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Inleiding en Probleemschets 

1 INLEIDING EN PROBLEEMSCHETS. 

Binnen elke organisatie zijn groepen te onderscheiden, waarbinnen mensen meer 
of minder intensief, doelgericht met elkaar samenwerken. Behalve groepen die zich 
bezig houden met het primaire produktieproces, het produceren van de goederen 
of diensten waaraan het bedrijf zijn bestaansrecht ontleent, zijn er groepen die 
ondersteunende taken verrichten, zoals onderhoudsgroepen, ontwikkelgroepen, 
administratieve afdelingen, planningsgroepen, inkoop-afdelingen en verkoop
groepen. Sommige van deze groepen zijn identificeerbaar in het organogram van 
een bedrijf en vertonen een tamelijk permanent karakter. Andere hebben een 
wisselende samenstelling of worden na enige tijd opgeheven. De laatste zijn vaak 
samengesteld uit leden van verschillende formele groepen. In dit proefschrift staat 
de organisatievorm van min of meer permanente groepen centraal. 

Op het eerste gezicht vertonen al deze groepen een gelijksoortige structuur: een 
chef met een aantal medewerkers. Bij verdere bestudering van de organisatievorm 
van elk van deze groepen blijken echter grote verschillen in de verdeling van taken 
en beslissingen. Tevens presteren sommige groepen beter dan andere en er is niet 
duidelijk één organisatievorm die in alle situaties de meest effectieve is. Deze 
constatering staat aan de basis van dit proefschrift waarin de vraag naar de 
efficiënte en effectieve structurering van groepen of combinaties van groepen wordt 
behandeld. 

Vragen die in dit kader besproken worden zijn: 

1. Welke variabelen zijn van belang bij het ontwerp van effectieve taakgroepen? 

2. Welke richtlijnen kunnen in de ontwerpsituatie gehanteerd worden zodat 
groepen die organisatievorm krijgen die de meeste kans op succes oplevert? 

Twee stromingen binnen de organisatietheorie hebben zich bij uitstek met boven
staande vragen bezig gehouden: de contingentie-benadering van organisatie
ontwerp en de sociotechnische systeemtheorie. Binnen de contingentie-benadering 
van organisatie-ontwerp wijst men op het belang van de samenhang tussen 
kenmerken van de situatie waarin een organisatie opereert en de gekozen organi
satiestructuur. Sociotechnici pleiten voor meer aan de omgeving aangepaste 
organisatiestructuren waarbij taakgroepen in hoge mate zelf kunnen reageren op 
verstoringen die hun output negatief zouden kunnen beïnvloeden. Beide benade
ringen geven normatieve voorschriften die gebruikt kunnen worden bij vragen rond 
het (her)ontwerp van organisatie-structuren. 

Het doel van het onderzoek, waar dit proefschrift op gebaseerd is, was het 
ontwikkelen van een praktisch bruikbaar normatief model. Een model waarin wordt 
gespecificeerd welke kenmerken van het takenpakket en de gebruikte technologie 
en welke kenmerken van de omgeving van belang zijn voor de keuze van de 
structuur van een groep, en welke ontwerpregels hierbij kunnen worden gebruikt. 



2 Hoofdstuk 1 

Het onderzoek is als volgt aangepakt. In eerste instantie is vanuit literatuuronder
zoek een aantal taak- en omgevingskenmerken geselecteerd. Variabelen zoals de 
mate van zekerheid waarmee inhoud en tijdstip van de gevraagde aktiviteiten 
voorspeld kunnen worden, de afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende 
aktiviteiten en de complexiteit van het takenpakket, hebben grote invloed op de 
gewenste verdeling van taken en beslissingen. Vervolgens is, met name in de 
sociotechniek en de contingentie-benadering van organisatie-ontwerp, gezocht naar 
ontwerpregels die de relatie tussen de gekozen variabelen en structuurkenmerken 
specificeren. Waar nodig zijn deze "vertaald" naar het niveau van het ontwerp van 
de groep. 

Het, aanvankelijk nog incomplete, model is vervolgens toegepast in case-studies in 
vijf sterk van elkaar verschillende bedrijven. In elke case-studie werd het model 
toegepast bij concrete herontwerpvraagstukken. Mede op grond van de inzichten 
uit de case-studies werden nieuwe variabelen toegevoegd en kreeg het model zijn 
definitieve vorm. Het ontwikkelen van een in de praktijk bruikbaar model stond 
centraal in dit onderzoek. De case-studies zijn daarom niet alleen gebruikt om het 
model te verbeteren, maar vooral om het model te operationaliseren. Voor een 
aantal van de gekozen variabelen, was nog geen in verschillende situaties te 
gebruiken meetprocedure ontwikkeld. 

De derde en vierde onderzoeksvragen luiden: 

3. Volgens welke procedure kunnen de in het model beschreven variabelen 
gemeten worden? 

4. Hoe is het model te gebruiken in het proces van organisatie (her)ontwerp? 

De case-studies zijn alle uitgevoerd in de periode tussen 1983 en 1987. Elke case
studie werd afgesloten met een bedrijfsrapportage en een advies aan het manage
ment (Deetman, 1984, 1985, 1986, 1987; Deetman en van Maurik, 1984). Met een 
enkel bedrijf is er ook daarna nog kontakt geweest. 

Dit proefschrift is als volgt opgebouwd: 
Het volgende hoofdstuk geeft een complete beschrijving van het conceptuele 
model, zoals dat er na de vijfde case-studie uitzag. Het beschrijft de zeven 
uiteindelijk gekozen taak- en omgevingskenmerken, de vier kenmerken van de 
taakverdelingsstructuur en drie kenmerken van de beslissingsstructuur, vier 
belangrijke ondersteunende- en managementsystemen, de ontwerpregels en de rol 
van de groepscultuur en de voor de groep relevante prestatiecriteria bij het 
herontwerpproces. Hiermee worden de eerste twee onderzoeksvragen beantwoord: 
"Welke variabelen zijn van belang bij het ontwerp van effectieve taakgroepen?", en 
"Met welke ontwerpregels dient men daarbij rekening te houden?" 

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de gevolgde werkwijze en beantwoordt 
daarmee de derde onderzoeksvraag: " Volgens welke procedure kunnen de in het 
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model beschreven variabelen gemeten worden?". Deze procedure is, evenals het 
in hoofdstuk 2 beschreven model, in de loop van de vijf case-studies steeds verder 
uitgewerkt. Het derde hoofdstuk beschrijft de meetprocedure zoals die na de vijf 
case-studies tot stand gekomen is. 

In het onderzoek is veel aandacht geschonken aan het vinden van een goede, 
voor verschillende groepen bruikbare, meetprocedure. In dit proefschrift is daarom 
relatief veel plaats ingeruimd voor de beschrijving van de toepassing van het 
model, zoals die in elk van die case-studies heeft plaatsgevonden. In hoofdstuk 
vier tot en met acht wordt telkens één van de case-studies compleet beschreven. 

In elk van die hoofdstukken wordt aandacht geschonken aan de voornaamste 
resultaten van het onderzoek en aan de wijze waarop de gegevens over de 
onderzochte groepen en hun omgeving verzameld zijn. Hierdoor is te zien, dat in 
de laatste case-studies de meetmethode al veel verder is uitgewerkt, dan in de 
eerste twee. Tevens wordt in de hoofdstukken over de case-studies aandacht 
geschonken aan de wijze waarop de diagnose tot herontwerp leidde. Dit geeft 
antwoord op de vraag "Hoe is het model te gebruiken in het proces van organisatie 
(her)ontwerp?". 

De case-studies vonden achtereenvolgens plaats in: 

een bedrijf dat industriële gassen produceert; 
een bedrijf waar complexe regelsystemen geproduceerd worden; 
de diffusieafdeling van een halfgeleiderfabriek; 
een vliegtuigonderhouds- en modificatiebedrijf; 
een systeemhuis dat computers en programmatuur verkoopt. 

Het laatste hoofdstuk vat de voornaamste resultaten van het onderzoek samen. In 
dit hoofdstuk wordt tevens het model besproken in het licht van recente ontwikke
lingen binnen de sociotechniek. 
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2 HET MODEL 

Dit hoofdstuk beschrijft het normatieve model dat in dit proefschrift centraal staat. 
Allereerst worden de algemene achtergronden van het model geschetst. De 
volgende paragrafen behandelen achtereenvolgens de relevante taak- en omge
vingskenmerken uit het model; de structuurkenmerken en de ondersteunende 
personeelbeheersings- en managementsystemen, nodig voor de instandhouding 
van een eenmaal gekozen verdeling van taken en beslissingen. De beschrijving 
van de ontwerpregels die de gewenste relatie tussen de taak- en omgevingsken
merken en de organisatie-structuur van een eenheid specificeren, vormt de kern 
van dit hoofdstuk. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal prestatiecriteria die 
voor de bij het (her)ontwerp betrokken organisatie-eenheden van belang kunnen 
zijn. Kennis van deze prestatiecriteria is belangrijk voor het bepalen van het 
relatieve belang van de ontwerpregels in specifieke situaties. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een beschouwing over de toepassing van het model. 

2.1 De achtergronden van het model. 

De voornaamste bouwstenen van het model zijn ontleend aan de contingentie
benadering van organisatie-ontwerp en de sociotechnische systeemtheorie. 
De contingentie-benadering van organisatie-ontwerp streeft ernaar organisatie
structuren te ontwerpen die de meeste kans op succes hebben in specifieke 
situaties. Het uitgangspunt van deze benadering is, dat één ideale wijze van 
organiseren niet bestaat. De meest passende organisatiestructuur hangt af van een 
aantal kenmerken van de situatie waarin een organisatie opereert. Veel schrijvers 
(Burns & Stalker, 1961; Thompson, 1967; Lawrence & Lorsch, 1967; Galbraith, 
1976; Van de Ven & Delbecq, 1976; Mintzberg, 1979) wijzen op het belang van 
kenmerken van het takenpakket, kenmerken van de omgeving en soms op het 
belang van de grootte van de organisatie. Effectieve en succesvolle organisaties 
kiezen een organisatievorm die past bij de eisen van takenpakket en omgeving (zie 
figuur 2.1 ). 

kenmerken van het n_. takenpakket 
organisatie-

effectiviteit u structuur 
kenmerken van de 
omgeving 

Figuur 2.1: Kernbegrippen uit de contingentiebenadering. 

Het merendeel van het contingentie-onderzoek heeft de complete organisatie als 
eenheid van analyse. Lawrence en Lorsch (1967) schenken tevens aandacht aan 
de structuur van afdelingen binnen één organisatie. · 
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Binnen de sociotechnische systeemtheorie wordt een organisatie opgevat als een 
open sociotechnisch systeem: een geheel van samenhangende delen, die met 
elkaar in wisselwerking staan. Elk van die delen staat in wisselwerking met het 
geheel, en het geheel onderhoudt een wisselwerking met de omgeving. Complexe 
systemen bestaan doorgaans uit verschillende subsystemen en die subsystemen 
kunnen zelf ook weer verschillende subsystemen omvatten. Deze subsystemen 
interacteren op hun beurt met de voor hen relevante omgeving (zie figuur 2.2). 

omgeving (o) 

Figuur 2.2: Een systeem (A) dat bestaat uit twee subsystemen (B1 en B2) en 
waarbij één subsysteem zelf weer onderverdeeld is (C1, C2 en C3). 

Het grotere systeem (systeem A in figuur 2.2) kan zijn doel bereiken als de 
subsystemen eronder goed functioneren. 
Organisaties zijn open systemen. Een organisatie of organisatie-eenheid is altijd in 
zekere mate gesloten. Er is sprake van een identificeerbare grens tussen het 
systeem en zijn omgeving. Die geslotenheid gaat niet zover dat het mogelijk wordt 
om de problemen van de organisatie te analyseren zonder te verwijzen naar de 
externe omgeving. Het systeem kan enkel voortbestaan door een voortdurende 
wisselwerking met die wijdere omgeving. Er komen inputs vanuit de omgeving 
binnen, deze worden bewerkt en omgezet in gewenste outputs, welke vervolgens 
weer naar de omgeving geëxporteerd worden. Vanuit de omgeving ontvangt de 
organisatie weer feedback. 

Het hoofduitgangspunt van de eerste generatie sociotechnici was, dat elke organi· 
satie twee interdepandante systemen omvat: een technisch systeem en een sociaal 
systeem. Trist, Susman en Brown (1977), beschrijven het technisch systeem als 
bestaande uit machines, gereedschappen en bijvoorbeeld transportmiddelen die 
verspreid zijn over een geografisch gebied en bij elkaar gebracht worden door de 
timing en verplaatsing van ruwe materialen en informatie. Het sociale systeem 
omvat de mensen in de organisatie. Het betreft hier echter niet de fysieke of 
cognitieve eigenschappen van mensen maar de subjectieve wereld die het 
referentiekader vormt van de leden van de organisatie. De sociotechnisch ontwer
per probeert niet één van die twee systemen te optimaliseren, maar zoekt naar de 
beste match tussen de twee systemen. Het ontwerpproces is een zoektocht naar 
de beste oplossing voor een verzameling conflicterende eisen. 
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Hoewel de klassieke sociotechnici de relatie tussen het technisch en het sociaal 
systeem centraal stelden, wordt de splitsing tussen het technische en sociale 
systeem vaak als één van de belangrijkste elementen uit de klassieke sociotech
niek genoemd (Den Hertog en Dankbaar, 1989). In de moderne sociotechniek is dit 
onderscheid verlaten. De scheiding tussen het technische en het sociale systeem is 
in de praktijk moeilijk te trekken (Kuipers en Van Amelsvoort, 1990). Volgens de 
definitie van In 't Veld (1978} zijn het geen subsystemen (een deelverzameling van 
de elementen in het systeem waarbij alle oorspronkelijke relaties tussen deze 
elementen onveranderd behouden blijven) maar aspectsystemen (een deelverza
meling van de relaties in het systeem waarbij alle elementen onveranderd behou
den blijven). Van der Zwaan (in Kuipers en Van Amelsvoort, 1990}, voegt daar nog 
aan toe dat de organisatie vanuit een systeemtheoretisch perspectief primair een 
sociaal systeem is. Organisaties, ook de technische equipment, zijn immers 
ontworpen en worden in stand gehouden door mensen. 

De hier geschetste concepten kunnen zowel toegepast worden op het niveau van 
de organisatie als geheel als op het niveau van de afzonderlijke organisatie
eenheid. Veel sociotechnisch onderzoek uit de begintijd heeft de taakgroep, de 
kleinste organisatie-eenheid, tot onderwerp. 

Een begrip dat zowel in de sociotechniek als bij de contingentiebenadering een 
centrale rol speelt is onvoorspelbaarheid. Ook in het model wordt veel aandacht 
geschonken aan onvoorspelbare gebeurtenissen en de wijze waarop de organisatie 
hierop inspeelt. Beide benaderingen benadrukken de relatie van het systeem met 
zijn relevante omgeving. De omgeving van een taakgroep bestaat onder andere uit 
andere taakgroepen vóór of na deze groep in de bewerkingsstroom. Beide benade
ringen geven normatieve voorschriften voor de best passende organisatiestructuur. 
Sociotechnici pleiten in veel gevallen voor de vorming van hele taakgroepen als 
antwoord op de toenemende onvoorspelbaarheid van taak- en omgevingscondities. 
Deze hele taakgroepen zijn te beschouwen als flexibèle modules met een complete 
(inclusief regelende aktiviteiten), afgeronde taak. De contingentiebenadering van 
organisatie-ontwerp legt meer de nadruk op de verschillen in taak- en omgevings
condities en de verschillende daarbij passende organisatiestructuren. 

In het model wordt voortgebouwd op het werk van auteurs als Hili (1971), Herbst 
(1974), Cherns (1976), Susman (1976), De Sitter (1981), Davis en Wacker (1982), 
Aguren, Edgren en De Sitter (1982) en De Sitter et al. (1986). Susman (1976) was 
de voornaamste inspiratiebron. Susman zocht methoden voor het ontwerp van 
autonome groepen en ging er daarbij vanuit dat de beste verdeling van regelbeslis
singen voor een bepaalde werkgroep afhing van de aard van de omgevings- en 
technische condities waar een werkgroep mee geconfronteerd wordt. Hij werkt dus 
op werkgroepniveau vanuit een contingentiebenadering. 

Het model kan gebruikt worden als richtlijn bij de analyse, evaluatie en het heront
werp van organisatiestructuren. Het doel van het model is het scheppen van een 
kader waardoor het (her}ontwerp van organisatiestructuren op een systematischer, 
bewuster manier kan plaatsvinden. De ontwerpregels, die de relatie tussen de 
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contingentiefactoren, de structuurkenmerken en de prestaties van de onderzochte 
taakgroepen specificeren vormen het hart van het model. Deze ontwerpregels 
komen zowel uit de sociotechniek als uit de contingentietheorie voort. De mate 
waarin de ontwerpregels empirisch onderbouwd zijn, verschilt. Een deel van de 
regels is ontleend aan de sociotechnische ontwerppraktijk. Andere zijn afkomstig uit 
vergelijkende organisatiestudies. Het model biedt een redelijk beproefd, samenhan
gend referentiekader waarmee taakgroepen of combinaties van taakgroepen 
kunnen worden onderzocht, beschreven en waarmee hypotheses over de oorzaken 
van problemen kunnen worden opgesteld. 

In het model zijn zeven taak- en omgevingskenmerken bepalend voor de keuze 
van de organisatiestructuur: de complexiteit van het takenpakket, de bewerkings
onzekerheid, de afhankelijkheidsrelaties tussen de taken, de variëteit van produkten 
en bewerkingsaktiviteiten, de grenstransaktie-onzekerheidl het tempo van nieuwe 
technologische ontwikkelingen en de groepsgrootte. 

Het belang van de afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende taken voor het 
organisatieontwerp was reeds door Thompson (1967) beschreven. Een tweede 
belangrijk kenmerk van het takenpakket en de omgeving heeft te maken met 
onzekerheid. De mate van zekerheid waarmee organisaties de komende gebeurte
nissen kunnen voorspellen heeft een directe invloed op de meest effectieve wijze 
van besluitvorming. In navolging van Susman (1976) is deze onzekerheid onderver
deeld in twee soorten: bewerkingsenzekerheid en grenstransaktie-onzekerheid. 
Bewerkingsenzekerheid vloeit voort uit de bewerkingsaktiviteiten zelf. Grenstransak
tie-onzekerheid verwijst vooral naar de onzekerheid die afkomstig is uit de directe 
omgeving van een organisatie-eenheid. Beide vormen van onzekerheid stellen hun 
specifieke eisen aan de organisatie-structuur en vergen andere maatregelen in 
situaties waar de onzekerheid verminderd moet worden. 

De variëteit van produkten en bewerkingsaktiviteiteh is mede bepalend voor de 
beste groepering van uitvoerende aktiviteiten. Tevens maakt een grotere variatie 
aan produkten en bewerkingsaktiviteiten de produktieplanning complexer en 
bemoeilijkt daardoor het vooraf tot in detail plannen van de aktiviteiten op het 
primaire produktieniveau. 

De wens om met behulp van het model uitspraken over de interne taakverdeling en 
de daarbij vereiste deskundigheden te kunnen doen, leidde tot het vijfde taak
kenmerk: de complexiteit van het takenpakket. Dit omvat de door Bagchus en 
Kuipers (1982) genoemde begrippen complexiteit en taakgeleding. Onder complexi
teit verstaan zij de mate waarin het takenpakket een beroep doet op uiteenlopende 
kennis en vaardigheden. Taakgeleding is de mate waarin de taak bijdragen op 
verschillend niveau van deskundigheid vraagt. 

Het aantal personen dat direct betrokken is bij de uitvoering, controle en ondersteu
ning van de primaire taak van de groep heeft gevolgen voor de mogelijkheden tot 
differentiatie in de taakverdeling en voor de wijze waarop de coördinatie plaats kan 
vinden. Daarom is de groepsgrootte als zesde kenmerk in het model opgenomen. 
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Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen werd het laatste taak- en 
omgevingskenmerk. In situaties waar adviezen worden gegeven over de optimale 
organisatiestructuur, kan men deze baseren op de huidige situatie. In situaties 
waar de vernieuwingen elkaar snel opvolgen, zal de organisatie zó gestructureerd 
moeten zijn, dat ze hierop op een flexibele manier kan inspelen. Deze overweging 
leidde ertoe dat het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen in het model 
werd opgenomen. 

Aanvankelijk bestond het model uit een aantal taakkenmerken, uit structuurkenmer
ken die de verdeling van taken en de verdeling van beslissingen karakteriseren en 
uit een aantal regels die de gewenste relatie tussen deze twea groepen variabelen 
specificeerden. 

Tijdens de uitvoering van de eerste studies bleek dat er voor een geslaagd 
(her)ontwerpproces méér nodig is. Organisatiemedewerkers moeten gemotiveerd 
worden om volgens de nieuwe structuren te werken, hun kennisniveau moet soms 
aangepast worden en ze moeten voorzien worden van de juiste informatie om de 
aan hen toegewezen beslissingen op een verstandige manier te kunnen nemen. Dit 
leidde er toe dat vier, de organisatiestructuur ondersteunende systemen in het 
model werden opgenomen: Het beloningssysteem, leiderschap, het opleidings
systeem en het informatiesysteem. Deze vier ondersteunende- en management
systemen hebben namelijk grote invloed op de mate waarin organisatiemedewer
kers de gestelde doelen kunnen en willen realiseren. 

Cherns (1976), Den Hertog (1977}, Emery (1980), Davis en Wacker (1982) en 
Sims en Dean (1985) benadrukten al het belang van een bij de nieuwe structuur 
passend informatiesysteem. Moderne sociotechnici (De Sitter, 1989; Kuipers en 
Van Amelsvoort, 1990) sluiten hierbij aan. De Sitter onderscheidt naast de produk
tiestructuur en de besturingsstructuur nog de informatiestructuur als een derde 
fundamentele aspectsysteem. Hij wijst op het belang van de aanwezigheid van 
effectieve regelinformatie voor de beheersing van het proces. Kenmerken van het 
informatiesysteem zoals de toegankelijkheid van de informatie, de vorm waarin de 
informatie wordt overgedragen en de actualiteit van de informatie bepalen deze 
effectiviteit. Ook het opleidingssysteem beïnvloedt de mate waarin organisatieme
dewerkers de gestelde doelen kunnen realiseren. Reeds uit de vroegere experi
menten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid (Ramondt, 1974; 
Den Hertog, 1977) bleek het belang van een bij de nieuwe taken passend oplei
dingssysteem. Op korte termijn moet het kennisniveau van groepsleden soms 
uitgebreid worden. Op langere termijn moet deze nieuwe kennis onderhouden en 
aangepast worden aan nieuwe eisen nodig voor het uitvoeren van het takenpakket. 
Het leiderschap en het beloningssysteem spelen een belangrijke rol in de motivatie 
van medewerkers om dat gedrag te vertonen, dat past bij een eenmaal gekozen 
organisatiestructuur en leidt tot door de organisatie gewenste resultaten. Met name 
in organisaties waarin geen gemeenschappelijk en consistent uitgedragen beeld 
van de door de organisatie gewenste resultaten bestaat, ziet men medewerkers 
vaak het gedrag vertonen waarvoor ze beloond worden in plaats dat gedrag dat 
nodig is om goede resultaten te bereiken. 
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De laatste uitbreiding van het model werd mede geïnspireerd door de ervaringen 
uit de case-studie in de halfgeleiderfabriek. In de discussies van de stuurgroep, die 
het onderzoek begeleidde, werden zeer expliciet een aantal prestatiecriteria 
geïdentificeerd waarmee rekening gehouden zou moeten worden bij de keuze 
tussen alternatieve organisatievormen. 
In de eerdere studies hadden de strategische doelstellingen van de onderneming 
een tamelijk impliciete rol gespeeld. In de discussie over mogelijke organisatievor
men behoren ze echter meegenomen te worden. De organisatie zal zodanig 
gestructureerd moeten zijn, dat het bereiken van voor het bedrijf belangrijke 
doelstellingen op een natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. 

Het uiteindelijke model omvat dus een aantal taak- en omgevingskenmerken; 
structuurkenmerken; ontwerpregels die de gewenste relatie tussen beide specifice
ren; een aantal ondersteunende systemen; ontwerpregels die de relatie tussen 
taak- en omgevingskenmerken, structuurkenmerken en de ondersteunende 
systemen specificeren en tenslotte de prestatiecriteria. 
In de volgende paragrafen worden deze beschreven. 

2.2 Taak- en omgevingskenmerken. 

Volgens het ontwikkelde model zijn zeven kenmerken van de groep, de groepstaak 
en de omgeving van de groep van belang bij de keuze van de meest effectieve 
organisatiestructuur. Vier van deze kenmerken hebben betrekking op het takenpak
ket en de taakverdeling: de complexiteit van het takenpakket, de bewerkingsonze
kerheid, de afhankelijkheidsrelaties tussen de taken en de variëteit aan produkten 
en bewerkingsaktiviteiten. Twee kenmerken hebben te maken met de omgeving 
waarin de groep opereert: grenstransaktie-onzekerheid en het tempo van nieuwe 
technologische ontwikkelingen. 
Grenstransaktie-onzekerheid wordt vooral bepaald door gebeurtenissen in de 
directe omgeving van de groep; het tempo van nieuwe technologische ontwikkelin
gen verwijst naar de wijdere omgeving van een organisatie-eenheid. Het begrip 
verwijst naar een inschatting op de langere termijn. 
Het zevende en laatste kenmerk is de groepsgrootte. 
In het navolgende worden deze zeven kenmerken beschreven. 

De complexiteit van het takenpakket 

Dit is de mate waarin het takenpakket een beroep doet op uiteenlopende kennis en 
vaardigheden en de mate waarin deze taken bijdragen op verschillende niveaus 
van deskundigheid vereisen. Bovendien impliceert het begrip dat die kennis en 
vaardigheden met elkaar gecombineerd moeten worden om de groepstaak te 
verrichten. Aan het begrip complexiteit zijn dus twee dimensies te onderscheiden: 
een horizontale en een verticale. 

Een takenpakket dat een combinatie van kennis en vaardigheden op uiteenlopende 
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terreinen vereist, scoort hoog op de horizontale dimensie. Het takenpakket van een 
groep die belast is met de besturing van een chemische fabriek bijvoorbeeld, 
vraagt onder andere een combinatie van kennis op het terrein van de natuurkunde, 
scheikunde, meet- en regeltechniek, werktuigbouw en elektrotechniek. Als het 
takenpakket tevens bijdragen op verschillende niveaus van deskundigheid binnen 
één vakgebied vereist, scoort het hoog op de verticale dimensie. Voor eenvoudige 
onderhoudswerkzaamheden aan het machinepark van een bedrijf kan bijvoorbeeld 
enige basiskennis van werktuigbouwkundige principes voldoende zijn. Voor het 
uitvoeren van ingewikkelde reparaties is diepgaander kennis op hetzelfde vakterrein 
vereist. 

Bewerkingsonzekerheid. 

Bewerkingsenzekerheid is de onzekerheid over de wijze waarop het bewerkings
proces plaats moet vinden; welke aktiviteiten uitgevoerd moeten worden en hoe de 
relaties tussen die aktiviteiten zijn gestructureerd. Er is sprake van bewerkings
enzekerheid als er tijdens het bewerkingsproces informatie verzameld moet worden 
die bepalend is voor de volgende stappen. 
Bewerkingsonzekerheid is hoog in werksituaties waarin de zekerheid dat de 
geplande werkzaamheden de beoogde resultaten op zullen leveren gering is. Ruwe 
materialen kunnen eigenschappen vertonen die onbekend zijn; de gebruikte 
technologie kan (nog) niet volledig beheerst zijn en in het produktieproces kan men 
met een groot aantal ongecontroleerde variabelen moeten werken. Taakgroepen 
die opdrachten met een sterk ontwikkelingskarakter uitvoeren, worden doorgaans 
geconfronteerd met een hoge mate van bewerkingsonzekerheid. In dergelijke 
situaties laat de opdrachtspecificatie vaak nog veel open. Tijdens het bewerkings
proces doen zich onvoorspelbare problemen voor. Het bewerkingsproces zelf 
genereert informatie die van belang is voor de volgende stappen. Het komen tot 
aanvaardbare oplossingen is vaak een zoekproces waarvoor ervaring, intuïtie, 
analyserend en probleemoplossend vermogen vereist zijn. 
Bewerkingsonzekerheid is laag in situaties waarin men de aktiviteiten kan verrich
ten met behulp van vaste standaardwerkmethoden en werkvolgorden, nauwgezet 
omschreven instructies en voorschriften. In dergelijke situaties hoeft er tijdens het 
bewerkingsproces geen stuurinformatie verzameld te worden. Het werk heeft een 
sterk routinematig karakter. 

Het begrip bewerkingsenzekerheid vertoont overeenkomsten met de begrippen 
taakmoeilijkheid (Van de Ven en Delbecq, 1974) en taakonzekerheid (Siocum en 
Sims, 1980). Taakonzekerheid is gebaseerd op de mate waarin medewerkers 
kennis bezitten van het werkproces, de volgorde van de aktiviteiten en de te 
bewerken materialen. Taakmoeilijkheid verwijst naar de analyseerbaarheid van het 
werk zelf en de mate waarin er bekende procedures zijn die stappen specificeren 
nodig om de taak te verrichten. 
Bewerkingsenzekerheid is een relatief begrip. Galbraith (1976) definieert onzeker
heid als het verschil tussen de hoeveelheid informatie die nodig is om een taak te 
vervullen en de hoeveelheid informatie die een organisatie al bezit. 
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Er zijn twee soorten bewerkingsenzekerheid te onderscheiden: 

a. "Echte" bewerkingsonzekerheid die veroorzaakt wordt door het ontwikkelings
karakter van de aktiviteiten, van de gebruikte technologie of door de onbe
kendheid van de te bewerken materialen. 

b. De bewerkingsonzekerheid die te maken heeft met de werkwijze binnen de 
organisatie in kwestie. Dit komt voor in situaties waarin van de informatie, nodig 
om de inhoud van de uit te voeren werkzaamheden voorafgaand aan de 
uitvoering te bepalen geen gebruik wordt gemaakt hoewel deze in principe wel 
beschikbaar is. 

Afhankelijkheidsrelaties tussen de taken. 

De taken van groepen binnen organisaties of van individuen binnen groepen 
kunnen op diverse manieren van elkaar afhankelijk zijn. Thompson (1967) onder
scheidt drie afhankelijkheidstypen: gepoolde, sequentiële en wederzijdse afhanke
lijkheid. Susman (1976) voegt hier nog een vierde aan toe: simultane afhankelijk
heid. Deze afhankelijkheidspatronen kunnen zowel voortvloeien uit de aard van de 
taak als uit de beschikbaarheid van materialen, gereedschappen of diensten. In het 
navolgende worden ze één voor één besproken, te beginnen met het patroon 
waarbij de onderlinge afhankelijkheid het laagst is. 

a. Gepoolde afhankelijkheid. 
Hiervan is sprake als ieder groepslid een te onderscheiden en onafhankelijke 
bijdrage levert aan de totale groepsoutput. Bijvoorbeeld bij een groep verzeke
ringsagenten die ieder in hun eigen rayon hun bijdrage leveren aan de distriets
opbrengsten van hun maatschappij. ledere agent levert een te onderscheiden 
bijdrage aan het geheel en wordt door het geheel ondersteund (zie figuur 2.3). 
Hoewel in deze situatie A, B en C onafhankelijk van elkaar hun werkzaamheden 
kunnen verrichten zijn ze toch in zekere zin van elkaar afhankelijk. Als één van 
hen niet goed functioneert, kan dit een bedreiging vormen voor het geheel. 

G 

Figuur 2.3: Een patroon van gepoolde afhankelijkheid. G is de grens van het 
systeem; A, B en C zijn werkstations. De pijlen geven de werk
stroom aan. 
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b. Simultane afhankelijkheid. 
Simultaan van elkaar afhankelijke aktiviteiten hebben geen andere relatie met 
elkaar dan dat ze gedurende dezelfde tijdsperiode plaats moeten vinden. Hier is 
tijd dus de bepalende factor: Twee of meer groepsleden moeten gelijktijdig een 
aantal overigens gepoold afhankelijke aktiviteiten verrichten omdat het materiaal 
bijvoorbeeld maar gedurende een bepaalde tijd bewerkt kan worden. Eén 
groepslid kan het werk niet alleen binnen de gestelde bewerkingsperiade 
afkrijgen. 

c. Sequentiële afhankelijkheid. 
Bij sequentiële afhankelijkheid is er sprake van een keten van achtereenvol
gende aktiviteiten. Het bekendste voorbeeld van een serie sequentieel afhan
kelijke aktiviteiten is de assemblagelijn waarbij de volgende aktiviteit pas kan 
starten als de voorgaande afgerond is (zie figuur 2.4). 

input I "'~ IG"' output 

Figuur 2.4: Een patroon van sequentiële afhankelijkheid. G is de grens van 
het systeem; A, B en C zijn werkstations. De pijlen geven de 
werkstroom aan. 

Figuur 2.4 geeft een aantal sequentieel afhankelijke aktiviteiten in hun meest 
eenvoudige vorm weer: de relatie waarbij het begin van aktiviteit B afhankelijk is 
van het einde van aktiviteit A. Dit wordt in de netwerkmethode een eind -
beginrelatie genoemd (zie ook Van Houten, Nijssen en Tromp, 1972). 

Andere relatiepatronen zijn: de start - startrelatie, waarbij aktiviteit B kan starten 
zodra aktiviteit A gestart is; de eind - eind-relatie, waarbij aktiviteit B pas kan 
eindigen nadat aktiviteit A klaar is en als laatste de begin - eindrelatie, waarbij 
aktiviteit B pas kan eindigen als aktiviteit A begonnen is. Bij de netwerkmethode 
worden waar nodig ook de tijdsduurbeperkingen weergegeven. Zo moet het 
stutten van een tunnel vrijwel onmiddellijk na het graven starten (start-start
relatie). Herbst (1974) onderscheidt nog drie andere typen van sequentiële 
afhankelijkheid (zie figuur 2.5}. 

Als twee aktiviteiten sequentieel gerelateerd zijn, kan er variantie-overdracht 
(overdracht van storingen) plaatsvinden in de richting van de werkstroom. Bij elk 
van de vier relatiepatronen uit figuur 2.4 en 2.5 is de invloed van fouten in de 
voorgaande stap verschillend. Zo kan er bij het laatste type, waar taken in een 
cyclisch patroon van elkaar afhankelijk zijn een cyclus van positieve feedback 
optreden. Een storing in A, zet zich voort in B en in C en weer opnieuw in A. 
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G 

input output input output 

Figuur 2.5: 

G 

input -+---1 ... output 

Drie typen sequentiële afhankelijkheid. G is de grens van het sys
teem; A, B en C zijn werkstations. De pijlen geven de werkstroom 
aan. 

d. Wederzijdse afhankelijkheid. 
Bij dit afhankelijkheidspatroon kunnen de akties van elk groepslid de condities 
beïnvloeden waaronder sommige of alle groepsleden werken (zie figuur 2.6). 

Figuur 2.6: 

input ---+......, -+--..,... output 

Een patroon van wederzijdse afhankelijkheid. G is de grens van 
het systeem; A, B en C zijn werkstations. De pijlen geven de 
werkstroom aan. 

Bij een ploeg operators die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de 
procesbeheersing van een chemische fabriek is er sprake van wederzijdse 
afhankelijkheid. Elk ploeglid dat ingrijpt in het produktieproces moet zich er 
bewust van zijn dat dit gevolgen kan hebben voor zijn collega's. 

Van de Ven en Delbecq (1976) onderscheiden nog een vijfde afhankelijkheids
patroon: teamafhankelijkheid. Hierbij is er sprake van een patroon van weder-
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zijdse afhankelijkheid waarbij groepsleden tegelijkertijd aan een gezamenlijke 
taak werken. Bijvoorbeeld als de eerder genoemde groep procesoperators 
gezamenlijk de oorzaak van een storing tracht te vinden. 

Thompson (1967) beschrijft hoe de drie door hem onderscheiden afhankelijkheids
patronen een Guttman schaal vormen: bij elke organisatie is er sprake van 
gepoolde afhankelijkheid; bij gecompliceerder organisaties komt daarnaast nog 
sequentiële afhankelijkheid voor; en bij de meest complexe organisaties zien we 
alle drie de patronen: gepoolde, sequentiële en wederzijdse afhankelijkheid. 

De variëteit aan produkten en bewerkingsaktlvitelten. 

Variëteit is opgebouwd uit twee componenten. De eerste is het aantal verschillende 
produkten of diensten die een onderneming levert. De tweede is het aantal 
verschillende aktiviteiten, nodig voor de vervaardiging van een bepaald produkt of 
de levering van een bepaalde dienst. 
In een klantgerichte onderneming, die produkten op order vervaardigt en daarbij 
ingaat op specifieke klantenwensen, waarbij ook de produktie-methoden of 
procedures telkens verschillend zijn, is de variëteit doorgaans hoog. 
Het begrip variëteit verwijst dus naar het aantal verschillende produkten en 
aktiviteiten. De complexiteit heeft betrekking op het kennisniveau (de diepte en de 
breedte ervan) dat nodig is voor het uitvoeren van de groepstaak. 

Grenstransaktie--onzekerheid. 

Onder grenstransaktie--onzekerheid wordt de onzekerheid over de aard, de locatie, 
de omvang en het tijdstip van de toegeleverde én afgeleverde materialen en 
diensten alsmede de onzekerheid over de aard, de locatie, de omvang en het 
tijdstip van storingen in het bewerkingsproces verstaan. 

Er is dus sprake van grenstransaktie-onzekerheid als: 

a. De aard van de toegeleverde of gevraagde materialen of diensten (of van de 
verstoringen in het bewerkingsproces) onvoorspelbaar is. Als men bijvoorbeeld 
niet weet welk soort orders binnen zullen komen of wat de werkzaamheden 
binnen een project zullen inhouden. 

b. De lokatie van de toegeleverde of gevraagde materialen of diensten (of van de 
verstoringen in het bewerkingsproces) onvoorspelbaar is. Service-organisaties 
die een groot rayon bedienen worden doorgaans met dit soort onvoorspelbaar
heid geconfronteerd. 

c. De omvang van de toegeleverde of gevraagde materialen of diensten (of van de 
verstoringen in het bewerkingsproces) onvoorspelbaar is. Als men bijvoorbeeld 
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niet vooraf weet hoeveel orders er binnen zullen komen en geen goede schat
ting kan geven van de hoeveelheid werk nodig om een storing te verhelpen. 

d. Het tijdstip waarop materialen of diensten binnenkomen of gevraagd worden (of 
waarop storingen optreden) onvoorspelbaar is. Als bijvoorbeeld de levertijden 
van de leveranciers van ruwe materialen en onderdelen onbetrouwbaar zijn en 
het optreden van storingen niet te voorspellen is. 

Groepen die werkzaamheden verrichten die gekenmerkt worden door een hoge 
bewerkingsonzekerheid worden doorgaans ook met een hoge grenstransaktie
onzekerheid geconfronteerd. De reden daarvoor is dat de onvoorspelbaarheid van 
de wijze waarop het bewerkingsproces plaats moet vinden met zich mee brengt dat 
ook de aard en de omvang van de werkzaamheden niet goed vooraf bepaald 
kunnen worden. 
Het omgekeerde is niet het geval. March en Sirnon (1958) wezen er al op dat de 
aktiviteiten van een organisatie zelf goed gedefinieerd kunnen zün en een sterk 
routinematig karakter kunnen hebben, maar dat het moment waarop elke aktiviteit 
gevraagd wordt, af kan hangen van de omgeving. 

In afwijking van de definitie die Susman (1976) voor het begrip grenstransaktie-on
zekerheid hanteert, vallen ook storingen van binnenuit onder het hier gehanteerde 
begrip grenstransaktie-onzekerheid. Grenstransaktie-onzekerheid, zoals hier 
gedefinieerd, beïnvloedt de werklast van het systeem en de onvoorspelbaarheid 
daarvan. 
Voor een produktie-eenheid kan het bijvoorbeeld onvoorspelbaar zijn: 
- wanneer onderdelen binnenkomen (onvoorspelbaarheid aan de inputzijde); 
- hoeveel eindprodukten afgekeurd zullen worden (onvoorspelbaarheid aan de 

outputzijde); of 
- wanneer machinestoringen zullen optreden (onvoorspelbaarheid van binnenuit). 
Hoewel de laatste bron van onvoorspelbaarheid niet direct in relatie staat met de 
Iransakties van het systeem met zijn omgeving, zijn de effecten en de ontwerp
regels die hieruit voortvloeien gelijk. Om praktische redenen wordt een ruime 
definitie van het begrip grenstransaktie-onzekerheid gehanteerd. 

Het effect van een hoge grenstransaktie-onzekerheid laat zich des te sterker 
voelen indien er tevens sprake is van een hoog verstoringspotentieel: als een 
reductie in het functioneringsniveau binnen één werkgebied gevolgen heeft voor 
andere werkgebieden. Bijvoorbeeld als stagnatie in één werkstation zich doorzet in 
de rest van de lijn. 

Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Zes van de zeven taak- en omgevingskenmerken uit het model hebben betrekking 
op de situatie waarmee een groep op de korte termün geconfronteerd wordt. Om 
het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen te kunnen bepalen, is een 
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inschatting van de situatie op de langere termijn nodig. Belangrijke vragen zijn in dit 
verband hoe lang de levenscyclus van produkten is en hoe snel produktie-middelen 
verouderen. 

Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen is hoog voor een groep die: 

- regelmatig met nieuwe te produceren produkten geconfronteerd zal worden; 
- regelmatig met nieuwe produktieprocessen te maken zal krijgen, die ook als ze 

de fabricagestatus al bereikt hebben nog aan wijzigingen onderhevig zijn; 
- produceert met behulp van apparatuur die zelf ook regelmatig verandert en 

doorgaans nog niet volledig uitontwikkeld is op het moment-dat de groep ermee 
moet gaan werken. Dat betekent dat de apparatuur vaak nog diverse wijzigingen 
moet ondergaan vóór ze aangepast is aan de bewerkingsprocessen van de 
groep. 

De groepsgrootte. 

Hieronder verstaan we het aantal personen dat direct betrokken is bij de uitvoering, 
controle en ondersteuning van de primaire taak van de onderzochte groep. Als de 
eenheid van analyse een projectgroep is, gaat het om het aantal personen 
betrokken bij dit specifieke project. Als de eenheid van analyse een produktiegroep 
is, is het de groep medewerkers, direct nodig om een continue produktie te 
verzekeren. Bij een produktiegroep horen daar bijvoorbeeld behalve de produktie
medewerkers, tevens de voor de groep opgestelde onderhoudsmedewerkers, 
kwaliteitscontroleurs en procestechnologen bij voor zover hun afwezigheid op korte 
termijn gevolgen heeft voor de output van de gekozen eenheid. 

2.3 Structuurkenmerken. 

De voor het model belangrijkste kenmerken van de organisatiestructuur hebben te 
maken met de verdeling van taken en de verdeling van beslissingen. 
In paragraaf 2.4. komen de ondersteunende personeelsbeheersings- en manage
mentsystemen, nodig voor de instandhouding van een eenmaal gekozen taakver
delings- en beslissingsstructuur aan de orde. 

2.3.1 De taakverdelingsstructuur. 

Onder de taakverdelingsstructuur wordt de wijze waarop een organisatie is 
opgebouwd uit afdelingen en waarop afdelingen weer onderverdeeld zijn in 
werkposten, verstaan. Hierbij betreft het de verdeling van uitvoerende aktiviteiten: 
bewerkingsaktiviteiten waardoor de inputs van de organisatie-eenheid getransfor
meerd worden in eindprodukten of halffabrikaten. Dit geldt zowel voor de produktie 
van goederen als van diensten. 
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De vorming van organisatie-eenheden kan op verschillende uitgangspunten 
gebaseerd zijn. De bekendste zijn de functionele structuur en de lijnstructuur. In de 
functionele of bewerkingsgerichte structuur zijn afdelingen op basis van functies 
gegroepeerd. Daarbij wordt elk produkt opgevat als het resultaat van een reeks van 
bewerkingen die na elkaar uitgevoerd moeten worden. Afdelingen worden op basis 
van dezelfde bewerking gevormd. In de lijnstructuur, waarvan de lopende band het 
bekendste voorbeeld is, wordt op elke werkpost aan elk produkt een specifieke 
bewerking uitgevoerd. Na de opeenvolging van al deze bewerkingen is het produkt 
gereed. 

Een totaal andere organisatievorm is een opsplitsing in eenheden die één produkt 
of produktenfamilie omvatten. In dat geval worden orders vooraf geordend in 
groepen of families, bij voorkeur met een overeenkomstige bewerkingsafloop. 
Organisatie-eenheden worden dan op basis van zo'n orderfamilie gevormd. Het 
produkt wordt zoveel mogelijk van begin tot eind binnen dezelfde groep gemaakt. 
De fabricage van de verschillende orderfamilies vindt in paralelie stromen plaats. 

Tussen de functionele en de produktgerichte structuur, waarbij verschillende 
produkten compleet in paralelie stromen worden gefabriceerd zijn veel mengvor
men mogelijk. Groepen kunnen bijvoorbeeld complete componenten produceren, 
die echter in verschillende produkten gebruikt kunnen worden, of een produkt
stroom kan opgedeeld zijn in segmenten waarbinnen enkele bewerkingen door één 
groep worden uitgevoerd. 

De totale verzameling werkaktiviteiten die één groep uitvoert, kan ook weer op 
verschillende manieren over de groepsleden verdeeld zijn. Een belangrijk kenmerk 
is de breedte van het takenpakket van de individuele groepsleden; de mate van 
horizontale differentiatie. In veel afdelingen die op basis van functies geformeerd 
zijn, is er ook binnen de groep sprake van een ver doorgevoerde differentiatie. Elke 
medewerker heeft een zeer specifiek klein taakgebied. 

Daarnaast kan er sprake zijn van verticale differentiatie. Een onderhoudsgroep kan 
bijvoorbeeld opgesplitst zijn naar opleidingsniveau: de groep met de laagste 
opleiding komt in aktie bij routinestoringen en eenvoudig onderhoud; de hoger 
opgeleiden worden ingezet bij gecompliceerde problemen. 

Een derde kenmerk van de taakverdelingsstructuur is de mate van overlap tussen 
de taakgebieden van de groepsleden. Hierbij gaat het om de mate waarin groepsle
den inzetbaar zijn op meerdere werkplekken of taakgebieden. 

In het kader van het model zijn dus vier kenmerken van de taakverdelings-structuur 
van belang: 

1. het uitgangspunt dat gehanteerd is bij de groepering van afdelingen; 
2. de mate van horizontale differentiatie; 
3. de mate van verticale differentiatie; 
4. de mate van inzetbaarheid van groepsleden. 
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2.3.2 De beslissingsstructuur. 

De beslissingsstructuur geeft aan op welke wijze de regelende taken verdeeld zijn 
binnen de organisatie en binnen de verschillende afdelingen. 
Regelbeslissingen hebben betrekking op de keuze tussen verschillende mogelijke 
aktiviteiten en ze brengen de afzonderlijke aktiviteiten met elkaar in verband. 
Het model richt zich op de korte termijn regelbeslissingen, de beslissingen rond de 
regulatie van het dagelijks werk. Dit soort beslissingen is intrinsiek aan het produk
tieproces. Als ze niet goed uitgevoerd worden, heeft dit nadelige gevolgen voor de 
groepsprestatie. In navolging van Susman (1976} worden drie soorten korte termijn 
regelbeslissingen onderscheiden: grenshandhavingsbeslissingen, allocatiebeslissin
gen en coördinatiebeslissingen. 

Grenshandhavingsbeslissingen zijn beslissingen die samenhangen met de regulatie 
van de belangrijkste in- en output van een taakgroep. Zij beïnvloeden de werklast 
van de groep. Aan de inputkant moet regulatie plaatsvinden van de stroom van 
ruwe materialen en hulpmiddelen ten behoeve van het bewerkingsproces. Nadat 
het bewerkingsproces heeft plaatsgevonden moet het bewerkte produkt uit de 
groep verwijderd worden. Grenshandhavingsbeslissingen bepalen niet enkel de 
kwantiteit van de in- en outputs, maar ook de kwaliteit. Tevens bepalen grenshand
havingsbeslissingen de beschikbaarheid van machines en andere hulpmaterialen. 
Een voorbeeld van dit laatste is de beslissing om de apparatuur een onderhouds
beurt te geven. 

Enkele andere voorbeelden van grenshandhavingsbeslissingen zijn: 

- de beslissing over de acceptatie van orders en de acceptatie van extra werk; 
- de beslissing over de aanvoer van grondstoffen, hulpmaterialen en diensten; 
• de kwaliteitscontrole van de input; 
- de beslissing over de exacte uitleverdata van goederen of diensten; 
- de kwaliteitscontrole van de output. 

Allocatiebeslissingen richten zich op de verdeling van mensen en middelen. Het 
zijn beslissingen over de toewijzing van ruwe materialen en hulpmiddelen aan 
plaatsen alsmede beslissingen over de toewijzing van aktiviteiten aan individuen: 
de taakverdeling. 

Enkele voorbeelden van allocatiebeslissingen zijn: 

- de beslissing over de toewijzing van taken aan leden van de groep; 
- de beslissing over wie welk gereedschap mee krijgt; 
- de beslissing over de toewijzing van (schaarse) onderdelen. 

Coördinatiebeslissingen hebben betrekking op de opeenvolging en de timing van 
bewerkîngsaktiviteiten. Deeltaken die van elkaar afhankelijk zijn, moeten op elkaar 
afgestemd worden. 
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Dit kan op drie verschillende manieren plaatsvinden (Thompson, 1967): 

a. Door standaardisatie. 
Er worden een aantal standaardcriteria gesteld waaraan de aktiviteiten of de 
output van een eenheid moeten voldoen, om de prestatie van die eenheid in 
overeenstemming te brengen met doelen van hogere eenheden. · 
Standaards kunnen precies omschreven en gespecificeerde voorschriften geven 
ten aanzien van de te verrichten aktiviteiten; ze kunnen zich ook tot de output 
beperken. In dat laatste geval hebben groepsleden enkel te maken met voor
schriften ten aanzien van kenmerken van het eindprodukt van de groep (March 
en Simon, 1958). 

b. Door middel van planning. 
Dit is onder te verdelen in de planning van de opeenvolging van bewerkings
aktiviteiten en planning van de tijdstippen van bewerkingsaktiviteiten. 

c. Door middel van wederzijdse aanpassing. 
Wederzijdse aanpassing onderscheidt zich van de voorgaande twee coördina
tievormen doordat de coördinatie tijdens het bewerkingsproces zelf plaatsvindt. 
Tijdens het bewerkingsproces vindt afstemming tussen de betrokken groepsle
den plaats en alle groepsleden krijgen voortdurend informatie over de stand van 
zaken met betrekking tot de uit te voeren taken. 

De volgende kenmerken van de beslissingsstructuur zijn voor het model van 
belang: 

1 . De wijze waarop de coördinatie plaatsvindt. 
Gebeurt dit enkel door standaardisatie, door planning of vooral door middel van 
wederzijdse aanpassing? 

2. De mate waarin de drie genoemde typen regelbeslissingen van elkaar geschei
den zijn. Allocatie, grenshandhavings- en coördinatiebeslissingen zijn van elkaar 
gescheiden als ze toegewezen zijn aan verschillende groepen of personen die 
onafhankelijk van elkaar een besluit nemen. 

3. De mate waarin de drie genoemde typen regelbeslissingen afgesplitst zijn van 
de bewerkingsaktiviteiten. 
Een regelbeslissing is afgesplitst van de bewerkingsaktiviteiten als de beslissing 
toegewezen is aan groepen of personen die onafhankelijk van de uitvoering 
opereren. 

Deze drie kenmerken van de beslissingsstructuur zijn in het model opgenomen 
omdat hun optimale vormgeving afhangt van de stand van zaken met betrekking tot 
de in paragraaf 2.2. genoemde taak- en omgevingskenmerken. De aard van de 
afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende taken is bepalen voor de wijze 
waarop de coördinatie plaats kan vinden (Thompson, 1967). Of regelbeslissingen 
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van elkaar gescheiden kunnen worden en of ze afgesplitst kunnen worden van de 
bewerkingsaktiviteiten zonder dat de groepsprestatie hieronder lijdt, wordt sterk 
bepaald door de hoogte van de grenstransaktie-onzekerheid en de bewerkingsen
zekerheid (Susman, 1976). 

2.4 Ondersteunende systemen. 

Het organisatie-ontwerpproces is niet afgerond als taken en beslissingsbevoegdhe
den verdeeld zijn. Een eenmaal gekozen organisatievorm zal in stand gehouden en 
ondersteund moeten worden door erbij passende vormen van informatie-uitwisse
ling, opleiding, beloning en leiderschap. Cherns (1976) enDavis en Suilivan (1980) 
benadrukken het belang van congruentie tussen ondersteunende systemen en het 
gekozen organisatie-ontwerp. Beloningssystemen, de wijze van selectie, training, 
conflictoplossing, prestatiemeting en promotiesystemen kunnen het gedrag dat 
gezien het gekozen organisatie-ontwerp vereist wordt, versterken of tegenwerken. 
Ook de informatiestructuur moet aangepast zijn aan de gekozen verdeling van 
taken en beslissingen. 

In deze paragraaf worden vier ondersteunende- en managementsystemen die de 
grootste invloed hebben op de dagelijkse taakuitvoering van organisatie-medewer
kers kort beschreven. In paragraaf 2.5. komen de ontwerpregels aan de orde. 

Het informatiesysteem. 

Een informatiesysteem is gericht op het verzamelen en verwerken van gegevens 
met als doel het leveren van informatie die relevant is voor het functioneren van de 
ontvanger (Bakker en Theeuwes, 1984). Personen of groepen in organisaties 
hebben informatie nodig over: 

a. De uitvoering van hun taken. 
Bijvoorbeeld: specificaties van de opdracht, tekeningen, bewerkingsbladen, 
voorschriften en taaktijden. 

b. De beheersing van de uitvoering van hun taken. 
Voorbeelden van deze beheersingsinformatie zijn kwaliteitsgegevens, gegevens 
over doorlooptijden, kosten, leverbetrouwbaarheid, machine-rendement, voorra
den en afwijkingen van de normale gang van zaken. 

c. Het ontwerpen en plannen van toekomstige aktiviteiten of het verbeteren van de 
huidige taakuitvoering. 

Informatiesystemen verschillen op onder meer de volgende dimensies van elkaar: 

- De wijze waarop de informatie overgedragen wordt. Dit kan schriftelijk zijn. 
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2. Bijzondere beloningen zoals prov1s1e, bonusregelingen en aandelenplannen, 
beloningen in natura zoals etentjes, de mogelijkheid om dienstreizen te maken, 
een goedkope PC, een duurdere auto van de zaak of een vrije parkeerplaats. 

3. Sociale beloningsvormen zoals complimenten en publiek geuite blijken van 
waardering. Deze laatste categorie wordt bij de bespreking van de leiderschaps
stijl behandeld. 

Een beloningssysteem kan op een aantal factoren gebaseerd zijn. Factoren die 
vaak een rol spelen zijn: leeftijd, diensttijd, iemands marktwaarde, ervaring, het 
bereikte opleidingsniveau, de mate van inzetbaarheid, de zwaarte van de functie en 
het niveau van de functie-vervulling. Waar het niveau van de functievervulling van 
belang is voor de bepaling van de hoogte van de beloning, is er doorgaans sprake 
van een systeem van prestatiebeoordeling. Daarom kan het beoordelingssysteem 
niet los van het beloningssysteem beschouwd worden. Enkele, voor het gedrag van 
groepsleden belangrijke punten waarop belonings- en beoordelingssystemen van 
elkaar kunnen verschillen, zijn: 

- De mate van formalisatle van het systeem; de mate waarin er vaststaande 
procedures bestaan ten aanzien van het tijdstip van beoordeling, de aspecten 
waarop beoordeeld wordt en de beloningscansequenties hiervan. 

- De wijze waarop prestaties zijn gedefinieerd. Prestaties kunnen gedefinieerd zijn 
in termen van observeerbaar gedrag, in termen van te bereiken doelstellingen of 
in termen van de mening van relevante beoordelaars (Keeley, 1978 ). Individuen 
worden dan beoordeeld naar de mate waarin ze volgens instructies hun werk
zaamheden uitvoeren, respectievelijk het gestelde doel bereiken of relevante 
partijen tevreden stellen. 

- De keuze van de grenzen van de te beoordelen onderdelen. Wordt de beloning 
bijvoorbeeld in verband gebracht met specifieke individueel bereikte taakresulta
ten of met het algemene resultaat van de totale groep? 

- Het tijdsinterval waarover beoordeeld wordt. Vinden beoordelings- en evalua
tiegesprekken eens per jaar, eenmaal per maand of bijvoorbeeld na het gereed
komen van een projectfase plaats? 

- Het tijdsinterval tussen de beoordeling en de gevolgen hiervan. Kan de chef zijn 
groep onmiddellijk nadat een moeilijk project met goed gevolg is afgesloten op 
een etentje trakteren of kan hij een goede prestatie pas in de eirildejaarsbonus 
tot uiting laten komen? 

- Het gewicht dat aan de verschillende factoren die bepalend zijn voor de hoogte 
van de beloning wordt gehecht. Moeilijk verkrijgbare specialisten bijvoorbeeld 
worden door veel ondernemingen betaald naar hun marktwaarde van dat 
moment. 
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Bij andere ondernemingen spelen iemands leeftijd en vakspecifieke ervaring de 
grootste roL 

- De mate van consistentie in het beloningssysteem. De mate waarin er duide
lijkheid bestaat over gedragingen die beloond dienen te worden en de mate 
waarin men hier op een consistente wijze mee omgaat. In sommige onderne
mingen is het voor medewerkers moeilijk te achterhalen waarop de beloning 
gebaseerd is. Soms lijkt het op korte termijn bereiken van de grootst mogelijke 
omzet het hoogste doel, op andere momenten stimuleert het management 
klantenbinding en een langere termijn visie. 

Leiderschap. 

Hierbij gaat het om de wijze waarop de relaties tussen de door de organisatie 
aangewezen leider van een taakgroep en de andere groepsleden verlopen. 

Welke aktiviteiten de leider verricht, wordt sterk bepaald door de gekozen verdeling 
van taken en beslissingen in de organisatie. Kerr, Hili en Briedling (1986) beschrij
ven hoe in het verleden de volgende taken doorgaans door de eerstelijns supervi
sor van een groep moesten worden uitgevoerd: 

- de planning en coördinatie van de werkzaamheden van groepsleden; 
- de taakverdeling: 
- de regeling van de externe relaties van de groep (de grenshandhaving); 
- onderhoud van apparatuur en hulpmiddelen; 
- het bewaken van kwaliteit en efficiency; 
- het controleren van de prestaties van groepsleden; 
- het bewaken van de veiligheid en reinheid; 
- selectie en opleiding van groepsleden; 
- persoonlijke begeleiding van groepsleden; 
- het stimuleren van ideeën van groepsleden. 

Tegenwoordig ligt de nadruk in veel gevallen op taken als: 

- het bevorderen van de communicatie tussen groepsleden; 
- conflictoplossing; 
- communicatie over het ondernemingsbeleid; 
- het ondersteunen van de groep. 

In alle vijf uitgevoerde case-studies is telkens de vraag naar de inhoud van het 
takenpakket van de groepsleider gesteld. Voor het model zijn vervolgens 7 
kenmerken van de stijl van leidinggeven van belang, namelijk: 

- De basis waarop zijn (of haar) macht is gegrond. Maakt de leider vooral gebruik 
van zijn formele, op de hiërarchie gebaseerde autoriteit of heeft hij vooral 
indirecte macht, gebaseerd op overtuigingskracht en zijn persoonlijke prestaties. 
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- De mate waarin hij streeft naar participatie van medewerkers bij het nemen van 
beslissingen. 

- De mate waarin hij richting geeft aan het gedrag van zijn medewerkers. 
Is zijn stijl sterk directief of bemoeit hij zich nauwelijks met de inhoud van het 
werk van zijn groepsleden? 

- De mate waarin hij duidelijke normen stelt en het langetermijn beleid van de 
onderneming op een consistente manier uitdraagt. 

- De psychologische afstand die er geschapen wordt tussen groepsleden en de 
leider. Bij een leiderschap dat rouleert over de groepsleden, waar de leider 
tevens gedeeltelijk meewerkt, is deze klein. 

- De bereikbaarheid van de leider voor overleg over optredende problemen. Hoe 
kort en direct zijn de communicatielijnen? 

Bij de bespreking van het beloningssysteem zijn de sociale beloningsvormen zoals 
complimenten en publiek geuite blijken van waardering reeds genoemd. Deze 
hebben een grote invloed op het gedrag van groepsleden. Het is van belang om 
zorgvuldig te analyseren welke gedragingen de groepsleider stimuleert en beloont 
en welke normen hij via zijn eigen gedrag communiceert. 

2.5 Ontwerpregels. 

Deze paragraaf beschrijft de ontwerpregels waarin de relatie tussen taak- en 
omgevingskenmerken, de structuurkenmerken en de ondersteunende systemen 
wordt gelegd. Taak- en omgevingskenmerken zijn vooral bepalend voor de 
organisatiestructuur. Een eenmaal gekozen organisatiestructuur stelt eisen aan de 
vormgeving van de ondersteunende systemen. De laatste worden tevens beïnvloed 
door kenmerken van de taak en de omgeving (zie figuur 2.7). 

kenmerken van het 
takenpakket 

kenmerken van 
omgeving 

organisatiestructuur 

ondersteunende 
systemen 

prestatie
criteria 

Figuur 2.7: Relaties tussen taak- en omgevingskenmerken, de organisatie
structuur en de ondersteunende systemen. 



Het Model 27 

Rechts in figuur 2.7 zijn de prestatiecriteria weergegeven. De organisatie dient zo 
gestructureerd te zijn, dat het bereiken van die doelstellingen die bepalend zijn voor 
het succes van de organisatie op een natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. 
Voorlopig wordt de wijze waarop een organisatie invloed kan uitoefenen op de 
kenmerken van haar takenpakket en haar omgeving buiten beschouwing gelaten. 
In paragraaf 2.7. komt dit aan de orde. 

In eerste instantie wordt per taak- of omgevingskenmerk aangeven wat de invloed 
hiervan op de organisatiestructuur is. De ondersteunende systemen worden 
afzonderlijk behandeld. 

2.5.1 De invloed van taak- en omgevingskenmerken op de organisatie
structuur. 

In deze paragraaf wordt de relatie tussen taak- en omgevingskenmerken en de 
structuurkenmerken gelegd. De relaties worden een voor een toegelicht en 
samengevat in een ontwerpregeL De ontwerpregels geven richtlijnen voor twee 
verschillende situaties: bij een hoge en bij een lage score. Als de score op het 
betreffende taak- of omgevingskenmerk hoog is, is de ontwerpregel in termen van 
een voorschrift geformuleerd. De structuur moet aan bepaalde kenmerken voldoen. 
Bij een lage score is het advies minder dwingend. De ontwerpregel geeft aan dat 
een bepaalde organisatievorm mogelijk is en, gezien de taak- en omgevingscondi
ties, het meest voor de hand ligt. Als hiervan afgeweken wordt hoeft dit echter 
geen directe gevolgen voor de prestaties van de organisatie-eenheid te hebben. 

Ontwerpregels zijn zowel toepasbaar op het niveau van de taakgroep als op het 
niveau daar direct boven: de organisatie-eenheid die een combinatie van een 
aantal van elkaar afhankelijke taakgroepen omvat. 

Voor de duidelijkheid wordt de invloed van elke contingentiefactor onafhankelijk van 
de andere zes behandeld. Bij de toepassing van het model is dit niet het geval. Er 
zijn situaties waarin de verschillende contingentiefactoren tegenstrijdige voorschrif
ten opleveren. Welke ontwerpregel in welke situatie de hoogste prioriteit moet 
krijgen, kan alleen bepaald worden op grond van kennis van alle zeven contingen
tiefactoren. Daarbij zal tevens rekening gehouden moeten worden met de voor het 
bedrijf belangrijke prestatiecriteria. 
In paragraaf 2.7. wordt verder ingegaan op de toepassing van het model. 

De complexiteit van het takenpakket. 

De complexiteit van het takenpakket heeft vooral invloed op de taakverdelingsstruc
tuur. Volgens Bagchus en Kuipers (1982) vereist een takenpakket dat een beroep 
doet op uiteenlopende kennis en vaardigheden een horizontaal gedifferentieerde 
structuur. Als deze taken bijdragen op verschillende niveaus van deskundigheid 
vereisen, moet er sprake zijn van verticale differentiatie. Hoe complexer de taak, 
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des te geringer de kans dat deze door één persoon of door meerdere personen 
met gelijke kennis en ervaring op een acceptabel kwaliteitsniveau kan worden 
ingevuld. De eerste ontwerpregelluidt dan als volgt: 

WANNEER OE COMPLEXITEIT VAN HET TAKENPAKKET HOOG IS, 
TAAKVERDELINGSSTRUCTUUA GEDIFFERENTIEERD ZIJN. 
ALS OE COMPLEXITEIT LAAG IS, IS MINOER DIFFERENTIATIE MOGELIJK 

Oe bewerkingsonzekerheid. 

De hoogte van de bewerkingsenzekerheid heeft invloed op de mogelijkheid om 
regelbeslissingen af te splitsen van de uitvoerende aktiviteiten; op de wijze waarop 
coördinatie plaats moet vinden en op de mogelijkheden voor differentiatie in de 
taakverdeling. 

Bewerkingsenzekerheid heeft de meeste invloed op het besluit om regelbeslissin
gen al of niet te delegeren naar de groep die verantwoordelijk is voor de uitvoering. 
Bij een hoge bewerkingsonzekerheid zijn de aktiviteiten en de relaties tussen de 
aktiviteiten nog onduidelijk en onvoorspelbaar, waardoor regeling en uitvoering 
moeilijk van elkaar gescheiden kunnen worden (Susman, 1976). Regelfuncties 
kunnen dan effectiever uitgevoerd worden door medewerkers die in de nabijheid 
van de bronnen van onzekerheid werken, dan door managers (Siocum en Sims, 
1980). Het vooraf aan de uitvoering volledig vastleggen van de aktiviteiten is alleen 
effectief in situaties die voldoende stabiel en voorspelbaar zijn, zodat men zeker 
weet dat er tijdens de uitvoering geen aanpassing van de plannen nodig is 
(Mintzberg, 1979). Ontwerpregel twee luidt dan: 

REGEL2: WANNEER TAKEN GEKENMERKT WORDEN DOOR EEN HOGE MATE VAN 
BEWERKINGS-ONZEKERHEIO DIENEN BESLISSINGEN OVER DE UITVOERING 
VAN DIE AKTIVITEITEN NIET VAN DE UITVOERING ZELF GESCHEIDEN TE 
WORDEN. 
BIJ TAKEN MET EEN LAGE BEWERKINGSONZEKERHEID BEHOORT AFSPLIT· 
SING VAN OE REGELENDE TAKEN VAN OE UITVOERING WEL TOT DE MOGE· 
LIJKHEDEN. 

Er is sprake van bewerkingsonzekerheid als er tijdens het bewerkingsproces 
informatie verzameld moet worden, die bepalend is voor de volgende stappen. Dat 
heeft gevolgen voor de wijze waarop de werkzaamheden op elkaar afgestemd 
moeten worden. In wisselende en onvoorspelbare situaties zal de coördinatie voor 
een groot deel via feedback plaats moeten vinden. Als de situatie stabieler en 
voorspelbaarder is, is coördinatie via planning mogelijk (March en Simon, 1958). 
Mintzberg (1979) beschrijft hoe in situaties waar het einddoel van de organisatie 
wel bekend is, maar men nog in het duister tast over de wijze waarop dit bereikt 
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kan worden, planning van de aktiviteiten niet goed mogelijk is. In die situaties kan 
een aktiviteitenplanning slechts een globaal karakter hebben en niet meer dan 
brede, flexibele richtlijnen voor de te nemen beslissingen omvatten. 

Van de Ven en Delbecq (1976) beschrijven hoe toename van de taakonzekerheid 
van een organisatie-eenheid samenhangt met afname van het gebruik van onper
soonlijke coördinatie-mechanismen zoals standaardisatie en planning en een 
toename van persoonlijke coördinatiemechanismes zoals wederzijdse aanpassing. 
De derde ontwerpregel luidt dan als volgt: 

REGEL3: COÖRDINATIE VAN TAKEN MET EEN HOGE BEWERKINGSONZEKERHEID, ZAL 
VOORNAMELIJK VIA WEDERZIJDSE AFSTEMMING PLAATS MOETEN VINDEN. 
ALS DE BEWERKINGSONZEKEAHEID LAAG IS, IS COÖRDINATIE WAARBIJ DE 
NADRUK OP PLANNING EN STANDAARDISATIE LIGT, MOGELIJK. 

De vierde ontwerpregel behandelt de invloed van bewerkingsenzekerheid op de 
mogelijkheden voor differentiatie in de taakverdeling. 
Marchen Sirnon (1958) beschrijven hoe de meest effectieve taakverdeling voor het 
uitvoeren van relatief geprogrammeerde taken anders is dan de verdeling van 
taken onder condities van onzekerheid. In voorspelbare routinesituaties is meer 
differentiatie mogelijk, mede omdat de coördinatie van van elkaar afhankelijke 
aktiviteiten dan via planning plaats kan vinden. Slocum en Sims (1980) zijn ook van 
mening dat de hoogte van de taakonzekerheid van invloed is op de mogelijkheden 
voor taakspecialisatie. Als er weinig taakonzekerheid is, is een sterk gedifferentieer
de taakverdelingsstructuur mogelijk. Bij een hoge taakonzekerheid wordt dit 
moeilijk. In dergelijke situaties zijn medewerkers met een algemene training, die 
flexibel en met meer creativiteit kunnen nadenken over onzekere situaties van 
meer waarde. 

REGEL4: ALS HET TAKENPAKKET GEKENMERKT WORDT DOOR EEN HOGE 
BEWERKINGS-ONZEKERHEID DIENT DE TAAKVEROELINGSSTRUCTUUR 
MINDER GEDIFFERENTIEERD TE ZIJN. 
ALS DE BEWERKINGSONZEKERHEID LAAG IS, IS STERKE DIFFERENTIATIE 
WEL MOGELIJK. 

De afhankelijkheidsrelaties tussen de taken. 

De aard van de onderlinge afhankelijkheidsrelaties is bepalend voor de wijze 
waarop de coördinatie plaats kan vinden, voor de mogelijkheid om coördinatie
beslissingen af te splitsen van de uitvoerende aktiviteiten en voor het uitgangspunt 
dat gehanteerd moet worden bij de groepering van afdelingen. Thompson (1967) 
beschrijft hoe elk type afhankelijkheidsrelatie gepaard moet gaan met bijpassende 
manieren om de werkzaamheden te coördineren. In een situatie waar sprake is van 
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gepoolde afhankelijkheid kan de coördinatie door standaardisatie plaats te vinden. 
Er moeten standaardregels opgesteld worden die aangeven aan welke eisen de 
aktiviteiten of de output van een eenheid moeten voldoen. 

Als er tevens sprake is van sequentieel van elkaar afhankelijke aktiviteiten, moeten 
er naast een aantal standaardcriteria voor de bewerkingsaktiviteiten ook program
ma's bestaan voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Coördinatie vindt hier 
tevens door planning plaats. In deze plannen worden de opeenvolging en het 
tijdstip van de bewerkingsaktiviteiten vastgelegd. Als dit gebeurd is, hoeft er tijdens 
het werk in principe niets meer gecoördineerd te worden. 
Als taken wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, vindt coördinatie plaats door 
wederzijdse aanpassing. De aktiviteiten van de een hebben namelijk directe 
gevolgen voor de aktiviteiten van de ander. Dat betekent dat er tijdens het bewer
kingsproces nieuwe informatie moet worden uitgewisseld. Daarnaast is er een 
bepaalde vorm van planning nodig evenals standaardisatie. Men moet weten wat 
de bedoeling op langere termijn is en in welke volgorde de taken zullen worden 
uitgevoerd. Bij simultaan van elkaar afhankelijke taken vindt coördinatie plaats door 
het maken van tijdsplanningen (Susman, 1976). Regel 5 luidt dan: 

REGELS: ALS TAKEN EEN PATROON VAN GEPOOLDE AFHANKELIJKHEID VERTONEN, 
MOET COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE PLAATSVINDEN. 
BIJ EEN PATROON VAN SEQUENTIËLE OF SIMULTANE AFHANKELIJKHEID IS 
COÖRDINATIE DOOR PLANNING TEVENS NODIG. 
BIJ EEN PATROON VAN WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID MOET MEN DE 
TAKEN DAARBIJ NOG VIA WEDERZIJDSE AANPASSING COÖRDINEREN. 

Volgens Susman (1976) is wederzijdse aanpassing niet anders dan een complexe 
vorm van programmeren, die gelijktijdig met de uitvoering plaats vindt. Wederzijdse 
aanpassing impliceert delegatie van coördinatiebeslissingen. Groepsleden moeten 
in de gelegenheid zijn om frequent informeel met elkaar te communiceren. Dit heeft 
implicaties voor het ontwerp van de fysieke werkomgeving (Mintzberg, 1979). 
Groepsleden moeten in elkaars nabijheid kunnen werken of, als dit niet mogelijk is, 
over voldoende communicatie-middelen beschikken. 

REGELS: ALS TAKEN EEN PATROON VAN WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID VERTO
NEN, MOETEN COÖRDINATIEBESLISSINGEN GEDELEGEERD WORDEN NAAR 
DE UITVOERING. 
DIT HOUDT IN DAT GROEPSLEDEN ZONDER BELEMMERINGEN MET ELKAAR 
MOETEN KUNNEN COMMUNICEREN. 

De afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende aktiviteiten zijn verder van 
belang voor de vraag welk uitgangspunt gehanteerd moet worden bij de groepering 
van organisatie-eenheden (Thompson, 1967; Agurén, Edgren en De Sitter, 1982). 
Thompson (1967) beschrijft hoe coördinatie door standaardisatie veelal de minste 
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coördinatiekosten met zich meebrengt (als deze vorm past bij het afhankelijkheids
patroon). Coördinatie via wederzijdse aanpassing is het duurste. Veel energie moet 
gestoken worden in communicatie en besluitvorming. Als personen, die wederzijds 
van elkaar afhankelijk zijn zich ook nog in verschillende groepen bevinden, 
bemoeilijkt dit een effectieve afstemming en worden de coördinatiekosten nog 
hoger. Bij de groepering van organisatie-eenheden of bij de verdeling van taken 
binnen een groep dient men hiermee zo veel mogelijk rekening te houden. 
De zevende ontwerpregel luidt dan: 

ALS TAKEN VAN ELKAAR AFHANKELIJK ZIJN. DIENEN DEZE ZO GE 
PEERD TE WORDEN DAT DE AFHANKELIJKHEDEN BINNEN GROEPEN 
GROTER ZIJN DAN DIE TUSSEN DE AFZONDERLIJKE GROEPEN. 

De variëteit aan produkten en bewerklngsaktiviteiten. 

De variëteit aan produlden en bewerkingsaktiviteiten heeft invloed op het uitgangs
punt dat gehanteerd moet worden bij de groepering van afdelingen, en op de 
beslissing om coördinatiebeslissingen al of niet te delegeren naar de uitvoering. 

Een grote variëteit aan produlden en bewerkingsprogramma's maakt de produktie 
moeilijker beheersbaar. Deze beheersbehoefte kan beperkt worden door het 
ordenen van de produlden in relatief onafhankelijke fabricagestromen. Deze kunnen 
op hun beurt weer opgedeeld worden in segmenten die kunnen functioneren als 
relatief zelfstandige bestuurlijke modules (De Sitter et al., 1986). 

REGEL 8: ALS DE VARIÏ:TEIT AAN PRODUKTEN EN BEWERKINGSAKTIVITEITEN HOOG 
IS, DIENEN AFDELINGEN ROND GELIJKSOORTIGE PRODUKTCATEGORIEEN 
GEGROEPEERD TE WORDEN. 
ALS DE VARIËTEIT LAAG IS, ZIJN ANDERE ORDENINGSPRINCIPES MOGELIJK. 

Een grotere variatie aan produkten en bewerkingsaktiviteiten maakt de produktie
planning complexer en bemoeilijkt daardoor het vooraf tot in detail programmeren 
van de aktiviteiten op het primaire produktieniveau (Deetman, 1983). Hierdoor is 
het vaak efficiënter om de coördinatiebeslissing over de volgorde van produkten te 
delegeren. Dit vergroot tevens de autonomie van werkgroepsleden en heeft zo 
positieve effecten op de kwaliteit van de arbeid. 

REGEL9: BIJ EEN HOGE VARIËTEIT DIENT DE COÖRDINATIEBESLISSING OVER DE 
VOLGORDE VAN PRODUKTEN OF BEWERKINGSAk!NITEITEN GEDELEGEERD 
TE WORDEN. 
ALS DE VARIËTEIT LAAG IS, IS CENTRALE COÖRDINATIE MOGELIJK. 
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Grenstransaktie-onzekerheid. 

In onzekere situaties is moeilijk vooraf te bepalen welke aktiviteiten op welk 
moment en door wie uitgevoerd moeten worden. We zagen dat bewerkings
enzekerheid de grootste invloed heeft op de mogelijkheid om regeling en uitvoering 
van elkaar te scheiden. Grenstransaktie-onzekerheid heeft de grootste invloed op 
de scheidbaarheid van de drie regelbeslissingen van elkaar (Susman, 1976). In 
bepaalde situaties verdient het de voorkeur om die regelbeslissingen tevens te 
delegeren. Tenslotte heeft de grenstransaktieonzekerheid invloed op de gewenste 
mate van inzetbaarheid van groepsleden. 

In situaties waar de onzekerheid over de aard, de locatie en de timing van de 
binnenkomende en af te leveren materialen of diensten hoog is, moeten grens
handhavingsbeslissingen, allocatie-beslissingen en coördinatiebeslissingen voortdu
rend op elkaar worden afgestemd. Kennis over wat, waar of wanneer inputs 
omgezet moeten worden, is niet lang genoeg van te voren bekend zodat verschil
lende groepsleden die kennis kunnen delen en coördinatie- en allocatiebeslissingen 
kunnen nemen, die consistent met elkaar zijn. Dit betekent dat deze drie regel
beslissingen, niet los van elkaar, door verschillende leden van de organisatie geno
men kunnen worden. Doet men dit toch, dan gaat dit met inefficiëncy, gebrek aan 
flexibiliteit en de nodige leverproblemen gepaard. 

REGEL 10: ALS DE GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID HOOG IS, DIENEN GRENSHAND· 
HAVINGS·ALLOCATIE- EN COÖRDINATIE-BESLISSINGEN NIET VAN ELKAAR 
GESCHEIDEN TE WORDEN. 
IN SITUATIES WAAR DE GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID LAAG IS, 
BEHOORT SCHEIDING VAN DE DRIE REGELBESLISSINGEN WEL TOT DE 
MOGELIJKHEDEN. 

Bij een hoge grenstransaktie-onzekerheid is het in pnnc1pe mogelijk om alle 
regelbeslissingen door bijvoorbeeld een stafeenheid die relatief ver van de uitvoe
rende groep verwijderd is te laten nemen. Regel 10 stelt als enige voorwaarde dat 
de drie regelbeslissingen in een dergelijke situatie niet van elkaar gescheiden 
mogen worden. Het feit dat planning vooraf in zo'n geval echter nauwelijks mogelijk 
is, pleit daarentegen weer voor delegatie naar de uitvoerende groep (Deetman, 
1983). 

Als onzekere factoren, bijvoorbeeld ten aanzien van de materiaalvoorziening, een 
hoog verstoringspotentieel hebben is een snelle reaktie waardoor de effecten van 
de onvoorspelbare gebeurtenis gereguleerd worden, noodzakelijk. In dergelijke 
situaties ligt delegatie van de regelbeslissingen voor de hand (De Haan et al., 
1979). Dit sluit aan bij de gedachtengang van Cherns (1976) en Davis en Wacker 
(1982) die betogen dat varianties zo dicht mogelijk bij hun oorsprong moeten 
worden gecontroleerd. 
Varianties zijn ongeprogrammeerde gebeurtenissen die effect hebben op het 
resultaat van een organisatie. Voorbeelden van varianties zijn: een afwijking in de 
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kwaliteit van ruwe materialen, het niet in aktie komen op een kritiek moment of een 
machinestoring. Als de grenstransaktie-onzekerheid laag is, kunnen groepsleden 
geprogrammeerd worden om specifieke taken op specifieke momenten uit te 
voeren (Siocum en Sims, 1980). Als er sprake is van hoge grenstransaktieonzeker
heid ligt decentralisatie van regelbeslissingen voor de hand. 
De elfde ontwerpregel luidt als volgt: 

REGEL 11: ALS DE GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID HOOG IS EN ER IS TEVENS 
SPRAKE VAN EEN HOOG VERSTORINGSPOTENTIEEL, ZULLEN REGELBESLIS· 
SINGEN DAAR GENOMEN MOETEN WOROEN WAAR DE MEEST ACTUELE 
KENNIS VAN DE SITUATIE AANWEZIG IS. 
IN VEEL GEVALLEN IS DIT DAAR WAAR DE UITVOERING PLAATS VINDT. 
ALS HET VERSTORINGSPOTENTIEEL LAAG IS, BEHOORT SCHEIDING VAN DE 
REGELBESLISSINGEN VAN DE UITVOERING TOT DE MOGELIJKHEDEN. 

Een organisatie die regelmatig geconfronteerd wordt, met onverwachte gebeurte
nissen die invloed hebben op het moment waarop bepaalde werkzaamheden 
kunnen of moeten plaatsvinden, moet hiermee rekening houden bij de verdeling 
van taken. Chems (1976) enDavis en Wacker (1982) stellen dat in situaties waar 
vragen uit de omgeving variëren, elementen bij voorkeur méér dan één functie 
moeten bezitten. Breed inzetbare medewerkers moeten gemakkelijk kunnen 
overschakelen en snel inspringen op onverwachte gebeurtenissen. Datzelfde geldt 
voor groepen. 

REGEL 12: IN SITUATIES DIE GEKENMERKT WOROEN DOOR EEN HOGE GRENS· 
TRANSAKTIE-ONZEKERHEID MOET ER SPRAKE ZIJN VAN ENIGE OVERLAP 
TUSSEN DE TAAKGEBIEDEN VAN GROEPSLEDEN OF AFDELINGEN. 
ALS DE GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID LAAG IS, IS DEZE OVERLAP 
MINDER NOODZAKELIJK. 

Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen is van belang voor de 
groepering van eenheden en de gewenste mate van inzetbaarheid van groepsle
den. De organisatie zal in veel opzichten flexibel moeten zijn. 

De Sitter (1981) beschrijft hoe organisaties die regelmatig met nieuwe produkten, 
produktiemiddelen en produktieprocessen geconfronteerd worden hiermee bij de 
groepering van eenheden rekening moeten houden. Afdelingen moeten zodanig 
opgesteld zijn dat veranderingen in produktontwerp en produktietechniek in de 
fabricage geïntroduceerd kunnen worden, zonder daarna het hele produktiesys
teem te verstoren. 
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Dit kan via een aantal parallelle produktielijnen. Veranderingen kunnen dan eerst in 
de ene en, zodra deze draait, in de volgende lijn worden doorgevoerd. 

REGEL 13: IN SITUATIES DIE GEKENMERKT WORDEN DOOR EEN HOOG TEMPO VAN 
TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN MOETEN AFDELINGEN ZÓ OPGESTELD 
ZIJN DAT VERANDERINGEN GEINTRODUCEERD KUNNEN WORDEN ZONDER 
DAARMEE HET GEHELE BEWERKINGSSYSTEEM TE VERSTOREN. 
EEN OPSTELLING VAN EEN AANTAL PARALLELLE PRODUKTIELIJNEN HEEFT 
DAN VOORDELEN. 
ALS HET TEMPO VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN LAAG IS, 
BEHOORT EEN MINDER FLEXIBELE ORGANISATIE TOT DE MOGELIJKHEDEN. 

In situaties waar de technologie zich snel ontwikkelt zullen ook groepsleden zich 
flexibel moeten kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Cherns 
(1976) en Davis en Wacker (1982) wijzen er op dat in situaties waar veel verande
ringen optreden medewerkers zich niet uitsluitend op één deeltaak moeten 
specialiseren. Het werk zal zo georganiseerd moeten worden, dat groepsleden 
worden gestimuleerd om van tijd tot tijd nieuwe kennis en vaardigheden te verwer
ven. Ook afdelingen zullen in staat moeten zijn zich aan te passen aan verande
rende eisen. In deze situatie vraagt het korte termijn belang van de onderneming 
andere maatregelen dan het lange termijn belang. Op de korte termijn is het 
efficiënter om medewerkers zich op een beperkt terrein te laten specialiseren. 

REGEL 14: ALS HET TEMPO VAN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN HOOG 
IS, ZULLEN MEDEWERKERS OP MEERDERE TAAKGEBIEDEN INZETBAAR 
MOETEN ZIJN EN BLIJVEN. 
IN SITUATIES MET EEN LAAG TEMPO VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKE· 
LINGEN BEHOORT SPECIALISATIE OP ÉÉN VAKGEBIED TOT DE MOGELWK· 
HEDEN. 

Als het innovatie-tempo hoog is, vergt het bijhouden van een beperkt vakgebied al 
aanzienlijke inspanningen. Op de langere termijn kan een beleid, waarbij medewer
kers beperkt inzetbaar blijven echter tot problemen in de personele sfeer leiden. 
Kennisgebieden kunnen verdwijnen of er worden andere technologieën gebruikt. 
Medewerkers die in hun loopbaan nog nooit omgeschakeld zijn, blijken dan 
nauwelijks inzetbaar op andere terreinen. 

De groepsgrootte. 

In paragraaf 2.2 is de groepsgrootte gedefinieerd als het aantal personen dat direct 
betrokken is bij de uitvoering, controle en ondersteuning van de primaire taak van 
de onderzochte analyseeenheid. In het model wordt deze groepsgrootte in eerste 
instantie als gegeven beschouwd en wordt bepaald welke de structurele mogelijk
heden zijn, gegeven deze groepsgrootte. Als na toepassing van de ontwerpregels 
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blijkt, dat de structuur niet aangepast is, kan overwogen worden om de grootte van 
de groep zelf aan te passen (zie ook paragraaf 2.7). De groepsgrootte is bepalend 
voor de mogelijkheden voor horizontale en verticale differentiatie en voor de meest 
efficiënte coördinatievorm. 

Van de Ven en Delbecq (1976) wijzen op de samenhang tussen het aantal 
medewerkers in een werkeenheid en de mate van differentiatie in de taakverdeling. 
In kleine groepen zijn de mogelijkheden voor differentiatie beperkt. Een en dezelfde 
medewerker zal een aantal uiteenlopende taken moeten verrichten om de eenheid 
voldoende flexibiliteit te laten behouden. Ontwerpregel 15 luidt dan: 

REGEL 15: IN KLEINE GROEPEN DIENT DE DIFFERENTIATIE IN DE TAAKVERDELING 
BEPERKT TE ZIJN. 
IN GROTE GROEPEN BEHOORT EEN VERDERGAANDE DIFFERENTIATIE TOT 
DE MOGELIJKHEDEN. 

Thompson (1967) wijst er op dat wederzijdse aanpassing een relatief dure coördi
natievorm is. De kosten van deze coördinatievorm nemen toe naarmate het aantal 
posities toeneemt. Van de Ven en Delbecq (1976) rapporteren een toename van 
het gebruik van onpersoonlijke coördinatiemechanismes zoals standaardisatie en 
planning en een afname van het gebruik van wederzijdse aanpassing naarmate het 
aantal groepsleden stijgt. Mintzberg (1979) sluit zich hierbij aan. Als de aktiviteiten 
via wederzijdse aanpassing gecoördineerd moeten worden, moeten groepsleden 
zeer regelmatig met elkaar communiceren. Om dit op een effectieve wijze te 
kunnen doen, mag de eenheid niet te groot zijn. Bij een groep van meer dan 20 
personen wordt coördinatie via wederzijdse aanpassing een tijdrovende zaak. 

De laatste ontwerpregel die de relatie tussen taak- en omgevingskenmerken en 
structuurkenmerken specificeert luidt dan: 

REGEL 16: IN GROTE GROEPEN MOET MINDER GEBRUIK GEMAAKT WORDEN VAN 
WEDERZIJDSE AANPASSING ALS DOMINANTE COÖRDINATIEVORM. 
IN KLEINE GROEPEN IS HET WEL MOGELIJK OM DE WERKZAAMHEDEN OP 
EFFICII!:NTE WIJZE VIA WEDERZIJDSE AANPASSING TE COÖRDINEREN. 

2.5.2 De invloed van situatie- en structuurkenmerken op de ondersteunende 
systemen. 

In paragraaf 2.4. is reeds vermeld dat keuzes ten aanzien van de verdeling van 
taken gevolgen hebben voor de vormgeving van het informatiesysteem, het 
opleidingssysteem, het beloningssysteem en de leiderschapsstijL 
Uit de taak- en omgevingskenmerken zijn ook direct al voorschriften af te leiden ten 
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aanzien van het ontwerp van deze ondersteunende systemen. 

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens voor elk van de vier genoemde onder
steunende systemen aangegeven welke factoren hierop van invloed zijn. 

Het informatiesysteem. 

Vijf van de zeven taak- en situatiekenmerken hebben gevolgen voor de in para
graaf 2.4. genoemde kenmerken van het informatiesysteem: de bewerkings
onzekerheid, de afhankelijkheidsrelaties tussen de aktiviteiten, de grenstransaktie
onzekerheid, het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen en de groeps
grootte. De hoogte van de bewerkingsenzekerheid is van belang voor de mate van 
detaillering van de informatie, de mate van formaUsatie van het informatiesysteem 
en voor de keuze van het overdrachtsmedium. Lawrence en Lorsch (1977) wijzen 
erop dat de onzekerheid ten aanzien van de taak gevolgen heeft voor het ontwerp 
van taakomschrijvingen en procedure-handboeken. Naarmate de taak stabieler en 
voorspelbaarder is, kan de informatie die personen nodig hebben voor hun 
taakuitvoering gedetailleerder worden weergegeven en kan er meer gebruik 
gemaakt worden van formele procedures en van schriftelijke informatie-overdracht. 
Ontwerpregel 17 luidt dan: 

REGEL 17: NAARMATE OE BEWERKINGSONZEKERHEIO HOGER IS, DIENT OE INFOR· 
MA TIE TEN BEHOEVE VAN DE TAAKUITVOERING MINDER GEDETAILLEERD TE 
WORDEN AANGELEVERD, DIENT ER MINDER GEBRUIK GEMAAKT TE WORDEN 
VAN FORMELE PROCEDURES EN MOET DE INFORMATIE MEER MONDELING 
WORDEN OVERGEDRAGEN. 

In de vorige paragraaf is reeds aan de orde gekomen dat het afhankelijkheidspa
troon tussen de aktiviteiten een directe invloed heeft op de gewenste coördinatie
vorm. Dit impliceert tevens een keuze voor een manier van informatie-overdracht 
Bij een patroon van gepoolde afhankelijkheid kan dit enkel schriftelijk zijn. Bij 
patronen van simultane, sequentiële en wederzijdse afhankelijkheid zal dit in 
toenemende mate aangevuld moeten worden met mondelinge informatie-over
dracht. De situatie uit figuur 2.5, waar taken in een cyclisch patroon van elkaar 
afhankelijk zijn, verdient extra aandacht, als de verschillende groepen tevens 
verschillende werktijden hebben zoals bij (semi)continu bedrijven waar men in 
ploegendienst werkt. In dergelijke situaties is de informatieoverdracht tussen 
ploegen van groot belang. Dit moet zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. 
Mondeling overgedragen informatie komt doorgaans niet verder dan één ploeg. 
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REGEL 18: ALS AKTIVITEITEN EEN PATROON VAN GEPOOLDE AFHANKELIJKHEID VERTO
NEN, MOET DE INFORMATIEOVERDRACHT SCHRIFTELIJK PLAATSVINDEN. 
BIJ EEN PATROON VAN SEQUENTIËLE OF SIMULTANE AFHANKELIJKHEID 
MOET DE INFORMATIE-OVERDRACHT SCHRIFTELIJK PLAATSVINDEN, ZO 
NODIG AANGEVULD MET EEN MONDELINGE TOELICHTING. 
BIJ EEN PATROON VAN WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID MOET DE INFOR
MATIE-UITWISSELING MONDELING PLAATS VINDEN. MET HET OOG OP DE 
TOEKOMST BELANGRIJKE INFORMATIE, DIENT DAN TEVENS VASTGELEGD TE 
WORDEN. 

De afhankelijkheidsrelaties tussen de aktiviteiten zijn in sterke mate bepalend voor 
de keuze van de grenzen van de eenheden waarover beheersingsinformatie wordt 
verzameld. Onzorgvuldig gelegde grenzen kunnen leiden tot competitie tussen 
sterk van elkaar afhankelijke groepen, met de bijbehorende nadelige gevolgen van 
de resultaten van het geheel. Men zal de grens daar moeten lokaliseren waar de 
onderlinge afhankelijkheden tussen de onderscheiden groepen het laagst zijn. 
Regel 19 luidt dan: 

REGEL 19: HET AFHANKELIJKHEIDSPATROON TUSSEN DE AKTIVITEITEN MOET 
BEPALEND ZIJN VOOR DE KEUZE VAN DE GRENZEN VAN DE EENHEDEN 
WAAROVER BEHEERSINGSINFORMATIE WORDT VERZAMELD. 
DE GRENZEN ZULLEN DAAR GELOKALISEERD MOETEN ZIJN, WAAR DE 
ONDERLINGE AFHANKELIJKHEDEN TUSSEN DE ONDERSCHEIDEN GROEPEN 
HET LAAGST ZIJN. 

Regel 19 vertoont overeenkomsten met regel 7: "Als taken van elkaar afhankelijk 
zijn, dienen deze zo gegroepeerd te worden dat de afhankelijkheden binnen 
groepen groter zijn dan die tussen de afzonderlijke groepen". Als organisatie
eenheden in overeenstemming met regel 7 zijn gevormd, zal men meestal dezelfde 
indeling kunnen aanhouden voor de keuze van de eenheden waarover beheers
informatie wordt verzameld. Toch is het raadzaam om dit met behulp van regel 19 
nog eens te checken. In een continubedrjjf bijvoorbeeld is het vaak verstandiger 
om na afloop van een geproduceerde batch te rapporteren over de gezamenlijke 
prestaties van alle ploegen, dan om resultaten per ploeg bij te houden. 

De hoogte van de grenstransaktie-onzekerheid is van invloed op de volgende 
dimensies van het informatiesysteem: 
- de aard en hoeveelheid van de te verwerken informatie; 
- de mate van formalisatie; 
- de mate van detaillering; 
- het tijdsinterval waarover beheersingsinformatie wordt verzameld; 
- het tijdsinterval tussen het moment van verzamelen en de rapportage; 
- de vraag wie toegang heeft tot de verzamelde informatie. 

Lawrence en Lorsch (1977) zijn van mening dat met de mate van onzekerheid van 
de informatie rekening gehouden moet worden bjj het ontwerp van controlesyste-
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men. Tijdsintervallen en detaillering van de verslaglegging moeten aangepast zijn 
aan, de mate van onzekerheid van de informatie. Gorden en Narayanan (1984) 
betogen dat naarmate de omgevingsenzekerheid toeneemt er méér informatie 
verwerkt moet worden, deze in toenemende mate ambigu en kwalitatief van aard is 
en minder via geformaliseerde systemen verzameld kan worden. 

Eerder zagen we dat in situaties waar de grenstransaktie-onzekerheid hoog is, de 
drie regelbeslissingen niet onafhankelijk van elkaar genomen kunnen worden. Een 
up to date informatiesysteem dat voor degenen die deze beslissingen nemen direct 
toegankelijk is, kan hierbij de nodige ondersteuning bieden. 
Regel 20 luidt dan: 

REGEL 20: NAARMATE DE GRENSTRANSAKTIE·ONZEKERHEID HOGER IS, MOET ER 
MÉÉR INFORMATIE VERZAMELD WORDEN OVER DE TOESTAND VAN DE 
OMGEVlNG VAN EEN ORGANISATIE-EENHEID, MOET DEZE INFORMATIE 
SNELLER BESCHIKBAAR ZIJN, ZAL ZE MEER KWALITATIEF VAN AARD EN 
MINDER GEDETAILLEERD MOETEN ZIJN EN ZAL ZE VOOR MEER PERSONEN 
TOEGANKELIJK MOETEN ZIJN. 

Ontwerpregel 20 is ook van belang in situaties waar het tempo van technologische 
ontwikkelingen hoog is: 

REGEL 21: NAARMATE HET TEMPO VAN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 
HOGER IS, MOET ER MEER INFORMATIE VERZAMELD WORDEN OVER 
ONTWIKKELINGEN IN OE OMGEVING VAN EEN ORGANISATIE-EENHEID EN ZAL 
DEZE INFORMATIE MEER KWALITATIEF VAN AARD EN MINDER GEDETAIL· 
LEERD MOETEN ZIJN. 

In situaties waar het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen hoog is zal 
het informatiesysteem zelf ook flexibel van aard moeten zijn. 

REGEL 22: NAARMATE HET TEMPO VAN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 
HOGER IS, ZAL HET INFORMATIESYSTEEM ZELF SNELLER AANPASBAAR 
MOETEN ZIJN AAN NIEUWE SITUATIES. 

De groepsgrootte is van invloed op de mate van formaUsatie van het informatiesys
teem en op de wijze van overdracht. 

REGEL 23: NAARMATE DE GROEP GROTER IS. ZAL HET INFORMATIESYSTEEM 
FORMELER VAN AARD MOETEN ZIJN EN ZAL ER MEER GEBRUIK GEMAAKT 
MOETEN WORDEN VAN ONPERSOONLIJKE COÖRDINATIEMECHANISMES. 
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Keuzes die gemaakt zijn, bij het ontwerp van de organisatiestructuur, hebben grote 
invloed op de organisatie van de informatie-overdracht. Cherns (1976) en Davis en 
Wacker (1982) betogen dat informatiesystemen zó ontworpen moeten worden dat 
ze in de eerste plaats informatie geven aan het punt waar de aktie op basis van 
die informatie plaats moet vinden. Als dit op het niveau van de groep ligt, zullen 
groepsleden die informatie moeten verkrijgen die hun kan helpen om varianties te 
controleren die binnen hun verantwoordelijkheidssteer vallen en om op gebeurtenis
sen te anticiperen die invloed op hun prestatie kunnen hebben. De gekozen 
besluitvormingsstructuur bepaalt wie welke gegevens krijgt, over welke tijdsinterval 
en op welk moment. 

REGEL 24: INFORMATIESYSTEMEN MOETEN ZÓ ONTWORPEN WORDEN DAT ZE IN DE 
EERSTE PLAATS INFORMATIE GEVEN AAN HET PUNT WAAROP DE BESLUI· 
TEN OP BASIS VAN DIE INFORMATIE GENOMEN WORDEN. 
ALS DIE BESLUITVORMING BIJ DE STORINGSBRON PLAATS VINDT, MOET DE 
BIJBEHORENDE INFORMATIE OOK OP DAT PUNT AANWEZIG ZIJN. 

Het opleidingssysteem. 

Zowel de gekozen organisatiestructuur als de hoogte van de bewerkingsonzeker
heid, van de grenstransaktie-onzekerheid en het tempo van nieuwe technologische 
ontwikkelingen beïnvloeden de in paragraaf 2.4. genoemde kenmerken van het 
opleidingssysteem. Van de Ven en Delbecq (1974) beschrijven hoe een toename 
van de taakmoeilijkheid gepaard gaat met een toename van de expertise nodig 
voor probleemoplossing en besluitvorming en een toename van het gewenste 
opleidingsniveau van medewerkers. Daarbij zal er tijd moeten worden uitgeruimd 
voor continue opleiding. In dergelijke situaties zal bewust gebruik gemaakt moeten 
worden van de leermogelijkheden die het werk zelf biedt. 
Groepsleden wier takenpakket gekenmerkt wordt door een hoge bewerkingsenze
kerheid worden namelijk regelmatig geconfronteerd met situaties waarvoor geen 
standaard-oplossingen beschikbaar zjjn. Tijdens het bewerkingsproces moet 
informatie verzameld worden die bepalend is voor de volgende stappen. Dat 
betekent dat groepsleden voldoende begrip moeten hebben voor de totale situatie 
waarin een probleem optreedt; dat ze enige kennis van aangrenzende vakgebieden 
moeten bezitten en nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn, bijhouden. 
Regel 25 luidt dan: 

REGEL 25: NAARMATE DE BEWERKINGSONZEKERHEID HOGER IS, ZAL HET OPLEIDINGS
NIVEAU VAN MEDEWERKERS HOGER MOETEN LIGGEN, ZAL DE OPLEIDING 
BREDER MOETEN ZIJN EN MOET ER MEER TIJD UITGETROKKEN WORDEN 
VOOR BIJSCHOLING EN MOET MEN MEER GEBRUIK MAKEN VAN DE LEER· 
MOGELIJKHEDEN DIE HET WERK ZELF BIEDT. 
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Het ligt voor de hand dat het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen van 
invloed is op het opleidingssysteem. Als de ontwikkeling snel gaat, is het van 
belang dat organisatieleden gestimuleerd worden om van tijd tot tijd nieuwe kennis 
en vaardigheden te verwerven. De coördinatie hiervan zal daar waar men het 
overzicht over deze ontwikkelingen heeft, moeten plaatsvinden en er zal relatief 
meer gebruik gemaakt moeten worden van externe opleidingen. Als het tempo van 
nieuwe technologische ontwikkelingen laag is, is de kennis van ervaren medewer
kers minder snel verouderd. Zij kunnen dan een belangrijke rol spelen bij de 
opleiding van nieuwe collega's. 

REGEL 26: ALS HET TEMPO VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN HOOG IS, ZAL HET OPLEI· 
DINGSBELEID FLEXIBILITEIT VAN MEDEWERKERS MOETEN STIMULEREN. 
CENTRAAL GECOÖRDINEERD MOETEN ZIJN EN VOOR EEN GROOT DEEL 
EXTERN PLAATSVINDEN. 
BIJ EEN LAAG TEMPO VAN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 
KAN DE OPLEIDING ZICH OVER EEN LANGERE TERMIJN UITSTREKKEN EN 
GROTENDEELS INTERN PLAATSVINDEN. 

De gekozen verdeling van taken en beslissingen heeft gevolgen voor de gewenste 
breedte van het opleidingsdomein. Als regelbeslissingen gedelegeerd zijn naar de 
uitvoering zullen medewerkers niet slechts moeten leren om hun eigen taak uit te 
voeren, ze moeten ook kennis verwerven over datgene wat nodig is voor de 
uitvoering van de totale groepstaak (Emery, 1980). Aguren, Edgren en De Sitter 
(1982) wijzen erop dat een flexibele arbeidsverdeling gepaard moet gaan met 
veelzijdig opgeleid personeel. 

REGEL 27: NAARMATE ER MEER GEKOZEN IS VOOR EEN.FLEXIBELE TAAKVERDELING 
EN/OF DELEGATIE VAN REGELBESLISSINGEN. ZAL DE OPLEIDING VAN 
GROEPSLEDEN VEELZIJDIGER EN BREDER MOETEN ZIJN. 

Het beloningssysteem. 

Bij het ontwerp van het beloningssysteem is het van belang om rekening te houden 
met de afhankelijkheidsrelaties tussen de aktiviteiten, met de hoogte van de 
bewerkingsenzekerheid en met de gekozen verdeling van taken en beslissingen. 
De afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende aktiviteiten moeten in ogen
schouw worden genomen bij de keuze van de grenzen van de te beoordelen 
onderdelen en bij de keuze van het tijdsinterval waarover en het moment waarop 
beoordeeld wordt. 
Lawrence en Lorsch (1977) wijzen op de invloed van het beloningssysteem op de 
werkhouding van medewerkers. Beloningssystemen kunnen bijdragen tot het 
ontstaan van de houding: "doe jij jouw werk, dan doe ik het mijne". Ze kunnen ook 
de houding: "laten we samen eens flink aanpakken" stimuleren. Davis en Wacker 
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(1982) wijzen er op dat beloningssystemen die individuele prestaties belonen niet 
passen in situaties waar groepsleden sterk van elkaar afhankelijk zijn. Zowel de 
omvang van de eenheid waarvan de prestatie als een geheel wordt beoordeeld, als 
de keuze van het moment waarop beoordeeld wordt, hangen af van de afhankelijk
heidsrelaties tussen de aktiviteiten. 

REGEL 28: BIJ BEOORDELING VAN, VAN ELKAAR AFHANKELIJKE GROEPEN, MOETEN DE 
GRENZEN VAN DE TE BEOORDELEN GROEP DAAR GETROKKEN WORDEN 
WAAR OE ONDERLINGE AFHANKELIJKHEDEN HET KLEINST ZIJN. 
ALS AKTIVITEITEN EEN PROJECTMATIG KARAKTER HEBBEN VINDT BEOOR· 
DELING BIJ VOORKEUR PLAATS NA AFRONDING VAN EEN (D'EEL)PROJECT. 

Wat voor regel 19 geldt, waar richtlijnen voor de keuze van de grenzen van 
groepen waarover beheersinformatie wordt verzameld gegeven worden, is ook van 
toepassing op regel 28: Onzorgvuldig gekozen grenzen kunnen aanleiding geven 
tot competitie tussen sterk van elkaar afhankelijke groepen. 

De hoogte van de bewerkingsenzekerheid is bepalend voor de wijze waarop 
prestaties moeten worden gemeten: in termen van observeerbare fysieke aktie, in 
termen van eindresultaten of in termen van de mening van sleutelpersonen. 
Thompson (1967) wijst er op dat een beoordeling van de mate waarin men zich 
houdt aan de voorgeschreven aktiepatronen, disfunctioneel kan zijn in situaties 
waar de bewerkingsenzekerheid hoog is. In dergelijke situaties zijn akties nodig .om 
het gewenste doel te bereiken vooraf namelijk niet exact te omschrijven. 
Keeley (1977) formuleert de volgende ontwerpregel: 

REGEL 29: IN SITUATIES WAAR OE BEWERKINGSONZEKERHEID LAAG IS, KUNNEN 
ARBEIDSPRESTATIES WORDEN GEDEFINIEERD IN TERMEN VAN OBSERVEER
BARE FYSIEKE AKTIE. 
ALS TAKEN NOCH EXTREEM ZEKER, NOCH EXTREEM ONZEKER ZIJN, 
KUNNEN PRESTATIES GEDEFINIEERD WORDEN IN TEAMEN VAN EINDRESUL· 
TA TEN. 
IN SITUATIES WAAR OE BEWERKINGSONZEKERHEID HOOG IS, ZULLEN 
ARBEIDSPRESTATIES GEDEFINIEERD MOETEN WORDEN IN TERMEN VAN DE 
MENING VAN DESKUNDIGE OBSERVATOREN. 

Bij het ontwerp van het beloningssysteem moet rekening gehouden worden met de 
gekozen verdeling van taken en beslissingen. Veel traditionele beloningssystemen 
zijn gebaseerd op de meting van prestaties van afzonderlijke individuen. In situa
ties, waar gekozen is voor groepstaken als belangrijke bouwsteen van de organisa
tie, kan dit disfunctioneel gedrag uitlokken. In situaties waar veel van de dagelijkse 
regelbeslissingen gedelegeerd zijn aan de groep, moet het beloningssysteem 
tevens gebaseerd zijn op de gezamenlijke prestaties. Of groepsleden bepaalde 
verantwoordelijkheden accepteren, of ze zich inspannen om het groepsdoel te 
bereiken, of ze tijd uittrekken om collega's te helpen, of ze bereid zijn hun fouten te 
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bespreken en of ze bereid zijn hun kennis te vergroten, wordt mede bepaald door 
hun waarneming van de potentiële opbrengsten van dergelijke gedragingen voor de 
eigen positie (Susman, 1976; Emery, 1980; Susman en Chase, 1986). 
Ontwerpregel 30 luidt dan: 

REGEL 30: PRESTATIEBELONINGSSYSTEMEN MOETEN GEBASEERD ZIJN OP EVALUATIE 
VAN DIE AI<TIVITEITEN DIE, GEGEVEN DE GEKOZEN VERDELING VAN TAKEN 
EN BESLISSINGEN, BIJDRAGEN TOT HET BEREIKEN VAN HET GROEPSDOEL. 
DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT HET VOOR IEDEREEN DUIDELIJK MOET ZIJN, 
WAAROP DE BELONING IS GEBASEERD EN DAT HET TIJDSINTERVAL TUSSEN 
DE BEOORDELING VAN DE PRESTATIE EN DE CONSEQUENTIES HIERVAN. 
NIET TE GROOT MOET ZIJN. 

Leiderschap. 

De wijze waarop de door de organisatie aangewezen leider van een taakgroep het 
beste invloed kan uitoefenen op de andere groepsleden, wordt bepaald door de 
hoogte van de bewerkingsonzekerheid, de hoogte van de grenstransaktie-onzeker
heid, de aard van de afhankelijkheidsrelaties tussen de aktiviteiten en door de 
gekozen organisatiestructuur. Welk leiderschapstype het meest geschikt is, wordt 
dus sterk door de situatie bepaald. In deze paragraaf worden al deze factoren, van 
invloed op het leiderschap van een taakgroep, een voor een behandeld. 

De hoogte van de bewerkingsonzekerheid is bepalend voor de mate waarin de 
leider gebruik kan maken van gedetailleerde, formele regels (Lawrence en Lorsch, 
1977; Slocum en Sims, 1980). Naarmate de bewerkingsonzekerheid hoger is, zal 
de leider meer op persoonlijke wijze voeling moeten houden met de werkzaamhe
den en resultaten binnen zijn groep (Mintzberg, 1979). In situaties waar de 
bewerkingsonzekerheid hoog is, moeten veel van de dagelijkse beslissingen op 
een laag niveau in de organisatie worden genomen. Dit betekent dat de leider veel 
aandacht moet schenken aan het formuleren en uitdragen van een lange termijnbe
leid. Elke medewerker moet weten wat nu en in de toekomst de gemeenschappelij
ke uitgangspunten zijn, zodat hij zijn aktiviteiten en beslissingen hiernaar kan 
richten. De leider zal op ad hoc basis ondersteuning moeten bieden, daar waar 
onvoorspelbare gebeurtenissen bepaalde grenzen overschrijden en overleg op een 
hoger niveau vereisen. De afstand tussen groepsleden en leider zal niet al te groot 
moeten zijn en de leiderschapsstijl participatief. 
Ontwerpregel 31 luidt dan: 

REGEL 31: NAARMATE DE BEWERKINGSONZEKERHEID HOGER IS ZAL DE LEIDER 
MINDER GEBRUIK MOETEN MAKEN VAN FORMELE REGELS EN MEER VAN 
PERSOONLIJKE COÖRDINATIEMECHANISMES. 
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De communicatielijnen tussen leiding en medewerkers zullen als de grenstransak
tie-onzekerheid hoog is, ook kort en direct moeten zijn. Daar waar onvoorspelbare 
gebeurtenissen niet meer binnen de groep gereguleerd kunnen worden, moet zijn 
hulp worden ingeroepen. 

Het ligt voor de hand dat de gekozen verdeling van taken en beslissingen van 
grote invloed is op de vraag wat tot het takenpakket van de groepsleider behoort, 
waar het accent gelegd moet worden en wat de basis voor zijn autoriteit is. In 
paragraaf 2.4. is reeds beschreven dat er in veel gevallen een verschuiving heeft 
plaatsgevonden van meer operationele taken naar ondersteunende en richting
gevende taken waarbij communicatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen. 
Deze verschuiving komt het sterkst naar voren bij het leiden van semi-autonome 
groepen. Manz en Sims (1984) betogen dat dergelijke groepen van de leider 
vragen om "niet-leider" te zijn. In dergelijke groepen is de leider vooral de facilitator 
die veel communiceert en balanceert tussen een stijl van "laat ze het zelf maar 
uitzoeken" en een directieve werkwijze. 

Susman (1976) en Hackman (1976) zien nog wel een meer concrete taak voor de 
leider van een semi-autonome groep, namelijk de grenshandhaving. Susman vindt 
de groepsleider de meest aangewezen persoon om deze beslissingen te nemen 
omdat hij waarschijnlijk de meeste kontakten heeft met de omgeving van de 
werkgroep. De groepsleider kan proberen om de grenstransaktie-onzekerheid 
waarmee groepsleden geconfronteerd worden te verminderen. Hij kan onderhande
len met andere groepen over afleverdata of de kwali.teit en kwantiteit van hulpmid
delen en materialen. De groepsleider bemiddelt dan tussen de groep en haar 
omgeving. Naarmate er meer beslissingen naar de groep gedelegeerd zijn, 
verandert de machtsbasis van de leider. De hoeveelheid directe, op autoriteit 
gebaseerde macht, wordt minder en de hoeveelheid indirecte, op beïnvloeding en 
prestatie gebaseerde macht neemt toe (Sims en Dean, 1985). 
Ontwerpregel 33 luidt dan: 

REGEL 33: NAARMATE ER MEER BESUSSINGEN AAN OE GROEP GEDELEGEERD ZIJN, 
ZAL HET TAKENPAKKET VAN OE GROEPSLEIOER MINOER OPERATIONELE EN 
MEER ONDERSTEUNENDE AldiVITEITEN BEVATTEN, WORDT OE ROL VAN 
BEMIDDELAAR TUSSEN OE GROEP EN HAAR OMGEVING BELANGRIJKER EN 
ZAL OE LEIOER MEER GEBRUIK MOETEN MAKEN VAN INDIRECTE, OP BE
ÏNVLOEDING GEBASEERDE MACHT. 

Hiermee zijn we op een totaal van 33 ontwerpregels gekomen. In tabel 2.1 worden 
de voornaamste ontwerpregels samengevat. 
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Tabel 2.1: De voornaamste ontwerpregels uit het model. 

TAAK· EN SITUATIE ONTWERPREGEL NA. REGEL 
KENMERKEN 

1. COMPLEXITEIT HOGE COMPLEXlTEIT -> 1) GEDIFFERENTIEERDE TAAKVERDELINGSSTRUCTIIUR 

2. BEWEAKINGS· HOGE BEWERKING$· -> 4) MINDER GEDIFFERENTIEERDE TAAKVERDELING$· 
ONZEKERHEID ONZEKERHEID STRUCTIJUR 

-> 3) COÖRDINATIE VOORAL VIA WEDERZIJDSE AFSTEMMING 

-> 2) BESLISSINGEN MOEILIJK VAN UITVOERING TE SCHEIDEN 

->17) MEER INFORMELE INFORMATIE-QVERDRACHT 

->25) MEER, BREDERE EN CONTINUE OPLEIDING 

.... 29) ARBEIDSPRESTATIES MOEILIJK EXACT TE METEN (MENING 
VAN DESKUNDIGEN) 

.... 31) MEER PERSOONLIJKE LEIDERSCHAPSSTIJL 

3. HET AFHANKELIJK· GEPOOLDE AFHANKELIJKHEID -> 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE 
HElDSPATROON ->18) INFORMATIE-QVERDRACHT SCHRIFTELIJK 

SEQUENTIËLE OF SIMULTANE .... 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE EN PLANNING 
AFHANKELIJKHEID .... 18) INFORMATIEOVERDRACHT VOORAL SCHRIFTELIJK 

WEDERZIJDSE AFHANKELIJK· ..., 5) COÖRDINATIE VlA STANDAARDISATIE EN PLANNING EN 
HElD WEDERZIJDSE AANPASSING 

.... 6) COÖRDINATIEBESLISSINGEN DELEGEREN NAAR UITVOE· 
RING 

..., 18) INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAL MONDELING 

ALGEMEEN AFHANKELIJK· -> 7) GROEPEER PERSONEN ZO, DAT AFHANKELIJKHEDEN 
HEIOS-PATROON BINNEN GROEPEN GROTER ZIJN DAN TIISSEN 

AFZONDERLIJKE GROEPEN 

-> 19) LOKALISEER DE GRENZEN VAN DE EENHEDEN WAAROVER 
BEHEERSINFORMA TIE WORDT VERZAMELD DAAR, WAAR 
DE ONDERLINGE AFHANKELIJKHEDEN HET LAAGST ZIJN 

.... 28) ZIE 19: DATZELFDE GELDT VOOR OE GRENZEN VAN TE 
BEOORDELEN GROEPEN 

4. VARIËTEIT HOGE VARIËTEIT ..., 8) GEBRUIK PRODUKTCATEGORIEEN ALS GROEPERINGS· 
PRINCIPE 

..., 9) DELEGEER DE COÖRDINATIEBESLISSING OVER DE VOLG-
ORDE VAN PRODUKTEN 

5. GRENSTAANSAKTIE- HOGE GRENSTRANSAKTIE- -> 10) REGELBESLISSINGEN MOEILIJK VAN ELKAAR TE 
ONZEKERHEID ONZEKERHEID SCHEIDEN 

.... 12) OVERLAP TUSSEN DE TAAKGEBIEDEN VAN GROEPSLEDEN 

-;20) MEER INFORMATIEVERZAMELING OVER OE OMGEVING 
VAN DE GROEP NODIG 

.... 32) GROEPSLEIDER DIENT SNEL BEREIKBAAR TE ZIJN 

HOGE GRENSTRANSAKTIE· _, 11) REGELBESLISSINGEN BIJ DE UITVOERING NEMEN 
ONZEKERHEID + HOOG 
VERSTORINGSPOTENTIEEL 

6.1NNOVATIE·TEMPO HOOG INNOVATIE-TEMPO ..., 13) FLEXIBELE OPSTELLING 

..., 14) MINDER GEDIFFERENTIEERDE TAAKVERDELINGS· 
STRUCTIJUR 

_, 21) MEER INFORMATIEVERZAMELING OVER OE OMGEVING 
VAN DE GROEP NODIG 

_, 22) FLEXIBELER INFORMATIESYSTEEM NODIG 

-> 26) MEER EXTERNE OPLEIDING 

7. GROEPSGROOTTE KLEINE GROEP ·• 15) MINOER GEDIFFERENTIEERDE TAAKVERDELING$-
STRUCTIIUR 

GROTEGROEP ..., 16) MINOER COÖRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AANPASSING 

..., 23) MEER GEFORMALISEERD INFORMATIESYSTEEM 
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De 16 regels uit paragraaf 2.5.1. zijn de belangrijkste. Uit de case-studies die in 
hoofdstuk vier tot en met acht worden beschreven, zal blijken dat veel organisatie
problemen tevens te maken hebben met niet-passende ondersteunende systemen. 

2.6 Prestatiecriteria. 

Bij de keuze tussen alternatieve organisatievormen moet niet alleen rekening 
gehouden worden met de voorschriften uit de ontwerpregels. De organisatie zal 
tevens zodanig gestructureerd moeten zijn, dat het bereiken van voor het bedrijf 
belangrijke doelstellingen op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. Het ontwerpen 
van {delen van) organisaties kan niet los gezien worden van de strategie van de 
onderneming. Strategische doelstellingen hangen nauw samen met de eisen die 
vanuit de gekozen produktmarktcombinaties aan het produkt worden gesteld. Voor 
het ene bedrijf bijvoorbeeld is het flexibel kunnen inspelen op een sterk wisselende 
klantenvraag van levensbelang; voor het andere bedrijf is een lage prijsstelling het 
belangrijkste middel om de concurrentie het hoofd te bieden. Deze twee prestatie
criteria kunnen totaal andere eisen stellen aan de organisatiestructuur. 

Kennis van de voor een bedrijf of organisatie-eenheid relevante prestatie-criteria is 
van belang voor het bepalen van het relatieve gewicht van de genoemde ontwerp
regels. Ze zijn het aangrijpingspunt om gefundeerd knopen door te hakken en 
bewust te kiezen voor een alternatief (Hili, 1971; De Sitter et al., 1986). 

In deze paragraaf worden zes mogelijke prestatiecriteria beschreven: efficiency, 
produktkwaliteit, kwaliteit van de arbeid, flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid en 
doorlooptijd. Deze zes criteria zijn gekozen omdat ze een belangrijke rol spelen in 
één of meer van de uitgevoerde case-studies. Afhankelijk van de specifieke 
bedrijfssituatie kunnen andere criteria een rol spelen. Seidel {1985) geeft voorbeel
den van in totaal 50 mogelijke prestatie-indicatoren. De Sitter et al. (1986) beschrij
ven hoe voor elke produkt-marktcombinatie opnieuw de belangrijkste functie-eisen 
vastgesteld zullen moeten worden. Deze worden vervolgens vertaald in prestatiecri
teria, die gedurende het ontwerpproces steeds verder worden gedetailleerd. 
Als het ontwerp gereed is, kunnen deze prestatiecriteria een handvat vormen voor 
de evaluatie. 

Het is van belang om méér dan één prestatie-indicator te identificeren, ook al 
kunnen de normen en de toegestane spreiding per criterium verschillen. In situaties 
waar men kiest voor één prestatiemaat, bijvoorbeeld de arbeidsproduktiviteit, 
kunnen ongewenste neveneffecten optreden. Bijvoorbeeld in situaties waar de 
arbeidsproduktiviteit verhoogd wordt ten koste van de levensduur van de gebruikte 
hulpmiddelen (Seidel, 1985). Tevens kan het belang van de afzonderlijke prestatie
criteria verschuiven, afhankelijk van bijvoorbeeld veranderingen in de afzetmarkt. 

In het navolgende worden de in de case-studies gehanteerde prestatiecriteria één 
voor één besproken. 
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Efficiency. 

Het begrip efficiency kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Efficiency 
in enge zin is de ratio tussen de voorgecalculeerde kosten en de werkelijke kosten. 
Efficiency in ruime zin wordt gedefinieerd als de mate waarin met gebruik van zo 
min mogelijk capaciteit een maximaal resultaat verkregen wordt. In een van de 
case-studies is efficiency als prestatiecriterium vervolgens vertaald als: "Het 
handhaven van een kostprijs die lager is of gelijk aan die van de naaste concurren
ten". In een andere studie was een snelle groei naar het geplande maximale 
produktieniveau voor de betreffende afdeling van essentieel belang. 

Produktkwaliteit 

In vier van de vijf uitgevoerde case-studies was de kwaliteit van het geleverde 
produkt een sterk op de voorgrond tredend prestàtiecriterium. Produktkwaliteit is de 
mate waarin het geheel van eigenschappen van een produkt, proces of dienst 
voldoet aan de eraan gestelde eisen, welke voortvloeien uit het gebruiksdoel (Van 
Grinsven , 1984). Deze uit het gebruiksdoel afgeleide gewenste kwaliteit is in veel 
gevallen vastgelegd in de specificaties van het produkt. 

Per bedrijf kan dit uitgewerkt worden in specifieke doelstellingen. Voor een 
vliegtuigonderhoudsbedrijf zijn naast de eisen van de klant de luchtwaardigheids
eisen die door de nationale autoriteiten worden gesteld van belang. In een sys
teemhuis zijn behalve de vraag of de vervaardigde software voldoet aan de met de 
klant overeengekomen specificaties, de overzichtelijkheid van de software, de 
gebruikersvriendelijkheid, de onderhoudbaarheid alsmede de toegankelijkheid en 
volledigheid van de geleverde documentatie belangrijke aspecten van de kwaliteit 
van de dienstverlening. 

Kwaliteitsbeheer is een belangrijk organisatorisch vraagstuk (Mulder, 1981 ). Het is 
een proces waarbij mensen en middelen in alle fasen van de produktie betrokken 
zijn; van ontwerp tot en met de aflevering of inbedrijfstelling bij de klant. Op alle 
hiërarchische niveaus van een onderneming worden beslissingen genomen die van 
invloed zijn op de produktkwaliteit Daarbij dient men in het oog te houden dat de 
kwaliteit van een produkt of dienst bij de uitvoering van het werk tot stand komt. 
Toetsing achteraf kan nooit iets aan de kwaliteit toevoegen. 

Kwaliteit van de arbeid. 

In alle vijf van de onderzochte bedrijven was kwaliteit van de arbeid één van de 
genoemde prestatiecriteria. Hiervoor kunnen verschillende redenen aangevoerd 
worden. Soms is er sprake van ideële doelstellingen en spelen opvattingen over de 
kenmerken van menswaardige arbeid een rol. Die aktiviteiten die een beroep doen 
op specifieke mogelijkheden van mensen zoals flexibiliteit, inzet en de mogelijkheid 
tot afstemming met de omgeving, zouden aan mensen toegewezen moeten 
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worden. Automaten zouden vooral gebruikt moeten worden voor het routinewerk. In 
een toenemend aantal gevallen spelen bedrijfsmatige overwegingen de voor
naamste rol bij het streven naar kwaliteit van de arbeid. Voor vrijwel alle bedrijven 
is het van belang om hun medewerkers gemotiveerd te houden zodat ze bereid 
blijven tot extra inzet en meedenken over verbeteringsmogelijkheden. In bedrijven 
die regelmatig geconfronteerd worden met nieuwe technologische ontwikkelingen 
zal men het werk zo moeten organiseren dat medewerkers in staat blijven om zich 
aan te passen aan veranderingen (zie ook de ontwerpregels 14 en 26). Mensen 
zijn in potentie enorm flexibel. Tengevolge van een arbeidshistorie die deze gave 
onbenut laat, kunnen ze deze potentiële flexibiliteit echter verliezen (De Sitter et al., 
1986). 

Er bestaan verschillende opvattingen over de wijze waarop kwaliteit van de arbeid 
gedefinieerd moet worden. Bekend zijn de individueel psychologische benadering 
en de normatieve benadering. Aanhangers van de individueel psychologische 
benadering relateren kwaliteit van de arbeid aan de mening van degenen die in 
een specifieke situatie werkzaam zijn. Aanhangers van de normatieve benadering 
geven algemene voorschriften waaraan het werk moet voldoen, wil er sprake zijn 
van een goede kwaliteit van de arbeid. Voorbeelden hiervan zijn: een grotere 
regelcapaciteit met betrekking tot storingen; geen strikte scheiding tussen uitvoe
rende aktiviteiten en regelende aktiviteiten zoals controleren, het stellen van een 
diagnose, het zoeken naar oplossingen en verbeteringen. 

In de uitgevoerde studies is uitgegaan van de normatieve benadering, waarbij de 
volgende werkkenmerken een rol speelden: 
- de mate van afwisseling in het werk; 
- de vrijheid en zelfstandigheid in het werk; 
- de mate waarin men in zijn werk zijn capaciteit kan gebruiken en waarin het 

werk zelf leermogelijkheden biedt; 
- de mogelijkheid voor kontakt met anderen; 
- de mate waarin men invloed heeft op de eigen werksituatie. 

Tevens is aandacht geschonken aan aspecten zoals de werkzekerheid, de mate 
waarin het werk als nuttig en betekenisvol gezien wordt en de ervaren billijkheid 
van de beloning. Daarbij werd tevens de mening van de groepsleden over hun 
eigen werksituatie gevraagd. In veranderingsprojecten is het van belang om de 
mening van de groep die de veranderingen gestalte moet geven, te kennen. 
Hoewel de wensen en mogelijkheden van mensen kunnen veranderen naarmate 
hun leef- en werksituatie verandert, is het verstandig om er toch rekening mee te 
houden bij de keuze tussen mogelijke alternatieven. 

Flexibiliteit. 

De situatie op de afzetmarkt van veel ondernemingen samen met het tempo van 
nieuwe technologische ontwikkelingen maken dat flexibiliteit voor steeds meer 
ondernemingen een belangrijk prestatiecriterium wordt. 
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De volgende vormen van flexibiliteit zijn te onderscheiden: 

a. Volumeflexibiliteit 
Dit is de mogelijkheid om het produktievolume op korte termijn aan te passen 
aan de vraag. 

b. Produktmixflexibiliteit 
Dit is het vermogen om binnen een gegeven produktievolume hoeveelheden van 
produktsoorten en varianten op korte termijn aan te passen aan de vraag. 

c. Produktflexibiliteit 
Hieronder wordt het vermogen verstaan om snel over te schakelen op nieuwe 
produkten of produktvarianten. 

d. Produktiemethodeflexibiliteit 
Deze laatste vorm van flexibiliteit betreft het vermogen om snel gebruik te 
kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen in produktiemiddelen en produk
tiemethoden. 

Welke vormen van flexibiliteit van belang zijn, verschilt per bedrijf en wordt bepaald 
door kenmerken van de gekozen afzetmarkt en de gebruikte technologie. 

Leverbetrouwbaarheid. 

Leverbetrouwbaarheid is de mate waarin toezeggingen ten aanzien van de 
afleveringen worden gerealiseerd (Stommels, 1979). Nu veel bedrijven er naar 
streven om (tussen)voorraden tot een minimum te beperken, wordt leverbetrouw
baarheid een steeds belangrijker prestatiecriterium. Ook in dienstverlenende 
ondernemingen wordt leverbetrouwbaarheid steeds ·belangrijker. In beide onder
zochte dienstverlenende bedrijven was er soms sprake van boeteclausules als de 
contractueel vastgelegde levertijd zou worden overschreven. 

Of een onderneming in staat is om de afgesproken levertijd te realiseren, hangt 
soms ook van de klant af. Bij automatiseringsprojecten bijvoorbeeld, komt het 
regelmatig voor dat een klant bij aanvang van het project erg veel haast heeft. Tij
dens het project veranderden dan de interne prioriteiten en verleent men onvol
doende medewerking waardoor de voortgang van het project stagneert. 

Doorlooptijd. 

De doorlooptijd is de tijd die gemiddeld nodig is om een eindprodukt te maken: de 
optelsom van de tijd dat het produkt staat te wachten vóór een bewerking en van 
de procesbewerkingstijd. Verkorting van de doorlooptijd heeft bijna altijd positieve 
gevolgen op de andere genoemde prestatiecriteria. Bij onderhouds- en modificatie
aktiviteiten bijvoorbeeld, moet het te onderhouden object vaak zo kort mogelijk 
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buiten bedrijf zijn. In de semi-procesindustrie heeft de lengte van de wachttijden 
tussen de verschillende bewerkingen vaak gevolgen voor de kwaliteit van het 
produkt. Tevens is verkorting van de doorlooptijd van belang voor de produktplan
ning (men kan de fabriek op grond van betrouwbaarder informatie over de klanten
vraag aansturen) en voor de efficiency (minder produkten in bewerking betekent 
minder geïnvesteerd kapitaal). 
Oe zes genoemde prestatiecriteria kunnen dus niet los van elkaar beschouwd 
worden. Maatregelen bedoeld om de prestatie op één van de genoemde criteria te 
verhogen, hebben gevolgen voor de rest. Een bedrijf dat bijvoorbeeld besluit om in 
twee ploegen te gaan werken om de doorlooptijd te verkorten, krijgt hogere 
loonkosten. Maatregelen die leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de arbeid 
hebben in veel gevallen effecten op de flexibiliteit en de produktkwaliteit Hiermee 
moet rekening worden gehouden bij de keuze tussen alternatieve organisatievor
men. 

In de volgende paragraaf wordt de wijze waarop het model in de praktijk toegepast 
kan worden, besproken. 

2. 7 De toepassing van het model. 

In figuur 2.8 wordt het complete model geschetst. Links in de figuur zijn de taak- en 
situatie-kenmerken weergegeven. Deze zijn van belang voor keuzes ten aanzien 
van de kenmerken van de organisatie-structuur uit het midden van figuur 2.8. 

De taakverdelingsstructuur, de besluitvormingsstructuur en de vormgeving van 
ondersteunende personeelsbeheersings- en informatie-systemen dienen zo 
ontworpen te worden dat ze passen bij de eisen van takenpakket en omgeving. 
Hoe deze relaties (A uit figuur 2.8) dienen te zijn, wordt weergegeven in de 16 
ontwerpregels uit pamgraaf 2.5.1 en in 13 van de f7 ontwerpregels uit paragraaf 
2.5.2. 

Keuzen ten aanzien van de taakverdelings- en besluitvormings-structuur zijn op 
zich zelf ook van belang voor de vormgeving van de ondersteunende systemen. Er 
dient congruentie te bestaan tussen de ondersteunende systemen en het gekozen 
organisatie-ontwerp. Ontwerpregel 24, 27, 30 en 33 vloeien voort uit de noodzaak 
van deze samenhang (Buit figuur 2.8). 

Rechts in figuur 2.8 staan de prestatiecriteria. 
De ontwerpregels geven richtlijnen voor de optimale inrichting van de organisatie 
gegeven de genoemde kenmerken van markten en produkten. Bij de doorlichting 
van bestaande organisaties met behulp van het model wordt telkens gekeken waar 
de feitelijke organisatie-structuur afwijkt van de wenselijke als men de regels van 
het model hanteert. Lagere prestaties van de onderneming kunnen vaak verklaard 
worden in het licht van deze afwijking (C uit figuur 2.8 duidt op deze relatie}. De 
prestatiecriteria zijn ook nog op een andere manier van belang. Ze spelen een rol 
in situaties waar de ontwerpregels tot tegengestelde adviezen over de organisa-
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tiestructuur leiden. Kennis van de relevante prestatiecriteria is van belang voor het 
bepalen van het relatieve gewicht van de ontwerpregeL Men kan een bewuste 
keuze maken voor die organisatie-structuur die het bereiken van voor het bedrijf 
belangrijke doelstellingen stimuleert (relatie D uit figuur 2.8). 

1----------------ö------: 
complexiteit ~ 

groepenng van en I 

binnen afdelingen I 
I 

mate van horizontale 
I 
! 

differentiatie I 

bewerkings- I 

mate van verti I 
onzekerheid I 

A differentiatie I 

afh r- I 

~ 
I 

patroon inzetbaarheid c I 
I 

variëteit I ,______ 
~ bedrijfsspecifieke 

prestatiecriteria I 
grenstransaktie- i 
onzekerheid coördinatievorm I 

I 

c I 
innovatie - tempo 

Ä 
I 

mate van scheiding van I - I 

groeps - grootte beslissingen onderling I 
I 

mate van scheiding van l 
I 

beslissingen en I 
I 

aktiviteiten I 

l B I B L-------~--! 
de vormgeving van 
ondersteunende 

A-
personeelsbeheersing- c en informatiesystemen: 
- beloningssystemen 
- opleidingssystemen 
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Figuur 2.8: Het model. 

De ontwerpregels uit het model, geven richtlijnen voor het organisatieontwerp. De 
toepassing ervan dient met kennis van zaken plaats te vinden. De ontwerpregels 
zijn hulpmiddelen bij de diagnose van organisatîeproblemen. Uitspraken over 
mogelijke ontwerpfouten die met behulp van het model zijn geïdentificeerd, hebben 
in meer of mindere mate een hypothetisch karakter. Daar waar de aangetroffen 
organisatiestructuur niet overeenkomt met de ideale structuur volgens de ontwerp
regels uit het model is nader onderzoek gewenst. Dit is ook nodig in situaties waar 
verschillende ontwerpregels uit het model tot verschillende uitspraken over de 
ideale organisatiestructuur aanleiding geven. 
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In situaties, waar de ontwerpregels tot tegenstrijdige adviezen over de organisatie
structuur leiden, kunnen de volgende vuistregels helpen bij het maken van keuzen: 

1. Kies die organisatiestructuur, die het bereiken van de voor het bedrijf belang
rijkste doelstellingen stimuleert. 

2. In situaties waarin de score op de taak- en omgevingskenmerken hoog is, heeft 
dat veel meer invloed op de structuur dan bij een lage score. 

Als de complexiteit, de bewerkingsonzekerheid, de mate van onderlinge afhankelijk
heid, de variëteit, de grenstransaktie-onzekerheid en het innovatie-tempo hoog zijn, 
heeft dit veel meer impact dan wanneer de score op deze variabelen laag is. 
Dit is ook te zien in de ontwerpregels. In het eerste geval is de ontwerpregel in 
termen van een voorschrift geformuleerd; bij een lage score in termen van een 
mogelijkheid. 

Het model is tot nu toe toegepast op twee organisatieniveau's: 

1. Het niveau van de werkgroep; de elementen zijn hier de individuele mede
werkers. 

2. Het niveau van de organisatie; daar waar de afzonderl~jke afdelingen of werk
groepen de te organiseren elementen zijn. 

Een organisatie die zich de vraag stelt of de organisatiestructuur nog wel aange
past is aan de kenmerken van de werkzaamheden en de klantenkring, komt voor 
doorlichting met behulp van het model in aanmerking. 

In hoofdstuk 4 tot en met 8 worden voorbeelden gegeven van het gebruik van het 
model in een aantal sterk uiteenlopende organisaties. Daarnaast zijn delen en 
specifieke versies van het model gebruikt bij andere bedrijven voor minder omvang
rijke vraagstellingen. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- De beoordeling van de effectiviteit van traditionele en alternatieve beman
ningsstructuren in de zeescheepvaart. (Kuipers en Bagchus, 1983). 

- De bepaling van de overlegbehoefte bij een draadbomenfabriek. (Deetman, 
1983). 

- De bepaling van de optimale afstemming tussen de opeenvolgende schakels in 
het produktieproces van een kunststofverwerkend bedrijf. (Rutte en Kuipers, 
1986). 

- De beoordeling van de toepasbaarheid van verschillende verpleegmodellen op 
verpleegafdelingen van algemene ziekenhuizen. (Bodt en Van Tuijl, 1985 en 
1987). 
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• Het bepalen van een aangepaste taak· en beheersings-structuur voor de 
centrale onderhoudsafdeling van een staalconcern. (Kuipers, Reinking en 
Wortman, 1985). 

In al deze situaties stonden bij de beantwoording van de vragen van de organisatie 
de kenmerken van het takenpakket en de omgeving van de groep(en) centraal. Het 
volgende hoofdstuk beschrijft de bij de uitvoering van de case-studies gehanteerde 
werkwijze. 

In alle gevallen zal eerst de bestaande situatie in kaart gebracht dienen te worden: 
Welke taken dienen uitgevoerd te worden, en hoe is het werk nu georganiseerd? 
Vervolgens dienen gegevens verzameld te worden over de kenmerken van het 
huidige takenpakket en de omgevir:~g van de groep(en). Nadat een inschatting is 
gegeven van de score op deze contingentie-factoren,. kunnen de relevante ont
werpregels worden toegepast. Dit is geen mechanistisch proces waarbij blindelings 
standaardregels kunnen worden gevolgd. De ontwerpregels bieden houvast in het 
creatieve proces waarbij keuzen tussen alternatieve organisatievormen worden 
gemaakt. De voor het bedrijf belangrijke prestatiecriteria dienen als hulpmiddel bij 
dit keuze-proces. Is eenmaal de wenselijke organisatiestructuur bepaald, dan wordt 
deze vergeleken met de huidige situatie. Vanuit een afwijking tussen de wenselijke 
en de huidige situatie kunnen specifieke disfuncties voorspeld en verklaard worden. 

Een organisatie waarbij de structuurkenmerken niet passen bij de kenmerken van 
het huidige takenpakket kan nu twee dingen doen: 

a. de structuurkenmerken aanpassen, of 

b. de taak- en omgevings-kenmerken aanpassen. 

Een organisatie kan bijvoorbeeld haar inspanningen bewust richten op bepaalde 
marktsegmenten of - minder ingrijpend • haar energie richten op het verzamelen 
van informatie over de bestaande markt Hierdoor kan de bestaande onzekerheid 
verminderd worden. 

Thompson (1967) beschrijft de volgende vier manieren om de grenstransaktie
onzekerheid te verminderen: 

1. Door het kweken van een buffervoorraad (ruwe materialen aan de input-kant en 
afgewerkte produkten aan de outputzijde). 

2. Door nivelleren. Men kan akties ondernemen om fluctuaties in de omgeving te 
reduceren. Dit is een bekende strategie van reisbureaus die een constante 
produktiestroom trachten te verzekeren door in het laagseizoen goedkope reizen 
aan te bieden. 

3. Door te proberen de vraag te voorspellen. 
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4. Door distributie. Dit is meestal het laatste middel. Een bepaald gebruik van 
inputs krijgt prioriteit. Of sommige produkten of diensten laat men vervallen. 

Ook de wijze waarop een organisatie op onzekere gebeurtenissen reageert, heeft 
gevolgen voor de hoogte van de grenstransaktie-onzekerheid voor de diverse 
groepen in een bedrijf. 
Een bekend voorbeeld van deze door de wijze van organiseren vergrote onzeker
heid is de reaktie van veel managers op een dreigende levertijdoverschrijding van 
één order. In veel bedrijven wordt dan in allerijl extra capaciteit ingezet. Deze wordt 
dan weer onttrokken aan andere orders, waarvan de levertijd op den duur ook 
weer uitloopt. Dit brengt vaak een kettingreaktie van te laat opgeleverde projecten 
met zich mee. 

Susman (1976) beschrijft hoe stafeenheden de bewerkingsonzekerheid waarmee 
produktie-afdelingen geconfronteerd worden vaak kunnen verminderen als ze daar 
maar voldoende tijd voor hebben. Ze kunnen de eigenschappen van inputs 
veranderen door onderzoek of door het verwijderen van inputs van inferieure 
kwaliteit. Ze kunnen inputs ook stabieler maken door de bewerkings-procedures 
van voorgaande groepen in de produktieketen te veranderen. 
March en Sirnon (1958) wijzen erop dat het patroon van afhankelijkheden tussen 
en binnen groepen door een organisatie beïnvloed kan worden. De gekozen 
taakverdeling bepaalt mede de hoogte van de afhankelijkheden. Hoe méér 
specialisatie, hoe meer men van elkaar afhankelijk is. Ook de variëteit waar diverse 
groepen binnen een bedrijf mee geconfronteerd worden is te beïnvloeden. Door de 
ordening van fabricagestromen (De Sitter et al., 1986) en door in het ontwerppro
ces principes van "design tor production" toe te passen. 

In veel gevallen zal het voor het bedrijf van belang zijn om beide strategieën te 
bewandelen: aanpassing voor de taak- en omgevings-kenmerken waar dit kan en 
verstandig is, en waar dit niet het geval is, de organis'atiestructuur veranderen. 

Hoewel het model ook een hulpmiddel kan zijn bij het ontwerp van nieuwe organi
saties, is het tot nu toe enkel toegepast bij het herontwerp van reeds bestaande 
organisaties. 
Het kan een hulpmiddel zijn bij de start van het veranderings-proces; in de 
diagnose-fase. Het biedt organisaties een denkkader met behulp waarvan ze 
problemen kunnen lokaliseren en verklaren. Het helpt ze een fundamentele 
discussie op gang te brengen waarbij niet de opinies van de strijdende partijen 
maar het werk en de klanten centraal staan. 
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3 WERKWIJZE. 

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een normatief model dat gebruikt 
kan worden bij het evalueren van bestaande en het ontwerpen van nieuwe 
organisatie-structuren. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van praktisch 
bruikbare kennis. Dit leidt tot een aanpak waarin de abstracte begrippen uit het 
model vertaald en toegepast moeten worden in een aantal concrete gevalstudies. 
Hiervoor zijn vijf, sterk uiteenlopende taakgroepen geselecteerd. Bij elke case 
studie is het model geoperationaliseerd, toegepast en beoordeeld op bruikbaarheid 
in het proces van organisatie (her)ontwerp. 
Vragen daarbij zijn: 

1. Hoe bruikbaar is het model als diagnose-instrument? 

2. Hoe bruikbaar is het model als hulpmiddel bij het bepalen van een effectieve 
organisatie-structuur? 

3. Zijn disfuncties in de organisatie te verklaren met behulp van het model? 
Leidt schending van de ontwerpregels tot voorspelbare problemen of worden 
deze vooral verklaard door andere factoren? 

Op de laatste vraag kan alleen een goed antwoord gegeven worden als elke case 
grondig bestudeerd wordt. In de case-studies is gebruik gemaakt van verschillende 
onderzoekmethoden zoals: diepte-interviews, korte gestructureerde interviews, een 
vragenlijst, observatie van overlegsituaties, observatie van werkzaamheden en 
documentenanalyse. Waar dit mogelijk is, worden kwantitatieve gegevens over 
bijvoorbeeld orderstromen of optredende verstoringen verzameld. 
Het belangrijkste selectiecriterium voor de case-studies is de gebruikte technologie 
geweest. Groepen die wat betreft de gebruikte technologie sterk van elkaar 
verschilden, kwamen voor bestudering in aanmerking. Tevens is gepoogd groepen 
te kiezen die ook wat betreft de kenmerken van de omgeving verschillen. Uiteinde
lijk zijn (delen van) een produktiebedrijf voor industriële gassen, de industriële 
systemengroep van een groot elektrotechnisch concern, een halfgeleiderfabriek, 
een vliegtuigbedrijf en een systeemhuis met behulp van het model doorgelicht. 

In dit hoofdstuk wordt de algemene opzet van de casestudies geschetst. De 
specifieke meetprocedure in elke case studie wordt sterk bepaald door de aard van 
het werk en de beschikbaarheid van bruikbare registraties. Daarom wordt de 
gehanteerde onderzoekmethode hier in grote lijnen besproken. In hoofdstuk 4 Vm 8 
wordt meer in detail ingegaan op de bedrijfsspecifieke metingen. 

3.1 De aanpak van de uitgevoerde studies. 

Toepassing van het in hoofdstuk twee beschreven model brengt met zich mee dat 
er kennis verzameld wordt over: 
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1 . De taken die de organisatie-eenheid uitvoert. 

2. De omgeving waarbinnen de te bestuderen organisatie-eenheid opereert. 

3. De kenmerken van dit takenpakket en van deze omgeving. 

4. De huidige verdeling van taken en beslissingen; zowel de formele als de 
informele organisatie wordt daarbij in kaart gebracht. 

5. De vormgeving van ondersteunende systemen zoals informatiesystemen, 
opleiding, beloning en leiderschap. 

6. De prestatiecriteria die voor de organisatie-eenheid van belang zijn. 

7. De scoring op deze prestatiecriteria en de problemen waar het bedrijf mee 
kampt. 

Als de analyse tevens bedoeld is als startpunt voor een veranderingsproces binnen 
een bestaande organisatie is tevens kennis nodig over: 

8. De cultuur van de betrokken groep, de bereidheid tot veranderen en de visie op 
gewenste veranderingen. 

Als de karakteristieken van takenpakket en omgeving bekend zijn, kan met behulp 
van de ontwerpregels gezocht worden naar de "wenselijke structuur". Bij dit 
keuzeproces spelen de prestatiecriteria een richtinggevende rol. Vervolgens wordt 
de "ideale structuur" vergeleken met de huidige structuur en wordt een implementa
tieplan opgesteld. Dit kan zowel een structuurverandering als een verandering in de 
kenmerken van het takenpakket inhouden. 
De laatste fase in het veranderingsproces is de nazorgfase. Daarin worden de 
eerste resultaten geëvalueerd en het proces waar nodig bijgestuurd. In de case
studies ligt de nadruk op diagnose en herontwerp volgens de normatieve voor
schriften uit het model. Bij een aantal van de uitgevoerde studies leidde de 
betrokkenheid bij de diagnose tevens tot participatie in de implementatie en 
nazorgfase. In de beschrijving van de uitgevoerde aanpak wordt hier summier op 
ingegaan. In een compleet uitgevoerdonderzoeks-en veranderings-project kunnen 
dan de volgende fasen worden onderscheiden: 

1 . Eerste kontakt. 
2. Oriëntatie- en probleemidentificatie-fase. 
3. Diagnose-fase. 
4. Ontwerp. 
5. Implementatie. 
6. Evaluatie en nazorg. 

In het navolgende worden de aanpak en het eindresultaat van elke fase beschre
ven. 
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3.1.1 Eerste kontakt. 

Bij alle onderzochte bedrijven is veel aandacht geschonken aan de intake. In tabel 
3.1 zijn de aktiviteiten en de resultaten van de eerste gesprekken met het bedrijf 
samengevat. 

Tabel 3.1: Overzichtaktiviteitenen resultaten eerste kontakt. 

AKTIVITEIT RESULTAAT 

OPSTUREN BESCHRIJVING VAN HET PROJECT DUIDELIJKHEID OVER DE INHOUD VAN 
EN/OF ENKELE RELEVANTE PUBLIKATIE$ HET PROJECT. 

• KORTE UITLEG OVER HET BEDRIJF MET 
RONDLEIDING. GESCHIKTHEIDSOOROEEL 

• BESPREKING VAN DE SPECIFIEKE VERWACHTE EN 
GEWENSTE RESULTATEN. OVEREENSTEMMING OVER ONOERZOEKS· 

• BESPREKING VAN DE WIJZE WAAROP MEDEWER· RESULTATEN 
KERS GEINFORMEERD ZOUDEN WORDEN. 

• BESPREKING VAN PUBUKATIE..CONDmEs, FINAN· OVEREENSTEMMING OVER WERKWIJZE 
CIËLE ASPECTEN VERWACHTE DOORLOOPTIJD EN EN CONDITIES, VASTGELEGD IN EEN 
DE PRAKTISCHE ORGANISATIE. DOOR BEIDE PARTIJEN ONDERTEKEND 

• DOORNEMEN VAN EEN LIJST MET MOGELIJK AAN· ·coNTRACT' 
WEZIGE BEDRIJFSDOCUMENTEN. 
(ZIE BIJLAGE 1 .) VERZAMELING DOCUMENTEN MET INFOR· 

MA TIE OVER HET BEDRIJF 

3.1.2 Oriëntatie. 

De voornaamste doelstelling van de oriëntatieperiode is het verkrijgen van een 
eerste overzicht van het takenpakket, de werkwijze en de problemen van de 
betrokken organisatie. 
Dit is nodig om: 

- Een gerichte keuze te kunnen maken ten aanzien van de grenzen van de bij de 
rest van het onderzoek te betrekken groep(en). 

- De aanpak en wijze van gegevens verzamelen in de diagnosefase te kunnen 
bepalen. 

De oriëntatieperiode duurt in de meeste gevallen ongeveer tien dagen. In die tijd, 
die geheel binnen het betrokken bedrijf wordt doorgebracht, worden de werkzaam
heden geobserveerd, gesprekken gevoerd met sleutelpersonen, een aantal 
meetings bijgewoond en in de organisatie aanwezige documenten en gegevens 
geïnventariseerd. (Zie tabel 3.2). 
In alle onderzochte bedrijven is omwille van de betrouwbaarheid een aantal malen 
met twee interviewers gewerkt. De oriëntatiefase wordt doorgaans afgesloten met 
een tussenrapport. Hierin worden voor het bedrijf belangrijke resultaten van de 
oriëntatieperiode gepresenteerd zoals de gesignaleerde problemen, plus de 
plannen voor de diagnosefase. 
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Tabel 3.2: Overzicht aktiviteiten en resultaten oriëntatiefase. 

AKTIVITEIT RESULTAAT 

• OBSERVATIE VAN DE KERNAKTIVITEITEN VAN HET EERSTE INDRUK VAN HET BEWERKINGS· 
BEDRIJF. PROCES, TAAKKENMERKEN, DE WERK· 

- INTERVIEWS MET SLEUTELPERSONEN (VNL. AFDE· ORGANISATIE EN PAESTATIECRITEAIA. 
LINGSHOOFDEN, BIJLAGE 2 GEEFT EEN VOOR· 
BEELD VAN EEN INTERVIEWCHECKLIST). BEELD VAN DE DOOR HET MANAGEMENT 

- BESTUDERING DOCUMENTEN OVER PROCE· GEWENSTE VERBETERINGEN. 
DURES, WERKSmOOM, PRODUKTEN, ETC. 

- BIJWONEN VAN ENKELE VERGADERINGEN. OVERZICHT AARD EN KWALITEIT VAN DE 
- KENNISMAKING MET DE MEDEWERKERS. AANWEZIGE BEDRIJFSINFORMATIE. 

ONDERZOEKSPLAN DIAGNOSEFASE. 

De belangrijkste beslissing die in deze fase genomen wordt is de keuze van de te 
onderzoeken groep. Hierbij spelen twee criteria een rol. Het eerste is de, vaak door 
het management van het bedrijf gedeelde, wens om juist die groepen te onderzoe
ken die met problemen kampen of waarbij men vragen op organisatorisch gebied 
heeft. Het tweede is gelegen in de werkzaamheden zelf. Als eenmaal een interes
sante groep, of combinatie van groepen is geïdentificeerd, worden de grenzen zo 
gekozen te worden dat alle kernaktiviteiten, alsmede alle aktiviteiten nodig om het 
werk in het kamgebied voortgang te doen vinden, bestudeerd kunnen worden. Dit 
betekent dat als de schijnwerpers bijvoorbeeld op een produktiegroep worden 
gericht, tevens de voor deze groep relevante werkzaamheden uit onderhouds- en 
andere dienstverlenende groepen worden bestudeerd. 

3.1.3 Diagnose. 

De diagnose-fase is de meest complexe fase uit hèt onderzoeksproject. Voor de 
onderzoeker kost dit ook de meeste tijd (enkele weken tot enkele maanden, 
afhankelijk van de vereiste diepgang van de diagnose). 
In de hier volgende beschrijving van de aanpak van de diagnose wordt voor de 
duidelijkheid uitgegaan van een aantal stappen, die na elkaar plaatsvinden. In de 
praktijk is er echter sprake van overlappende aktiviteiten. 
Achtereenvolgens worden de volgende stappen onderscheiden: 

A. Beschrijving van het takenpakket. 
B. In kaart brengen van de omgeving. 
C. In kaart brengen van de kenmerken van het takenpakket en de omgeving. 
D. In kaart brengen huidige organisatiestructuur. 
E. In kaart brengen van de vormgeving van ondersteunende- en management

systemen. 
F. Bepaling van de cultuur van de groep; met name de veranderingsbereidheid. 
G. Bepalen en in kaart brengen van de relevante prestatiecriteria. 

Deze stappen worden één voor één besproken. 
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A. Beschrijving takenpakket. 

De eerste aktiviteit in de diagnosefase is het in kaart brengen van het takenpakket 
van de gekozen groep(en). Een eerste indruk hiervan is reeds in de oriëntatiefase 
verkregen. In de diagnosefase wordt hier dieper op ingegaan. 
Voor deze fase belangrijke vragen zijn weergegeven in box 3.1 

BOX 3.1 BESCHRIJVING TAKENPAKKET 

KERNVRAGEN: 

1. WELKE PRODUKTEN LEVERT DE GROEP AF? 
2. MET BEHULP VAN WELKE APPARATUUR? 
3. WELKE WERKZAAMHEDEN DIENEN TE WORDEN VERRICHT? (PER MACHINE; 

PER PRODUKT; WELKE BEWERKINGSSTAPPEN/PROJECTFASEN) 
4. WELKE AKTIVITEITEN ZIJN DAARNAAST NODIG OM HET WERK IN HET KERNGE

BIED VOORTGANG TE DOEN VINDEN? B.V.: ONDERHOUD APPARATUUR, CON· 
TROLE/IJKINGEN APPARATUUR, AANVULLING HULPMATERIALEN. 

Tabel 3.3 bevat een overzicht van de aktiviteiten nodig voor de beantwoording van 
de vragen uit box 3.1. Niet alle aktiviteiten vinden bij elk bedrijf plaats. In een 
aantal gevallen staat tussen haakjes vermeld bij welk bedrijf de gegevens op deze 
manier verzameld zijn. 

Tabel3.3: Aktiviteiten t.b.v. de beschrijving van het takenpakket. 

AKTIVITEIT RESULTAAT 

- BESTUDERING FOLDERS (GASBEDRIJF). 
- ANALYSE AFGESLOTEN CONTRACTEN (SYSTEEM-

HUIS, VLIEGTUIGBEDRIJF). 
- BESTUDERING ONDERHOUDSSCHEMA'S 

(VLIEGTUIGBEDRIJF). 
• ANALYSE ORDERPORTEFEUILLE (SYSTEMEN· 

GROEP). 
- INVENTARISATIE MOGELIJKE PRODUKTIE-

PROCESSEN (GASBEDRIJF, IC FABRICAGE). BEELD PRODUKTEN 
- OBSERVATIE. 
- BESTUDERING APPARATUURDOCUMENT ATlE. BEELD APPARATUUR 
• BESTUDEREN EN/OF OPSTELLEN PROCESSCHEMA 

(GASBEDRIJF, IC FABRICAGE). 
• HISTORISCH VOLGEN VAN ORDERS (VLIEGTUIGBE-

DRIJF, SYSTEEMHUIS). 
- INTERVIEWS MET AFDELINGSHOOFDEN, AANGE-

VULD MET OBSERVATIES (SYSTEMENGROEP). BEELD BEWERKINGSSTAPPEN 
- INTERVIEWS MET BETROKKEN FUNCTIONARISSEN 

(GASBEDRIJF). 
• OBSERVATIE (I.C.FABRICAGE). 
- BESTUDERING APPARATUURDOCUMENTATIE ON· BEELD ONDERSTEUNENDE 

DERHOUDSSCHEMA'S. AKTIVITEITEN. 
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Eén van de eerste aktiviteiten in produktie-bedrijven is steeds het opstellen van een 
proces-{routing)schema. In die situaties waar gegevens uit het bedrijf zelf ontbre
ken of verouderd zijn, gebeurt dit via observaties, aangevuld met korte interviews 
met de betrokken medewerker. In andere bedrijven wordt deze informatie via 
analyse van folders, afgesloten contracten of interviews verzameld. 

B. In kaart brengen van de omgeving. 

De tweede stap is het in kaart brengen van de omgeving van de gekozen groepen. 
In een produktie bedrijf zijn dit doorgaans de afdelingen vóór of na hen in de 
produktstroom: toeleveranciers en afnemers. Tabel 3.4 geeft aan hoe deze 
gegevens verzameld worden. 

Tabel 3.4: Aktiviteitenten behoeve van het in kaart brengen van de omgeving. 

AKTIVITEIT RESULTAAT 

• INTERVIEW MET INKOOPNERKOOP (GASBEDRIJF. 
VLIEGTUIGBEDRIJF, SYSTEMENGROEP) 

• BESTUDERING PROCESSCHEMA'S (I.C.FABRICAGE) 
• BESTUDERING CURSUSBOEK VOOR OPERATORS 

(GASBEDRIJF, IC FABRICAGE). BEELD TOELEVERANCIERS EN KLANTEN 

C. In kaart brengen van de kenmerken van het takenpakket en de omgeving. 

De belangrijkste stap uit de diagnosefase is het in kaart brengen van de in 
paragraaf 2.2 beschreven kenmerken van het takenpakket en de omgeving: de 
complexiteit van het takenpakket, de bewerkingsonzekerheid, de afhankelijkheidsre
laties tussen taken, de variëteit aan produkten en bewerkingsaktiviteiten, de 
grenstransaktie-onzekerheid, het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen 
en de groepsgrootte. In het navolgende worden deze één voor één besproken. 

De complexiteit van het takenpakket. 

De voor het bepalen van de complexiteit belangrijke vragen zijn weergegeven in 
box 3.2. 

Het is van groot belang voor een goede inschatting van de complexiteit van het 
takenpakket dat de taakanalyse voldoende grondig is geweest. Niet alleen de taken 
tijdens normaal bedrijf, maar ook de taken tijdens regelmatig terugkerende proces
storingen worden bij de beoordeling betrokken. 
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BOX 3.2 COMPLEXITEIT 

KERNVRAGEN: 

1. VEREIST HET TOTALE TAKENPAKKET VAN DE GROEP KENNIS OP UITEENLO· 
PENDE VAKGEBIEDEN? 

2. VEREIST HET TAKENPAKKET BIJDRAGEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN 
DESKUNDIGHEID BINNEN ÉÉN VAKGEBIED? 

3. DIENEN DIE KENNIS EN VAARDIGHEDEN MET ELKAAR GECOMBINEERD TE 
WORDEN OM DE GROEPSTAAK TE VERRICHTEN? 
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Vervolgens wordt bekeken van welke vakgebieden de groep kennis moet bezitten. 
Belangrijk daarbij is de vereiste diepgang binnen dat vakgebied. Is oppervlakkige 
kennis voldoende, zodat één persoon met een geringe bijscholing de complete taak 
kan beheersen? Of vereist het takenpakket in een aantal gevallen diepgaande 
kennis binnen één vakgebied? 

Bewerkingsonzekerheid. 

Bij het bepalen van de hoogte van de bewerkingsenzekerheid wordt gebruik 
gemaakt van de eerder genoemde beschrijving van het takenpakket. Daarin 
worden een aantal groepen van taken onderscheiden. Vervolgens wordt per 
taakcluster bepaald bij welke taken er sprake is van bewerkingsonzekerheid. 
Daarbij wordt vooral gezocht naar het gebruik van vaste standaardprocedures en 
nauwgezet omschreven voorschriften. Ook de mate waarin het werkproces te 
automatiseren zou zijn geeft een indruk van de hoogte van de bewerkings-onzeker
heid. Tevens is het nuttig te vragen naar de mate waarin men tijdens de werk
zaamheden geconfronteerd wordt met tegenvallers en de mate waarin het komen 
tot aanvaardbare oplossingen een zoekproces is waarvoor ervaring, intuïtie, 
analyserend en probleemoplossend vermogen vereist zijn. Box 3.3 bevat de voor 
het bepalen van de hoogte van de bewerkingsenzekerheid belangrijke vragen. 

BOX 3.3 BEWERKINGSONZEKERHEID 

KERNVRAGEN: 

1. IS OP VOORHAND BEKEND WELKE AKTIVITEITEN UITGEVOERD DIENEN TE 
WORDEN OM HET DOEL TE BEREIKEN? 

2. IS OP VOORHAND BEKEND HOE DE RELATIES TUSSEN DE MOGELIJKE AKTIVI· 
TElTEN ZIJN GESTRUCTUREERD? 

3. DIENT ER TIJDENS HET BEWERKINGSPROCES INFORMATIE VERZAMELD TE 
WORDEN DIE BEPALEND IS VOOR DE INHOUD VAN DE VOLGENDE STAPPEN? 

4. HOE HOOG IS DE ZEKERHEID DAT DE GEPLANDE WERKZAAMHEDEN OE 
BEOOGDE RESULTATEN OP ZULLEN LEVEREN? 

5. HOE "BEHEERST" IS DE GEBRUIKTE TECHNOLOGIE? 

Inzicht in de hoogte van de bewerkingsonzekerheid verkrijgt men door observaties; 
door het volgen van de gebeurtenissen binnen projecten {wat was men van plan en 
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wat is er van terechtgekomen); via interviews en door analyse van de aanwezige 
voorschriften. Bij dat laatste wordt tevens onderzocht of die voorschriften in de 
praktijk ook gevolgd kunnen worden. Niet zelden bestaan er in een bedrijf twee 
werelden naast elkaar. De wereld van de werkvoorbereiding die overzichtelijk en 
voorspelbaar is, en de wereld van de uitvoerders die al improviserend tot resultaten 
trachten te komen. 
De in paragraaf 2.2. beschreven bewerkingsonzekerheid die veroorzaakt wordt 
door de werkwijze binnen de organisatie zelf, is het moeilijkste te achterhalen. 
Interviews met verschillende deskundigen en het volgen van verschillende projec
ten waarbij men let op de mate waarin gebruik gemaakt wordt van reeds beschik
bare informatie, kunnen hier een indruk van geven. 

De afhankelijkheidsrelaties tussen taken. 

In paragraaf 2.2 zijn vier afhankelijkheidstypen onderscheiden: gepoolde-, simulta
ne-, sequentiële- en wederzijdse afhankelijkheid. Sequentiële afhankelijkheid komt 
daarbij nog in een aantal verschillende vormen voor. 
Deze afhankelijkheidspatronen kunnen voortvloeien uit de aard van de taak. Ze 
kunnen ook veroorzaakt worden door de beperkte beschikbaarheid van materialen, 
gereedschappen of diensten. De eerder genoemde beschrijving van het totale 
takenpakket van de groep en de beschrijving van de hiervoor benodigde hulpmid
delen vormen dus het uitgangspunt bij de diagnose van de werkrelatie-structuur. 
Box 3.4 bevat een aantal vragen die van belang zijn voor het in kaart brengen van 
de voornaamste afhankelijkheidspatronen binnen een taakgroep. 

BOX 3.4 AFHANKELIJKHEIDSRELATIES 

KERNVRAGEN: 

1. WAT ZIJN OE VOORNAAMSTE WERKZAAMHEDEN VAN DE GROEP? (ZOWEL 
HOOFD· ALS NEVENTAKEN UIT BOX 3.1) 

2. HOE IS HET AFHANKELIJKHEIDSPATROON TIJSSEN DE AKTIVITEITEN NODIG 
VOOR HET BEWERKINGSPROCES? 

3. HOE IS HET AFHANKELIJKHEIDSPATROON TUSSEN DE OVERIGE AKTIVITEITEN? 
4. VERANDERT HET DOMINANTE AFHANKELIJKHEIDSPATROON TIJDENS HET 

TRANSFORMATIEPROCES? ZO JA, HOE? 

Het is meestal niet nodig om van alle mogelijke taken het afhankelijkheidspatroon 
te bepalen. De mate van detail waarmee de analyse uitgevoerd wordt, hangt af van 
de doelstelling van de studie. Wel zal de beschrijving vermelden om welke taak het 
gaat. Binnen vrijwel elke taakgroep komen verschillende afhankelijkheidspatronen 
naast elkaar voor. Soms verschilt het afhankelijkheidspatroon per projectfase. De 
organisatie dient hier telkens op afgestemd te zijn. 

De eerder genoemde taakanalyse geeft veel informatie waaruit het afhankelijk
heidspatroon al afgeleid kan worden. Een voorbeeld hiervan is het processchema. 
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Aanvullende informatie wordt verzameld via observaties van de werkzaamheden en 
de daarbij benodigde samenwerkingspatronen en via interviews met de betrokken 
functionarissen. Daarbij is het van belang om niet alleen te vragen naar de mate 
waarin nu samengewerkt wordt tijdens de uitvoering van de opdracht. De vraag 
met wie men eigenlijk ook zou moeten samenwerken is minstens even belangrijk. 
In veel organisaties ligt de nadruk op patronen van sequentiële afhankelijkheid en 
worden situaties waarbij sprake is van wederzijdse afhankelijkheid niet als zodanig 
onderkend. Dat laatste is tevens te achterhalen door het bewerkingsproces goed te 
bestuderen en zich daarbij af te vragen waar de resultaten van ingrepen in het 
proces zichtbaar worden en waar meetgegevens tot aktie zouden dienen te leiden. 
In projectorganisaties kan het soms nodig zijn om een aantal orders, die zich in 
verschillende fasen bevinden historisch te volgen. 

De variëteit aan produlden en bewerkingsaktlviteiten. 

Drie vragen zijn belangrijk voor het beantwoorden van de vraag of een bepaalde 
groep gekenmerkt wordt door een hoge of een lage variëteit (zie box 3.5). 

BOX 3.5 VARiêTEJT 

KERNVRAGEN: 

1. HOE VEEL VERSCHILLENDE PRODUKTEN OF DIENSTEN LEVERT DE GROEP AF? 
2. HOE VEEL VERSCHILLENDE AKTIVITEITEN ZIJN ER NODIG VOOR DE VERVAAR

DIGING VAN EEN BEPAALD PRODUKT OF DE LEVERING VAN EEN BEPAALDE 
DIENST? 

3. VEREISEN DE VERSCHILLENDE PROOUKTEN TEVENS NOG VERSCHILLENDE 
BEWERKINGSSTAPPEN? 

Bij het beoordelen van de variëteit wordt in het oog gehouden wat die variëteit 
betekent voor de te analyseren groep. Soms produceert een bedrijf een groot 
aantal verschillende produkten. Als deze echter in een klein aantal standaardpro
cessen worden vervaardigd en het maakt voor het werk van de groep niets uit welk 
codenummer men produceert, is de variëteit voor de betrokken groep toch laag. 

Grenstransaktie-onzekerheid. 

In hoofdstuk 2 is grenstransaktie-onzekerheid gedefinieerd als de onzekerheid over 
de aard, de lokatie, de omvang en het tijdstip van de toegeleverde of afgeleverde 
produkten of van verstoringen in het bewerkingsproces. Box 3.6 bevat de voor het 
bepalen van de hoogte van de grenstransaktie-onzekerheid belangrijke vragen. 

Bij het bepalen van de hoogte van de grenstransaktie-onzekerheid wordt gebruik 
gemaakt van de reeds verzamelde gegevens over de omgeving van de groep. 
Eerst wordt een lijst gemaakt van de voornaamste in- en uitgaande produkten en 
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de storingen. Vervolgens wordt per item bepaald of er onzekerheid bestaat ten 
aanzien van de aard, de lokatie, de omvang of het tijdstip. Bij de bespreking van 
het onderzoek in de IC-fabriek wordt hier een voorbeeld van gegeven (hoofdstuk 
6). Soms is het nodig om onderscheid te maken tussen de termijn waarover sprake 
is van onvoorspelbaarheid. Voor de organisatie van het werk is de korte termijn 
grenstransaktie-onzekerheid de belangrijkste. 

Binnen het bedrijf zijn meestal al veel gegevens beschikbaar waaruit de hoogte van 
de grenstransaktie-onzekerheid afgeleid kan worden. Wachtboeken waarin storin
gen staan vermeld, plannings- en ordergegevens, gegevens van de afdeling inkoop 
leveren veel informatie op. Soms is het nodig om via observatie of werksampling 
de frequentie en de aard van de optredende verstoringen exact te bepalen. 

BOX 3.6 GRENSTRANSAKnE-ONZEKERHEIO 

KERNVRAGEN: 

1. WAT ZIJN OE TOEGELEVERDE EN AF TE LEVEREN PRODUKTEN VAN DE GEKO
ZEN ORGANISATIE-EENHEID? WELKE GRONDSTOFFEN EN HULPMIDDELEN 
KOMEN AAN DE INPUTZIJDE OE GROEP BINNEN? 
WELKE PRODUKTEN VERLATEN DE GROEP? 

2. WELKE STORINGEN VAN HET PRODUKnEPROCES EN DE GEBRUIKTE APPARA· 
TUUR KOMEN BINNEN DE GROEP VOOR? 

3. IS ER SPRAKE VAN ONVOORSPELBAARHEID TEN AANZIEN VAN DE AARD VAN 
OE TOEGELEVERDE OF AF TE LEVEREN PRODUKTEN OF VAN VERSTORINGEN 
IN HET PROCES? 
(WELKE PROOUKTEN WORDEN ER GEVRAAGD; WELKE MATERIALEN KOMEN 
BINNEN; WELKE STORINGEN TREDEN OP?) 

4. IS ER SPRAKE VAN ONVOORSPELBAARHEID TEN AANZIEN VAN DE LOCATIE 
VAN DE TOEGELEVERDE OF AFGELEVERDE PRODUKTEN OF VAN STORINGEN? 
(WAAR WORDT ASSISTENTIE GEVRAAGD; WELKE MACHINE VALT UIT?) 

5. WAT IS OE OMVANG VAN DE OPDRACHTEN; HOE VEEL TIJD NEEMT HET VER· 
WERKEN VAN EEN STORING IN BESLAG? 

6. IS ER SPRAKE VAN ONVOORSPELBAARHEID TEN AANZIEN VAN DE OMVANG 
VAN OE TOEGELEVERDE EN AFGELEVERDE PRODUKTEN OF VAN DE STORIN
GEN? 
WEET MEN HOEVEEL ORDERS ER BINNEN ZULLEN KOMEN EN HOE GROOT 
DEZE ORDERS ZIJN? 

7. IS ER SPRAKE VAN ONVOORSPELBAARHEID TEN AANZIEN VAN HET TIJDSTIP 
VAN OE TOEGELEVERDE- EN AFGELEVERDE PRODUKTEN EN DE STORINGEN? 
IS HET TE VOORSPELLEN WANNEER OPDRACHTEN OF RUWE MATERIALEN 
BINNEN KOMEN? 

Als een aantal projecten historisch gevolgd wordt, verkrijgt men veel informatie 
door vooraf bij de betrokken functionarissen naar de planning voor de volgende 
periode te informeren, en na afloop te kijken wat daarvan terecht gekomen is. Als 
de diagnose minder grondig plaats hoeft te vinden, wordt deze informatie via 
interviews verzameld. 

In hoofdstuk twee staat beschreven dat het effect van een hoge grenstransaktie
onzekerheid zich des te sterker laat voelen als er tevens sprake is van een hoog 
verstoringspotentieel: als stagnatie binnen een werkgebied direct gevolgen heeft 
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voor de overige werkgebieden. De Haan et al. (1979) hebben een vragenlijst 
ontwikkeld voor het bepalen van het verstoringspotentieel van een werkstation. 
Hierbij let men op: de afhankelijkheidsstructuur van de werkstroom; de produktie
flexibiliteit en het belang van het werkstation. Box 3.7 vat de voor ons doel belang
rijkste items samen. 

BOX 3.7 VERSTORINGSPOTENTIEEL (NAAR DE HAAN ET AL; 1979) 

KERNVRAGEN: 

1. HOE LANG DUURT HET VOOR STILSTAND IN DIT WERKSTATION STTLSTAND IN 
OPEENVOLGENDE WERKSTATIONS MET ZICH MEEBRENGT? 

2. IS DE OUTPUT VAN DIT WERKSTATION INPUT VOOR VERSCHILLENDE ANDERE 
WERKSTATIONS? 

3. MOETEN, ALS DIT WERKSTATION STOPT VOORGAANDE WERKSTATIONS OOK 
STOPPEN? 

4. WORDT DE TAAK VAN DIT WERKSTATION OOK ELDERS UITGEVOERD? 
5. IS RE-ROUTING VAN HET WERK MOGELIJK ZONDER ERNSTIGE PRODUKTIEVER

STOR!NGEN? 
6. IS ER SPRAKE VAN PLOEGENDIENST? (BIJ EEN CONTINUBEDRIJF MIST MEN DE 

SPEELRUIMTE OM NA WERKTIJD NOG EEN EN ANDER IN TE HALEN). 
7. WORDT ER EEN VOOR HET BEORIJF ONMISBAAR ITEM GEPRODUCEERD IN DIT 

WERKSTATION? 

In de ontwerpfase wordt rekening gehouden met dit verstoringspotentieel. Een 
bedrijf dat op de meest onvoorspelbare momenten orders binnenkrijgt, maar hierop 
niet snel hoeft te reageren, kan anders georganiseerd zijn dan bijvoorbeeld een 
eerste-hulp-afdeling van een ziekenhuis. 

Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Box 3.8 bevat een aantal vragen die van belang zijn bij het bepalen van het tempo 
van nieuwe technologische ontwikkelingen waarmee een organisatie-eenheid wordt 
geconfronteerd. 

BOX 3.8 TEMPO NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

KERNVRAGEN: 

1. HOE LANG IS OE LEVENSCYCLUS VAN PRODUKTEN? 
2. HOE SNEL VEROUDEREN PRODUKTIEMIDDELEN? 
3. HOE VAAK WORDEN BESTAANDE PRODUKTIEMIDDELEN TUSSENTIJDS AANGE

PAST? 
4. HOE SNEL ZIJN PRODUKTIEPROCESSEN VEROUDERD? 
5. HOE VAAK WORDEN BESTAANDE PRODUKTIEPROCESSEN TUSSENTIJDS 

AANGEPAST? 

Voor een groep die regelmatig met nieuwe produkten, nieuwe produktieprocessen 
en apparatuur die nog niet uitontwikkeld is op het moment dat er op geproduceerd 
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moet worden, geconfronteerd wordt, is het tempo van nieuwe technologische 
ontwikkelingen hoog. Bij de beoordeling van het tempo van nieuwe technologische 
ontwikkelingen wordt bij voorkeur over de grenzen van het onderzochte bedrijf 
heen gekeken. Binnen het bedrijf zelf kan er al twintig jaar niets veranderd zijn 
terwijl bij de concurrent een groot aantal nieuwe ontwikkelingen voor een stroom
versnelling zorgen. Hierbij wordt, anders dan bij de eerder genoemde taak- en 
omgevingskenmerken, de situatie op de langere termijn geanalyseerd. 

De huidige situatie kan in de meeste bedrijven bepaald worden door documenten 
te analyseren: Tellingen van het aantal nieuwe produkten, van verdwenen produk
ten en van wijzigingen aan produktiemiddelen en produktieprocessen. Binnen grote 
bedrijven ziet men soms nog een aantal oudere en nieuwere fabricagelijnen naast 
elkaar produceren, elk van een andere generatie. Deze kwantitatieve tellingen 
worden aangevuld met informatie over de exacte aard van die wijzigingen. 
Soms is een afdelingschef van mening dat er binnen zijn afdeling enorm veel 
wijzigingen zijn, terwijl nadere analyse uitwijst dat die meestal weinig inhouden. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor een redaktionele aanpassing van de voorschriften. 
Gevoel voor toekomstige veranderingen verkrijgt men via publikaties in vaktijd
schriften, via de branche-organisatie en onderzoek naar ontwikkelingen bij de 
concurrent. 

De groepsgrootte. 

Het aantal personen dat direct betrokken is bij de uitvoering, controle en ondersteu
ning van de primaire taak van de groep is relatief eenvoudig te bepalen (zie box 
3.9). 

BOX 3.9 GROEPSGROOTTE 

KERNVRAGEN: 

1. HOEVEEL PERSONEN VOEREN OE AAN OE GROEP TOEGEWEZEN BEWERKIN· 
GEN UIT? 

2. HOEVEEL PERSONEN VERRICHTEN DIRECTE ONDERSTEUNINGSWERKZAAM· 
HEDEN TEN BEHOEVE VAN DE ONDER 1 GEÏDENTIACEERDE GROEP? 

3. WERKT MEN MET VERSCHOVEN WERKTIJOEN OF IN PLOEGENDIENST? 

Met directe ondersteunende werkzaamheden worden die werkzaamheden bedoeld 
die, als ze niet uitgevoerd zouden worden, op zeer korte termijn stagnatie in het 
bewerkingsproces tot gevolg zouden hebben. Een onderhoudsmedewerker valt 
meestal wel onder deze definitie; een personeelsfunctionaris niet. 

0. In kaart brengen van de huidige organisatiestructuur. 

Als men geen compleet nieuwe groep ontwerpt, is de volgende stap het bepalen 
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van de huidige organisatiestructuur: de taakverdelingsstructuur en de beslissings
structuur. 

De taakverdelingsstructuur. 

In paragraaf 2.3 zijn vier voor het model belangrijke kenmerken van de taakverde
lingsstructuur genoemd: 

1. Het uitgangspunt dat gehanteerd is bij de groepering van afdelingen (Men kan 
voor een functionele structuur gekozen hebben, of voor een lijnstructuur; 
afdelingen kunnen ook gevormd zijn rond een aantal parallelle orderstromen of 
rond projecten). 

2. De mate van horizontale differentiatie (de breedte van het takenpakket van 
individuele groepsleden). "' 

3. De mate van verticale differentiatie (de mate waarin individuele groepsleden 
aktiviteiten van verschillend niveau verrichten, binnen één vakgebied. 

4. De mate van inzetbaarheid van groepsleden (de mate waarin groepsleden 
inzetbaar zijn op meerdere werkplekken of taakgebieden.) 

In het begin van de diagnosefase is het totale takenpakket van de groep reeds 
beschreven (zie box 3.1). 

Deze gegevens kunnen nu aangevuld worden door per taak aan te geven welke 
personen deze uitvoeren. Daarbij wordt niet alleen de formele maar ook de 
informele organisatiestructuur in kaart gebracht. Uit deze beschrijving is af te leiden 
welke keuzes gemaakt zijn ten aanzien van de vier hierboven genoemde kenmer
ken. 

De beslisslngsstructuur. 

In paragraaf 2.3.2 is beschreven dat drie soorten korte termijn regelbeslissingen 
worden onderscheiden: grenshandhavingsbeslissingen, allocatiebeslissingen en 
coördinatiebeslissingen. 

Voor het model zijn drie kenmerken van de beslissingsstructuur van belang: 

1. De wijze waarop de coördinatie plaatsvindt. (door standaardisatie; door stan
daardisatie en planning of ook door wederzijdse aanpassing). 

2. De mate waarin grenshandhavingsbeslissingen, allocatie-beslissingen en 
coördinatiebeslissingen van elkaar gescheiden zijn. (door verschillende personen 
onafhankelijk van elkaar worden genomen). 
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3. De mate waarin grenshandhavingsbeslissingen, allocatie-beslissingen en 
coördinatiebeslissingen afgesplitst zijn van de bewerkingsaktiviteiten. 

De beslissingsstructuur wordt in een aantal stappen in kaart gebracht. Daarbij 
wordt gebruik gem~akt van reeds eerder verzamelde gegevens zoals de beschrij
ving van de in- en uitgaande-goederen (zie grenstransaktie-onzekerheid), de 
beschrijving van het takenpakket en de bij het bepalen van de taakverdelingsstruG
tuur opgestelde takenmatrix. 

De eerste stap is het opstellen van een lijst van alle voor de betrokken organisatie
eenheid belangrijke grenshandhavings-, allocatie- en coördinatie-beslissingen. In 
paragraaf 2.3.2 zijn een aantal voorbeelden van deze regelbeslissingen genoemd. 
De lijst met regelbeslissingen ver-schilt per bedrijf. Hij wordt opgesteld door 
systematisch na te gaan wat de binnenkomende en uitgaande produkten van een 
organisatie-eenheid zijn en welke beslissingen hieromtrent genomen dienen te 
worden. Vervolgens wordt bekeken welke allocatiebeslissingen binnen dit bedrijf 
genomen dienen te worden en op welke punten coördinatie nodig is. 

De opgestelde lijst met de voor de onderzochte organisatie-eenheid belangrijke 
regelbeslissingen wordt vervolgens aangevuld met een kolom waarin aangegeven 
staat welke personen deze beslissing nemen. In veel gevallen is het verstandig om 
dit apart aan te geven voor de formele beslissingsstructuur en voor de informele 
organisatie. Tabel 3.5 geeft aan hoe deze gegevens verzameld kunnen worden. 

Tabel 3.5: Aktiviteiten ten behoeve van het in kaart brengen van de beslissings
structuur. 

AKTIVITEIT 

· BESTUDEREN ORGANISATIEHANDBOEK 
• BESTUDEREN PROCEDURES 
• BESTUDEREN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN 
• GESPREKKEN MET HET HOGERE MANAGEMENT 
• OBSERVATIE 
• GESPREKKEN MET DIRECT BETROKKENEN 

RESULTAAT 

BEELD FORMELE BESLISSINGSSTRUC· 
TUUR 

BEELD INFORMELE BESLISSINGSSTRUC· 
TUUR 

Het gaat hierbij steeds om degene die de korte-termijn regelbeslissingen neemt. 
Nemen we als voorbeeld de grenshandhavingsbeslissing over de kwaliteit van de 
afgeleverde materialen of diensten. In de tabel worden die personen vermeld die 
de dagelijkse beslissingen nemen over het goedkeuren of afkeuren van de 
geproduceerde artikelen. De lange termijn beslissing over de inhoud van de daarbij 
te volgen kwaliteitsnormen is niet in het model opgenomen. 

Tenslotte worden met behulp van de opgestelde tabellen over de verdeling van 
taken en beslissingen de kenmerken van de beslissingsstructuur bepaald: Welke 
coördinatievormen voorkomen; de mate waarin de drie soorten beslissingen door 
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afzonderlijke personen of groepen worden genomen; en de mate waarin de 
beslissingen afgesplitst zijn van de bewerkingsaktiviteiten. 

E. In kaart brengen van de vormgeving van ondersteunende- en management
systemen. 

Het betreft hier het informatiesysteem, het opleidingssysteem, het beloningssys
teem en de wijze van leidinggeven. 

Het Informatiesysteem. 

In paragraaf 2.4 is beschreven dat personen of groepen in organisaties informatie 
nodig hebben voor de uitvoering van hun taken; voor de beheersing van de 
uitvoering van hun taken en voor het ontwerpen en plannen van toekomstige 
aktiviteiten of het verbeteren van de huidige taakuitvoering. Voor het model zijn de 
eerste twee doelstellingen van het informatiesysteem van belang. Box 3.10 bevat 
de voor het in kaart brengen van het informatiesysteem belangrijke vragen. 

BOX 3.10 INFORMATIESYSTEEM 

KERNVRAGEN: 

1. WELKE INFORMATIE IS NODIG VOOR HET UITVOEREN VAN HET TAKENPAKKET? 
2. WELKE INFORMATIE IS NODIG VOOR OE BEHEERSING VAN DE UITVOERENDE 

TAKEN? 
3. WELKE INFORMATIE WORDT OP DIT MOMENT VERZAMELD EN BEWAARD? 
4. OVER WELK TIJDSINTERVAL WORDT INFORMATIE VERZAMELD? 
5. OVER WELKE EENHEDEN WORDT INFORMATIE VERZAMELD? 
6. HOE GEDETAILLEERD IS DE VERZAMELDE INFORMATIE? 
7. WIE VERZAMELT EN BEHEERT DE INFORMATIE? 
8. HOE LANG DUURT HET VOOR DE VERZAMELDE INFORMATIE BESCHIKBAAR IS? 
9. WIE HEEFT TOEGANG TOT DE INFORMATIE? 

10. HOE WORDT DE INFORMATIE OVERGEDRAGEN? 
11. IN WELKE MATE IS HET INFORMATIESYSTEEM GEFORMALISEERD? 
12. HOE FLEXIBEL IS HET INFORMATIESYSTEEM ZELF? 

De mate van detail waarmee bovenstaande vragen worden beantwoord verschilt 
van geval tot geval. Als na een eerste verkenning het vermoeden rijst, dat het 
informatiesysteem niet is aangepast aan de kenmerken van takenpakket en 
omgeving, wordt de analyse grondiger uitgevoerd. 

De vragen uit box 3.10 worden via verschillende methoden beantwoord. Observatie 
bij werkplekken, groepsleiding en produktieleiding van wat er in welke vorm 
verzameld wordt is het belangrijkste. Waar nodig wordt dit aangevuld met inter
views. In de meeste case-studies is gebruik gemaakt van een korte vragenlijst 
waarin groepsleden gevraagd wordt naar hun opinie over hun werk en hun 
werksituatie (zie bijlage 3). 
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Daarin worden onder andere de volgende vragen gesteld: 

• "Is er overleg over het werk? 
• "Krijgt u de nodige informatie om uw werk goed te kunnen doen?". 

Deze vragenlijst wordt in een persoonlijk gesprek afgenomen waarbij om toelichting 
op de scores wordt gevraagd. Waar nodig worden de bovenstaande vragen 
aangevuld met vragen over welke informatie men waarvoor nodig heeft en met wie 
en waarover men zou dienen te overleggen. 

Het opleidingssysteem. 

In paragraaf 2.4 zijn zes voor het model belangrijke kenmerken van het opleidings
systeem genoemd. 
Box 3.11 bevat de voor het in kaart brengen van het opleidingssysteem belangrijke 
vragen. 

BOX 3.11 OPLEIOINGSSYSTEEM 

KERNVRAGEN: 

1. WAT IS DE OPLEIDING VAN DE AANWEZIGE GROEPSLEDEN? 
2. WELKE EISEN WORDEN AAN DE OPLEIDING VAN NIEUWE GROEPSLEDEN 

GESTELD? 
3. WELKE OPLEIDING/TRAINING KRIJGEN NIEUWE MEDEWERKERS? 
4. HOEVEEL TIJD WORDT ER BESTEED AAN BIJSCHOLING? 
5. WAAR VINDT DE OPLEIDING PLAATS? 
6. BIEDT HET WERK ZELF LEERMOGELIJKHEDEN? 
7. HOE WORDEN NIEUWE MEDEWERKERS BEGELEID? 
8. IS ER EEN LANGE TERMIJN OPLEIDINGSBELEID? 
9. WAAR WORDEN EVENTUELE OPLEIDINGSAKTIVITEITEN GECOÖRDINEERD? 

De personeelsdienst of een specifieke opleidingsfunctionaris kunnen op de meeste 
hier genoemde vragen een antwoord geven. Het is belangrijk om daarbij zoveel 
mogelijk naar concrete feiten te vragen; de gebruikte cursusboeken; opleidingsplan
nen en werkelijk gerealiseerde opleidingen. Dit wordt aangevuld met informatie van 
groepsleiders en betrokken medewerkers. 
In de eerder genoemde vragenlijst zijn drie vragen die met het opleidingssysteem 
te maken hebben opgenomen: "Welke (vak)op-leidingen heeft u gevolgd? Diploma 
behaald?", "Kunt u door uw werk uw kennis en vaardigheden vergroten?", en "Kunt 
u aan uw werk zien of u het goed gedaan hebt". 

Het beloningssysteem. 

In paragraaf 2.4 worden drie vormen van beloning onderscheiden: het salaris, 
bijzondere beloningen en beloningen in natura en de sociale beloningsvormen. De 
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laatste categorie komt aan de orde bij het bespreken van het leiderschap van de 
groep. 

In paragraaf 2.4 is beschreven dat beloningssystemen op een groot aantal dimen
sies van alkaar kunnen verschillen. Dit geldt zowel voor het salaris-systeem zelf als 
voor de wijze waarop men dit en andere beloningsvormen hanteert. Bij het 
beschrijven van het beloningssysteem is de wijze waarop het in de praktijk 
gehanteerd wordt het uitgangspunt. Box 3.12 bevat de hiervoor belangrijke vragen. 

BOX 3.12 BELONINGSSYSTEEM 

KERNVRAGEN: 

1. HOE IS HET SALARISSYSTEEM OPGEBOUWD? 
2. WELKE ANDERE BELONINGEN KOMEN VOOR? 
3. OP WELKE GRONDEN KOMT MEN IN AANMERKING VOOR PROMOTIE OF BIJZON· 

DERE BELONINGEN? (WELKE GEDRAGINGEN WORDEN IN DE PRAKTIJK 
BELOOND?) . 

4. OP WELKE FACTOREN IS HET BELONINGSSYSTEEM GEBASEERD? 
(B.V. LEEFTIJD, DIENSTTIJD, MARKTWAARDE ETC .• ZIE 2.4) 

5. IN HOEVERRE IS HET BELONINGSSYSTEEM GEFORMALISEERD? 
6. OP WELKE WIJZE WORDEN ARBEIDSPRESTATIES GEMETEN? 
7. OVER WELK TIJDSINTERVAL VINDT BEOORDELING PLAATS? 
8. OVER WELKE ORGANISATIE-EENHEDEN VINDT BEOORDELING PLAATS? 

(INDIVIDUEEL, PER GROEP?). 
9. OP WELK MOMENT VINDT DE BELONING OF BEOORDELING PLAATS? 
10. HOE DOORZICHTIG IS HET BELONINGSSYSTEEM? 

WEET EEN MEDEWERKER WELKE FACTOREN VAN BELANG ZIJN? 
11. HOE CONSISTENT WORDT HET BELONINGSSYSTEEM GEHANTEERD? 

De personeelsdienst en leidinggevenden zijn de belangrijkste bronnen van informa
tie over het beloningssysteem. Hun informatie wordt aangevuld met informatie van 
de medewerkers. In de vragenlijst uit bijlage 3 is éen vraag opgenomen over de 
ervaren billijkheid van de beloning. Deze luidt: "Wordt u redelijk betaald gelet op 
het werk dat u moet doen?" Bij het afnemen van deze lijst wordt doorgevraagd 
naar de reden waarom de beloning al of niet als billijk ervaren wordt. 

Leiderschap. 

Bij de analyse van de wijze waarop de formele leider van een taakgroep invloed 
uitoefent op de andere groepsleden zijn de vragen uit box 3.13 belangrijk: 

Observatie van gedragingen van leiders, de plaats waar deze zich doorgaans 
bevinden en een blik op hun agenda geven een eerste indruk van de wijze van 
leidinggeven. Deze informatie wordt aangevuld via gesprekken met leiding en 
medewerkers. 



72 

BOX 3.13 LEIDERSCHAP 

KERNVRAGEN: 

1. WELKE AKTIVITEITEN VERRICHT DE LEIDER? 
2. WELKE MACHTSBASIS HANTEERT DE LEIDER? 
3. IN WELKE MATE PARTICIPEREN MEDEWERKERS IN HET NEMEN VAN BESLISSIN

GEN? 
4. IN WELKE MATE BEMOEIT DE LEIDER ZICH MET DE INHOUD VAN HET WERK VAN 

DE MEDEWERKERS? 
5. WELKE GEDRAGINGEN STIMULEERT DE LEIDER VIA SOCIALE VORMEN VAN 

BELONING? 
6. IN WELKE MATE DRAAGT DE LEIDER EEN DUIDELIJK BELEID UIT? 
7. HOE CONTROLEERT DE LEIDER DE PRESTATIES VAN ZIJN MEDEWERKERS? 
8. HOE GROOT IS DE PSYCHOLOGISCHE AFSTAND TUSSEN GROEPSLEIDER EN 

MEDEWERKERS? 
9. HOE SNEL IS DE LEIDER BEREIKBAAR VOOR GROEPSLEDEN? 

Hoofdstuk 3 

In de vragenlijst uit bijlage 3 zijn zes vragen opgenomen waaruit informatie over de 
leider naar voren komt: 

- "Is er overleg over het werk?" 
- "Kunt u invloed uitoefenen op beslissingen en veranderingen in uw organisatie-

eenheid?" 
- "Is het mogelijk om met kritiek te komen?" 
- "Luistert de leiding naar ideeën en suggesties van medewerkers?" 
- "Is men bereid uw vragen te beantwoorden?" 
- "Weet de leiding wat er onder het personeel leeft?" 

Daarnaast komt het gedrag van de leiding vaak naar voren bij de toelichting op de 
volgende vragen: 

- "Bent u tevreden over de sfeer binnen uw afdeling?" 
- "Bent u tevreden over de organisatie van het werk?" 

Medewerkers wordt gevraagd deze vragen te beantwoorden met het oog op hun 
leider(s). Leidinggevenden wordt tevens naar hun eigen stijl gevraagd. 

F. De cultuur van de groep. 

In situaties waarin het onderzoek dient als mogelijk startpunt voor een verande
ringsproces (wat meestal het geval zal zijn), wordt tevens informatie verzameld 
over de cultuur van de groep. Men dient te weten wat de visie van de groepsleden 
op eventueel gewenste veranderingen is, en hoe groot de bereidheid tot verande
ren is. 

Door de wijze van gegevens verzamelen, waarbij men gedurende enkele maanden 
regelmatig op het bedrijf aanwezig is, verkrijgt men hier al een indruk van. Daar-
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naast bevat de vragenlijst uit bijlage 3 specifieke vragen over de tevredenheid met 
het eigen werk, met de sfeer, met de werkorganisatie. Deze vragen over het eigen 
werk en de werksituatie leveren een beeld op van de waarden van groepsleden en 
hun houding ten opzichte van hun werk. De meeste informatie over gewenste 
veranderingen verkrijgt men via de laatste vraag: "Op welke punten zou er nog 
verbetering mogelijk zijn"? De beantwoording van deze open vraag neemt vaak 
meer tijd in beslag dan alle andere vragen bij elkaar. 

G. Prestatiecriteria. 

Als laatste1 wordt informatie verzameld over de voor dit bedrijf belangrijke presta
tiecriteria en over de mate waarin het bedrijf op dit moment aan deze criteria 
voldoet. Box 3.14 bevat de vragen die hierbij als leidraad dienen. 

BOX 3.14 PRESTATIECRITERIA 

KERNVRAGEN: 

1. WELKE PRESTATIECRITERIA ZIJN MOMENTEEL BELANGRIJK VOOR DIT BE
DRIJF? 

2. OP WELKE WIJZE KAN MEN AAN DEZE PRESTATIECRITERIA VOLDOEN? 
3. VIA WELKE GEDRAGINGEN KUNNEN MEDEWERKERS INVLOED UITOEFENEN OP 

DE SCORE OP DEZE PRESTATIECRITERIA? 
4. HOE SCOORT HET BEDRIJF MOMENTEEL OP DEZE PRESTATIECRITERIA? 

Inzicht in de aard van de voor het bedrijf belangrijke prestatiecriteria verkrijgt men 
onder andere via gesprekken met bedrijfsfunctionarissen en uit informatie van 
branche-organisaties. Medewerkers die veel kontakt met de huidige klantengroep 
hebben bezitten vaak waardevolle informatie. In de oriëntatieperiode geven de 
gesprekken over verbeteringsmogelijkheden al een eerste indruk van mogelijk 
belangrijke prestatiecriteria. Branche-organisaties en publikalias in vaktijdschriften 
bieden aanvullende informatie. Op grond hiervan, worden in een discussie met het 
management de belangrijke prestatiecriteria geïdentificeerd. 

Zodra men het eens is over de aard van de voor het bedrijf belangrijke prestatiecri
teria, worden deze in voor het bedrijf herkenbare termen gedefinieerd. Globale 
prestatiecriteria zoals "snelle groei naar maximale produktie" worden nader 
gespecificeerd naar de verschillende manieren om aan dit criterium te voldoen. 
Bijvoorbeeld door: "verlaging van de downtijd van apparatuur" of "vermindering van 
afkeur". 

In de praktijk verlopen deze stappen minder volgtijdelijk dan hier wordt gesuggereerd. 
Voor de duidelijkheid gaat de beschrijving van de diagnosefase uit van 7 opeenvolgende 
stappen. 
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Vervolgens wordt bepaald in hoeverre mensen invloed hebben op het bereiken van 
deze prestatiecriteria. Een belangrijke vraag hierbij is: Welke gedragingen bevorde
ren het bereiken van bijvoorbeeld de gewenste produktkwaliteit? Welke gedragin
gen werken belemmerend? Verder uitgewerkt kan het resulteren in een lijst waarop 
per criterium een groot aantal aktiviteiten die hierop invloed uitoefenen zijn op
gesomd. Dit is bijvoorbeeld in de studie van de diffusiefabriek gebeurd. Deze lijst 
wordt gecombineerd met de gegevens vanuit de analyse van het informatiesysteem 
die specifiek op dat criterium betrekking hebben. Dan verkrijgt men tevens een 
overzicht van die informatiebronnen die van belang zijn voor de realisatie van dat 
specifieke criterium. 
Het kost nu weinig moeite meer om dit uit te werken tot een meetmethode waar
mee de huidige situatie in kaart gebracht kan worden: De mate waarin het bedrijf 
op dit moment aan deze criteria voldoet. De gewenste situatie wordt vervolgens in 
termen hiervan gedefinieerd. 

Welke methode men kiest om de huidige situatie in kaart te brengen hangt af van 
de gewenste nauwkeurigheid van de analyse en het al of niet aanwezig zijn van 
relevante registraties. Seidel {1985) beschrijft de volgende meetmethodes voor 
prestatie-indicatoren: 

- Analyse (en eventueel verdere bewerking) van bestaande bedrijfsgegevens. 
Voorbeelden hiervan zijn: logboeken (in continubedrijven), projectfiles en 
produktiebesturingssystemen. 

- Zelfregistratie door de betrokken groepsleden (b.v. tijdsnoteringen) 
- Het afnemen van vragenlijsten. 
- Interviews (soms in combinatie met vragenlijsten). 
- Bestudering van documenten. 
- Observatie. 

In de uitgevoerde case-studies zijn al deze methoden, vaak in combinatie gebruikt. 
In vier van de vijf onderzochte bedrijven is gebruik gemaakt van de eerdergenoem
de korte vragenlijst om de mening van groepsleden over de inhoud van hun werk 
en hun werksituatie te peilen (zie bijlage 3). Pagina 2 van deze lijst vraagt specifiek 
naar aspecten zoals afwisseling, autonomie, leermogelijkheden, gebruik van 
capaciteiten, kontaktmogelijkheden, invloed, werkzekerhe.id, en werksignificantie. 
Deze lijst, waarbij medewerkers op een 5-punts-schaal aangeven in welke mate 
een aspect in hun werksituatie voorkomt, wordt afgenomen in een persoonlijk 
gesprek. Daarbij wordt de respondenten gevraagd om hardop te denken. Tevens 
vraagt de onderzoeker naar een toelichting op de gegeven scores. 

De rapportage. 

De diagnosefase wordt doorgaans afgesloten met één of meerdere tussenrapporta
ges. De resultaten van de vragenlijst worden in een apart rapport beschreven en 
vervolgens meteen teruggekoppeld naar de respondenten. Ook andere deelresulta
ten zoals procesbeschrijvingen, beschrijvingen van de kenmerken van de bestu-
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deerde projecten en organisatiebeschrijvingen worden, zodra ze klaar zijn, terugge
koppeld en zo nodig aangepast. Een strikte scheiding tussen de diagnosefase en 
de ontwerpfase is dan ook niet te maken. Als de eerste resultaten aanleiding geven 
tot het aanbrengen van specifieke verbeteringen, kan dit alvast gebeuren. 

Een enkele maal kan worden volstaan met één eindrapport waarin zowel de 
resultaten van de diagnose als de ontwerpaanbevelingen worden beschreven. Een 
en ander hangt sterk af van de behoeften van het onderzochte bedrijf en de 
urgentie van de voorgestelde wijzigingen. 

3.1.4 Ontwerp. 

In de ontwerpfase vinden de volgende aktiviteiten plaats: 

1. Het toepassen van de in paragraaf 2.5 geformuleerde ontwerpregels. 
Per ontwerpregel wordt aangegeven welke organisatie hier bij past. 

2. Het aangeven van discrepanties tussen de huidige organisatie en de volgens de 
regels van het model gewenste organisatie. 

3. Het aangeven welke problemen of suboptimale prestaties verklaard kunnen 
worden door deze discrepanties. 
Hierbij spelen de eerder geformuleerde prestatiecriteria een belangrijke rol. 

4. Het maken van een keuze tussen: 
a. aanpassing van de structuurkenmerken; 
b. aanpassing van de taak- en omgevingskenmerken (zie paragraaf 2.7); 
c. beide strategieën. 
Bijvoorbeeld de grenstransaktie-onzekerheid vérminderen door een ander 
orderacceptatiebeleid en tevens de multi-inzetbaarheid van groepsleden bevor
deren zodat de groep de overblijvende onzekerheid kan hanteren. 

5. Het bepalen van de wenselijke structuur; de structuur die past bij de eventueel 
opnieuw geformuleerde kenmerken van takenpakket en markt. 
Met behulp van de ontwerpregels en de geformuleerde prestatiecriteria worden 
keuzes voor de toekomst gemaakt. In situaties waar de verschillende ontwerp
regels tot tegenstrijdige adviezen leiden, dienen de voor het bedrijf belangrijke 
prestatiecriteria als hulpmiddel bij het bepalen van de prioriteiten. 

6. Uitwerking van het gekozen alternatief. De in de vorige stap globaal beschreven 
wenselijke structuur wordt waar nodig tot in detail uitgewerkt. Dit kan betekenen 
dat functietyperingen worden gemaakt, procedures worden vastgelegd, oplei
dingsplannen worden uitgewerkt of bijvoorbeeld feedbacksystemen worden 
ontworpen. 

Het verloop van dit ontwerpproces verschilt per bedrijf. Door tijdens de diagnose-
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fase al deelresultaten terug te koppelen wordt het bewustwordings- en verande
ringsproces reeds in gang gezet. Als de problemen erg urgent zijn, ligt het voor de 
hand om tijdens de diagnosefase reeds alternatieven te ontwerpen en deze te 
implementeren. 

Naarmate het ontwerpproces vordert, wordt de inbreng van het onderzochte bedrijf 
groter. Bij de eerste drie aktiviteiten uit de ontwerpfase; het toepassen van de 
ontwerpregels, het aangeven van discrepanties en de daaruit voortvloeiende 
problemen, speelt de onderzoeker de belangrijkste rol. Als het nodig is om keuzes 
te maken ten aanzien van de nodige aanpassingen, is dit primair de verantwoorde
lijkheid van het bedrijf. De onderzoeker kan hier hoogstens bij adviseren. 

De vijfde aktiviteit, het bepalen van de wenselijke structuur kan op verschillende 
manieren plaats vinden. Als de aanpassingen ingrijpend zijn, en de inbreng van 
deskundigen uit het bedrijf is nodig om de consequenties te kunnen overzien, is 
participatie van de betrokkenen gewenst. In zo'n situatie worden in een aantal 
vergaderingen met een groep direct betrokken medewerkers de hoofdlijnen van de 
nieuwe organisatie bepaald. 

Als de wenselijke structuur niet wezenlijk verschilt van de bestaande situatie, kan 
volstaan worden met een beschrijving in het eindrapport. De gedetailleerde 
uitwerking van het gekozen alternatief vindt bij voorkeur door de organisatie zelf 
plaats. De onderzoeker kan hoogstens nog een rol spelen bij de begeleiding van dit 
proces. 

3.1.5 Implementatie. 

Afhankelijk van de behoefte van het onderzochte bedrijf, kan nog assistentie 
verleend worden bij de invoering van de door het bedrijf geaccepteerde veranderin
gen. Bij voorkeur wordt daarbij nauw samengewerkt met een bedrijfsfunctionaris die 
ook na het vertrek van de onderzoeker voor de nodige continuïteit kan zorgen. 
Tijdens de diagnosefase worden regelmatig tussenresultaten teruggekoppeld en 
eerste ideeën getoetst. Hierdoor komen verbeteringsvoorstellen niet onverwacht en 
kunnen, als dat nodig is, snel ingevoerd worden. 

3.1.6 Evaluatie en nazorg. 

In een compleet veranderingsproces is de laatste stap die van evaluatie en waar 
nodig bijsturing van de in gang gezette veranderingen. 
Een goede evaluatie richt zich op de beantwoording van de volgende twee vragen: 

1. Is de score op de eerder geformuleerde prestatiecriteria verbeterd? 
Is er verbetering opgetreden in de tijdens de onderzoekperiode waargenomen 
probleemgebieden? Is het bedrijf bijvoorbeeld flexibeler gaan opereren? Is de 
uitval verminderd? 
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Is de tijd nodig voor een grote onderhoudsstop omlaag gegaan? 

2. Is het veranderingsproces goed verlopen? 
Zijn de geplande akties inderdaad uitgevoerd? 
Is het veranderingsproces voldoende duidelijk voor alle betrokkenen? 
Is er voldoende draagvlak binnen de organisatie gecreëerd? 

In het kader van het onderzoeksproces is nog een derde vraag van belang: 

77 

3. Zijn de waargenomen verbeteringen inderdaad toe te schrijven aan de door de 
onderzoeker aanbevolen en uitgevoerde veranderingen? 
Welke andere mogelijke verklaringen zouden een rol kunnen spelen? 

Een dergelijke evaluatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een voor de 
hand liggende manier is het vóór en na de verandering verzamelen van gegevens 
over de voor het bedrijf belangrijke prestatiecriteria. 

De nodige informatie, kan ook via interviews verzameld worden. Bijvoorbeeld door 
een half jaar na het uitbrengen van het advies een tweede interviewronde te 
houden bij een selectie van de eerder geïnterviewde groep. Daarbij wordt systema
tisch gevraagd naar verbeteringen ten aanzien van de eerder door hen geformu
leerde knelpunten en naar de wijze waarop het veranderingsproces verloopt. Op 
grond hiervan wordt het proces bijgestuurd. 

Als geen uitgebreide evaluatie is gepland, wordt toch gedurende het eerste jaar na 
de verandering nog kontakt met het bedrijf onderhouden om waar nodig het 
veranderingsproces te kunnen bijsturen. 

3.2 De aanpak per bedrijf. 

In paragraaf 2 is de aanpak van de uitgevoerde studies uitgebreid beschreven. Niet 
bij elke case-studie wordt deze aanpak exact gevolgd. De te volgen procedure is 
sterk afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie en de aard en urgentie van de 
aangetroffen problematiek. 
Tabel 3.6 geeft een korte typering van de bedrijven die aan het onderzoek meege
werkt hebben en van de daar gevolgde werkwijze. 

In de volgende vijf hoofdstukken komen de vijf uitgevoerde studies één voor één 
aan de orde. Het laatste hoofdstuk behandelt de aan het begin van hoofdstuk 3 
gestelde vragen. Het behandelt de bruikbaarheid van het model als diagnose 
instrument, als hulpmiddel bij organisatie-ontwerp en de mate waarin organisatie
problemen te verklaren zijn vanuit een schending van de ontwerpregels. 



Tabel3.6: Overzicht van de uitgevoerde case-studies. ... 
(X) 

1. GASBEDRIJF 2. SYSTEMENGROEP 3. HALFGELEIDERFABRIEK 4. VLIEGTUIG BEDRIJF 5. SYSTEEMHUIS 

SECTOA INDUSTRIEEL BEDRIJF INDUSTRIEEL BEDRIJF INDUSTRIEEL BEDRIJF DIENSTVERLENING DIENSTVERLENING 

PRODUKTIE PAOCES PROTOTYPES T/M SEMI-PAOCES ENKEL STUKS OF STANDAARDPAKKET 
SOORT I SYSTEEM CONTINUE STROOM KLEINE SERIES OP ONTWIKKELING IN DE KLEINE SERIES OP TEN + MAATWERK IN 
BEDAWF MASSAPRODUKTIE KLANTENORDER RICHTING VAN PROCES- KLANTENORDER WISSELENDE 

INDUSTRIE COMBINATIES OP 
MASSAPRODUKTIE KLANTENORDER 

VERHOUDING VERREGAAND MENSELIJKE ARBEID STERKE MATE VAN MENSELIJKE ARBEID MENSELIJKE ARBEID 
MENS- GEMECHANISEERD EN STAAT CENTRAAL MECHANISATIE EN AUTOMA· STAAT CENTRAAL STAAT CENTRAAL 
MACHINE IN GEAUTOMATISEERD. APPARATUUR IN DE ZIN TISEAING. MENS LAADT+ APPARATUUR IS 
HET BEWERK· APPARATUUR VAN GEREEDSCHAP I LOST + BEWERKT STEEDS GEREEDSCHAP/ 
INGSPAOCES BEWERKT, MENS ALS HULPMIDDEL VOOR DE MINDER. SUPERVISIE HULPMIDDEL VAN DE 

SUPERVISOR. VAKMAN. WORDT BELANGRIJKER VAKMAN. 

51 PERSONEN ± 160 PERSONEN ± 46 PERSONEN SNELLE VERKENNING SNELLE VERKENNING 
GROOTTE VAN DE I (GEHELE BEDRIJF (GEHELE BEDRIJF (NADRUK OP FOTO· TOTALE BEDRIJF. TOTALE BEDRIJF. 
ONDERZOCHTE GROEP NADRUK OP VERDEELD IN 8 UTHOGAAFIEPAOCES) NADRUK OP PRODUKTIE: NADRUK OP SALES EN 

PRODUKTIE). EENHEDEN). ± 150 PERS. UIT 7 VER· SOFTWAREGROEPEN 
SCHILLENDE GROEPEN. (± 55 PERSONEN). 

1EKONTAKT • ZIJN WE ZO OP DE • VERHUIZING. - ACHTEABLIJVENDE WENS OM NETWERK ·OP VERZOEK VAN 
(AANLEIDING GOEDE WEG. • HOE MOET ONZE GROEI VAN DE PLANNING IN TE DE ONDERZOEKER 
ERTOE) TOEKOMSTIGE ORGA- PRODUKTIE. VOEREN • MISSCHIEN LEVERT 

FASEN NISATlE ERUIT ZIEN? HET IETS OP 
UIT HET 
ONDER· ORIËNTATIE 10 DAGEN INTERVIEWS ZEER BEPERKT. BESTU· 8 DAGEN PROBLEEM INVEN· 10 DAGEN INTERVIEWS. 10 DAGEN INTERVIEWS. 

ZOEKS· +OBSERVATIE. DEREN DOCUMENTEN. 

PRO· 
JECT DIAGNOSE 28 WERKDAGEN IN 5 DAGEN ±5 MAANOEN 5 MAANDEN 31/2 MAAND 

4 MAANOEN ± 2 DAGEN/WEEK ± 2 DAGEN/WEEK ± 2 DAGEN/WEEK 

ONTWERP • RICHTLIJNEN DOOR ·GLOBALE RICHT- • GLOBALE RICHTLIJNEN • MEEGEWERKT AAN • RICHTLIJNEN DOOR 
ONDERZOEKER LIJNEN OPGESTELD OPGESTELD DOOR ADVIESOVER ONDERZOEKER 
UITGEWERKT. DOOR ONDER· ONDERZOEKER + PLANNINGSSYSTEEM GEDETAILLEERD 

·INBRENG VAN ZOEKERS. INTERN ADVISEUR. • ONTWERP PUUR UITGEWERKT. 
KONTAKTPERSOON. • UITGEWERKT DOOR • UITWERKING MET T.B.V. HET • OVERLEG MET 

la= BEDRIJF. BETROKKENEN IN ONDERZOEK. KONT AKTPERSOON. §: 
PROJECTGROEP. !'ll c:: 

~ 

Cü 



Vervolg tabel 3.6: Overzicht van de uitgevoerde case-studies. 

1. GASBEDRIJF 2. SYSTEMENGROEP 

VER- IMPLEMEN- DOOR HET BEDRIJF • DOOR HET BEDRIJF 
VOLG TA TIE ZELF ZELF 
FASEN - ADVIEZEN VIA 
UIT HET INCIDENTELE 
ONDER- KONTAKTEN 
ZOEK$-
PRO- EVALUATIE EN KONTAKTEN VIA 2 DAGEN, 111 JAAR NA 

JECT NAZORG BEDRIJFSKUNDE HET ADVIES + INCI· 
STUDENT. \ DENTELE KONTAKTEN 

AANTAL ± 15 ±1 
OBSERVATIE· GEDURENDE GEHELE 

DAGEN ONDERZOEKPERIODE 

AANTAL ±27 
BIJGEWOON- VEEL PLOEGEN· 

DE BESPRE- OVERDRACHT 

KINGEN 

ONDER-
ZOEK$-
METHO- DOCU- VOORAL WACHTBOEK ANALYSE PROCEDU-

DEN MENTEN· PROCESSCHEMA'S RES, PRODUKTIECIJ-
ANALYSE FERS, NACALCULATIES 

AANTAL 33 38 
DIEPTE-
INTERVIEWS 

AANTAL 51 
INGEVULDE 
VRAGEN-
LIJSTEN (ZIE 
BIJLAGE 3) 

AANTAL ± 50 ±5 
KORTE 
INTERVIEWS 

--

3. HALFGELEIDERFABRIEK 4. VLIEGTUIG BEDRIJF 

·DEELS DOOR - PROEVEN MET 
ONDERZOEKER + NIEUWE PLANNING 
INTERN ADVISEUR - VERDER GEEN 

-VERDER: KONTAKT 
PROJECTGROEP 

DEELS TIJDENS DE ONDER- GEEN 
ZOEKS EN ONTWERPFASE + 
INCIDENTELE KONTAKTEN 

±5 ±20 
1 DAG BEZOEK GELIJK· GEDURENDE GEHELE 
SOORTIGE FABRIEK ONDERZOEKPERIODE 

±10 18 
MET NAME PLOEGEN- VEEL COöRDINATIE-
OVERDRACHT BIJEENKOMSTEN 

ANALYSE PROCESGEGE· ONDERHOUDSSCHEMA'S 
VENS + PRODUKTIE- URENREGISTRATIES 
REGISTRATIES PROJECTRAPPORTAGE 

37 53 

17 25 

. 

± 50 124 

5. SYSTEEMHUIS 

- DOOR HET NIEUWE 
MANAGEMENT 
BELEID WAS AL 
OMGEBOGEN 

EEN BESPREKING 
MET HET NIEUWE 
MANAGEMENT 

± 10 DAGEN 
GEDURENDE GEHELE 
ONDERZOEKPERIODE 

13 
VOORAL PROJECT· 
BESPREKINGEN EN 
AFDELING$-
VERGADERINGEN. 

ORDERBOEKEN 
HISTORISCHE 
PROJECTINFORMATIE 

27 

50 

172 

~ 
(!) 

~ 
~: 

;;:l 
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4 HET GASBEDRIJF. 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de in het gasbedrijf uitgevoerde case
studie. Achtereenvolgens worden per fase uit het onderzoeksproject de voornaam
ste resultaten beschreven. Op de werkwijze wordt slechts ingegaan waar die op 
specifieke punten is aangepast aan de bijzondere situatie van het bedrijf. 

4.1 Eerste kontakt. 

De gasfabriek bevond zich ten tijde van het onderzoek in een overgangssituatie. 
Het bedrijf had kort na de aanstelling van een nieuwe directeur een koersverande
ring ingezet. Voorheen was het een sterk centraal geleid bedrijf. De plantmanager 
nam de meeste beslissingen, had het bedrijf mede gebouwd en werd ook buiten de 
dagdienst ingeschakeld bij een groot aantal produktieproblemen. Zijn opvolger 
bracht hier verandering in en begon een aantal verantwoordelijkheden te delegeren 
naar lagere niveaus in de organisatie. Tevens streefde hij ernaar om de leiding als 
een team te laten opereren. Men was geïnteresseerd in de uitkomsten van het 
onderzoek omdat men de eigen visie op de gewenste organisatiestructuur wilde 
toetsen en wilde weten waar belangrijke aandachtspunten voor de toekomst lagen. 
Het gasbedrijf was vooral geïnteresseerd in de vraag naar de "fit" tussen takenpak
ket, klanten en organisatiestructuur. 

4.2 Oriëntatie. 

Het gasbedrijf produceert industriële gassen. De belangrijkste grondstof is de 
buitenlucht. Deze wordt met behulp van luchtsplitsingstoestellen gesplitst in een 
aantal componenten. Dit gebeurt door middel van rectificatie, een proces van 
herhaalde distillatie. Vervolgens worden de diverse gassen gecomprimeerd, ge
koeld, soms verder gezuiverd of met andere, ingekochte gassen vermengd. Een 
deel van de ± 1 00 verschillende produkten van de gasfabriek wordt via een intern 
leidingnet naar diverse tot het moederconcern behorende bedrijven in de omgeving 
getransporteerd. Meer dan de helft van de omzet wordt in tankwagens met 
vloeibaar gas naar afnemers in de Benelux en directe omgeving gebracht. Onge
veer 10% van de omzet gaat in cilinders waarin de gassen samengeperst zijn tot 
een druk van 150 ato naar afnemers over de gehele wereld. De gasfabriek is een 
voorbeeld van een procesindustrie. De produktie vindt continu plaats. Figuur 4.1 
geeft het organogram van de gasfabriek weer. 

Operators werken in vijf ploegendienst en een groot deel van de besturing van het 
proces vindt plaats vanuit een centrale meet- en regelkamer. De voornaamste taak 
van de operators is het bewaken en regelen van het proces. 
De ploeg bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 personen: 
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1. De chef van de wacht. 

2. De tussenman: all-round medewerker die waar nodig op alle posten kan 
invallen. 

3. De machinebediende: medewerker die als hoofdtaak het verrichten van alle 
noodzakelijke handelingen en controles aan het machinepark van de gasfa
briek heeft. 

4. De toestelbediende: deze controleert en bedient de luchtsplitsingsinstallaties. 

5. De perser: medewerker die de cilinders vult met de door de klant gevraagde 
(combinatie van) gassen. 

11/2 

21/2 + 1/2 

• Detachering op gasfabriek 

keuring 6 

3 

Figuur 4.1: Organogram Gasfabriek. 

2 x 1/2 

medewerkers gasfabriek: 46 
medewerkers centrale 
concernafdelingen · 4112 

1 monteur 
2 fitters 
+ assistentie 
op verzoek 

Het zuiveren, scheiden en mengen van edelgassen vindt batchgewijs in dagdienst 
plaats. Op de gasfabriek werken ± 45 man. Daarnaast zijn een aantal onderhouds
medewerkers permanent op de fabriek gedetacheerd. Tevens gebruikt het bedrijf 
de centrale inkoop-, verkoop- en transport-diensten van het moederconcern. 
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In de oriëntatieperiode is relatief veel tijd besteed aan observatie van de werk
zaamheden van alle vijf de ploegleden en van de edelgaszuiveraar. Daarbij werd 
gedurende de gehele ochtend-, middag-, of nachtdienst één van de bovengenoem
de functionarissen gevolgd en zijn processchema's, plattegronden, en tekeningen 
van het leidingnet verzameld. Dit om al een eerste indruk te krijgen van de 
complexiteit van het proces en de onderlinge afhankelijkheden. In de interviews 
met sleutelpersonen werden de vragen uit bijlage 2 gesteld, aangevuld met de 
vraag naar de historie van de fabriek en de te verwachten ontwikkelingen in de 
toekomst. De vraag naar de historie en de verschillen met de huidige werkwijze is 
gesteld vanwege de recent ingezette koersverandering. Uit de interviews en 
gesprekken, kwam naar voren dat de volgende vragen in de gasfabriek leefden: 

1. Werkt de huidige organisatie (informatievoorziening, structuur, communicatie) 
fouten in de hand? 

2. In hoeverre is de huidige organisatievisie al gemeengoed in bijvoorbeeld de 
ploegen? 

3. Kan de taakverdeling binnen het leidinggevend team verbeteren? 
Met name ten aanzien van de aansturing van de ploegen. 

4. Hoe kan het onderhoud beter georganiseerd worden? 

Mede op grond van deze vragen is toen besloten om in de analyse vooral de 
aandacht te richten op dat deel van de gasfabriek dat zich specifiek bezig houdt 
met luchtsplitsing, mengen en het vloeibaar maken. Dit omvat: produktie, kwaliteits
controle en het onderhoud aan het machinepark en de luchtsplitsingsinstallaties. De 
gasfabriek in zijn totaliteit zou globaal aan de orde komen. Met het oog op de 
vierde vraag werd een deel van de diagnosefase tijdens de grote onderhoudsstop 
van de installatie gepland. 

4.3 Diagnose. 

· 4.3.1 Aanpak. 

In de diagnosefase werden de benodigde gegevens verzameld via: 

a. Observatie van onder andere: de werkzaamheden rond een grote onder
houdsstop; de aktiviteiten rond de optredende storingen; informele (in de 
fabriek) en formele overlegsituaties zoals de overdracht van de wacht, bespre
kingen van de bedrijfsleiding en het overleg tussen de leiding en de mede
werkers. Tevens werden enkele klanten bezocht. 

b. Vervolginterviews met onder andere enkele in- en verkopers van het moeder
concern. 
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c. De enquête met vragen over het werk en de werksituatie uit bijlage 3. 
Deze werd door alle medewerkers ingevuld. Aan de ploegenwerkers werden 
daarbij aanvullende vragen gesteld over onder andere de verdeling van taken 
binnen de ploeg en tussen de ploeg en de dagdienst. 

d. Wachtboek- en storingsanalyse. Een dagelijkse aktiviteit was het lezen en 
vervolgens met een van de aanwezige ploegleden doorspreken van het 
wachtboek. Daarnaast is de inhoud van het wachtboek over een periode van 
drie maanden geanalyseerd en vonden aanvullende gesprekken over de 
kritische storingen van de afgelopen jaren plaats. 

e. Ergonomische analyse van de fabriek. De belangrijke vraag hierbij was: werkt 
het ontwerp van bijvoorbeeld de meetkamer fouten in de hand? 

Aangevuld met de reeds in de oriëntatieperiode verkregen gegevens leverde dit 
een duidelijk beeld op van de gasfabriek. In de volgende paragrafen worden de 
voornaamste resultaten besproken. 

4.3.2 Het takenpakket van het gasbedrijf. 

Figuur 4.2 geeft een overzicht van de voornaamste materiestromen en het taken
pakket van de gasfabriek. Luchtsplitsing is de kernaktiviteit van de gasfabriek. Hier
voor heeft men de beschikking over drie luchtsplitsingstoestellen, waarvan er 
tijdens het onderzoek twee in gebruik waren. Bij het splitsingsproces wordt gebruik 
gemaakt van het verschil in kookpunten van de diverse bestanddelen. De benodig
de koude wordt geproduceerd door de aangezogen lucht met behulp van een 
compressor eerst samen te persen en vervolgens te laten expanderen. Een 
verdere temperatuurdaling wordt bereikt door de lucht in een turbine arbeid te laten 
verrichten, en door uitwisseling van warmte met reeds geproduceerde gassen. Het 
proces waarbij de aangezogen buitenlucht gesplitst wordt in zuurstof, stikstof, 
argon en een neon-heliummengsel verloopt continu. Het neon-heliummengsel dat 
uit het toestel komt, wordt gebufferd en batchgewijs verwerkt in de edelgasruimte. 
Daar wordt het mengsel gezuiverd en de neon afgescheiden. De besturing van het 
luchtsplitsingsproces gebeurt grotendeels vanuit een centrale meet- en regelkamer. 
De tweede stap in het produktieproces is het comprimeren van de diverse gassen 
die vervolgens of gekoeld worden met behulp van een freonbox en de koudgas
koelmachines van de gasfabriek, of nog verder gezuiverd of met andere gassen 
vermengd worden. De geproduceerde gassen worden afgeleverd via het leidingnet 
naar concernvestigingen in de regio, in tankwagens met vloeibaar gas en in 
cilinders of glazen ballons. 

Een andere taak van de gasfabriek is de plaatsing en het onderhoud aan voorraad· 
tanks, verdampers en menginstallaties bij hun klanten. De periodieke keuring van 
de in gebruik zijnde gascilinders vindt ook op de gasfabriek plaats. 
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In het onderzoek op de gasfabriek lag de nadruk op de taken rond de produktie. 
Daarbij kunnen we drie soorten taken onderscheiden: 

1. Taken die betrekking hebben op de controle en besturing van het produk
tieproces. Dit omvat ook de kwaliteitscontrole. 

2. Taken rond het mengen en verzendklaar maken van de verschillende gassen 
en vloeistoffen zoals het vullen van vloeistofwagens en gascilinders. 

3. Taken rond het oplossen van storingen in het produktieproces en de reparatie 
van apparatuur. 

4.3.3 De omgeving van het gasbedrijf. 

In figuur 4.2 is te zien dat de voornaamste grondstof van de gasfabriek de buiten
lucht is. Daarnaast koopt men speciale gassen en eventuele tekorten in. Een derde 
belangrijke input van de gasfabriek zijn diverse onderdelen voor het machinepark, 
gasinstallaties, cilinders en kranen. 

De klanten van de gasfabriek bevinden zich voornamelijk binnen het moedercon
cern. Met de vestigingen in de nabije omgeving is de gasfabriek via een leidingnet 
verbonden. Ongeveer 30% van de omzet wordt gasvormig, met een druk van drie 
ato, via dit leidingnet afgeleverd. Ongeveer 60% wordt in tankwagens met vloeibaar 
gas naar concernvestigingen in de Benelux en Aken gebracht. De rest gaat in 
cilinders, pakketten (een piramide van cilinders) of glazen ballons de deur uit. 
Vijftien procent van de omzet gaat naar externe klanten. 

4.3.4 De kenmerken van het takenpakket en de omgeving. 

Bij de beschrijving van de kenmerken van het takenpakket ligt de nadruk op dat 
deel van de gasfabriek dat zich specifiek bezig houdt met luchtsplîtsîng, mengen en 
het vloeibaar maken. Het onderhoud aan de installaties bij de klanten en het ver
voer en de keuring van gascilinders wordt buiten beschouwing gelaten. 

De complexiteit van het takenpakket. 

Het takenpakket rond de produktie vraagt een breed scala aan kennis en vaardig
heden: natuurkunde, scheikunde, meet- en regeltechniek, kennis van gasmetingen 
en analysetechnieken, werktuigbouw en glasblazen (voor het dichtsmelten van de 
ballons en het vervaardigen van glazen instrumenten in de edelgasruimte). Tevens 
vraagt dit takenpakket bijdragen op uiteenlopende niveaus van deskundigheid. Voor 
het opstarten van de luchtsplitsingsinstallatie en het oplossen van storingen in het 
proces is meer kennis vereist dan voor het recht houden van een rustig toestel. 
Kleine reparaties aan compressoren (kleppen zetten, pakkingen verwisselen) 
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kunnen door produktiemedewerkers met enige basiskennis worden uitgevoerd. 
Voor reparatie van een koudgaskoelmachine is een ervaren monteur noodzakelijk. 
Het takenpakket van de gasfabriek is dus tamelijk complex. 

Bewerkingsonzekerheid. 

Het produktieproces in de gasfabriek vindt plaats door middel van fysische en 
chemische processen. Een groot deel van de controle en bediening van het lucht
splitsingsapparaat is geautomatiseerd. De toestelbediende (zie figuur 4.3) contro
leert dit en regelt dat gedeelte van het proces dat met de hand bediend wordt. 

Figuur 4.3: Toestelbediende in de controlekamer. 

Het is technisch mogelijk om het hele produktieproces te automatiseren. De 
toestelbediende heeft echter wel een belangrijke invloed op de produktkwaliteit. 
De condities in het toestel en de eigenschappen van de aangezogen buitenlucht 
wijzigen steeds. De toestelbediende houdt hier rekening mee, en is doorgaans in 
staat om een betere kwaliteit te halen dan bij de specificaties van de leverancier 
aangegeven wordt. 

Het vervaardigen en controleren van standaardmengsels geschiedt eveneens 
volgens vaste procedures en routines. Zodra het echter over nieuwe mengsels gaat 
is de onzekerheid groter. Welke complicaties daarbij zullen optreden is vaak 
onbekend. Het oplossen van storingen in de produktie en de reparatie van com
pressoren en koudgaskoelmachines vereist wel een ingewikkeld zoekproces, maar 
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de basisprincipes van de apparatuur zijn bekend. Men weet hoe het toestel of de 
machine in elkaar zit en waar het in de meeste gevallen aan kan liggen. Het zoek
proces kan dan wel onzekerheid met zich meebrengen. De conclusie hieruit is dat 
de bewerkingsenzekerheid in het algemeen laag is. Een uitzondering hierop vormt 
de produktie van niet-standaardmengsels en het zoekproces bij storingen. 

De afhankelijkheidsrelaties tussen taken. 

Binnen de ploeg is er duidelijk sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Men is 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale produktieproces. Het is een complex 
proces, met veel regelkringen en terugkoppelingen waardoor elk ploeglid op het 
moment dat hij ingrijpt in het proces zich moet afvragen welke gevolgen dat heeft 
voor de rest. Alles hangt met alles samen. Ter illustratie het volgende voorbeeld. 
Een machineman die een compressor aan wil zetten teneinde de druk op het 
leidingnet te garanderen, moet eerst met de toestelbediende overleggen. Er moet 
niet alleen misschien een koelwaterpomp bijgezet worden, maar er moet vooral 
gekeken worden of er voldoende stikstof en zuurstof in het toestel aanwezig is. 
Fouten hierbij leiden tot ernstige verontreinigingen in het leidingnet en uiteindelijk 
tot storingen bij de bedrijven die hieruit hun gas betrekken. Tussen de elkaar 
aflossende ploegen is het afhankelijkheidspatroon sequentieel van aard. Men 
neemt de fabriek van elkaar over. Het werk in de edelgasruimte is sequentieel 
afhankelijk van dat van de ploeg. De ploeg produceert neon-helium, dit wordt 
tijdelijk opgeslagen en batchgewijs verwerkt. Tussen het onderhoudswerk aan de 
produktiemiddelen en de produktie is de afhankelijkheidsrelatie wederzijds. 
Het stopzetten van een machine moet in overleg met de ploeg plaatsvinden en de 
produktie moet rekening houden met de beschikbare machinecapaciteit. Het 
dominante afhankelijkheidspatroon bij een grote onderhoudsstap is sequentieel van 
aard, al komen ook gepaalde en wederzijdse afhankelijkheid voor. De relatie tussen 
kwaliteitscontrole en produktie is soms sequentieel (bij de verplichte analyses van 
het eindprodukt), en soms gepoold (bij het steekproefsgewijs nemen van monsters 
van ingekochte en van gedeeltelijk verwerkte gassen). Mogelijke negatieve 
resultaten hebben natuurlijk wel directe gevolgen voor de produktie. 

De algemene conclusie hieruit is, dat er binnen dit deel van de gasfabriek sprake is 
van een tamelijk grote mate van onderlinge afhankelijkheid, die soms sequentieel 
en soms wederzijds van aard is. 

Oe variëteit aan produkten en bewerkingsaktiviteiten. 

De gasfabriek is in staat om een groot aantal mengsels en gaskwaliteiten te 
produceren die echter opgebouwd zijn uit een beperkt aantal componenten. Een 
gering aantal standaardprodukten wordt het meest gevraagd. 
Het aantal bewerkingsaktiviteiten (splitsen, mengen en vullen) is beperkt. De 
variëteit is dus tamelijk laag. 
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Grenstransaktie-onzekerheid. 

De onzekerheid over de aard, de lokatie en het tijdstip van de materialen die de 
gasfabriek voor haar produktie nodig heeft is laag. Het betreft hier de ingekochte 
gassen, onderdelen, lege cilinders en kranen. Hoewel de gasmarkt door de aard 
van het produkt (beperkte opslagmogelijkheden) tamelijk instabiel is, heeft de gas
fabriek hier de grenstransaktie-onzekerheid verminderd door met een aantal 
toeleveranciers langlopende contracten af te sluiten. Waterstof koopt men op basis 
van een meerjaren-contract Als de vraag de produktiecapaciteit van de gasfabriek 
overtreft leveren concurrenten op basis van jaarcontracten De toelevering ge
schiedt binnen een of twee dagen. Alleen voor een aantal ~delgassen kunnen 
soms leverproblemen optreden (bijvoorbeeld bij een krypton tekort op de wereld
markt). De levertijden van materialen zijn kort of van te voren bekend. Materialen 
worden doorgaans volgens de gevraagde specificaties geleverd. 

Aan de output kant van de gasfabriek is er sprake van meer onzekerheid. Hoewel 
de vraag op jaarbasis goed te voorspellen is {grote schommelingen komen alleen 
voor bij inkrimping of uitbreiding van de produktiecapaciteit bij de vaste klanten
groep), zijn er op korte termijn sterke fluctuaties in de vraag. Dit geldt vooral voor 
de vraag naar vloeibare gassen (60% van de omzet) en voor de vraag naar gas in 
cilinders (10% van de omzet). De aflever- en produktieplanning van vloeibaar gas 
wordt op grond van dagelijkse kontakten met de ± 30 afnemers gemaakt. Dagelijks 
belt elke afnemer, of stuurt een telex met gegevens over de voorraad en de 
gevraagde gassen. Op grond daarvan wordt de ritplanning bijgesteld. Als een 
wagen onderweg met problemen staat, heeft dit ook vaak een extra rit tot gevolg. 
Niet op tijd leveren betekent een stagnerende produktie bij de klant. Het versto
ringspotentiëel is dus hoog. Bij afleverproblemen dient de gasfabriek onmiddellijk te 
reageren. Wanneer de gascilinders van de klant terugkomen en welk assortiment 
er van dag tot dag gevraagd wordt, is bijzonder onvoorspelbaar. Cilinders uit de 
nederlandse concernbedrijven moeten binnen 24 uur gevuld en teruggestuurd 
worden. 

Wanneer storingen aan produktiemiddelen op zullen treden, is niet voorspelbaar. 
Vrijwel in alle gevallen dient hier snel op gereageerd te worden. De produktie sluit 
nauw aan op de vraag. Op de gasfabriek en bij de klant beschikt men over een 
relatief geringe opslagcapaciteit. 

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat de gasfabriek met een hoge 
grenstransaktie-onzekerheid wordt geconfronteerd. 

Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

De basisprincipes van het luchtsplitsingsproces zijn de afgelopen decennia niet 
veranderd. Er zijn wel nieuwe technieken ontwikkeld, maar dit heeft voorlopig nog 
geen consequenties voor het produktieproces van de gasfabriek. Wijzigingen zullen 
geleidelijk ingevoerd kunnen worden. In de basisgassen van de gasfabriek is er 
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weinig variatie mogelijk. Wel verandert het assortiment door de jaren heen. 
Oude mengsels verdwijnen en nieuwe worden gevraagd. Op de werkwijze binnen 
de gasfabriek heeft dit echter weinig invloed. Het tempo van nieuwe technologische 
ontwikkelingen is dus laag. 

De groepsgrootte. 

Direct betrokken bij de werkzaamheden rond de produktie zijn: vijf maal vijf 
ploegenmedewerkers, een dagdienstmedewerker voor de produktie in de edelgas
ruimte, een deel van de laboratoriummedewerkers en een aantal onderhoudsmede
werkers. In specifieke situaties leveren de produktieassistenten, de hoofdafdelings
chef of de plantmanager ondersteuning. Ook uit figuur 4.1 blijkt dat de gasfabriek 
een klein bedrijf is. 

4.3.5 De huidige organisatiestructuur. 

In paragraaf 4.2. is beschreven dat de analyse vooral gericht was op dat deel van 
de gasfabriek dat zich bezig houdt met luchtsplitsing, mengen en het vloeibaar 
maken. Dit omvat: produktie, kwaliteitscontrole en het onderhoud aan het machine
park en de luchtsplitsingsinstallaties. Bij de beschrijving van de taakverdelings- en 
beslissingsstructuur betreft het die medewerkers, die hier direct bij betrokken zijn. 

De taakverdelingsstructuur. 

De fabricage van gassen en mengsels gebeurt door de medewerkers in de 
ploegendienst. Het zuiveren, scheiden en mengen van edelgassen gebeurt in 
dagdienst door een daarin gespecialiseerde medewérker. Op de gasfabriek streeft 
men al geruime tijd naar een teamstructuur waarbij de 5 operators uit de ploeg 
multi-inzetbaar zijn en regelmatig rouleren. Tijdens de onderzoekperiode was 
driekwart van de operators in principe overal inzetbaar. In 4 van de 5 ploegen 
wordt wekelijks van post gewisseld. Men rouleert daarbij over de post van toestel
bediende, machinebediende en perser. Hoewel we in elke ploeg de bovenvermelde 
5 hoofdfuncties kunnen onderscheiden zijn de grenzen van de taakgebieden 
flexibel en wisselend per ploeg. In de ene ploeg zet de toestelbediende wel een 
koudgaskoelmachine af, in de andere niet. Soms vult de machinebediende de 
waterstofcilinders, soms de tussenman. Verder worden nog diverse andere 
werkzaamheden door de ploeg uitgevoerd zoals het vullen van wagens, het drogen 
van gekeurde cilinders, schilder- en schoonmaakwerkzaamheden, het analyseren 
van halfprodukten en de controle van de mengverhoudingen in de door henzelf 
gevulde cilinders. De kwaliteitscontrole wordt zowel door de ploegenwerkers (de 
toestelbediende en de perser) als door een medewerker uit de dagdienst (steek
proefsgewijze controle op verontreinigingen) als door medewerkers van het gas
laboratorium uitgevoerd. Het oplossen van storingen in het produktieproces hoort in 
eerste instantie tot het verantwoordelijkheidsgebied van de chef van de wacht. In 
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de dagdienst worden de produktieassistenten, de hoofdafdelingschef of de plant
manager hierbij regelmatig ingeschakeld. Deze functionarissen zijn ook veel in de 
fabriek te vinden. Bij een aantal grote storingen zoals het uitvallen van een van de 
grote compressoren, het te lang uitvallen van een turbine, als meer dan één koud
gaskoelmachine kapot is of als er ernstige lekkages in het leidingnet zijn, wordt 
vrijwel altijd de leiding ingeschakeld. De taken van de twee produktieassistenten, 
van de hoofd afdelingschef en de plantmanager vertonen een grote mate van 
overlap. Een probleem wordt aangepakt door degene die toevallig in de buurt is. 
s'Avonds en in het weekend is er altijd iemand van de leiding oproepbaar. 
Tijdens het uit bedrijf nemen en weer opstarten van de lucht-splitsingsinstallatie, 
speelt de leiding een dominerende rol. De plantmanager of de hoofd afdelingschef 
doen dit doorgaans zelf. Eenvoudige storingen aan het machinepark of mankemen
ten aan de leidingen verhelpen de ploegen veelal zelf. Meer complexe problemen 
worden opgelost door de onderhoudsmonteur of de fitters. Buiten de dagdienst 
draaien een aantal vaste onderhoudsmedewerkers een storingsdienst. Tabel 4.1 
vat de kenmerken van de taakverdelingsstructuur samen. 

Tabel 4.1: Kenmerken van de taakverdeling in de gasfabriek. 

TAAKKENMERK SITUATIE OP DE GASFABRIEK 

MATE VAN HORIZONTALE DIFFEREN· LAAG: ZOWEL OPERATORS ALS DE LEIDING HEBBEN EEN BREED 
TJATIE TAKENPAKKET. PRODUKTIE EDELGASSEN IS HIEROP EEN UITZON· 

DE RING 

MATE VAN VERTIKALE DIFFERENTIA- WEL AANWEZIG; EENVOUDIG ONDERHOUD EN MACHINESTORIN· 
TIE GEN KOMEN VOOR REKENING VAN OPERATORS OP LBO-NIVEAU. 

MOEILIJKER PROBLEMEN WORDEN DOOR VAKSPECIALISTEN OF 
DE LEIDING (HBO-NIVEAU) OPGELOST. EEN TUSSENGROEP IS 
ZEER BEPERKT VERTEGENWOORDIGD. 

OE MATE VAN INZETBAARHEID DEZE IS HOOG. BINNEN DE PLOEG KAN MEN EEN BELANGRIJK 
DEEL VAN HET WERK ZONDER MEER VAN ELKAAR OVERNEMEN. 
DIT GELDT OOK VOOR DE LEIDING. DE INWERKPERIODE VAN DE 
TWEE PRODUKTIEASSISTENTEN OMVAT VOOR EEN GROOT DEEL 
HET LEREN VAN HET WERK VAN ELKE MEDEWERKER VAN DE 
GASFABRIEK. 

De beslissingsstructuur. 

Binnen de gasfabriek zijn de volgende grenshandhavingsbeslissingen belangrijk: 
De beslissing over de additionele gasinkopen; de beslissing over de inkoop van 
onderdelen ten behoeve van het onderhoud; de kwaliteits-controle van de in- en 
uitgaande gassen; de beslissing over de inkoop van diensten (ex1ra monteurs bij 
een grote reparatie); de beslissing over de aflevering van vloeibare gassen en de 
beslissing over de aflevering van gevulde gascilinders. Bij al deze beslissingen 
spelen medewerkers van de gasfabriek die zeer nauw bij de produktie zijn betrok-
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ken de hoofdrol. De centrale inkoop speelt wel een rol bij het af~luiten van de 
overkoepelende contracten. Het moment waarop bijvoorbeeld extra gas wordt 
ingekocht bepaalt de planner van de gasfabriek samen met de produktieassistent 
De ploeg zelf verricht een groot deel van de kwaliteitscontroles. Grenshandhavings
beslissingen zijn dus niet van de bewerkingsaktiviteiten gescheiden. 

De belangrijkste allocatiebeslissing op de gasfabriek is die van de toewijzing van 
personen aan taken. Wie wat doet binnen de ploegen wordt in het overleg met de 
chef van de wacht en de ploeg bepaald. Ook de groep leidinggevenden die direct 
bij de produktie zijn betrokken (de twee produktieassistenten, de hoofd afdelings
chef en de plantmanager), werkt als een team. Een bepaald probleem wordt, 
meestal in overleg met de plantmanager, aangepakt door degene die op dat 
moment tijd heeft. Men regelt dit via onderlinge afstemming. Allocatiebeslissingen 
zijn op de gasfabriek niet van de bewerkingsaktiviteiten gescheiden. 

De dominante coördinatievorm op de gasfabriek is wederzijdse afstemming. 
Ploegleden houden elkaar op de hoogte als ze aktiviteiten gaan ondernemen die 
gevolgen hebben voor de taken van hun collega's. De overige, bij de produktie 
betrokken medewerkers stemmen hun werkzaamheden af tijdens koffiepauzes en 
tijdens informeel overleg in het kantoor van de chef van de wacht of elders in de 
fabriek. Coördinatiebeslissingen zijn dus ook niet afgagescheiden van de bewer
kingsaktiviteiten. Een deel van de coördinatie vindt via standaardisatie plaats. 
Binnen de gasfabriek waren tijdens de onderzoekperiode echter relatief weinig 
voorschriften aanwezig. 

Allocatie-beslissingen, coördinatiebeslissingen en grenshandhavingsbeslissingen 
worden allen door dezelfde groep medewerkers genomen. Ze zijn niet van elkaar 
gescheiden. Tabel 4.2 geeft de kenmerken van de beslissingsstructuur weer. 

Tabel 4.2: De verdeling van korte termijn regelbeslissingen binnen de gasfabriek. 

KENMERK BESLISSINGSSTRUCTUUR SITUATIE OP DE GASFABRIEK 

COORDINATIEVORM STANDAARDISATIE+ WEDERZIJDSE AANPASSING 

ONDERLINGE SCHEIDING BESLISSINGEN GEEN 

SCHEIDING BESLISSEN • UITVOEREN GEEN 

4.3.6 Ondersteunende- en managementsystemen. 

Het informatiesysteem. 

Voor het uitvoeren van het takenpakket rond de produktie van de gasfabriek is 
onder meer de volgende informatie nodig: 
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- informatie over de eigenschappen van de op de gasfabriek verwerkte gassen; 
- informatie over het produktieproces en de daarbij gebruikte apparatuur; 
- informatie over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en reparaties; 
- informatie over de actuele situatie binnen het produktieproces. 

In de meer dan 70 jaar van haar bestaan heeft de gasfabriek veel know how 
verzameld over gassen, het luchtsplitsings- en koelproces en de problemen die 
zich daarbij kunnen voordoen. Veel van deze informatie bevindt zich echter in de 
hoofden van de diverse medewerkers. Informatie over de apparatuur zelf: tekenin
gen, schema's, foto's van het inwendige van het toestel zijn doorgaans wel 
aanwezig en redelijk bijgewerkt. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. 
Moeilijker te achterhalen is informatie over de wijze waarop men weinig voorko
mende storingen op kan lossen. Het cursusboek voor de operators is gedeeltelijk 
verouderd. Tijdans de onderzoekperiode bestonden er plannen om bedieningsin
structies, instructies voor sporadisch voorkomende onderhoudswerkzaamheden en 
specifieke kennis van aanmansfuncties vast te leggen. Informatie over de actuele 
situatie binnen het produktieproces wisselen ploegleden onderling regelmatig uit. 
Vrijwel alle medewerkers die aktiviteiten rond de produktie uitvoeren, lezen bij de 
aanvang van hun werkzaamheden het wachtboek door. Wat er in geschreven 
wordt, verschilt echter per ploeg. Ook de meningen over welke gebeurtenissen nu 
wel of niet in het wachtboek vastgelegd dienen te worden lopen uiteen. De één 
vindt het onzin dat in het wachtboek staat dat een koudgaskoelmachine drie keer 
kapot was; de ander vindt dat van alle machinestoringen de oorzaak met de begin
en eindtijd vermeld moeten worden. Sommige ploegenwerkers besteden veel tijd 
aan het bijpraten van hun opvolger, anderen niet. Ploegenwerkers blijven door
gaans op hun post tot hun opvolger het werk van hen overgenomen heeft. In de 
gesprekken aan de hand van de vragenlijst, vertelden ploegenwerkers dat de 
leiding nogal eens de gewoonte heeft om iets bij te regelen aan het toestel, zonder 
de tijd te nemen dit aan de toestelbediende te vertellen. Op de gasfabriek wordt 
relatief weinig beheersinformatie verzameld en geanalyseerd. 

De conclusie uit het voorgaande is dat het informatiesysteem op de gasfabriek 
voomarnelijk is gebaseerd op informele informatieoverdracht. De informatie is op 
de korte termijn gericht; voor alle betrokkenen toegankelijk en slechts in geringe 
mate geformaliseerd. 

Het opleidingssysteem. 

De meeste operators op de gasfabriek hebben een LB.O. opleiding. Vervolgens 
leren ze het vak op de gasfabriek zelf. Dit gebeurt aan de hand van twee 
bedrijfsspecifieke cursussen: de toestelcursus en de machinecursus. Elk jaar geeft 
iemand van de leiding, bij voldoende nieuwelingen, één van deze cursussen. Ze 
worden afgesloten met een examen. Zodra een nieuweling de gasfabriek binnen
komt, krijgt hij een cursusboek. Een van zijn collega's, meestal de tussenman, 
spreekt in rustige ogenblikken de inhoud met hem door. De inhoud van het cursus
boek is niet geheel meer up to date. Er is geen herhalingscursus voor medewer-
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kers die al langer op de gasfabriek werken. De inleerperiode van een operator is 
één jaar. Daarna dient hij alle posten te kennen. Het merendeel van de ploegen
werkers is van mening dat ze door hun werk hun kennis en vaardigheden nog 
kunnen vergroten. Een citaat: "Je komt hier elke dag dingen tegen die je nog niet 
hebt meegemaakt. Het toestel reageert toch steeds verschillend". De meesten zijn 
van mening dat je bij dit werk vrij snel kunt zien of je het goed gedaan hebt, mede 
omdat operators zelf een aantal kwaliteitscontroles uitvoeren. De communicatielij
nen over door anderen uitgevoerde controles of fouten die pas bij de volgende 
ploeg boven water komen, zijn kort. Tijdens het werk vinden regelmatig discussies 
plaats over bepaalde raakties in het proces of over opgetreden storingen. De 
leiding geeft dan vaak uitleg. 

Nieuwe medewerkers op leidinggevend niveau krijgen een langdurige opleidings
periade op de gasfabriek. In die tijd krijgen ze verschillende taken toegewezen, 
waardoor ze de totale fabriek leren kennen. 

Medewerkers van de gasfabriek krijgen dus een brede opleiding. Deze wordt voor 
een groot deel op de werkplek en door medewerkers van het eigen bedrijf gege
ven. Het werk zelf biedt feedbackmogelijkheden. Er vindt wel bijscholing plaats, 
maar deze draagt een ad hoc karakter. 

Het beloningssysteem. 

De gasfabriek is, als onderdeel van een groot concern, gehouden aan het concern
beloningssysteem. Opleiding en leeftijd hebben in dat systeem het meeste gewicht 
bij het bepalen van de hoogte van de beloning. Voor een operator is een diploma 
van de machinecursus en de toestelcursus een noodzakelijke, maar niet voldoende 
voorwaarde voor functiegroepverhoging. Ook praktische vaardigheden spelen een 
rol. Een kwart van de medewerkers van de gasfabriek vindt de beloning te laag in 
verhouding tot de werkzaamheden. Vooral de grote verantwoording die operators 
dragen, zou zwaarder mee moeten tellen. Anderen zeggen dat ze, gezien hun 
vooropleiding, niet veel meer kunnen verwachten. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gasfabriek te maken heeft met een sterk 
geformaliseerd beloningssysteem. Opleiding en leeftijd zijn de voornaamste 
determinanten van de hoogte van de beloning. Er is nauwelijks ruimte om gebruik 
te maken van gedragssturingsprincipes. 

Leiderschap. 

De afstand tussen de leiding van de gasfabriek en de medewerkers is relatief klein. 
Dit heeft te maken met de grootte van het bedrijf, maar ook met het feit dat de 
leiding regelmatig meehelpt en niet bang is om vuile handen te maken. Uit de 
antwoorden op de vragenlijst komt naar voren dat men dit positief waardeert. 
Er wordt veel overlegd binnen het bedrijf. De leiding staat open voor op- of 
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aanmerkingen en ideeên van medewerkers. Over het antwoord op de vraag of men 
dan ook iets met die suggesties doet, lopen de meningen uiteen. Het gemiddelde 
antwoord op de vraag naar de invloed die men op beslissingen heeft, is "soms". 
Men vindt wel dat de leiding in grote trekken weet wat er onder het personeel leeft. 
De leiding binnen de gasfabriek schenkt veel aandacht aan het uitdragen van het 
beleid van de fabriek. 

De conclusie is, dat het leiderschap binnen de gasfabriek sterk gebaseerd is op 
overleg en overtuigingskracht. De communicatielijnen zijn kort. Door woord en daad 
worden de waarden en normen van de gasfabriek op een consistente manier uitge
dragen. 

4.3.7 De bedrijfscultuur. 

De gasfabriek had nog niet zo lang geleden een koersverandering ingezet Dit hield 
tevens een cultuurverandering in. Voorheen was het een sterk centralistisch geleid 
bedrijf. De stijl van leidinggeven liet geen ruimte voor tegenspel en eigen verant
woordelijkheid van de operators. Bij iets bijzonders diende onmiddellijk de leiding 
ingeschakeld te worden. 

Nog niet zo heel lang geleden werkten op de gasfabriek twee maal zoveel mede
werkers als nu. De hoofdmoot van het werk was zware lichamelijke arbeid. De 
automatisering en de toename van de vloeistofproduktie brachten hier verandering 
in. De gasfabriek is echter nog steeds meer een fabriek van doeners dan van 
schrijvers. Langzamerhand probeert men in de gasfabriek naar een ander systeem 
toe te werken: operators die eerst nadenken en dan doen en een betere overdracht 
van informatie. Met name wat betreft de informatie-overdracht was men hier nog 
niet helemaal in geslaagd. De nieuwe leiding van de gasfabriek streeft naar meer 
delegatie van bevoegdheden en een fabrieksleiding die als een team opereert. 
Daarbij schenkt men veel aandacht aan het uitdragen van het beleid van de 
fabriek. Uit de observaties en de analyse van opgetreden storingen kwam naar 
voren, dat sommige ploegen nog moeite hadden met het invullen van hun uitge
breide verantwoordelijkheden. Niet iedereen bezit voldoende kennis en reaktiever
mogen om op de juiste manier op een aantal zeldzame storing~n te reageren. In 
de nieuwe visie dienen operators en nieuwe chefs van de wacht een hogere 
opleiding te hebben dan voorheen. 

Uit de antwoorden op de vragenlijst bleek dat vrijwel iedereen op de gasfabriek 
tevreden is over de inhoud van zijn of haar huidige werk. Men vindt de gasfabriek 
een interessant bedrijf, waar het werk een behoorlijke mate van vrijheid en 
zelfstandigheid biedt en waar iedereen een belangrijke bijdrage aan het geheel 
levert. Vrijwel alle ploegenwerkers zijn overtuigd van het belang van hun werk en 
hebben vertrouwen in de continuïteit van het bedrijf. 

Ook over de organisatie en de sfeer binnen de gasfabriek zijn de meesten positief. 
Dat betekent niet dat er geen suggesties voor verbetering gedaan worden. Twintig 
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procent van de medewerkers vindt dat de informatieuitwisseling tussen de ploegen 
en tussen de leiding en de ploegen nog zou kunnen verbeteren. Ook over het 
wachtboek is niet iedereen tevreden. Er zou soms te weinig en soms te vee! in 
staan. Over de samenwerking binnen de eigen ploeg en die tussen onderhouds
medewerkers en ploegenwerkers is iedereen tevreden. De samenwerking tussen 
de elkaar opvolgende ploegen zou echter nog beter kunnen. Tussen ploegen zou 
er nog te veel rivaliteit zijn waarbij men het werk voor de andere ploeg laat liggen. 
De laatste vraag van de vragenlijst luidde:"Op welke punten zou er nog verbetering 
mogelijk zijn?" Hierbij worden zaken genoemd als: meer autonomie ten opzichte 
van het moederconcern; meer aktiviteiten in dagdienst doen; betere werkplanning 
en een betere planning van het onderhoud. 

4.3.8 Prestatiecriteria. 

Uit gesprekken met de leiding van de gasfabriek en uit de interviews met in- en 
verkopers van het concem kwamen de volgende prestatiecriteria naar voren: 

1. Produktkwaliteit 
De constante, hoge gaskwaliteit die de gasfabriek garandeerde, was een van 
de redenen om de gassen niet van de concurrent te betrekken. Dit gold met 
name voor de leveranties buiten Europa. 

2. Leverbetrouwbaarheid. 
Vloeibare gassen moeten soms op het uur af geleverd kunnen worden. 
Afnemers hebben zeer geringe buffervoorraden. 

3. Service aan de klanten. 
Als klanten een probleem hebben moeten ze een beroep kunnen doen op de 
specialistischeknowhow van gasfabriekmedewei-kers. 

4. Efficiency. 
De kostprijs van de gasfabriek moet lager of gelijk zijn aan die van de naaste 
concurrenten. 

5. Kwaliteit van de arbeid. 

Deze prestatiecriteria zijn niet onafhankelijk van elkaar. Een goede kwaliteit van de 
arbeid is bijvoorbeeld belangrijk voor de motivatie van de medewerkers. Goed 
gemotiveerde medewerkers zullen zich extra inzetten om een goede kwaliteit te 
behalen; zich extra inspannen om toch op tijd te leveren of een klant met een 
probleem ook na werktijd helpen. 

Voor de criteria produktkwaliteit en leverbetrouwbaarheid is het belangrijk dat 
optredende storingen zo snel mogelijk geïdentificeerd en opgelost worden. Dit is 
nodig om kwaliteitsverlies en produktiestilstand te voorkomen. Dit betekent dat de 
dienstdoende ploeg ook buiten de dagdienst over voldoende kennis, informatie en 



Het Gasbedrijf 97 

bevoegdheden zal moeten beschikken om op een adequate manier op produktie
problemen te kunnen reageren. Een goede reaktie bij storingen is tevens belangrijk 
voor het criterium van de efficiency. Er moet zo snel mogelijk weer normaal 
geproduceerd kunnen worden. Ook de stilstand bij een grote onderhoudsstop dient 
beperkt te blijven. 

Tijdens de onderzoekperiode was de organisatie van het onderhoud één van de 
punten waarop nog verbeteringen mogelijk waren. De organisatie tijdens een grote 
onderhoudsstop was onnodig chaotisch. Leidinggevenden gaven onafhankelijk van 
elkaar soms tegenstrijdige opdrachten. Notities over wat er gedaan moest worden 
lagen op losse bloknootvellen verspreid over de controlekamer- en het kantoor van 
de chef van de wacht. Informatie over wat er de vorige dienst gebeurd was, was 
onvoldoende beschikbaar. Ook de werkwijze bij minder frequent optredende 
storingen kon beter. Uit toevallige observaties tijdens de onderzoekperiode en uit 
gesprekken met betrokkenen kwam naar voren dat operators nog te veel fouten 
maakten. De leiding werd dan opgeroepen om de problemen te verhelpen. 

Bedrijven van het moederconcern zijn niet verplicht om hun gas bij de gasfabriek te 
kopen. De prijs van de bulkprodukten van de gasfabriek lag tijdens de onderzoek
periode iets boven die van de meeste concurrenten. Voor de unieke produkten was 
de marktpositie van de gasfabriek sterker. Toch kochten nog veel concernbedrijven 
hun gas bij de gasfabriek vanwege de constante kwaliteit, de leverbetrouwbaarheid 
en de service van de gasfabriek. 

Het vijfde criterium is dat van de kwaliteit van de arbeid. Het werk van de groep 
rond de produktie biedt voldoende mogelijkheden tot eigen initiatief, variatie, 
samenwerking en gebruik van capaciteiten. Het werk vormt een afgerond geheel, 
men kan zich op de hoogte stellen van het resultaat en zich identificeren met het 
bedrijf. Ook uit de antwoorden op de vragenlijst kwam naar voren dat men op de 
gasfabriek doorgaans tevreden is over de kwaliteit van de arbeid. 
Vrijwel iedereen in de gasfabriek is goed gemotiveerd en doordrongen van het feit 
dat: 

- de produktie voorrang heeft; 
• kwaliteit van het allergrootste belang is (een veelgehoorde uitspraak is: 

"als ons gas niet goed is, komen veel concern-afdelingen stil te liggen"); 
• leveringen aan de klant hoe dan ook door moeten gaan; 
- service aan de klant bijzonder belangrijk is; 
- men zich bij alle aktiviteiten bewust moet zijn van de veiligheidsaspecten. 
- hun bijdrage belangrijk is (een citaat: "als ik niet goed oplet, kan het bedrijf enige 

weken plat komen te liggen"). 

Verhalen over hoe men met veel persoonlijke inzet er in slaagde om onder extreme 
omstandigheden toch op tijd te leveren, worden vaak verteld op de gasfabriek. 
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4.4 Ontwerp. 

In de ontwerpfase vinden de volgende aktiviteiten plaats: Het toepassen van de 
ontwerpregels; het aangeven van de verschillen met de huidige organisatie; het 
aangeven van de daaruit voortvloeiende problemen; het bepalen van de manier 
waarop naar aanpassing gestreefd zal worden; het bepalen van de wenselijke 
structuur en de uitwerking hiervan. De resultaten van deze aktiviteiten zullen we 
achtereenvolgens bespreken. Tabel 4.3 vat de ontwerpregels die voor de gasfa
briek van belang zijn samen. 

In tabel 4.3 is te zien, dat ontwerpregels elkaar soms tegenspreken. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor regel 1 en 15. In een dergelijke situatie worden met behulp van 
de geformuleerde prestatiecriteria keuzes gemaakt. Voor de gasfabriek zijn vooral 
de criteria produktkwaliteit en leverbetrouwbaarheid belangrijk. Men zal een or
ganisatievorm dienen te kiezen die bevordert dat de optredende storingen zo snel 
mogelijk geïdentificeerd en opgelost zullen worden teneinde kwaliteitsverlies en 
produktiestilstand te voorkomen. In het navolgende wordt dit uitgewerkt. 

De taakverdelingsstructuur. 

De ontwerpregels uit tabel 4.3 wijzen zowel in de richting van een gedifferentieerde 
taakverdelingsstructuur (de relatief hoge complexiteit) als in de richting van minder 
differentiatie (de groepsgrootte en een aantal werkzaamheden met een hoge 
bewerkingsonzekerheid). Het goed uitvoeren van de werkzaamheden met een hoge 
bewerkingsenzekerheid (storingen snel en goed oplossen), is van groot belang voor 
de prestatiecriteria produktkwaliteit, leverbetrouwbaarheid en efficiency. Daarom is 
een structuur met een beperkte mate van differentiatie voor de gasfabriek het 
meest optimaal. Uit tabel 4.1 blijkt dat dit op de gasfabriek ook het geval is. 
De hoge grenstransaktie-onzekerheid vraagt om overlap tussen de taakgebieden 
van de bij de produktie betrokken medewerkers. Dit is nu ook al het geval. 

De beslissingsstructuur. 

Volgens de ontwerpregels (hoge grenstransaktie-onzekerheid en bij storingen ook 
een hoge bewerkingsonzekerheid) kunnen regelbeslissingen niet van de uitvoering 
en van elkaar gescheiden worden. Uit tabel 4.2 blijkt dat dit nu ook niet het geval 
is. Verder dienen alle drie de coördinatievormen voor te komen. Op dit moment zijn 
standaardisatie en wederzijdse afstemming de dominante coördinatievormen op de 
gasfabriek. Planning komt niet in alle situaties waar dit gewenst zou zijn voor. Dit 
valt vooral op bij het groot onderhoud aan de installaties. Dit wordt weinig project
matig aangepakt. Hoewel er altijd onvoorziene situaties voorkomen en men ook de 
exacte tijdstippen waarop de verschillende aktiviteiten kunnen starten, niet kan 
voorzien, is een duidelijker planning van de volgorde van de aktiviteiten gewenst. 
Tijdens de onderzoekperiode bevond het overzicht over het geheel zich in de 
hoofden van enkele leidinggevenden. 
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Tabel 4.3: Taakkenmerken en ontwerpregels. 

KENMERK NR. ONTWERPREGEL 

1. COMPLEXITEIT 

RELATIEF HOOG 1) GEDIFFERENTIEERDE T AAKVERDELINGSSTRUCTUUR 

2. BEWERKINGSONZEKERHEID 

LAAG (BIJ BEHEERST PRO- 2) SCHEIDING REGELING - UITVOERING KAN 
CES) 3) COÖRDINATIE KAN VIA PLANNING EN STANDAARDISATIE 

4) GEDIFFERENTIEERDE TAAKVERDELINGSSTRUCTUUR MOGELIJK 
17) INFORMATIEOVERDRACHT VIA FORMELE PROCEDURES MOGELIJK 

HOOG (ZOEKPROCES BIJ STO- 2) REGELING - UITVOERING NIET SCHEIDEN 
RINGEN) 3) COÖRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AFSTEMMING 

4) MINDER GEDIFFERENTIEERDE T AAKVERDELINGSSTRUCTUUR 
17) MEER INFORMELE INFORMATIEOVERDRACHT 
25) CONTINUE OPLEIDING 
31) LEIDER GEBRUIKT MEER PERSOONLIJKE COÖRDINATIEMECHANIS-

MEN 

3. AFHANKELIJKHEIDSRELATIES TUSSEN TAKEN 

SEQUENTIEEL (TUSSEN 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE EN PLANNING 
PLOEGEN + BIJ GROTE 18) INFORMATIEOVERDRACHT VOORAL SCHRIFTELIJK 
ONDERHOUDSSTOP) 

WEDERZIJDS (IN DE PLOEG) 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE EN PLANNING EN WEDER-
ZIJDSE AANPASSING 

6) COÖRDINATIEBESLISSINGEN DELEGEREN NAAR DE UITVOERING 
18) INFORMATIEOVERDRACHT VOORAL MONDELING 
28) BELONINGSSYSTEEM DIENT SAMENWERKING TE BEVORDEREN 

4. DE VARIËTEIT AANPRODUKTENEN BEWERKINGEN 

LAAG 9) COÖRDINATIEBESLISSINGEN OVER DE VOLGORDE VAN PRODUK-
TEN HOEVEN NIET GEDELEGEERD TE WORDEN 

5. GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID 

- HOOG + HOOG VERSTO- 11) REGELBESLISSINGEN BIJ UITVOERING NEMEN 
RINGS-POTENTIEEL 10) REGELBESLISSINGEN MOEILIJK VAN ELKAAR TE SCHEIDEN 

12) OVERLAP TUSSEN DE TAAKGEBIEDEN VAN GROEPSLEDEN 
20) MEER INFORMATIEVERZAMELING OVER DE OMGEVING VAN DE 

GROEPNODIG 
32) LEIDING DIENT SNEL BEREIKBAAR TE ZIJN 

6. HET TEMPO VAN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

LAAG 13) MINDER FLEXIBELE ORGANISATIEVORM MOGELIJK 
14) SPECIALISATIE MOGELIJK 
21) MINDER INFORMATIEVERZAMELING OVER DE OMGEVING NODIG; 

KWANTITATIEVE INFORMATIE MOGELIJK 
26) OPLEIDING KAN INTERN EN LANGLOPEND 

7. DE GROEPSGROOTTE 

KLEIN 15) GERINGE DIFFERENTIATIE 
16) COÖRDINATIE KAN VIA WEDERZIJDSE AANPASSING 
23) INFORMATIESYSTEEM KAN MINDER FORMEEL ZIJN 
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Deze hadden vaak nog verschillende overzichten in hun hoofd. Dit had een 
onnodig chaotische werkwijze tot gevolg. Men liep te rennen en huurde capaciteit 
in op momenten waarop het niet nodig was. Daarbij werd een groot beroep gedaan 
op de inzet en flexibiliteit van de medewerkers. 

Het informatiesysteem. 

De informatieoverdracht op de gasfabriek dient zowel schriftelijk (bij sequentiële 
afhankelijkheid) als mondeling (bij wederzijdse afhankelijkheid en een hoge 
grenstransaktie-onzekerheid) plaats te vinden. De hoge grenstransaktie-onzeker
heid maakt het nodig dat medewerkers van de gasfabriek veel informatie verzame
len over de omgeving van de gasfabriek. Dat laatste is ook het geval. De gasfa
briek heeft dagelijks kontakt met haar voornaamste klanten. Uit de beschrijving in 
de vorige paragraaf blijkt dat binnen de gasfabriek de nadruk ligt op mondelinge 
informatieoverdracht en dat de informatieoverdracht slechts in beperkte mate is 
geformaliseerd. Op dit punt zien we dus verschillen tussen de gewenste en de 
feitelijke structuur. De lacunes bevinden zich op de volgende terreinen: 

- Informatie over feiten en gebeurtenissen uit het verleden bevindt zich nog te veel 
in de hoofden van een aantal ervaren medewerkers. Bij een sporadisch voorko
mende revisie wordt nu onnodig geïmproviseerd. 

- De cursusboeken voor de operator zijn niet bijgewerkt. Hierdoor kunnen ze 
minder goed als studiemateriaal tijdens rustige periodes gebruikt worden. 
Ploegenmedewerkers vergeten daardoor sneller hoe ze bij zelden voorkomende 
problemen dienen te handelen. Storingen worden dan minder snel opgelost. 

- De informatieoverdracht tussen de opeenvolgende ploegen laat soms te wensen 
over. Het is voor de ploeg ook niet duidelijk wat er in het wachtboek vastgelegd 
dient te worden. Hierdoor is het niet mogelijk om het wachtboek te gebruiken als 
bron van beheers-informatie of om er bijvoorbeeld frequent optredende storingen 
uit te selecteren. 

- Leidinggevenden vergeten soms informatie aan de betrokkenen door te geven. 
Iemand verandert bijvoorbeeld iets aan het toestel en geeft dit niet aan de 
toestelbediende door. Dit schept onduidelijkheden ten aanzien van de verdeling 
van bevoegdheden. 

Het opleidingssysteem. 

De hoge bewerkingsonzekerheid bij het oplossen van storingen pleit voor een 
continue opleiding van de groep rond de produktie. Door het lage innovatie-tempo 
kan de opleiding intern plaatsvinden en een lange doorlooptijd hebben. De oplei
ding van nieuwe medewerkers vindt in grote lijnen ook op deze manier plaats. 
Vervolgens biedt het werk feedbackmogelijkheden en wordt er naar aanleiding van 
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opgetreden problemen over oorzaken en oplossingen gediscussieerd. Ontwerpregel 
25 uit hoofdstuk twee zegt echter ook dat naarmate de bewerkingsenzekerheid 
groter is, er meer tijd uitgetrokken dient te worden voor bijscholing. Dit gebeurt op 
de gasfabriek niet systematisch. Er wordt wel over een probleem gepraat nadat dit 
zich heeft voorgedaan, maar er wordt niet gediscussieerd over andere problemen 
die ook voor kunnen komen. Met name in de procesindustrie, waar veel storingen 
zelden voorkomen en als ze voorkomen ook zo snel mogelijk verholpen moeten 
worden, is het regelmatig opfrissen van het geleerde geen overbodige luxe. 
In de praktijk leidde dit tot situaties waarin men een compressor startte in plaats 
van afzette of bij problemen vergat de gassen vrijuit te zetten. De leiding moest 
nog te veel ondersteuning verlenen bij problemen die de ploeg zelf ook op had 
kunnen lossen. 

Het beloningssysteem. 

Men name in situaties waar er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid dient het 
beloningssysteem een open samenwerking te bevorderen. Binnen het concern is er 
nauwelijks ruimte om die gedragingen die relevant zijn voor het groepsdoel te 
belonen. Het beloningssysteem is sterk individueel gericht. Tijdens de onderzoek
periode lag voor de meeste operators het openlijk praten over storingen nog in de 
taboesfeer. Een enkeling had het gevoel dat als je fouten toegaf je er op beoor
deeld werd. 

Leiderschap. 

Volgens de ontwerpregels dient de leider in situaties waarin de grenstransaktie
onzekerheid hoog is, snel bereikbaar te zijn voor groepsleden. Naarmate de bewer
kingsenzekerheid hoger is, dient hij meer gebruik te maken van persoonlüke 
coördinatiemechanismes. Veel van de dagelijkse beslissingen dienen dan op een 
lager niveau in de organisatie genomen te worden. Dit betekent dat de leider veel 
aandacht moet schenken aan het formuleren van de basisregels in het licht waar
van deze beslissingen beoordeeld dienen te worden. Uit de beschrijving in de 
vorige paragraaf, blijkt dat de leiding van de gasfabriek altijd bereikbaar was als de 
dienstdoende ploeg dit nodig achtte. Het uitdragen van het gemeenschappelijke 
beleid, was een van de sterke punten van de leiding van de gasfabriek. 

Conclusies. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de organisatiestructuur van de gasfabriek niet sterk 
gewijzigd hoefde te worden. In grote lijnen paste deze bij de kenmerken van het 
takenpakket en de klanten. De nieuwe plantmanager was op de goede weg met 
zijn streven om meer verantwoordelijkheden te delegeren en de leiding als een 
team te laten opereren. 
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Verbeteringen waren mogelijk op de volgende terreinen: 

1. De coördinatie van de werkwijze tijdens een grote onderhoudsstop (meer 
planmatig werken). 

2. De informatieoverdracht {meer vastleggen van gegevens die voor toekomstige 
situaties van belang zijn; kennis meer schriftelijk vastleggen; duidelijkheid over 
de inhoud van het wachtboek). 

3. De opleiding (meer aandacht voor het bijhouden van kennis die slechts spora
disch nodig is). 

4.5 Implementatie. 

Met name de eerste twee verbeteringsmogelijkheden zijn door de gasfabriek 
overgenomen. De eerstvolgende grote onderhoudsstop was vlak na het uitkomen 
van de eindrapportage. Deze is anders georganiseerd. Van te voren is veel meer 
overleg geweest over de noodzakelijke aktiviteiten en hun onderlinge relaties. 
De planning van de opeenvolging van aktiviteiten lag voor iedereen toegankelijk op 
het kantoor van de chef van de wacht. Een andere grote aktiviteit die door het 
onderzoek nog een extra impuls heeft gekregen was het in voorschriften vastleg
gen van een aantal voor de gasfabriek essentiële aktiviteiten. Hiertoe is de hulp 
van de centrale documentatie-afdeling van het concern ingeroepen. Voor de leiding 
van de gasfabriek waren de resultaten van het onderzoek een stimulans om door 
te gaan op de ingeslagen weg en op een aantal punten nog eens de puntjes op de 
i te zetten. 

4.6 Evaluatie en nazorg. 

Het beter organiseren van de grote onderhoudsstop leverde onmiddellijk resultaten 
op. De meer planmatige aanpak en verbeterde communicatie resulteerde in een 
veel rustiger werksituatie en een toestel dat binnen recordtempo weer in bedrijf 
was. Andere veranderingen, zoals een betere informatieoverdracht tussen de ploe
gen vergen meer tijd. Op verzoek van de gasfabriek zijn na een half jaar een 
aantal deelvragen rond het gebruik van het wachtboek, feedback over produktiecij
fers en de afstemming tussen de chefs van de wacht nog eens uitgewerkt. 
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5 DE PRODUCENT VAN ELEKTRISCHE SYSTEMEN. 

De tweede uitgevoerde case-studie verschilt op een groot aantal punten van de 
studie in het gasbedrijf. In het gasbedrijf zijn de kenmerken van het takenpakket 
van de groep rond de produktie geanalyseerd. Bij de systemengroep was de 
gehele produktgroep de eenheid van analyse. In de gasfabriek werd het afhanke
lijkheidspatroon tussen de verschillende individuen binnen een bepaalde groep 
geanalyseerd. In de systemengroep ging het om de afhankelijkheden tussen de 
verschillende afdelingen zoals: verkoopondersteuning, ontwerp/engineering, 
tekenkamer, werkvoorbereiding, detailplanning, inkoop, produktie, beproeving en in 
bedrijfstelling. 

Ook de werkwijze verschilde aanzienlijk. Bij het gasbedrijf lag vooral de nadruk op 
het grondig verzamelen van voor het onderzoek bruikbare gegevens. Dat deze ook 
nog nuttige adviezen voor het bedrijf opleverden, was een reden om aan het 
onderzoek mee te werken. Bij de systemengroep lag de situatie totaal anders. Het 
moederconcern waar de produktgroep deel van uitmaakte, verkeerde al enige jaren 
in een uiterst moeilijke situatie. Men had een aantal zeer pijnlijke reorganisaties 
achter de rug en de tijd drong. De produktgroepmanager had zelf het initiatief tot 
kontakt met de TUE genomen en men wenste een snel advies. Omdat het bedrijf 
voor de vraagstelling van het onderzoeksproject uitermate interessant zou kunnen 
zijn, werd hiermee accoord gegaan. Zo werden de gegevens nodig voor de 
diagnose in één week verzameld. Het daarna uitgebrachte advies gaf een richting 
aan, maar was niet op detailpunten uitgewerkt. Bij het project binnen de systemen
groep lag de nadruk op consultancy. Het model diende als hulpmiddel bij de 
diagnose. 
Bij de beschrijving van de resultaten van de case-studie binnen de systemengroep, 
wordt weer uitgegaan van de 6 achtereenvolgende fasen uit het onderzoeksproject. 
Aan een aantal aktiviteiten is relatief weinig aandacht. geschonken. 

5.1 Eerste kontakt. 

De produktgroepmanager van de systemengroep had kontakt gezocht met de 
faculteit bedrijfskunde van de TUE omdat hij een aantal vragen over de organisatie 
van zijn groep had. De groep zou over enkele maanden verhuizen naar het 
fabrieksterrein van een zusterbedrijt Dit was een goede gelegenheid om de organi
satie door te lichten en meer samenwerking te overwegen. 
Men had twee concrete vragen: 

1. Is het mogelijk om samen met dit zusterbedrijf een pool van flexibele monteurs 
te vormen? 

2. Welke informatie hebben de monteurs nodig en in welke vorm? (Binnen het 
bedrijf speelde een discussie over de noodzaak en de omvang van het teken
werk.) 



106 Hoofdstuk 5 

Vragen die hiervan afgeleid waren zijn: 

3. Welke opleidingseisen zijn verbonden aan mogelijke alternatieve organisatie
vormen? 

4. In hoeverre moeten we een "projectenorganisatie" vormen? 

In verband met de verhuizing wilde men op korte termijn antwoorden op deze 
vragen. Voorlopig wenste men intern te bekijken of het idee van een pool van 
monteurs verstandig was. Vervolgens zou het onderzoek eventueel uitgebreid 
kunnen worden naar het zusterbedrijt 

Op grond van dit eerste gesprek werd besloten dat de systemengroep voor het 
onderzoek naar het ontwerp van taakgroepen zeker interessant zou kunnen zijn. Er 
zou nu alvast een snel advies geleverd worden, waarna later een uitgebreider 
onderzoek zou kunnen volgen. 

5.2 Oriëntatie. 

De systemengroep maakt deel uit van een groot elektrotechnisch concern. Het 
moederconcern was ontstaan uit een fusie tussen een aantal bedrijven die werk
zaam waren op het terrein van de elektrotechniek. Na een periode van expansie 
door overname van verwante bedrijven, ging het slechter met het concern. Als 
gevolg hiervan werden er bedrijven afgestoten en vonden reorganisaties plaats. Bij 
één van de laatste reorganisaties werd de systemengroep gevormd. Van twee van 
de oorspronkelijk bij de fusie betrokken bedrijven werden gelijksoortige produkten 
afgesplitst. De aandrijfsystemen werden afgesplitst van de motorenfabriek en de 
systemen gebaseerd op vermogenselektronica kwamen los van de schakelsyste
men. De produktgroep levert daardoor drie groepen produkten: 

a. Energievoorzieningssystemen. 
Installaties voor ononderbroken en geschoonde stroomvoorziening naar bijvoor
beeld besturingscomputers, ziekenhuizen en verkeerscentra. 

b. Regelbare aandrijfsystemen. 
Systemen waarmee onder meer pompen, ventilatoren of compressoren nauw
keurig geregeld kunnen worden. Dit ten behoeve van bijvoorbeeld proces
beheersing of energiebesparing. 

c. Apparaten, componenten en speciale systemen. 
Hier betreft het met name snel regelbare gelijkrichters voor de voeding van 
grote magneten die bij experimenten op het terrein van de kernfusie gebruikt 
worden. 

Afnemers van de industriële systemengroep bevinden zich over de gehele wereld. 
Het bedrijf levert een grote verscheidenheid aan produkten die in veel gevallen in 
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nauwe samenwerking met de klant gedefinieerd, en vaak ontworpen worden. De 
series zijn klein; vaak levert het bedrijf enkelstuks of prototypes. De produktmix 
wisselt sterk evenals het totale capaciteitsbeslag op de fabricageafdeling. De 
werkzaamheden binnen de fabricage-afdeling van de systemengroep bestaan in 
hoofdzaak uit elektrische montage. Deze systemen zijn dan vaak ontworpen of 
gemodificeerd door de engineering groep. De applicatie-engineers leveren de 
nodige verkoopondersteuning terwijl de verkoop zelf gecentraliseerd is in het 
moederconcern. De geassembleerde systemen worden vóór aflevering naar de 
klant aan een intern testprogramma onderworpen. Vervolgens verzorgen medewer
kers van de systemengroep de in bedrijfstelling en service bij de klantTijdens de 
onderzoeksperiade bestond de produktgroep uit 164 personen (zie figuur 5.1 ). 

produktgroepleider 

energievoorz. ontwerp engineering 
systemen (ES) documentatie tekenkamer 

9 

aandrijf- ontwer~ engineering 
systemen (AS) specia isten groepsleiders 

7 4 15 

apparaten documentatie teken amer 
componenten 
en systemen 5 

Figuur 5.1: Het organogram van de produktgroep. 

inkoop binnenk. 
goederen 

fabricage 

beproeving in 
bedrijfstelling 

6 

services 22 
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De belangrijkste groepen uit het organogram zijn de verkoopondersteuning (onder
verdeeld in de drie soorten produkten die de systemengroep levert), de groep 
techniek (onderverdeeld in een ontwerpgroep en een engineeringgroep) en de 
produktie. Binnen de produktie bevindt zich de fabricageafdeling. 
De fabricageafdeling van de systemengroep bestaat uit bijna 60 personen, verdeeld 
over vijf groepen: De mechanische werkplaats (14 personen), prints en cassette
bouw (11 personen), de unitbouw (negen personen) en twee montagegroepen (11 
en 12 personen). In het organogram is de prototypewerkplaats, die uit vier perso
nen bestaat, ingedeeld bij de werkvoorbereiding en het magazijn. 

Bij het onderzoek in de systemengroep ontbrak de tijd voor een uitgebreide 
oriëntatie. Een rondleiding en diverse documenten met informatie over het bedrijf 
leverden een eerste indruk van het bedrijf op. Welke groepen bij het onderzoek be
trokken zouden zijn en hoe de gegevens verzameld zouden worden, werd in een 
discussie met het management van de systemengroep bepaald. Het management
team van de systemengroep verzamelde zelf een groot aantal bedrijfsgegevens die 
voor de diagnose van belang waren. Dit betrof: 

1. Het zeer uitgebreide, uit twee delen bestaande procedureboek. Hierin waren, 
met behulp van een adviesbureau, alle procedures die binnen de systemen
groep van kracht waren zeer gedetailleerd beschreven. Ook de formulieren die 
binnen de systemengroep gebruikt werden, werden er in toegelicht. 

2. Diverse overzichten van de afgesloten orders uit de afgelopen drie jaar zoals: 
het aantal orders en de omzet verdeeld over de drie verkoopgroepen; 
de verhouding bestede - produktleve uren per verkoopgroep, per afdeling; 
de bestede uren aan klantenorders, ontwikkellngsorders, voorraadorders 
en service per verkoopgroep, per afdeling. 

3. Diverse notities over de informatieoverdracht van applicatie engineering naar de 
produktie of over de informatie op tekening en de verantwoordelijkheden van de 
diverse schakels in de produktie. 

De uiteindelijke vraagstelling van de systemengroep omvatte meer dan alleen de 
organisatie van de monteurs uit de fabricageafdeling. De vraag naar het poolen 
van capaciteit was naar de achtergrond verdwenen. Men wilde advies over een 
organisatiestructuur, die was aangepast aan de kenmerken van het takenpakket en 
de markt. Het totale proces zou centraal moeten staan in het onderzoek: van 
ontwerp tot en met de beproeving en in bedrijf stelling. "Hoe krijg je een bedrijf dat 
maatwerk levert en verantwoord en efficiënt werkt?" was nu de hoofdvraag. 

Uiteindelijk leidden de discussies tot de volgende definitieve probleemstelling: 

Wat is de optimale structuur van dit bedrijf, gegeven onze produktmix? 
Optimaal in de zin van het zo efficiënt mogelijk leveren van maatwerk. In deze 
probleemstelling staat de onderlinge afstemming tussen de belangrijkste scha
kels in het produktie-proces (verkoopondersteuning, ontwerp/engineering, 
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tekenkamer, werkvoorbereiding, detailplanning, inkoop, produktie en beproeving) 
centraal. 

Aan deze probleemstelling waren een aantal meer specifieke vragen gekoppeld: 

a. Welke eisen dienen aan de informatievoorziening aan de monteurs gesteld te 
worden? 

b. Welke plaats dient het tekenen in te nemen in de vertaling van ontwerp naar 
assemblage-opdracht? 

c. Wat is de bruikbaarheid van ideeën over projectorganisatie en hoe zou men dat 
in dit bedrijf kunnen uitwerken? 

d. Welke eisen (in termen van opleiding, ervaring en mentaliteit) dient men te 
stellen aan diegenen die een rol spelen bij een goede afstemming tussen de 
produktieschakels (ontwerpers, tekenaars, monteurs, beproevers, planners en 
werkvoorbereiders)? 

e. Welke mogelijkheden zijn er de feitelijke produktie ongestoord te laten verlopen 
zonder de eis tot maatwerk aan te tasten? 

Het ideaal van de produktgroepmanager was een organisatie waarin de produktie 
ongestoord verloopt.. Aan het begin van het proces, worden de juiste ingrediënten 
gemixt en tijdens het proces vinden er verder geen wijzigingen meer plaats. 

5.3 Diagnose. 

5.3.1 Aanpak 

De aanpak van de diagnose werd voomarnelijk bepaald door de tijdsdruk. Het 
onderzoek en de rapportage erover dienden binnen de periode van één maand 
afgerond te zijn. Dit betekende weinig observatie, veel interviews en zo veel 
mogelijk documenten verzamelen en deze vóór de interview-week bestuderen. 
Voor de 26 interviews werden vertegenwoordigers van de belangrijkste schakels uit 
het produktieproces geselecteerd. Een aantal gesprekken zijn met twee intervie
wers gevoerd. In totaal waren vijf observatie-eenheden, van elk twee uur gepland, 
waarin de onderzoekers vrij waren om in het bedrijf aanvullende informatie te 
verzamelen. Tijdens de gesprekken met medewerkers van de systemengroep zijn 
nog diverse documenten verzameld zoals: overzichten· van projecten en leverbe
trouwbaarheidsgegevens; een nacalculatie van een groot project en voorstellen 
voor een gewijzigde organisatie. 

Binnen de systemengroep hebben een aantal aktiviteiten uit de diagnose-fase niet 
of slechts in beperkte mate plaatsgevonden. De beschrijving van de resultaten 
volgt echter dezelfde indeling als in het vorige hoofdstuk. 
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5.3.2 Het takenpakket van de systemengroep. 

De drie groepen produlden waarin de systemengroep is gespecialiseerd, verschillen 
van elkaar wat betreft het capaciteitsbeslag op de verschillende afdelingen. 

De energievoorzieningssystemen zijn van de drie groepen produlden het meest 
standaard. Een systeem bestaat uit een groot aantal standaardmodules die in 
wisselende combinaties kunnen worden geleverd. Er zijn erg veel combinaties 
mogelijk. Verder vraagt de klant soms unieke aanvullingen. Een dergelijk systeem 
bestaat uit een of meerdere apparatenkasten gevuld met diverse panelen, bijvoor
beeld: een gelijkstroompaneel, een filter, een generatorpaneel, een netbewakings
paneel etc. Per jaar krijgt de systemengroep enkele tientallen orders voor energie
voorzieningssystemen. De omvang van de orders varieert. Meestal een paar 
honderdduizend gulden per order. Vergeleken met de andere twee produlden 
brengen de energievoorzieningssystemen relatief weinig engineeringwerk met zich 
mee. Het meeste kan door applicatie-engineers, die in samenspraak met de klant 
het produkt definiëren, gedaan worden. Toch wordt nog ongeveer 20% van de 
totale projecturen op de tekenkamer gemaakt. De mechanische werkplaats, waar 
de kasten worden gemaakt, is goed voor 10% ; de elektrische montagegroepen 
voor 30 à 40% en beproeving en in bedrijf stelling samen voor ongeveer 30%. 

De regelbare aandrijfsystemen zijn veel minder standaard. Er bestaan folders van, 
maar deze zijn vooral bedoeld om de gedachten te bepalen. Een aantal modules 
zijn min of meer gestandaardiseerd. De systemengroep ontwerpt en bouwt een 
groot aantal verschillende soorten aandrijvingen. Het aantal orders per jaar 
schommelt rond de honderd en het gemiddelde orderbedrag is f 50.000,-. De 
bijdrage van de ontwerpgroep aan de orders voor regelbare aandrijfsystemen loopt 
tegen de 10%. De tekenkamer besteedt tussen 15 en 20% van de uren en verder 
zijn de elektrische montage en beproeving en in bedrijfstelling elk goed voor 
ongeveer een kwart van de bestede uren. 

De opdrachten binnen de produktengroep apparaten, componenten en systemen 
zijn vrijwel allemaal ontwikkelingsopdrachten. Daarbinnen worden vaak standaard
componenten ontwikkeld die ook los verkocht kunnen worden. Binnen de grote 
projecten worden doorgaans tientallen kasten geleverd gevuld met grote modules, 
prints en cassettes en overige onderdelen. De ontwikkeling geschiedt in nauwe 
samenwerking met de klant. Voor de grote systemen zijn dit doorgaans de weten
schappelijke instituten en grote internationale laboratoria. 

Het aantal orders binnen deze produktengroep loopt in de honderden. Doorgaans 
zijn dit enkele miljoenenopdrachten en veel kleine orders. De systemengroep had 
bijvoorbeeld een aantal grote opdrachten voor de levering van de snel regelbare 
gelijkrichters voor de voeding van grote magneten die bij het kernfusie-onderzoek 
gebruikt worden. Het ontwikkelingskarakter van de laatste groep produlden blijkt 
duidelijk uit het grote aandeel van ontwerpers en engineers in de totale uren: ruim 
25%. Het aandeel van de applicatie engineers is slechts enkele procenten. 
Ontwerpers hebben al in een vroeg stadium kontakt met de klant, en blijven verder 
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tot en met de in bedrijfstelling bij het project betrokken. 

De systemengroep kenmerkt zich door een hoge toegevoegde waarde; buiten de 
mechanische werkplaats is er weinig gemechaniseerd. Binnen de produktie 
overheerst het montagewerk. 

De verkoop van de produkten van de systemengroep geschiedt door de centrale 
concemverkooporganisatie. De nodige technische ondersteuning verzorgen de 
applicatie engineers. 

5.3.3 De omgeving van de systemengroep. 

De klanten van de systemengroep bevinden zich voornamelijk in Europa en 
Australië. Energievoorzieningssystemen worden veel aan internationale klanten 
geleverd: In Engeland, Australië en Nieuw Zeeland. Ongeveer 70% van de orders 
voor aandrijfsystemen komt van Nederlandse overheidsinstellingen zoals waterlei
ding- en elektriciteitsbedrijven. De overige orders komen ook van Nederlandse 
bedrijven; meestal uit de procesindustrie. De grote klanten voor de speciale 
systemen bevinden zich vooral in Europa: onderzoeksinstellingen op het gebied 
van de kernenergie. Verder telt de groep Nederlandse industriële bedrijven tot haar 
klantenkring en instellingen in de Verenigde Staten en Canada. 

Door de aard van het produkt koopt de systemengroep erg veel onderdelen en 
componenten in. Minder dan de helft van de benodigde onderdelen wordt op 
voorraad gehouden. De gebruikte componenten wisselen sterk, mede door de 
snelle ontwikkelingen binnen de elektronica. De levertijd van de meeste componen
ten ligt tussen de acht à tien weken. Voor specifieke onderdelen kan dit oplopen tot 
drie à tien maanden. Grote series identieke prints en schakelingen worden bij 
derden uitbesteed. 

5.3.4 In kaart brengen van de kenmerken van het takenpakket en de 
omgeving. 

De meeste informatie hiervoor is in de interviews verzameld. Verder leverden de 
order- en urenoverzichten en de lijst met leverbetrouwbaarheidsgegevens en 
oorzaken van levertijdoverschrijdingen veel informatie op. 

De complexiteit van het takenpakket. 

Een groot deel van de orders van de systemengroep draagt een sterk ontwikke
lingskarakter. De ontwerpers van de systemengroep zijn op hun terrein specialisten 
(elektronica, vermogenselektronica, informatica). Tevens zijn ze vaak inzetbaar op 
verwante gebieden. De engineers (meest HTS-ers) zijn gespecialiseerd op één van 
de drie produktengroepen. Soms zijn daarbinnen ook nog aparte specialismes te 
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onderscheiden. Binnen de produktie vinden uiteenlopende aktiviteiten plaats zoals: 
de produktie van kasten en lessenaars (Plaatstaal verwerken); fabricage van rails 
en koelvinnen (machinefabriekachtige metaal-bewerking), elektrotechniek, bedra
den, elektronica assembleren en produktie en montage van printplaten. 
De complexiteit van het takenpakket is dus hoog. 

Bewerkingsonzekerheid. 

Met name de orders vanuit de wetenschappelijke laboratoria (bijna de helft van de 
omzet) kenmerken zich door een hoge bewerkingsonzekerheid. Het zijn ontwikke
lingsopdrachten waarvoor nog research plaats moet vinden. Daarbij komt men op 
basis van ervaring, beoordelingsvermogen, intuïtie en probleemoplossend vermo
gen tot unieke oplossingen. Op het moment dat de kasten in produktie komen, 
dienen er nog diverse deelvragen beantwoord te worden. Vervolgens neemt het 
beproeven en oplossen van de daaruit voortvloeiende problemen nog veel tijd in 
beslag. Bij de overige produktcategorieën is het de unieke combinatie van stan
daardcomponenten, die onzekerheid met zich meebrengt. 
De bewerkingaonzekerheid varieert dus per produktencategorie, maar is over het 
algemeen zeer groot. 

De afhankelijkheidsrelaties tussen taken. 

Omdat in de probleemstelling de onderlinge afstemming tussen de belangrijkste 
schakels in het voortbrengingsproces centraal staat, is de beschrijving hiertoe 
beperkt. 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof er alleen sprake is van gepoolde en sequentiële 
afhankelijkheid. Een order wordt eerst beoordeeld en gespecificeerd door de 
betrokken applicatie-engineers; gaat vervolgens naar de ontwerpers of de engi
neers met kennis op dit vakgebied; doorloopt de tekenkamer; erna de werkvoorbe
reiding en de produktie; de installatie wordt beproefd en in bedrijf gesteld. 

In de praktijk blijkt er tevens een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid te 
bestaan. De bestelde componenten blijken niet op tijd leverbaar; er moet, nadat de 
order de tekenkamer gepasseerd is, een aanpassing in het ontwerp plaatsvinden; 
de fabricage moet in overleg met de ontwerper naar alternatieven zoeken en de 
beproever werkt samen met de ontwerper de testprocedures uit. In de praktijk is 
regelmatige terugkoppeling naar en overleg met voorafgaande schakels in de keten 
noodzakelijk. Een groot deel van de produlden wordt gedeeltelijk "in elkaar 
gepraat". Verder wijzen vrijwel alle geïnterviewden uit de tekenkamer, de inkoop, 
de fabricage en de beproeving op het belang van overleg met hen in een vroeg 
stadium. Kennis uit het verleden veroudert snel binnen de systemengroep. Vooraf
gaande schakels in de keten dienen regelmatig met vertegenwoordigers van deze 
groepen te overleggen om onnodige problemen te voorkomen. Binnen de syste
mengroep komen dus gepoolde, sequentiële en wederzijdse afhankelijkheid voor. 



De producent van elektrische systemen 113 

De variëteit aan produlden en bewerkingsaktiviteiten. 

De systemengroep levert een groot aantal verschillende produkten op klantenorder. 
Elke klant heeft unieke wensen. Doorgaans worden er prototypes of kleine series 
gevraagd. Zelfs bij vervolgorders voor dezelfde klant verschillen de produkten 
dusdanig van elkaar dat bijna het totale tekenpakket vernieuwd moet worden. 
Vragen van de klant om bijvoorbeeld omvormers met een groter vermogen hebben 
dergelijke verregaande consequenties. Binnen de grote projecten is er meestal wel 
sprake van enige herhaling. Soms worden kasten in series van enkele tientallen 
afgeleverd. Voor de vervaardiging van de produkten van de systemengroep, zijn er 
veel verschillende aktiviteiten nodig. 
De variëteit is dus hoog. 

Grenstransaktie-onzekerheid. 

Hierbij gaat het om de onvoorspelbaarheid van de binnenkomst van orders, 
inkoopmaterialen en verzoeken om service. 

De onzekerheid over de aard en de omvang van de orders en over het moment 
waarop de orders binnenkomen is groot. Men kan zich in de produktie niet baseren 
op betrouwbare prognoses. Klantgericht maatwerk levert telkens weer unieke 
produkten op. Uit de cijfers over de afgelopen jaren, blijkt, dat de produktmix grote 
fluctuaties kent. Het is riskant om modules op voorraad te produceren. Als een 
order eenmaal geboekt is, wordt met zeer korte levertijden gewerkt. Vooral ·bij 
klanten uit de sfeer van de overheid duurt het vaak lang voor er een budget be
schikbaar is. Als dit er eenmaal is, dient het geld snel besteed te worden. Soms 
bevatten contracten boeteclausules voor het geval de levertijd overschreden wordt. 
Ook het moment waarop inkoopmaterialen binnenkomen, is vaak onvoorspelbaar. 
Regelmatig worden levertijden overschreden. De systemengroep zelf voegt daar 
nog onzekerheid aan toe doordat vaak in een laat stadium blijkt dat de papieren 
magazijnvoorraad niet meer overeenkomt met de werkelijke voorraad. Dan moeten 
in een zeer laat stadium nog essentiële onderdelen ingekocht worden. Wanneer, 
welke verzoeken om service, van welke klanten binnenkomen is uitermate onvoor
spelbaar. De grenstransaktie-onzekerheid is dus hoog. 

Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Produkten van de systemengroep wijzigen snel. De te leveren systemen worden in 
veel gevallen samen met de wetenschappers bij de klant gespecificeerd. Het 
ontwerp is niet alleen het combineren van bestaande technologie, maar ook .het 
vinden van nieuwe oplossingen. Door de snelle ontwikkelingen in de elektronica 
zijn de gebruikte onderdelen na enkele jaren verouderd. 
Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen is dus hoog. 
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De groepsgrootte. 

De systemengroep telde tijdens het onderzoek 164 medewerkers. Vlak daarna zou 
er een reorganisatie plaatsvinden waarbij de energievoorzieningssystemen uit de 
systemengroep zouden gaan. Deze groep werd weer samen gevoegd met een 
ander concernonderdeel. De overblijvende ontwerpers zouden afgesplitst worden 
van de systemengroep en samen met andere ontwerpgroepen uit het concern een 
centrale innovatiegroep vormen. De systemengroep kon jaarlijks capaciteit claimen 
van deze innovatiegroep. De laatste wijziging was een algemene bezuinigingsope
ratie waarbij 10% van de medewerkers af zou moeten vloeien. Al deze wijzigingen 
betekenden dat er uiteindelijk een groep van ongeveer 120 medewerkers over zou 
blijven. 

5.3.5 De huidige organisatiestructuur. 

In paragraaf 5.2 is beschreven dat het onderzoek binnen de systemengroep gericht 
zou zijn op het geven van een globaal advies over de optimale structuur van de 
groep. De huidige organisatiestuctuur is slechts in grote lijnen in kaart gebracht. 
Daar waar gerapporteerde problemen dit nodig maakten, is meer informatie 
verzameld. 

De taakverdelingsstructuur. 

Binnen de systemengroep worden verschillende indelings-principes gehanteerd. De 
applicatie-engineers staan produktgericht opgesteld. Er zijn drie groepen met elk 
een eigen groepsleider. Binnen de ontwerpgroep is er sprake van een mengvorm: 
Ontwerpers zijn breed opgesteld, maar hebben elk een vakgebied waarin ze bij 
uitstek deskundig zijn. Engineers zijn doorgaans gespecialiseerd in één van de drie 
produkt categorieën. Datzelfde geldt voor beproeving en in bedrijf stelling. De 
overige afdelingen zijn functioneel opgedeeld. Verschillende personen voeren 
verschillende bewerkingen aan hetzelfde produkt uit. Dat geldt voor de fabricage
groepen, voor de tekenkamer en voor de werkvoorbereiding. De tekenkamer is 
verdeeld in schema-tekenaars en constructietekenaars; de werkvoorbereiding in 
mechanische en elektrische werkvoorbereiding. 

Binnen de produktie zijn de grenzen tussen de verschillende produktiegroepen 
flexibel. Er vindt zeer regelmatig uitwisseling van capaciteit tussen de verschillende 
groepen plaats. Het komt frequent voor dat monteurs kasten afmaken waar colle
ga's aan begonnen zijn, omdat deze inmiddels weer op een andere opdracht zijn 
ingezet. 

De afdelingen binnen de systemengroep voeren achtereenvolgens hun bewerkin
gen uit aan de produkten en schuiven ze daarna door naar de volgende groep. 
Daarnaast worden er voor de grote prototype-achtige opdrachten projectgroepen 
geformeerd. Een projectgroep bestaat doorgaans uit een projectleider en verschil-
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lende onderaannemers uit de betrokken afdelingen. Deze projectorganisatie is nog 
niet ver uitgewerkt. De projectleider heeft nauwelijks formele bevoegdheden en de 
projecten doorlopen op dezelfde wijze de organisatie als de kleinere opdrachten. Er 
wordt bijvoorbeeld geen vaste produktiegroep opgesteld voor de uitvoering van alle 
werkzaamheden aan zo'n project. De projectgroepen houden zich vooral bezig met 
de beheersaspecten van de opdracht. Tabel 5.1 vat de kenmerken van de taakver
delingsstructuur samen. 

Tabel 5.1: Kenmerken van de taakverdeling binnen de systemengroep 

TAAKKENMERK SITUATIE BIJ DE SYSTEMENGROEP 

UITGANGSPUNT VOOR GROEPERING IN HET VOOR- EN NA TRAJECT ROND PARALLELLE ORDER-
STROMEN TEKENKAMER, WERKVOORBEREIDING EN FABRICA-
GE: FUNCTIONEEL 

MATE VAN HORIZONTALE DIFFERENTIATIE BINNEN TEKENKAMER EN WERKVOORBEREIDING: HOOG 

MATE VAN INZETBAARHEID BINNEN DE FABRICAGE: HOOG 

De beslissingsstructuur. 

De volgende grenshandhavingsbeslissingen zijn binnen de systemengroep belang
rijk: De beslissing over de acceptatie van orders en over de uitvoering van extra 
klantenwensen binnen lopende orders; de beslissing over de bestelling van 
hulpmaterialen; de kwaliteitscontrole van de onderdelen en eindprodukten (voldoet 
het ontwerp aan de specificaties?) en de beslissing over de exacte uitleverdata. 
Binnen de systemengroep is een zeer gedetailleerd procedureboek aanwezig. 
Hierin is voor een groot aantal uiteenlopende situaties beschreven wie bovenge
noemde beslissingen neemt en met wie bepaalde beslissingen afgestemd dienen te 
worden. De loop van de procedures voor de multiprojectplanning en de detailplan
ning komt hier bijvoorbeeld uitgebreid in aan de orde. Tevens vermeldt het 
procedureboek welke Hjsten, overzichten, formulieren, kopieën en verslagen in 
hoeveelvoud naar welke personen dienen te worden verzonden. Deze procedures 
zijn geldig tot op het niveau van de afzonderlijke onderdelen en dienen in alle 
gevallen nagekomen te worden. In deze procedures is de communicatie over de 
voorcalculatie, over wijzigingen in de opdracht of in de uitvoering van de opdracht 
gestandaardiseerd. Verschillende personen vullen na elkaar hun deel van de 
gegevens in waarna deze op de verschillende afdelingen afzonderlijk verder 
verwerkt worden. Verschillende personen uit verschillende afdelingen nemen elk 
(een deel) van de beslissing. Dit doen zij in de meeste gevallen onafhankelijk van 
elkaar. Opdrachten komen uiteindelijk met grote stapels papieren, tekeningen, 
lijsten en bonnen in diverse kleuren de fabricage binnen. 
Totaal anders is de wijze waarop de inhoud van de opdracht gespecificeerd wordt. 
In veel gevallen is de gebruikersspecificatie onvolledig en wordt niet exact aange
geven welke afwijkingen op de standaard met de klant afgesproken zijn. Aanvul-



116 Hoofdstuk 5 

lende gegevens worden vaak alleen mondeling overgedragen. Soms vergeet men 
belangrijke informatie, waardoor tijdens de fabricage besloten moet worden om 
bepaalde onderdelen maar weer uit te bouwen. Bij de grote projecten worden 
testspecificaties zo veel mogelijk van te voren opgesteld. In een aantal gevallen 
wordt er wel te lang doorontwikkeld, waardoor het produkt mooier wordt dan 
volgens specificaties nodig was. 

De belangrijkste allocatiebeslissing is die van de toewijzing van personen aan 
taken. Wie binnen de fabricage afdeling aan welke order werkt, wordt door de 
detailplanner bepaald. De toewijzing van materialen en hulpmiddelen regelt de 
werkvoorbereiding. 

Coördinatiebeslissingen worden vooraf, los van de fabricage, genomen. Er vindt 
een zeer gedetailleerde werkvoorbereiding plaats. Coördinatie vindt plaats door 
standaardisatie en planning; de tekenkamer, de afdeling planning en de werkvoor
bereiding bepalen tot in de kleinste details, wat er op welk moment in de fabricage 
gebeurt. De sterk horizontaal gedifferentieerde structuur, maakt daarbij veel 
afstemming nodig, waarvoor veel ingewikkelde procedures bestaan. 

In de praktijk lopen de meeste opdrachten niet volgens de regels van het procedu
reboek. De bedrijfsplanner, de afdeling planning en de werkvoorbereiding zijn het 
niet altijd met elkaar eens over de wijze waarop de fabriek bestuurd dient te 
worden. De verschillende beslissingen zijn, door de complexe, onoverzichtelijke 
besluitvormingsstructuur, doorgaans niet goed op elkaar afgestemd. Projectleiders 
die hun project zien uitlopen als ze zaken op de formele manier zouden regelen, 
gaan nogal eens "overal dwars doorheen". Levertijdafspraken met de klant of 
materiaalproblemen dwingen regelmatig tot een meer improviserende werkwijze. 
Werkvoorbereiders en planners proberen dit "gebrek aan discipline" vervolgens 
zoveel mogelijk tegen te gaan. Projectleiders van de grotere projecten, hebben dan 
meestal wel voldoende macht om zich hier weinig· van aan te trekken. Zo had 
bijvoorbeeld een projectleider bedongen, dat hij op het moment dat in de fabricage 
een fout naar boven kwam, dit via een paraaf op de tekening kon wijzigen. De 
normale procedure is als volgt. De projectleider of een ontwerper wordt door de 
fabricage op een fout geattendeerd. Het tekeningenpakket gaat dan terug naar de 
tekenkamer 10 minuten lopen verderop. Na aanpassing gaat het weer naar de 
werkvoorbereiding. Soms gaat het daarna weer naar de ontwerper. Vaak dient de 
keuring zijn fiat nog te geven. Dan wordt het wijzigingsbesluit officieel. De teken
kamer past vervolgens de gehele tekening aan. De tekening gaat naar de lichtdruk. 
Vervolgens gaat hij weer naar de werkvoorbereiding en tenslotte weer naar de 
fabriek. Ook de applicatie engineers hebben een werkwijze ontwikkeld waarbij 
regelmatig de formele procedures omzeild worden. Ze bouwen nogal eens geheime 
reserves in ten aanzien van levertijden en proberen regelmatig buiten het formele 
traject om zaken te doen met de fabricage. Bij het verzamelen van de benodigde 
materialen, worden de ingewikkelde procedures vaak omzeild. 

De formele verdeling van beslissingen binnen de systemengroep wijkt dus sterk af 
van de informele. In veel gevallen is het ook niet goed mogelijk om zowel alle 
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procedures netjes af te werken als levertijdafspraken na te komen. Tabel 5.2 vat de 
kenmerken van de formele beslissingsstructuur samen. 

Tabel 5.2: De verdeling van korte termijn regelbeslissingen binnen de systemen
groep. 

KENMERK BESLISSINGSSTRUG IE BINNEN OE SYSTEMENGROEP 

COÖRDINATIEVORM STANDAARDISATIE EN PLANNING 

ONDERLINGE SCHEIDING BESLISSINGEN JA 

SCHEIDING BESLISSEN • UITVOEREN JA; ZEER STERKE SCHEIDING 

5.3.6 Ondersteunende- en managementsystemen. 

Binnen de systemengroep is weinig feitelijke informatie verzameld over het 
opleidings- en het beloningssysteem. 
De beschrijving is daarom beperkt tot het informatiesysteem en het leiderschap. 

Het informatiesysteem. 

Voor het goed functioneren van de systemengroep is het belangrijk dat men onder 
andere informatie bezit over: 

- de (potentiële) klantengroep; 
- de eisen van de klant en de afspraken die de verkoper met de klant maakte 

over specificaties en levertijden; 
- in het verleden uitgevoerde opdrachten en oplossingen hieruit, die in de 

toekomst bruikbaar kunnen zijn; 
- de produkten van toeleveranciers; 
- de magazijnvoorraad; 
- de capaciteit van de verschillende afdelingen; 
- de produkten die aan klanten geleverd zijn en de service die hieraan verleend 

is; 
- de aard van de storing waarvoor een servicemonteur opgeroepen wordt. 

Verder is beheersinformatie nodig over planningen, nacalculaties en levertijden. 

Bij de bespreking van de beslissingsstructuur, is reeds aan de orde geweest dat de 
systemengroep opvalt door het naast elkaar voortbestaan van twee uitersten. Aan 
de ene kant is er het zeer gedetailleerde procedure-boek dat tot in detail regelt op 
welke wijze beslissingen genomen dienen te worden. Aan de andere kant worden 
beslissingen over extra werk of de specificaties van de order op een ad hoc manier 
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genomen. Hetzelfde patroon komt terug bij de bespreking van het informatiesys
teem. 

Het bedrijf is niet sterk in de documentatie van technische zaken zoals de specifi
caties van de klant, oplossingen uit het verleden of inkoopartikelen. Informatie over 
potentiële klanten wordt niet systematisch verwerkt. Op tips van medewerkers van 
de systemengroep komt geen reakt ie van de (centrale) verkoopgroep. Verkopers 
zijn niet goed ingevoerd in de produkten van de systemengroep. Dit soort informa
tie wordt vaak mondeling overgedragen, is weinig geformaliseerd, zeer globaal en 
weinig toegankelijk. 

Informatie nodig voor de planning, de werkvoorbereiding in de fabriek en beheers
informatie is zeer gedetailleerd, wordt vooral schriftelijk overgedragen en is, mede 
door de verregaande detaillering, weinig toegankelijk en niet altijd correct. Een 
opvallend kenmerk van deze informatie, is dat deze in één richting overgedragen 
wordt; volgens de richting van het voortbrengingsproces. Op mogelijke problemen 
in het natraject wordt nauwelijks geanticipeerd. Feedback over fouten en misreke
ningen in het voortraject komt niet aan of wordt niet verwerkt en wordt na enige tijd 
ook niet meer gegeven. Opvallend is hierbij de plaats van het tekenwerk in de 
informatievoorziening aan de monteurs. De tekenkamer zet alles voor honderd 
procent op tekening, ook de mechanische details. In de interviews geeft men als 
reden hiervoor dat dit nodig is in verband met het computersysteem. Vervolgens 
wordt deze informatie verwerkt en aangevuld door de werkvoorbereiding en de 
planning. Op het moment dat deze informatie in de fabriek aankomt, is deze 
doorgaans al weer verouderd. De maatverstrekking van de leverancier van 
inkooponderdelen klopte niet; de oorspronkelijk gevraagde onderdelen bleken niet 
op tijd leverbaar of de door de tekenkamer gespecificeerde oplossing bleek niet 
werkbaar. Er is vaak sprake van twee werkelijkheden: een op papier gespecificeer
de werkelijkheid en het echte produkt. Achteraf wordt de tekening dan ten behoeve 
van de klant aangepast. Ook de materiaalvoorraad wordt zeer gedetailleerd 
bijgehouden. Zowel dure eenmalige onderdelen als simpele gebruiks-artikelen 
worden in de computer verwerkt. Er is echter niemand die in de gaten houdt of de 
gespecificeerde minimum en maximum voorraadregels nog wel actueel zijn. 
Datzelfde niveau van detaillering komt terug bij de nacalculaties; voor eenvoudige, 
goedkope componenten wordt hetzelfde ingewikkelde administratieve systeem 
gebruikt als voor dure onderdelen . Een voorbeeld van de formalistische, bureaucra
tische manier waarop men met informatie omgaat is de gang van zaken bij verzoe
ken om service bij de klant. Deze komen in eerste instantie binnen bij een centrale 
meldpost buiten de systemengroep. Deze schakelt vervolgens een monteur van de 
systemengroep in. Monteurs is verboden om vooraf zelf kontakt met de klant op te 
nemen. Hierdoor gaat een monteur vaak op pad zonder enige informatie over het 
mogelijke probleem. 

Binnen de systemengroep wordt er erg veel , zeer gedetailleerde informatie 
geproduceerd. Door de mate van detail draagt de informatie een fragmentarisch 
karakter. Er zijn veel schakels tussen de producent van de informatie en degene 
die op grond van die informatie beslissingen zou moeten nemen. Vaak wordt er wel 
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informatie verzameld, maar niemand corrigeert ze of doet er iets mee. Er worden 
nieuwe computers aangeschaft om het administratieve systeem nog verder te 
kunnen verfijnen. Beheersinformatie wordt gebruikt om nog eens te wijzen op de 
fouten die andere afdelingen maken. 
Een citaat: 

"Vroeger wisten we niet waar de fouten zaten, maar we losten ze wel op; nu 
weten we precies waar ze zitten, maar we doen er niets aan." 

Leiderschap. 

De leiding van de systemengroep bevond zich ten tijde van het onderzoek in een 
uiterst moeilijke positie. De slechte gang van zaken binnen het concern betekende: 
veel adviesbureaus over de vloer, veel reorganisaties en telkens weer onderhande
len over de positie en toekomst van de eigen groep of over welke personen bij de 
volgende bezuinigingsronde af dienden te vloeien. Bij een van de reorganisaties, 
drie jaar geleden, was de systemengroep gevormd uit twee bedrijven met totaal 
verschillende culturen. De tegenstellingen van vroeger waren binnen het manage
mentteam nog niet opgelost. Er was geen sprake van een eenduidig, stabiel beleid. 
Diverse leden van het managementteam waren het met elkaar oneens, de top 
wisselde snel en de produktgroepmanager slaagde er niet in de groep op één lijn 
te krijgen. Tijdens de onderzoeksperiade waren er ook geen managementteamver
gaderingen. Er werd alleen nog maar bilateraal overlegd. De afstand tussen de 
medewerkers en de meeste leden van het managementteam was vrij groot. De 
produktgroepmanager kwam nooit in de fabriek, de produktiechef zelden. Verder 
hadden de medewerkers de indruk dal ze met hun problemen niet bij de leiding 
terecht konden. Ook op schriftelijk naar voren gebrachte problemen kwam nauwe
lijks reaktie. Men had de indruk dat de leiding het ook niet meer wist. 

5.3.7 De bedrijfscultuur. 

Binnen de systemengroep bestaan twee tegenstrijdige culturen: de sterk op 
gestandaardiseerde produktie gerichte cultuur van de oude motorenfabriek en de 
onderzoeks- en improvisatiecultuur van de vermogenselektronicagroep. In het 
moederconcern, wat nog geen 25 jaar geleden ontstaan was vanuil een fusie 
tussen een aantal kleinere bedrijven die werkzaam waren op het terrein van de 
elektrotechniek, was nog geen gemeenschappelijke cultuur gegroeid. Bij de 
reorganisatie, waarbij de systemengroep werd gevormd, werden bedrijfsonderdelen 
die tot dan toe weinig met elkaar te maken hadden gehad, bij elkaar gevoegd. De 
vermogenselektronicagroep had al meer reorganisaties achter de rug. Een vaste 
kern van ontwerpers, engineers en vaklieden was binnen het concern al twee maal 
eerder bij een ander bedrijf geplaatst. Telkens nam deze groep hun eigen produk
ten en hun eigen klantenkring mee. 

Bij de vorming van de systemengroep als strategische bedrijfseenheid werd een 
adviesbureau ingeschakeld om de organisatie op poten te zetten. Dit adviesbureau 
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schonk veel aandacht aan het opzetten van goede procedures voor het produceren 
van het seriematige werk. Ontwikkelingsopdrachten zouden projectmatig aangepakt 
dienen te worden. De organisatie hiervan werd echter niet uitgewerkt. Na het 
vertrek van het adviesbureau werkten medewerkers van de systemengroep verder 
aan het vervolmaken van de procedures. Aanhangers van deze manier van werken 
bevonden zich vooral in de werkvoorbereiding, planning en het deel van de 
tekenkamer dat oorspronkelijk bij de motorenfabriek hoorde. De medewerkers van 
de vermogenselektronicagroep kenden een totaal andere werkwijze. Zij waren 
gewend flexibel te werken en prodokten voor een groot deel "in elkaar te praten". 
Gedurende het eerste jaar van hun komst naar het fabrieksterrein van de motoren
fabriek liepen de tegenstellingen dan ook hoog op. " V.E. weg ermee• was een 
bekende verzuchting in de fabriek. In de jaren die volgden bleken de produkten die 
de vermogenselektronicagroep meebracht, hard nodig voor de werkgelegenheid 
van de systemengroep. Het aandeel van de orders met een sterk ontwikkelingska
rakter werd steeds groter. Toch bleek het nog noodzakelijk om twee jaar na de 
samenvoeging een ingrijpende afslanking door te voeren. Vijfentwintig procent van 
de medewerkers van de systemengroep moest daarbij afvloeien. 
De slechte gang van zaken binnen het concern leidde ook tot spanningen tussen 
de verschillende bedrijfsonderdelen. Daarbij kwamen de oude tegenstellingen van 
de tijd net na de fusie weer naar boven. Verschillende bedrijven trachtten hun 
positie te verbeteren ten koste van andere bedrijven binnen het concern. 

Ten tijde van het onderzoek wisten weinig medewerkers van de systemengroep 
waar het met hun bedrijf naar toe zou gaan. Binnen het concern werd er nog 
steeds gereorganiseerd. Wie er bij de volgende 10% - operatie zouden afvloeien 
was nog niet bekend. Sommige medewerkers waren moedeloos; al kwam vaak in 
de loop van het gesprek naar voren dat ze nog wel bereid waren voor hun bedrijf 
te vechten. Men had vertrouwen in het produktenpakket van het bedrijf. Met een 
beter in het bedrijf ingevoerde verkooporganisatie; met een betere interne organi
satie en een duidelijke leiding zou het moeten lukken. De verhuizing zag men 
daarbij als een nieuwe start. De vele lege hallen die doorkruist moesten worden om 
de diverse onderdelen van de systemengroep te bereiken, werkten nu erg demoti
verend. 

5.3.8 Prestatiecriteria. 

Binnen de systemengroep was het niet eenvoudig om een eenduidig beeld te 
krijgen van de prestatiecriteria die voor de groep van belang zijn. Er bestaan twee 
stromingen. De groep die vooral uit medewerkers van de vroegere motorenfabriek 
bestaat, vindt het van levensbelang voor het bedrijf dat er efficiënter gewerkt wordt. 
Dit tracht men te bereiken door: 

- meer standaardisatie en uniformiteit; als deze uniformiteit op produktenniveau 
niet mogelijk blijkt eventueel op moduleniveau; 

- zo veel mogelijk repeatorders; het tegengaan van onnodige variatie tracht men 
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te bereiken door complete documentatie van standaardprodukten (als er een 
goede standaard is, bedenk je minder snel een variant); 

- maximale beheersing van de fabricage door zo veel mogelijk zaken van te 
voren vast te leggen en uit te zoeken; 

- het opzetten van een waterdicht systeem van prestatiebewaking en bedrijfs
economische analyses. 

De andere groep, met name afkomstig uit de oude vermogenselektronicagroep 
betoogt, dat de enige mogelijkheid voor de systemengroep om !e overleven, op de 
markt voor kwalitatief hoogwaardige, zeer exclusieve produkten ligt. 
Dat brengt met zich mee dat: 

- standaardisatie slechts beperkt mogelijk is; uitontwikkelde produkten kunnen de 
veel grotere concurrenten veel goedkoper leveren; 

- apparaten niet voor 100% gedefinieerd dienen te worden vóór ze de fabriek in 
gaan; de vakman voor de kast vindt vaak kwalitatief betere oplossingen dan de 
tekenaar achter zijn plank; voor unieke orders is het voor 1 00% schriftelijk 
overdragen van alle informatie inefficiënt; 

- veel zaken via overleg tussen ontwerpers en fabricage bepaald worden; 

- het bedrijf een flexibele organisatie dient te hebben om zowel volumeflexibiliteit, 
produktmixflexibiliteit als produktflexibiliteit te kunnen realiseren. 

Het beeld dat vertegenwoordigers van beide groepen van de gemiddelde fabricage
medewerker hebben, verschilt sterk. Vertegenwoordigers van de eerste groep 
spreken over monteurs op wie je toezicht moet houden omdat ze anders de kantjes 
er van af lopen en die je zeker niet moet belasten met kennis. Vertegenwoordigers 
van de tweede groep praten over monteurs die in dit bedrijf gedwongen worden om 
hun verstand aan de prikklok te hangen. Het werk is zo georganiseerd, dat geen 
beroep wordt gedaan op hun kennis en ervaring. 

Uit de beschrijving van de verdeling van beslissingen blijkt dat geen van beide 
stromingen de overhand heeft. Een deel van de organisatie streeft naar een fabriek 
van standaardprodukten met het daarbij horende bureaucratische systeem. Een 
ander deel van de fabriek tracht die bureaucratie zoveel mogelijk te omzeilen, maar 
heeft nog geen alternatief ontwikkeld. Een tussenweg of een verschillende werkwij
ze voor verschillende produkten ziet men niet. 

Deze tegenstelling leidt tot veel problemen. In de rapportage aan de systemen
groep (Kuipers e.a, 1983) staat beschreven hoe deze verstoringen een samenhan
gend geheel vormen en elkaar telkens versterken. 

In het navolgende worden de voornaamste problemen samengevat. 
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1 . Het begint bij de applicatie-engineers. Deze hebben kontakt met de klant die 
naar de systemengroep komt met de wens van maatwerk en scherpe levertij
den. Zij trachten de nodige flexibiliteit te handhaven door onder andere: 

geheime reserves te kweken; men geeft een kortere levertijd door dan 
nodig; 

iedereen en met name de tekenkamer onder druk te zetten; 

direct zaken te doen met individuele medewerkers en de papierwinkel te 
omzeilen. 

2. Vervolgens komt de order in een groot deel van de gevallen bij de ontwerpers 
terecht. De vertegenwoordigers van de bureaucratische stroming, hebben hier 
weinig vat op. Het is met de bestaande planningssystemen moeilijk te controle
ren hoe ver men hier is. In een aantal gevallen blijft men te lang doorontwik
kelen. De ontwerpers en engineers spelen in het natraject nog een complice
rende rol doordat zij, als ze projectleider zijn van de grote projecten, voor hun 
project overal tussendoor gaan. Zij hebben meestal de informele macht om de 
bureaucratie te omzeilen. 

3. De volgende stap is de tekenkamer. Deze dient alles voor 100% te specificeren 
maar maakt hierbij fouten omdat: 

ze door applicatie-engineers en andere projectleiders onder (tijds)druk 
gezet worden; 

ze niet alle details kunnen overzien en hierover ook geen overleg plegen 
met de fabricage. 

Een citaat: 
"De laatste 20% detaillering van de tekening kost 80% van de tekentijd en in 
dat laatste, overbodige stuk zit 80% van de fouten. " 

4. Vervolgens gaan de tekeningen en stuklijsten naar de werkvoorbereiding. Deze 
vertaalt ze in gedetailleerde bewerkingsstaten en reserveert de magazijn
produkten. Daarbij: 

worden de fouten van de tekenkamer verder verwerkt; 

worden nieuwe fouten toegevoegd, doordat ze niet alle details kunnen 
overzien en geen overleg plegen met de produktie. 

Daarbij let men meer op aspecten zoals seriegrootte dan op kwaliteit. Één van 
de respondenten klaagde bijvoorbeeld dat hij regelmatig gedwongen werd om te 
grote hoeveelheden plaatstaal te ontvetten. Vervolgens lag een groot deel 
hiervan te lang tè wachten en begon te roesten. 
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5. De detailplanning gaat hierna aan het werk. 
Deze: 

vertaalt de fouten van tekenkamer en werkvoorbereiding in de planning; 

voegt nieuwe fouten toe doordat ze alle details en gebeurtenissen in de 
fabriek niet kunnen overzien. 

6. Inkoop en het magazijn verkeren bij dit alles in een uiterst moeilijke situatie: 

zij verwerken alle fouten uit het voortraject in hun bestellingen; 

zij hebben geen goed beeld van de magazijnvoorraad doordat de werkelij
ke voorraad sterk afwijkt van de papieren voorraad. 

Als reaktie op de lange wachttijden vanwege de ingewikkelde administratieve 
procedures, wordt regelmatig materiaal ongeregistreerd meegenomen. 

zij werken vaak met onbetrouwbare leveranciers en uiterst scherpe lever
tijden; 

daarbij heeft men weinig speelruimte om deze problemen op te lossen en 
een gelijkwaardig component te zoeken, omdat anders de gedetailleerde 
documentatie niet meer klopt; 

tenslotte moeten ze vaak in een spoedsituatie toch improviseren en 
volgens afwijkende specificaties inkopen. 

7. Tenslotte komen de werkvoorschriften, tekeningen en materialen in de fabrica
ge. De monteurs worden geconfronteerd met alle voorgaande "fouten", misreke
ningen en gewijzigde of nog ontbrekende onderdelen uit het voortraject. Daarbij 
wordt men overspoeld met veel zeer gedetailleerde informatie, die op dit 
moment voor een groot deel al verouderd is. De fabricage heeft geen mogelijk
heden om intern een oplossing te zoeken voor al deze problemen. Officieel 
dient elke wijziging de formele route te doorlopen. Dit leidt tot de volgende 
reakties: 

men behandelt de officiële weg en kan enige dagen niet verder aan het 
project; 

men improviseert en probeert een kwalitatief goed produkt af te leveren 
ook al ziet het er op papier anders uit; 

men houdt zich aan de voorschriften, ook al weet men dat dit problemen 
zal geven en transporteert de problemen naar de testfase. 

8. Tenslotte komt het produkt bij beproeving. Deze wordt geconfronteerd met alle 
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problemen die in voorgaande stappen gecreëerd zijn. Dit levert de nodige 
vertraging op. Al improviserend en in overleg met ontwerpers werken ze fouten 
weg en bouwen ontbrekende componenten op het laatste moment in. Nadat de 
produkten bij de klant zijn geïnstalleerd geeft de bureaucratische manier waarop 
servicekontakten dienen te verlopen nog regelmatig problemen. 

Uiteindelijk komt in veel gevallen via improvisatie en onder tijdsdruk het produkt tot 
stand. Daarbij worden de bestaande administratieve procedures omzeild en 
verstoord. Hierdoor ontstaan grote verschillen tussen: 

- geregistreerde en aanwezige materialen in het magazijn; 

- gecalculeerde en werkelijke kosten; 

- gedocumenteerd en werkelijk produkt. 

Vertegenwoordigers van de groep die streeft naar standaardprodukten reageren 
hierop door: 

- meer discipline en controle op de regels te eisen; 

- nog fijnere en strakkere procedures in te voeren; 

- zo veel mogelijk gegevens met behulp van de computer te verwerken. 

De beide groepen groeien steeds verder uit elkaar. Degenen die de procedures 
opstellen en handhaven, vinden dat het steeds beter gaat omdat er steeds meer 
gedetailleerde gegevens boven tafel komen. Degenen die geacht worden volgens 
de procedures te werken krijgen het gevoel dat het steeds slechter gaat. Ze krijgen 
steeds meer, onbruikbare gegevens en steeds minder speelruimte. 

Het verschil in visie op de prestatiecriteria die voor de systemengroep van belang 
zijn, leidt dus tot een groot aantal problemen. Deze worden dankzij een groot 
aantal nog goed gemotiveerde medewerkers en met veel kosten opgelost. 

Ons inziens zijn de volgende prestatiecriteria voor de systemengroep van belang: 

1. Flexibiliteit (om klantgericht maatwerk te kunnen leveren). 

2. Kwaliteit 

3. Leverbetrouwbaarheid 

4. Efficiency (hoe dit het best bereikt kan worden hangt af van de kenmerken van 
het takenpakket; dit komt in paragraaf 5.4 aan de orde). 
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Het criterium van de flexibiliteit is als eerste genoemd omdat in de opdrachtformu
lering de nadruk wordt gelegd op het zo efficiënt mogelijk leveren van maatwerk. 
De huidige produktmix is daarbij het uitgangspunt. 

Op drie van de vier prestatiecriteria waren volgens de geïnterviewden aanzienlijke 
verbeteringen mogelijk. Over de kwaliteit van de produkten is iedereen nog wel 
positief. Zelfs medewerkers die klagen over de informele werkwijze zijn van mening 
dat de andere groep wel kwalitatief hoogwaardige produkten maakt: "Ze maken wel 
kwaliteit; maar niet via documenten". 

In paragraaf 5.4 wordt verder ingegaan op de oorzaken van veel van de hier 
geschetste problemen. 

5.4 Ontwerp. 

In tabel 5.3 worden de ontwerpregels die van belang zijn voor de systemengroep 
samengevat. In het vervolg van deze paragraaf worden richtlijnen gegeven voor 
een aan de kenmerken van het huidige takenpakket aangepaste structuur. Tenslot
te wordt aandacht geschonken aan de keuzes die de systemengroep dient te 
maken. 

Opvallend is dat de systemengroep op alle zes kenmerken van takenpakket en 
omgeving hoog scoort: een onvoorspelbaar en complex produktenpakket en 
marktsegment; een grote variëteit aan produkten en bewerkingsaktiviteiten; een 
sterke mate van afhankelijkheid tussen de schakels en een hoog innovatietempo. 
Dit heeft duidelijke implicaties voor de organisatie. 

De taakverdelingsstructuur. 

De ontwerpregels die van belang zijn voor de taakverdelings-structuur zijn: 

HOGE COMPLEXITEIT ·> DIFFERENTIATIE 

HOGE BEWERKINGSONZEKERHEID -> MINDER DIFFERENTIATIE 

HOGE VARIËTEIT ·> PRODUKTCATEGORIEION ALS INDELINGSPRINCIPE 

HOGE GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID -> OVERLAP TUSSEN TAAKGEBIEDEN 

HOOG INNOVATIETEMPO -> FLEXIBELE MEDEWERKERS NODIG 

KLEINE GROEP -> MINDER DIFFERENTIATIE 

Gelet op de hoge complexiteit ligt een gedifferentieerde taakverdelingsstructuur 
voor de hand. Deze differentiatie dient echter niet te ver doorgevoerd te worden 
omdat anders de nodige flexibiliteit verloren gaat om op onvoorspelbare problemen; 
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op onvoorspelbare orders en op nieuwe technologische ontwikkelingen in te spelen. 

Tabel5.3: Taakkenmerken en ontwerpregels. 

NR. ONTWERPREGEL 

1. COMPLEXITEIT 

HOOG (ZOWEL IN DE BREED- 1) GEDIFFERENTIEERDE T AAKVERDELINGSSTRUCTUUR 
TE ALS IN DE DIEPTE) 

ONZEKERHEID 

. HOOG 2) REGELING - UITVOERING NIET SCHEIDEN 
(SPECIALE SYSTEMEN DOOR· 3) COÖRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AFSTEMMING 
GAANS ZEER HOOG; 4) MINDER GEDIFFERENTIEERDE TAAKVERDELINGSSTRUCTUUR 
ENERGIEVOORZIENING$- 17) MEER INFORMELE INFORMATIEOVERDRACHT 
SYSTEMEN MINDER HOOG) 25) CONTINUE OPLEIDING 

31) LEIDER GEBRUIKT MEER PERSOONLIJKE COÖRDINATIEMECHA-
NISMES 

3. AFHANKEWKHEIDSRELATIES TUSSEN TAKEN {SCHAKELS IN HET PRODUKTIEPROCES) 

GEPOOLDE EN SEQUENTIËLE 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE EN PLANNING EN WEDER-
EN WEDERZIJDSE AFHANKE· ZIJDSE AANPASSING 
LIJKHElD KOMEN VOOR. 6) COÖRDINATIEBESLISSINGEN DELEGEREN NAAR DE UITVOERING 
WEDERZIJDSE AFHANKELIJK- 18) INFORMATIEOVERDRACHT OOK MONDELING 
HElD IS DOMINANT. 30) BELONINGSSYSTEEM DIENT SAMENWERKING TE BEVORDEREN 

:4. OE VARII2TEIT AAN PRODUKTEN EN BEWERKINGEN 

HOOG 8) GROEPEER MEDEWERKERS ROND GELIJKSOORTIGE PRODUKT-
CATEGORIEËN 

9) DELEGEER DE COÖRDINATIEBESLISSING OVER DE VOLGORDE VAN 
PRODUKTEN OF BEWERKINGSAKTIVITEITEN 

5. GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID 

. HOOG 10) REGELBESLISSINGEN MOEILIJK VAN ELKAAR TE SCHEIDEN 
(VERSTORINGSPOTENTIEEL 12) OVERLAP TUSSEN TAAKGEBIEDEN VAN GROEPSLEDEN 
WISSELT) 20) MEER INFORMATIEVERZAMELING OVER DE OMGEVING VAN DE 

GROEPNODIG 
32) LEIDING DIENT SNEL BEREIKBAAR TE ZIJN 

6. HET TEMPO VAN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

HOOG, MET NAME VOOR DE 13) FLEXIBELE ORGANISATIE NODIG 
SPECIALE SYSTEMEN 14) FLEXIBELE MEDEWERKERS NODIG (OP MEER DAN ÉÉN TAAKGE-

BIED INZETBAAR) 
21) MEER (KWALITATIEVE) INFORMATIEVERZAMELING OVER DE 

OMGEVING 
22) FLEXIBEL INFORMATIESYSTEEM NODIG 
26) OPLEIDING CENTRAAL GECOÖRDINEERD EN EXTERN 

7. DE GROEPSGROOTTE 

! KLEIN 15) GERINGE DIFFERENTIATIE 
16) COÖRDINATIE KAN VIA WEDERZIJDSE AANPASSING 
23) INFORMATIESYSTEEM KAN MINDER FORMEEL ZIJN 

Als er gedifferentieerd wordt, dan zou een groepering naar produktcategorieën voor 
het nodige overzicht kunnen zorgen. Gezien de wisselende produktmix, dient dit 
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niet te ver doorgevoerd te worden. Verder dienen medewerkers inzetbaar te zijn op 
meer dan één taakgebied. 

Op dit moment worden verschillende indelingsprincipes in de verschillende afdelin
gen· van de systemengroep gehanteerd. De fabricagegroepen, de tekenkamer en 
de werkvoorbereiding zijn functioneel opgesplitst. Met uitzondering van de mechani
sche werkplaats (omvang te klein voor verdere differentiatie) zou een indeling naar 
produkt-categorieën beter zijn. Als dezelfde groep medewerkers gedurende enige 
tijd samen werkt aan dezelfde groep produkten wordt de organisatie overzichtelij
ker, komen minder afstemmingsproblemen voor, komt dit de motivatie ten goede 
en kan men gericht werken aan de opbouw van vakmanschap.-

Op dit moment leidt ontbreken van regelcapaciteit in de fabriek terwijl de aard van 
het werk dit wel vereist en het willekeurig schuiven van fabricage-medewerkers 
over kasten tot demotivatie: "Men hangt het verstand aan de prikklok" en voert 
tegen beter weten in de foute instructies uit. In de beproeving wordt men vervol
gens met de problemen geconfronteerd. Op grond daarvan zijn somn ,;ge beproe
vers er toe overgegaan om hun produkten al in de produktie te begeleiden. Verder 
leidt de ver doorgevoerde arbeidsdeling in de werkvoorbereiding tot afstemmings
problemen. Men overziet het geheel niet meer en maakt fouten. In de vorige 
paragraaf zijn deze bij de bespreking van de prestatiecriteria aan de orde geko
men. 

De beslissingsstructuur. 

Voor de beslisingsstructuur gelden de volgende ontwerpregels: 

HOGE BEWERKINGSONZEKERHEID ·> REGELING NIET SPLITSÈN VAN UITVOERING 
·> COÖRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AFSTEMMING 

WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID ·> COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE, PLANNING+ WEDERZIJD-
SE AANPASSING 

·> COöRDINATIEBESLISSINGEN DELEGEREN 

HOGE VARIËTEIT -> BESLISSING OVER DE VOLGORDE VAN PROOUKTEN OF BEWER-
KINGSAKTIVITEITEN DELEGEREN 

HOGE GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID ·> REGELBESLISSINGEN NIET SCHEIDEN 

KLEINE GROEP ·> COÖRDINATIE KAN VIA WEDERZIJDSE AANPASSING 

Alle ontwerpregels wijzen in dezelfde richting: Beslissingen over de uitvoering zijn 
niet te scheiden van de uitvoering zelf; de regelbeslissingen dienen in samenhang 
met elkaar genomen te worden en een deel van de coördinatie dient via wederzijd
se afstemming plaats te vinden. 

Dat betekent niet dat produkten op de achterkant van een sigarendoosje gespecifi-
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ceerd en verder alleen maar "in elkaar gepraat" hoeven te worden. 
Het betekent wèl een andere werkwijze, waarbij van te voren goed nagedacht 
wordt over het gewenste niveau van specificatie en de gewenste mate van detail 
van de planning. "Maximale specificatie van het wat en minimale specificatie van 
het hoe• is daarbij een goed uitgangspunt. Maximale specificatie van het wat 
betekent een goede specificatie van de opdracht (de gebruikersspecificatie) en 
vervolgens voor de grote opdrachten een projectplan waarin de stappen, nodig 
voor het uitvoeren van de opdracht beschreven staan. Dat projectplan dient tevens 
een planning, een overzicht van benodigde capaciteitssoorten en een plan voor de 
kwaliteitsborging te bevatten. Dit projectplan dient opgesteld te worden in overleg 
met degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Het dient de grote lijnen 
te bevatten. De dagelijkse beslissingen kunnen, binnen de gegeven speelruimte, 
veel beter door de uitvoerenden genomen worden. Een en ander dient samen te 
gaan met een bedrijfsplanning, die bij alle betrokken afdelingen bekend is. Zodra 
gebeurtenissen op lagere niveaus gevolgen hebben voor de planning van het totale 
bedrijf, is terugkoppeling nodig en dient in onderling overleg naar de beste oplos
sing gezocht te worden. Het overleg over projecten is, omdat elk project anders is, 
niet te standaardiseren. Er zal steeds weer in andere combinaties overleg nodig 
zijn. 

Minimale specificatie van het hoe betekent een drastische vermindering van met 
name het mechanische tekenwerk of een verandering van het moment waarop 
getekend wordt. In veel gevallen is een niet geheel uitgedetailleerde tekening 
waarop aangegeven staat wat er moet gebeuren, vergezeld van enige uitleg, 
voldoende voor de fabricage. Nadat het produkt gereed is, kan dan de documenta
tie voor de service en de klant gemaakt worden. Ook foto's leveren daarbij veel 
informatie op. Ook voor inkoop is een minder gedetailleerde specificatie van 
belang.Ais het produkt vooraf te gedetailleerd is, verliest 
de inkoper de voor een doelmatige inkoop benodigde speelruimte. 

Tot slot dienen de procedures aanmerkelijk versimpeld te worden. Ze zijn nu zo 
ingewikkeld, dat alleen degenen die ze opgesteld hebben zich er aan houden. 

De wenselijke structuur wijkt sterk af van de binnen de systemengroep nagestreef
de structuur: 

1. Er vindt onvoldoende wederzijdse afstemming plaats. 

2. Allocatie-, coördinatie- en grenshandhavingsbeslissingen zijn sterk van elkaar 
gescheiden. 

3. Er is een zeer sterke scheiding tussen regeling en uitvoering. 

Op alle drie terreinen is er sprake van forse discrepanties. Deze verschillen tussen 
feitelijk nagestreefde en wenselijke structuur veroorzaken een groot deel van de bij 
de bespreking van de prestatiecriteria geschetste problemen. 
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Een sterke scheiding tussen regeling en uitvoering in een situatie waarin de 
regelaars nog niet alle details kunnen overzien, leidt tot veel fouten en misrekenin
gen. Uitvoerders hebben geen speelruimte om oplossingen te bedenken voor 
onverwachte problemen, wat gepaard gaat met de bij de prestatiecriteria onder 
punt 7 beschreven reakties. 

De scheiding tussen de drie regelbeslissingen, leidt tot afstemmingsproblemen en 
onrust en verwarring in de produktie. Men geeft tegenstrijdige richtlijnen, maakt 
fouten en steekt veel energie in het formeel regelen van details, die na korte tijd al 
weer door onvoorspelbare gebeurtenissen achterhaald zijn. 

Het gebrek aan wederzijdse afstemming kost veel tijd en geld. In het natraject 
komen veel problemen naar boven die voorkomen hadden kunnen worden als men 
in een eerder stadium overleg had gepleegd. Problemen die nu gesignaleerd 
worden, komen telkens weer opnieuw voor omdat de communicatie tussen 
voorafgaande schakels niet goed verloopt. Omdat er te weinig onderling kontakt is, 
spreekt men elkaars taal niet meer. 

Het informatiesysteem. 

Hiervoor zijn de volgende ontwerpregels van belang: 

HOGE BEWERKINGSONZEKERHEID ·> MEER INFORMELE INFORMATIE-OVERDRACHT 

WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID ·> INFORMATIE-OVERDRACHT OOK MONDELING 

HOGE GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID ·> MEER INFORMATIE OVER OMGEVING NODIG 

HOOG INNOVATIETEMPO ·> MEER KWALITATIEVE INFORMATIEVERZAMELING OVER DE 
OMGEVING 

·> FLEXIBEL INFORMATIESYSTEEM 

KLEINE GROEP ·> INFORMATIESYSTEEM KAN MINDER FORMEEL 

En tenslotte: 

DELEGATIE VAN REGELBESLISSINGEN ·> INFORMATIE GEVEN AAN BESLISPUNTEN (OOK DELEGEREN) 

Het informatiesysteem dient vooral flexibel te zijn. Een deel van de informatie kan 
schriftelijk, op formele wijze worden overgebracht; een deel mondeling en minder 
formeel. Met de noodzaak tot mondelinge informatieuitwisseling dient rekening 
gehouden te worden bij het ontwerp van de lay-out van de produktgroep. Groepen 
die regelmatig met elkaar dienen te communiceren moeten bij elkaar in de buurt 
gehuisvest worden. Het is belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan 
informatie vanuit de omgeving, met name van (potentiêle) klanten. 

Het huidige informatiesysteem van de systemengroep is, met uitzondering van de 
informatie over de klant, zeer inflexibel. De gebruikte computersystemen schrijven 
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zeer nauwkeurig voor wat er op welk moment vastgelegd dient te worden. In de 
praktijk is dit alles; ook onderdelen die normaal tot de grijpvoorraad behoren 
worden per stuk geregistreerd. De tekenkamer zet alle informatie, ook de detailin
formatie over de lay-out van de kasten, op tekening. Het computersysteem bepaalt 
welke informatie er vastgelegd wordt, niet de behoefte van de gebruiker van die 
informatie. De verschillende informatiesystemen sluiten niet goed op elkaar aan 
waardoor regelmatig onuitvoerbare beslissingen worden genomen. De informatie 
over de opdracht wordt niet systematisch en eenduidig vastgelegd. Het huidige 
informatiesysteem past voor een deel wel bij de huidige verdeling van beslissingen, 
maar past totaal niet bij de kenmerken van het takenpakket. De lay-out is weinig 
contactvriendelijk. Men moet minimaal 10 minuten lege fabriekshallen doorkruisen 
om bij de tekenkamer te komen. De applicatie-engineers bevinden zich eveneens 
ver van ontwerpers en fabriek. 

In de vorige paragraaf is al aangegeven tot welke problemen een niet aangepast 
informatiesysteem kan leiden. De slecht toegankelijke informatie over de specifi
caties van de klant leidt regelmatig tot extra aanpassingen op het moment dat het 
produkt vrijwel gereed is. De overvloed aan gedetailleerde, vaak verouderde infor
matie, leidt ertoe dat deze informatie vaak helemaal niet meer gebruikt wordt. Men 
omzeilt het formele systeem en regelt alles informeel waardoor gegevens waarvan 
het wel belangrijk is, dat deze vastgelegd worden, buiten alle registraties blijven. Bij 
het onderdeel over de prestatiecriteria is beschreven tot welke escalerende 
problemen dit aanleiding geeft. 

Het opleidingssysteem. 

In de diagnosefase is weinig aandacht geschonken aan het bestaande opleidings
systeem. Omdat de vraag naar de opleidingseisen wel in de probleemstelling uit 
5.1 is gesteld, wordt hier kort aandacht aan geschonken 

Binnen de systemengroep is opleiding erg belangrijk. De hoge bewerkingsonzeker
heid brengt met zich mee dat men regelmatig met situaties wordt geconfronteerd 
waarvoor (nog) geen standaardoplossingen beschikbaar zijn. Tijdens het bewer
kingsproces moet informatie verzameld en uitgewisseld worden, die bepalend is 
voor de volgende stappen. Vaak komt men al experimenterend tot nieuwe inzich
ten. Het werk zelf biedt veel leermogelijkheden. Deze zullen voldoende benut 
dienen te worden waarbij de binnen de systemengroep aanwezige kennis op een 
systematische manier uitgewisseld wordt. Ontwerpers, engineers en beproevers 
hebben te maken met een produktenpakket dat onder invloed van nieuwe ontwik
kelingen in snel wijzigt. Zij zullen zich regelmatig via externe opleidingen op de 
hoogte dienen te stellen van de ontwikkelingen in hun vakgebied. 

De gekozen verdeling van taken en beslissingen is medebepalend voor de breedte 
van het opleidingsdomein. Als veel van de dagelijkse regelbeslissingen naar de 
uitvoerders gedelegeerd worden, moeten zij voldoende organisatorisch inzicht 
bezitten om deze op een verstandige manier te nemen. Het is niet aan te raden om 



De producent van elektrische systemen 131 

hielVoor weer een procedureboek op te stellen. Algemene basiskennis over 
projectmanagement en de wijze waarop de schakels binnen de systemengroep in 
elkaar grijpen is voldoende. Projectleiders, planners en werkvoorbereiders kunnen 
zich dan uitgebreider in de werkwijze bij een projectmatige aanpak verdiepen. 
Belangrijker dan de theoretische kennis is echter de mentale bereidheid om op een 
andere manier dan voorheen te werken. Hierop is het leiderschap van grote 
invloed. 

Leiderschap. 

In situaties waar de bewerkingsenzekerheid hoog is, zal de leider meer op per· 
soonlijke wijze voeling moeten houden met de werkzaamheden en de resultaten 
binnen zijn groep. Hij kan minder gebruik maken van gedetailleerde, formele regels. 
Omdat veel van de dagelijkse beslissingen op een laag niveau in de organisatie, 
genomen worden, dient de leider veel aandacht te schenken aan de formulering 
van een gemeenschappelijk lange-termijn beleid. Hij dient waar nodig ondersteu· 
ning te bieden en knopen door te hakken als onvoorspelbare gebeurtenissen dit 
vragen. Hij dient dus snel bereikbaar te zijn. De afstand tussen de leider en de 
groep dient niet te groot te zijn en hij zal veel van zijn aandacht moeten concentre· 
ren op de intarakties van de systemengroep met haar omgeving. 

Tijdens de onderzoekperiode, was de leiding van de systemengroep veel tijd kwijt 
aan onderhandelingen met de concamleiding over de toekomst van de groep. Naar 
binnen toe was men nauwelijks aanwezig. Er werd geen duidelijk beleid uitge
dragen, men was het niet met elkaar eens en de medewerkers hadden het gevoel 
dat ze alleen stonden en dat de leiding het ook niet meer wist. Sommigen werden 
hierdoor moedeloos; anderen probeerden met veel energie hun ideeën in te voeren 
en van de systemengroep een goed georganiseerde producent van standaardmo· 
dules te maken. Dit met het bij de prestatiecriteria beschreven effect. 

Conclusies. 

Uit de analyse komt naar voren dat de organisatiestructuur zoals die formeel door 
de systemengroep wordt nagestreefd, op essentiële punten niet past bij de 
kenmerken van het takenpakket en de omgeving. De grootste problemen bevinden 
zich bij de nagestreefde beslissingsstructuur en het informatiesysteem. Ook het 
leiderschap dient op essentiële punten van karakter te veranderen. De geconsta
teerde discrepanties verklaren veel van de problemen waar de systemengroep mee 
worstelt. 

Als er een dergelijke discrepantie wordt geconstateerd, zijn er twee mogelijkheden 
om het evenwicht weer te herstellen: 

1. De kenmerken van het takenpakket aanpassen aan de organisatiestructuur. Dit 
kan c!oor alleen nog maar standaardprodukten of hoogstens unieke combina-
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ties van standaardmodules te verkopen. Daarbij wordt niet ingegaan op 
specifieke klantenwensen en zijn wijzigingen nadat de order de tekenkamer 
heeft doorlopen niet meer mogelijk. Hierdoor wordt de bewerkingsonzekerheid 
sterk teruggedrongen en kan men de grenstransaktie-onzekerheid verminderen 
door standaardmodules op voorraad te produceren. 

2. De organisatiestructuur in overeenstemming brengen met de kenmerken van 
het huidige takenpakket en de huidige markt. Dit betekent dat de taken van het 
bedrijf zo verdeeld zijn dat flexibel ingespeeld kan worden op "exotische" 
klantenwensen. Medewerkers bezitten grondige kennis van hun eigen vakspe
cialisme, maar zijn daarnaast inzetbaar op aanverwante terreinen. Beslissingen 
worden - binnen duidelijke kaders - verregaand gedelegeerd naar de uitvoeren
den. Intensieve wederzijdse communicatie en een projectmatige aanpak, komt 
in de plaats van gedetailleerde voorschriften. Medewerkers bezitten voldoende 
kennis van de kwaliteitseisen die aan de produkten gesteld worden en van het 
beleid van de produktgroep. De leiding draagt dit beleid en geeft via het eigen 
gedrag het goede voorbeeld. 

Bij het eerste alternatief zijn een groot aantal kanttekeningen te plaatsen. De 
systemengroep is relatief klein ten opzichte van de concurrenten. Standaardproduk
ten kunnen vaak veel voordeliger door de grotere bedrijven worden gefabriceerd. 
De series binnen de systemengroep zullen waarschijnlijk nog steeds te klein zijn, 
om alle investeringen in tekenwerk en detailvoorbereiding terug te verdienen. De 
kracht van een klein bedrijf ligt doorgaans in zijn flexibiliteit. Verder is het nog maar 
de vraag of de systemengroep in staat is om alle grenstransaktie-onzekerheid terug 
te dringen. Als kleine afnemer is het vaak moeilijk om leveranciers te dwingen om 
op tijd te leveren. Zelfs bij produkten die al uitontwikkeld zijn, kunnen afwijkende 
materialen tot wijzigingen op de tekening leiden. Door de onvermijdelijke nieuwe 
technologische ontwikkelingen zullen de standaardprodukten van de systemen
groep snel verouderen. 

Voor het voortbestaan van de systemengroep is het cruciaal dat er een keuze 
gemaakt wordt tussen deze twee tegenstrijdige benaderingen. Deze keuze dient 
dan consequent doorgevoerd te worden. 
Het uiteindelijke advies is: aanpassing van de organisatiestructuur. Daarbij dient 
eveneens aandacht geschonken te worden aan de vermindering van de grens
transaktie-onzekerheid door het beter specificeren van de opdracht. "Maximale 
specificatie van het wat en minimale specificatie van het hoe" is een uitgangspunt 
dat de systemengroep op het lijf geschreven is. 

5.5 Implementatie. 

Het advies om niet het takenpakket aan te passen maar de organisatie, werd door 
de produktgroep overgenomen. Dit werd het personeel meegedeeld in een bijeen
komst waarin de resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd. Tevens werd 
het onderzoeksrapport intern met de staf doorgesproken. Ook de directieraad van 
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het concern ging accoord met de nieuwe koers van de produktgroep. 

Vervolgens begon men aan het moeilijke proces van het langzaam maar zeker 
ombuigen van de werkwijze en cultuur van de produktgroep. Hierbij speelde de 
produktgroepleider een doorslaggevende rol. Hij zette in besprekingen, nota's en 
publikaties in de concernkrant de nieuwe koers uit en besteedde veel aandacht aan 
het formuleren van duidelijke doelstellingen. Daarbij nam hij het advies over om als 
eerste stap enkele projecten te kiezen, waarmee geëxperimenteerd kon worden. 
Dit zouden niet te riskante opdrachten moeten zijn en het projectteam zou extra 
begeleiding dienen te krijgen. Tevens werden verschillende overleggroepen 
opgericht, die het voor velen nog vage en bedreigende idee van flexibel organise
ren moesten vertalen in concrete richtlijnen. Waar nodig voerde de produktgroeplei
der persoonlijke gesprekken met tegenstanders en projectleiders. In één geval 
bleek het nodig om de voornaamste pleitbezorger van een strakke organisatie een 
andere opdracht te geven. 
Het nieuwe organisatieschema was één van de symbolen van de nieuwe syste
mengroep. In plaats van de oude "hark" was nu een tandwiel, als symbool van de 
wederzijdse afhankelijkheid tussen de schakels, getekend (zie figuur 5.2). 

5.6 Evaluatie en nazorg. 

Een paar maanden na het uitbrengen van het advies, zocht de produktgroepmana
ger van de systemengroep nogmaals kontakt met de TUE. De verhuizing zou, na 
een paar keer uitstel binnenkort plaatsvinden. In de nieuwe fabriek zou de hele 
groep bij elkaar komen te zitten. Loopafstanden van tien minuten tussen de 
tekenkamer en de fabricage behoorden dan tot het verleden. Vóór de verhuizing 
wilde hij graag nog een korte peiling laten houden; een eerste evaluatie van de 
effecten van de koersverandering en de mate waarin medewerkers de bedoeling 
hadden begrepen. Dit was een goed moment om het veranderingsproces zo nodig 
bij te sturen. 

Voor deze evaluatie werden twee dagen met twee onderzoekers gepland. In die 
periode werden gesprekken gehouden met een selectie van negen van de eerder 
geïnterviewden en was tijd gereserveerd voor ad hoc ontmoetingen in de fabriek. 
Box 5.1 bevat het bij deze evaluatie gebruikte interviewschema. 

BOX 5.1 EVALUATIE VERANDERINGSPROCES 

KERNVRAGEN: 

1. WELKE AKTIES ZIJN ER GESTART NA HET ADVIES? WAT IS ER SINDSDIEN GEBEURD? 
IS DE BOODSCHAP OVERGEKOMEN? 

2. WAT BETEKENEN DE (VOORGESTELDE) WIJZIGINGEN VOOR UW FUNCTIE? GEVOLGEN VOOR UW 
TAKEN? VOOR DE VERDELING VAN BESLISSINGEN? OPLEIDING EN COACHING? 
INFORMATIEVOORZIENING? 

3. WAT IS UW MENING OVER HET LEIDERSCHAP? 
4. HEEFT DE RECENTE INKRIMPING NOG EFFECTEN GEHAD OP HET VERANDERINGSPROCES? 
5. WAT ZOU U DOEN ALS U OP DE STOEL VAN OE PRODUKTGROEPLEIDER ZAT? 
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Uit de gesprekken kwam naar voren, dat de produktgroep een stap had gezet in de 
goede richting, maar dat er nog veel obstakels op de weg lagen. De richting waarin 
de produktgroep moest gaan, was iedereen bekend: de doelstellingen waren 
duidelijk geformuleerd en overgedragen. Er bestonden echter nog grote interne 
tegenstellingen over de uitwerking. Groepen, die hun oude vertrouwde werkwijze 
gedeeltelijk moesten loslaten en nog geen zicht hadden op de inhoud van hun 
toekomstige werk, boden de meeste tegenstand. Anderen vonden dat er wel iets 
was gebeurd, maar veel te langzaam en te moeizaam. Bij de proefprojecten was er 
veel verborgen tegenwerking geweest. Er was een soort methodenstrijd uitgebro
ken over wat de nieuwe wijze van organiseren in de praktijk van de systemengroep 
betekende. Er was wel minder overbodig tekenwerk afgeleverd, maar het was nog 
lang niet ideaal. Behalve die paar proefprojecten en een aantal overleggroepen die 
wat orde op zaken hadden gesteld, was er nog niet veel veranderd in de werkwijze. 
De produktgroepleider was wat meer in de fabriek geweest, maar had soms ook op 
verkeerde momenten ingegrepen. De onzekerheid over de eigen toekomst en de 
toekomst van de produktgroep was groot. 

Toch zagen de geïnterviewden nog mogelijkheden om het schip weer in de goede 
koers te krijgen. Hun advies aan de produktgroepleider was opvallend eensluidend: 

1. Schep duidelijkheid I 

2 . Treed hard op tegen tegenstanders; vuist op tafel! 

3. Motiveer de mensen. 

Uit deze evaluatie blijkt weer, hoe moeilijk het is om een dergelijke grote koersver
andering te realiseren . Toch was men op de goede weg. De verhuizing, die een 
maand later plaats vond, werkte versnellend. Door de nieuwe lay-out lag samen
werking veel meer voor de hand. Binnen de produktie werden in principe geschei
den produkteneilandjes gevormd. Langzamerhand ontstonden er twee soorten 
werkwijzen : één voor standaardprodukten en één voor maatwerk. Toch waren er 
nog steeds een aantal medewerkers die "niet mee konden", al kreeg deze groep 
wel steeds minder invloed. 
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6 DE HALFGELEIDERFABRIEK. 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de in de diffusiefabriek uitgevoerde case
studie. Zoals in elke case-studie staan de variabelen uit het model centraal. De 
werkwijze en de volgorde van de aktiviteiten zijn, net als bij de systemengroep, 
vooral bepaald door de specifieke problematiek waarmee de fabriek tijdens de 
onderzoekperiode geconfronteerd werd. 
Het onderzoek in de halfgeleiderfabriek is samen met een intern adviseur uitge
voerd. Deze heeft aan alle fasen uit het onderzoeksproject meegewerkt en kon na 
het vertrek van de onderzoeker de nodige continuïteit garanderen. In de half
geleiderfabriek is veel aandacht besteed aan het, samen met de betrokkenen, 
uitwerken van de ontwerprichtlijnen. Een aantal veranderingen zijn nog tijdens de 
diagnosefase ingevoerd. Bij de beschrijving van de resultaten wordt echter de in de 
vorige twee hoofdstukken gehanteerde volgorde aangehouden. 

6.1 Eerste kontakt. 

De halfgeleiderfabriek was om twee redenen in een onderzoek geïnteresseerd. 
Het kontakt kwam tot stand naar aanleiding van de resultaten van een, in een 
zusterfabriek uitgevoerde, Sociotechnische Taakanalyse. In die Taakanalyse waren 
aspecten van de kwaliteit van de arbeid zoals taakuitgebreidheid, beslissingsruimte 
en de werkomstandigheden van de operators geanalyseerd. Vervolgens was 
aangegeven in welke richting naar verbeteringen gezocht kon worden. Eén van de 
mogelijkheden was. een meer groepsgewijze organisatie, waarbij meer beslissingen 
aan de operators toegewezen zouden worden. Hoe dit uitgewerkt kon worden en 
welke beslissingen men eventueel zou kunnen delegeren, was echter nog onduide
lijk. Een analyse met behulp van het model, waarin de bij de kenmerken van het 
takenpakket passende verdeling van taken en beslissingen bepaald zou worden, 
zou hierbij kunnen helpen. 
De tweede reden was gelegen in de problemen, waar de nu driekwart jaar oude 
fabriek mee kampte. De ontwikkeling tot een fabricage-eenheid voor massapro
duktie bracht veel problemen met zich mee. De produktie kwam te langzaam op 
gang. De fabriek kampte met een tekort aan opgeleid personeel en moest in zeer 
korte tijd de produktie verdubbelen. Men had problemen met de apparatuur en de 
produktstroom was uiterst onregelmatig. De bottleneck in de produktstroom was het 
fotolithografie-traject. Alle betrokkenen waren het er over eens, dat hier snel iets 
moest gebeuren. De meningen over de richting waarin de oplossing gezocht moest 
worden en over de wijze waarop de fabriek het beste georganiseerd kon worden, 
liepen echter uiteen. Één groep wilde bij de inrichting van de fabriek rekening 
houden met opvattingen over de kwaliteit van de arbeid van operators. De andere 
groep pleitte voor een gefragmenteerde organisatie, waar~n laag gekwalificeerde 
operators een beperkt aantal taken zouden uitvoeren. Produktietaken en inspectie
taken zouden daarbij strikt gescheiden dienen te worden. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het onderzoek in de IC-fabriek precies zo 
op te zetten als dat in de gasfabriek. Er zou eerst een brede globale oriëntatieperi
ode plaatsvinden met observaties en gesprekken met fabricagemedewerkers, 
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ontwikkelaars, marketing, procesdeskundigen en onderhoudsmedewerkers. 
Vervolgens zou een keuze gemaakt worden ten aanzien van de verder bij de 
diagnose te betrekken groepen. Waarschijnlijk zou dit de fotolithografiegroep 
worden omdat dit een der eerste groepen was die groot genoeg zouden zijn voor 
experimenten met meer autonomie. Onder invloed van de crisissituatie in de 
fabriek, veranderden de plannen. In eerste instantie wilde men het onderzoek 
helemaal niet door laten gaan. In een gesprek over de problemen en de organisa
tie van de fotolithografiegroep, kwam men echter tot de conclusie dat men over te 
weinig informatie over de huidige situatie beschikte. De TUE werd nu gevraagd om, 
samen met een medewerker van de lokale organisatie-afdeling een systeembe
schrijving van de fotolithografiegroep op te stellen. Omdat het in kaart brengen van 
het takenpakket en de omgeving van de gekozen groep toch één van de eerste 
aktiviteiten uit de diagnosefase is, leverde dit wat betreft het onderzoeksproject 
geen problemen op. 
De onderzoeker en de intern adviseur kregen nu de volgende opdracht: 

Maak een systeembeschrijving van het fotholithografiecluster in de nieuwe 
fabriek. Deze systeembeschrijving dient het volgende te omvatten: 
1. Een beschrijving van de input, het produktieproces en de output. 
2. Een beschrijving van de huidige organisatie van het werk. 
3. Een beschrijving van een aantal toekomstige ontwikkelingen. 

Het rapport hierover moest over 14 dagen klaar zijn. 

Hoewel dit niet expliciet in de opdracht vermeld stond, is bij het maken van deze 
systeembeschrijving ook aandacht geschonken aan de optredende problemen en 
verstoringen. In de volgende paragraaf worden de resultaten van de eerste periode 
in de halfgeleiderfabriek beschreven. 

6.2 De systeembeschrijving (oriëntatie). 

De "Gele Kamer of GeKa", de plaats waar de fotolithografische bewerkingen plaats 
vinden, is het hart van een halfgeleiderfabriek. In een dergelijke fabriek worden 
dunne silicium plakken gefabriceerd, elk met een groot aantal identieke IC's. De 
structuur van een IC is uitermate complex. Elk IC bezit een ingewikkeld drie· 
dimensionale structuur. Deze is opgebouwd uit een groot aantal lagen. Sommige 
zijn in het silicium; andere er boven op aangebracht. In het produktieproces wordt 
deze opeenvolging van verschillende lagen exact volgens de specificaties van de 
ontwerpers aangebracht. Alle IC's worden vervolgens getest waarna ze afgeleverd 
worden naar fabrieken waar ze gebroken en in een beschermende omhulling 
worden verpakt. In de onderzochte fabriek werden deIC's gefabriceerd op plakken 
met tussen de 120 en 400 IC's. Dit gebeurde in batches van maximaal 50 plakken. 
Het gemiddelde produktie-proces kende ± 150 processtappen waaronder een 
aantal ovenbewerkingen, een aantal foto-lithografische bewerken, ets- en schoon
maak-bewerkingen en implantaties. Kenmerkend voor de IC fabricage zijn de 
extreme zuiverheidseisen die aan de produktie-omgeving worden gesteld. Het 
bedrijf is een voorbeeld van een semi-procesindustrie. 
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De GeKa is één van de zeven funktioneel opgestelde groepen van de fabricage
afdeling. Fotolithografie is het kernproces van de IC-produktie. Tijdens het fabrica
geproces passeert een IC zeven tot zeventien maal de GeKa. In de onderzochte 
fabriek worden de volgende bewerkingen in de GeKa uitgevoerd: 

1. Bedekken. 
De eerste processtap in de gele kamer bestaat uit het bedekken van de plak met 
een lichtgevoelige laag. Het primeren, bedekken met fotolak en het drogen, gebeurt 
met behulp van een aantal grotendeels geautomatiseerde bedekstraten. De 
operator laadt en lost het apparaat; toetst het juiste programma in en controleert de 
werking van de apparatuur. 

2. Maskerreinigen. 
Vervolgens moet de plak op bepaalde plaatsen belicht worden. Hierbij worden 
maskers gebruikt. Vanwege de smalle maatvoering in de fabriek is het van groot 
belang dat de maskers stof- en vetvrij zijn. Daarom worden ze vóór gebruik 
gereinigd. De operator selecteert het juiste masker; dompelt het in een zeep
oplossing, poetst, spoelt en droogt het. 

3. Maskeren. 
De belangrijkste eigenschap van de fotolak is het feit dat diens oplosbaarheid in 
bepaalde oplosmiddelen beïnvloed wordt door blootstelling aan ultraviolet licht. 
Deze selectieve blootstelling gebeurt met behulp van het eerder genoemde 
masker. Het maskeren was het meest arbeidsintensief van alle werkzaamheden in 
de GeKa. Bij bijna alle in de fabriek aanwezige belichtingsapperaten moest de 
operator plak voor plak het maskerpatroon afstemmen op het al aanwezige 
patroon. Bij nieuwere belichtingsapparatuur verloopt dit vrijwel geheel automatisch. 

4. Ontwikkelen. 
Vervolgens wordt op belichte plaatsen de lak verwijderd. De operator vult het 
ontwikkelapparaat en steH het in bedrijf. Het ontwikkelen gebeurt verder geheel 
automatisch. 

5. Naspoelen. 
Na het ontwikkelen werden de plakken nagespoeld in de ets- en reinigingslijn. 
Deze bevond zich naast de GeKa. 

6. Meten en Visuele Controle. 
De laatste twee processtappen in de GeKa zijn controlestappen. Eerst wordt de 
breedte van de gaten en sporen nagemeten. Vervolgens controleert de operator de 
plak visueel. In dit stadium is reparatie nog mogelijk. 

Aan de stofbestrijding in de Gele Kamer worden strenge eisen gesteld. Toegang tot 
deze ruimte is voorbehouden aan daartoe bevoegde personen, van top tot teen 
gehuld in stofvrije kleding. 
Tijdens het onderzoek werden de IC's in zes verschillende typen produktieproces
sen vervaardigd. Elk produktieproces kenmerkt zich door een verschillende 
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opeenvolging van processtappen. Figuur 6.1 geeft een vereenvoudigde weergave 
van de routing van één zo'n proces. 
In dit voorbeeld komt een plak ongeveer negen maal in de Geka. 
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Figuur 6.1: Voorbeeld van een procesroute in de fabricage-afdeling. 
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Tijdens de onderzoekperiode werkten ongeveer 45 personen, min of meer regelma
tig in de GeKa: 

- 24 operators, verdeeld over drie ploegen. 
Operators hebben als voornaamste taak het laden en lossen van de apparatuur; 
de selectie van de juiste bewerking en de supervisie van de apparatuur; het 
uitvoeren van een aantal controlemetingen en het schoonmaken van de appara
tuur. 

- 2 engineers, in dubbele dagdienst. 
Engineers hebben als hoofdtaak het controleren en optimaliseren van het 
produktieproces. 

- Een groot aantal reparatie- en onderhoudsmedewerkers, in dagdienst. 
De reparatie en onderhoudsgroep had de verantwoording over een groot aantal 
machines verdeeld over twee fabrieken. 

Twee andere groepen die vaak in de Geka te vinden zijn, zijn de instructeurs van 
de opleidingsgroep en de procesontwikkelaars die hun eigen partij bewerken of 
begeleiden. 

De voor het opstellen van de systeembeschrijving benodigde gegevens zijn op drie 
manieren verzameld: 

1. Documentenanalyse. 
De informatievoorziening binnen de fabriek gebeurt voor een groot deel via de 
computer. Operators melden vóór en na iedere processtap een partij aan en af. Dit 
vindt plaats door het op een terminal intikken van een aantal partijgegevens. Het 
systeem reageert met informatie over de juistheid van de voorgenomen bewerking 
en de bewerkingsplaats. Indien gewenst kan men via het systeem werkvoor
schriften opvragen. 
Via de in dit systeem verwerkte gegevens kan men: 
- wachttijden en bewerkingstijden berekenen. 
- bezettingsgraden van de apparatuur berekenen. 
- het aantal doorgezette partijen bepalen. 
In de oriëntatieperiode is een analyse van de lijninhoud van de eerste zes weken 
van het jaar uitgevoerd. Verder zijn uitdraaien van de voorschriften en van de ver
schillende procesroutings bestudeerd. 
Andere belangrijke informatiebronnen waren de storingslijsten; intekenlijsten 
waarop ontwikkelaars een belichtingsapparaat konden reserveren en gegevens van 
de opleidingsgroep over de vooropleiding, ervaring en inzetbaarheid op de verschil
lende machines van de operators. 

2. Observatie. 
Oe belangrijkste werkzaamheden in de "Gele kamer'', werden gedurende enkele 
uren geobserveerd. 
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3. Interviews en korte gesprekken met o.a.: 
- een ploegleider en twee GeKa-operators; 
- hoofd engineering en twee GeKa-engineers; 
- hoofd fabricage-ondersteuning en automatie; 
- hoofd opleidingen en een instructeur; 
- opzichter reparatie en onderhoud en een assistent; 
- hoofd materials management; 
- een produkt engineer; 
- een ontwikkelleider. 

Hoofdstuk 6 

In de interviews werden vragen gesteld over de aard van hun werkzaamheden, 
voor zover van belang voor de GeKa en de organisatie daarvan. Eén vraag luidde 
voor alle geïnterviewden gelük: De vraag naar de sterke en zwakke kanten van de 
huidige GeKa. 

Uit de tijdens de oriëntatiep~riode verzamelde gegevens kwam onder andere het 
volgende naar voren: 

- Slechts twee derde van het aantal opgezette partijen bleken normale produk
tiepartijen te zijn. De overige waren partijen ten behoeve van ontwikkeling of 
waren speciale produlden voor speciale klanten. 

- Verschillende maskerstappen bleken elk verschillende eisen te stellen aan de 
besturing van de plakkenstroom in de Geka. Voor de ontwikkelstap was een 
goede afwisseling van gaten en sporen van belang; een aantal maskerstappen 
stelden eisen aan de maximale wachttijd tussen de diverse bewerkingsstappen 
en sommige maskerstappen bleken niet op alle belichtingsmachines uitgevoerd 
te kunnen worden. Ook de bedekapparatuur bleek in de praktijk niet universeel 
inzetbaar. Er waren grote problemen rond de calibratie van de apparatuur. 

- Uit de storingslijsten en de observaties kwam naar voren dat met name de 
belichtingsapparatuur uitermate storingsgevoelig was. Twee van de zes toen 
aanwezige belichtingsapparaten waren meer dan 50% van de tijd buiten bedrijf. 
Van de nog werkende belichtingsapparaten moest er regelmatig één afgestaan 
worden aan ontwikkelaars die hun eigen partijen wensten te belichten. 

- De produktstroom was uitermate onregelmatig. Erg veel medewerkers konden, 
om voor de produktie onduidelijke redenen, produktiepartijen afstoppen. 

- Er bleek een groot tekort te zijn aan ervaren operators en engineers. Meer dan 
60% van de operators had minder dan een half jaar ervaring met een soortgelijk 
fabricageproces. Binnen sommige ploegen was er slechts één persoon die 
bepaalde bewerkingen kon uitvoeren. 

- Er werd te veel heen en weer gelopen in de Geka, wat extra stofproblemen met 
zich meebracht. 

- De organisatie was onduidelijk en inconsistent. 
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Sterke kanten van de huidige Geka waren: 

- De inzet en bereidwilligheid van operators, ploegleiding en engineers. 

- De afwisseling in de werkzaamheden. Dit werd vooral door operators naar voren 
gebracht. 

De resultaten van de systeembeschrijving werden doorgesproken met de afdelings
chef, de GeKa-engineers en de ploegleiding. In de vergadering kwam naar voren, 
dat men meer gegevens wilde hebben over de technische en organisatorische 
consequenties van toekomstige ontwikkelingen. Tevens kregen-de beide onderzoe
kers de opdracht om alle 28 in de systeembeschrijving genoemde knelpunten te 
ordenen en in te delen in twee rubrieken: technische en organisatorische proble
men. Tot slot werd een plan voor verdere aktie gevraagd. 

Voor de toekomstige organisatie was het vooral van belang hoeveel partijen in de 
toekomst opgezet zouden moeten worden en hoeveel apparatuur en operators 
hiervoor nodig waren. Voor het aantal benodigde partijen is uitgegaan van twee 
schattingen. Via tijdsstudie zijn machine- en mantijden bepaald, waarna de 
benodigde apparatuur en operators uitgerekend konden worden. 

Het bleek niet goed mogelijk om de 28 knelpunten te ordenen in technische en 
organisatorische problemen. Aan elk technisch probleem zaten organisatorische 
kanten en andersom. Wel werd .een andere indeling gemaakt en werden randvoor
waarden, prestatiecriteria, organisatorische zaken onderscheiden. De voornaamste 
randvoorwaarden, waarmee de onderzoekers rekening dienden te houden waren 
de beperkingen van de huidige ruimte (de fabriek kon niet meer ingrijpend veran
derd worden), van de beschikbare apparatuur en de huidige en toekomstige 
processen. 

Het organisatie-ontwerp zou aan de volgende prestatiecriteria getoetst worden: 

- snelle groei naar maximale produktie; 
- leverbetrouwbaarheid en doorlooptijd; 
- produktkwaliteit; 
- kwaliteit van het werk. 

Organisatorische aspecten zijn zaken waar degenen die de dagelijkse gang van 
zaken binnen de GeKa regelen, rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld een 
goede afwisseling van gaten en sporen; het kennisniveau van de aanwezige mede
werkers; technische eisen aan de doorstroming van sommige processtappen. 

Het plan voor de toekomst maakte een onderscheid tussen het op zeer korte 
termijn oplossen van een aantal knelpunten en een fundamentele aanpak van de 
vraag: Wat is de optimale organisatie van de GeKa en van de overige klusters in 
de fabriek? Op korte termijn kon al een aantal knelpunten worden opgelost door 
het beschikbaar stellen van meer capaciteit voor opleiding van operators en 



144 Hoofdstuk 6 

engineers en een betere calibratie van de aanwezige apparatuur. Voor het beant
woorden van de vraag: "Wat is de optimale organisatie van de GeKa en de overige 
klusters in de fabriek?'' was meer informatie nodig. 
Belangrijke vragen waren: 

- Welke taken moeten er binnen de GeKa worden uitgevoerd? (inclusief ontwik
kelingsopdrachten; plakken voor de eaUbratie van apparatuur; reparaties; 
metingen; onderhoud etc. 

- Hoe is het werk nu georganiseerd? Wie verricht welke taken? Wie neemt welke 
beslissingen? Belangrijke beslissingen binnen de GeKa waren: beslissingen over 
de volgorde van partijen; beslissingen over het moment waarop een bepaalde 
aktiviteit wordt gestart; beslissingen over het blokkeren van partijen; over 
reparaties; over de taakverdeling van operators en de verdeling van de beschik
bare machinecapaciteit. 

- Welke informatie is nu beschikbaar voor wie? Welke richtlijnen bestaan er voor 
het nemen van bovengenoemde beslissingen? 

- Wat is de mening van de operators en engineers in de GeKa over hun werk? 
Welke aspecten van het werk en de organisatie zijn voor hen belangrijk? Wat 
zijn hun ideeën over een verbeterde organisatie? 

Dit plan om nu alvast een aantal maatregelen te nemen en daarnaast alsnog de 
aanvullende gegevens nodig voor een analyse en herontwerp met behulp van het 
model te verzamelen, werd goedgekeurd. 

6.3 Diagnose. 

Tijdens het vervolgonderzoek in de halfgeleiderfabriek werden zowel gegevens 
verzameld en geanalyseerd als ideeën voor korte termijn verbeteringen uitgewerkt 
en ingevoerd. Op dat laatste wordt in paragraaf vijf teruggekomen. 

6.3.1 Aanpak. 

De benodigde gegevens werden verzameld via: 

- Observatie van alle werkzaamheden in de GeKa; zowel produktieaktiviteiten als 
controleaktiviteiten en onderhoud of reparatie aan de apparatuur. 

- Verdere tijdsstudies, met name van de niet- produktieaktiviteiten. 

- Het bijwonen van een aantal besprekingen zoals ploegenoverdracht; ad hoc 
overleg over problemen in de fabriek etc. 
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- Analyse van technische rapporten, kursusboeken, besprekingsverslagen en 
bezoekrapporten voor zover deze voor het onderzoek relevante gegevens 
bevatten. (Zo leverde de analyse van de verslagen van de algemene wijzigings
vergadering informatie op over het tempo van technologische vernieuwingen.) 

- Analyse van gegevens uit het produktieinformatiesysteem 

- Vervolginterviews met onder andere: zes ontwikkelaars (over de kenmerken van 
de huidige en toekomstige processen en de eisen die deze aan de GeKa 
stelden); nog twee engineers; drie onderhoudsmedewerkers; een equipment 
engineer; een produkt engineer; een medewerker van de kwaliteitsafdeling; drie 
marketing medewerkers {om een beeld te krijgen van de grenstransaktie
onzekerheid); een afdelingschef van een andere afdeling; met medewerkers van 
personeelszaken en van de afdeling organisatie en efficiency. 

- Een enquête (zie bijlage 3). 
Deze werd ingevuld door alle vijftien GeKa-operators met minimaal drie maan
den fabriekservaring en door de twee proces-engineers uit de GeKa. Daarbij 
werden aanvullende vragen gesteld over de voorkeur voor bepaalde aktiviteiten 
en de gevolgen voor de afwisseling in het werk van een verhoging van het 
aantal plakken per partij. 

Samen met veel informele gesprekken, besprekingen over eventuele veranderingen 
en de reeds in de eerste periode verkregen gegevens, leverde dit een duidelijk 
beeld op van de specifieke situatie in de Gele Kamer. 

6.3.2 Het takenpakket van de fotolithografiegroep. 

Figuur 6.2 geeft een beeld van de plakkenstroom h1 en rond de GeKa zoals die 
voor het hoofdproces verliep. In dit proces, dat uit 140 processtappen en uit 31 
technische trajecten bestond, komt een plak minimaal tien maal in de GeKa. Het uit 
zes processtappen bestaande GeKa-traject was één van die technische trajecten. 
Binnen dit hoofdproces waren ongeveer 250 verschillende types ontwikkeld. Een 
partij bestaat doorgaans uit 50 plakken, die in dozen met twee rekjes erin worden 
getransporteerd. Het aantal circuits op een plak verschilt per type. Voor dit proces 
lag het gemiddelde op 1350. Bijna 70% van de ruim 200 partijen die gemiddeld in 
de produktielijn aanwezig waren werd volgens dit proces geproduceerd. De vijf 
processen die daarnaast nog liepen waren in verschillende stadia van ontwikkeling. 
Twee van deze nieuw ontwikkelde produktieprocessen stelden door het geringe 
aantal circuits op een plak en de zeer geringe spoorbreedte extreem hoge eisen 
aan de stofbeheersing en de apparatuur in de GeKa. 
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In de diagnosefase zijn alle taken die nodig zijn voor een goed funktioneren van de 
GeKa in kaart gebracht. Per apparatengroep zijn de volgende aktiviteiten geïdentifi
ceerd: 

- handelingen per produktiepartij; 

- controles van de werking van de apparatuur (dit gebeurde doorgaans door het 
maken en controleren van meetplakken of met behulp van gespecialiseerde 
meetapparatuur); 

- aanvullen hulpmaterialen; 

- schoonhouden van de apparatuur. 

In een aktiviteitentabel werden alle noodzakelijke aktiviteiten benoemd en omschre
ven. Een tweede kolom bevatte gegevens over het tijdsbeslag (man- en machinetij
den) en in de laatste kolom werd aangegeven wie op dit moment de betreffende 
taak uitvoerde. Als het niet duidelijk was wie verantwoordelijk was voor een 
bepaalde taak, werd dit door een vraagteken weergegeven. Behalve de taken die 
specifiek betrekking hebben op bepaalde apparatengroepen, zijn er nog een aantal 
meer algemene taken te onderkennen. 
Deze werden ingedeeld in vijf hoofdgroepen: 

1. Taken rond de input van algemeen gebruikte hulpmaterialen. (Bijvoorbeeld de 
voorziening van de door de medewerkers te gebruiken toucheerhandschoenen) 

2. Taken rond de selectie, installatie en het onderhoud van apparatuur. 

3. Taken rond informatievoorziening en opleiding. 

4. Taken rond proces- en kwaliteitsbeheersing. 
(Bijvoorbeeld het uitvoeren van stofmetingen; het vervangen van stoffilters.) 

5. Taken rond de toewijzing van taken en de besturing van de plakkenstroom. 
(Bijvoorbeeld het bepalen van prioriteiten; de toewijzing van apparatuur aan 
ontwikkeling en de toewijzing van reparatie- en onderhoudsmedewerkers aan 
machinestoringen.) 

Een van de opvallende bevindingen van deze taakanalyse was het grote aantal 
verschillende taken dat uitgevoerd moest worden. Van de direct produktiegebonden 
aktiviteiten heeft het management doorgaans wel een redelijk betrouwbaar beeld. 
Veel van de overige aktiviteiten onttrekken zich aan zijn directe gezichtsveld. In het 
geval van de GeKa waren het vooral de controles aan de apparatuur, die relatief 
veel tijd in beslag namen. Bij afwijkende meetresultaten moest de apparatuur 
bijgesteld en weer opnieuw gemeten worden. Dit betekende een relatief lange 
blokkade van de apparatuur. 
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6.3.3 De omgeving van de GeKa. 

Voor de GeKa is zowel de directe omgeving (in de fabriek) als de wijdere omgeving 
(de eindproduktenmarkt) van belang. 

De directe omgeving van de GeKa bestaat uit de afdelingen vóór en na de GeKa in 
de produktstroom (zie figuur 6.2); de toeleveranciers van chemicaliën, verbruiksar
tikelen, machineonderdelen, van meet- aanvul- en proefplakken en van maskers; 
de procesontwikkelaars die vaak hun eigen partijen willen belichten en de operators 
die opgesteld staan voor de begeleiding van speciale, vaak spoedeisende, partijen. 

De halfgeleiderfabriek voerde een assortiment van ruim 250 verschillende schake
lingen. Doorgaans werden grote hoeveelheden van een bepaald type geprodu
ceerd. Ongeveer 70% van de omzet werd aan afnemers buiten het moederconcern 
op de wereldmarkt verkocht. Tijdens de onderzoekperiode werd de markt geken
merkt door een sterk toegenomen vraag en hoegenaamd geen voorraden. Een 
kenmerk van de markt voor IC's zijn de zeer sterke schommelingen. Vlak na de 
onderzoekperiode was er weer sprake van een inzinking. 

Tijdens de onderzoekperiode waren ongeveer 70% van de partijen in de fabriek 
produktiepartijen. Een klein deel hiervan zijn "gate array's". Dit zijn in massaproduk
tie gemaakte geïntegreerde schakelingen waaraan de verbindingen van de poorten 
(gates) ontbreken. Door voor die bedrading een specifiek ontwerp te maken, 
kunnen chips verkregen worden, die aan de bijzondere verlangens van de klant 
tegemoet komen. Ongeveer 10 % van de partijen waren speciale produkten: kleine 
hoeveelheden klantspecifieke IC's die veelal door klanten binnen het concern 
besteld waren. De overige 20% van de partijen waren partijen van ontwikkelaars 
van de in verschillende stadia van ontwikkeling verkerende produktieprocessen. 

6.3.4 De kenmerken van het takenpakket en de omgeving van de GeKa. 

Bij de analyse van de kenmerken van het werk in de GeKa staat het werk van 
operators, engineers en medewerkers van de reparatie- en onderhoudsgroep 
centraal. Bij de analyse is veel gebruik gemaakt van "harde" gegevens: uit het 
informatiesysteem van de afdeling; uit verslagen en registraties. De analyse is, in 
tegenstelling tot die bij de systemengroep, tot op detailniveau uitgevoerd. Zo is 
bijvoorbeeld de hoogte van de bewerkingsenzekerheid op aktiviteitsniveau onder
zocht. 

De complexiteit van het takenpakket. 

Het takenpakket van de GeKa vraagt een breed scala aan kennis en vaardigheden. 
Het goed in bedrijf houden van de GeKa vergt onder andere kennis op de volgende 
terreinen: natuurkunde, scheikunde, elektrotechniek, werktuigbouw, lithografie en 
optiek. Voor de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden geldt dat het elektrische 
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en het mechanische gedeelte uiterst moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Of de 
oorzaak van een storing een mechanisch of een elektrisch defect is, is op voor
hand niet altijd even duidelijk. Verder vraagt het takenpakket bijdragen op verschil
lende niveaus van deskundigheid. Er komen ingewikkelde problemen en routine
kwesties voor; simpele standaardstoringen en storingen die een hoge mate van 
vakmanschap en ervaring vereisen. 
De complexiteit van het takenpakket is dus hoog. 

Bewerkingsonzekerheid. 

Voor de beoordeling van de hoogte van de bewerkingsonzekerheid, worden die 
aktiviteiten die het meest van belang zijn voor de primaire taak van de GeKa 
geselecteerd. Hieronder verstaan we: De verzameling aktiviteiten die direct nodig 
zijn voor het aanbrengen van de nauwkeurig gedefinieerde maskerpatronen op 
plakken silicium. 
Hierbij kunnen vier hoofdgroepen worden onderscheiden: 

a. Het uitvoeren van de achtereenvolgende processtappen. 

b. Controle van de werking van de apparatuur en de werkzaamheden van de 
operators. 

c. Beoordeling van de situatie en beslissen over correctieve akties. 

d. Het uitvoeren van correctieve akties. 

Ad a: Het uitvoeren van de achtereenvolgende processtappen in de GeKa brengt 
op zich weinig onzekerheid met zich mee. Er is sprake van vaste, standaard 
werkmethoden. Instructies en voorschriften moeten zeer nauwgezet worden 
gevolgd en tijdens het bewerkingsproces hoeft er geen informatie verzameld te 
worden die bepalend is voor de inhoud van de volgende processtappen. 

Ad b: De voornaamste controlewerkzaamheden zijn: 
- Het uitvoeren van het standaardmeetprogramma (licht, multidensity, focus, 

laagdiktebepaling en distorsie). 
- De controle van de bewerkte plakken (visuele controle en meten). 
Ook bij deze aktiviteiten is de bewerkingsonzekerheid laag. De aktiviteiten en de 
relaties tussen deze aktiviteiten zijn duidelijk. Er zijn vastgestelde normen en 
standaard werkmethoden en als er tijdens het werk informatie verzameld moet 
worden, gaat het meestal om informatie uit het verleden (Bijvoorbeeld over de 
partijhistorie). Slechts een enkele maal stuit men tijdens de visuele controle op een 
onverwachte en moeilijk interpreteerbare situatie. 

Ad c: Evaluatie van de geconstateerde situatie, analyse,en beslissen over correc
tieve akties of procesverbeteringen. 
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Werkzaamheden in dit verband zijn: 
- Het interpreteren van afwijkingen. 
- Het opstellen van hypothesen over oorzaak-gevolg relaties. 
- Het uitvoeren van proeven. 
- Het beslissen over mogelijke correctieve akties. 

Hoofdstuk 6 

Het merendeel van deze taken kenmerkt zich door een hoge bewerkingsonzeker
heid. Tijdens het werk moet regelmatig nieuwe informatie verzameld worden. Het 
komen tot aanvaardbare oplossingen is vaak een zoekproces waarvoor ervaring, 
intuïtie, analyserend en probleemoplossend vermogen vereist is. 

Ad d: Het uitvoeren van correctieve akties. 
Aktiviteiten zijn: 
- Het uitvoeren van reparaties aan apparatuur en aan plakken. 
- Het uitvoeren van aanpassingen aan apparatuur en processen. 
De bewerkingsonzekerheid van dit type aktiviteiten is wisselend. Er zjjn standaard
reparaties, waarvoor pasklare oplossingen bestaan, of enkel bepaalde modules 
verwisseld moeten worden. In andere situaties is de zekerheid dat de geplande 
werkzaamheden de beoogde resultaten opleveren gering, en moeten aktiviteiten 
voortdurend aangepast worden op grond van nieuwe informatie. 

De bewerkingsonzekerheid in de GeKa is dus, afhankelijk van de uit te voeren 
taken, zowellaag als hoog. 

De afhankelijkheidsrelaties tussen taken. 

De gele kamer kent een functionele inrichting. De bedekapparatuur, de belichtings
apparatuur en de ontwikkelaars staan in aparte compartimenten bij elkaar. Perso
nen die binnen deze compartimenten werken, werken in een patroon van gepoolde 
afhankelijkheid. · 
Tussen het bedekken, het maskeren en het ontwikkelen is er sprake van 
sequentiële afhankelijkheid. Dit geldt ook voor de drie ploegen. Men neemt het 
werk van elkaar over. 
Van wederzijdse afhankelijkheid die gebaseerd is op de beperkte beschikbaarheid 
van apparatuur is sprake bij de belichtingsapparaten. Speedline-operators, opera
tors voor specifieke processen, opleidingsfunktionarissen, ontwikkelaars en opera
tors die aan de normale produktiepartijen werken, moeten gebruik maken van een 
beperkt aantal belichtingsapparaten. 
Tussen het uitvoeren van de achtereenvolgende processtappen en de bij de 
beschrijving van het takenpakket genoemde controlerende aktiviteiten overheerst 
een patroon van wederzijdse afhankelijkheid. De aktiviteiten van degene die de 
controles uitvoert, hebben consequenties voor degene die de bewerkingsaktiviteiten 
verricht en andersom. 
Tussen de uitvoering van de achtereenvolgende processtappen en het denk- en 
speurwerk dat vaak nodig is bij de analyse van problemen is er soms sprake van 
wederzijdse, soms slechts van gepoolde afhankelijkheid. Een engineer die een 
procesprobleem analyseert, kan een deel van het werk buiten de GeKa doen, 
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terwijl hij op andere momenten de apparatuur nodig heeft om een proef te kunnen 
uitvoeren. 
De wederzijdse afhankelijkheid die bestaat tussen de werkzaamheden nodig voor 
het uitvoeren van correctieve akties en het uitvoeren van de processtappen, wordt 
veroorzaakt door de beperkte beschikbaarheid van apparatuur. 

Binnen de GeKa is er dus sprake is van een sterke mate van onderlinge afhanke
lijkheid. Sequentiële en wederzijdse afhankelijkheid komen het meest voor. Opval
lend is het patroon van wederzijdse afhankelijkheid tussen de gebruikers van de 
belichtingsapparatuur. Ook het werk van operators, proces-engineers en onder
houdsmedewerkers kenmerkt zich door sterke wederzijdse afhankelijkheid. 

De variëteit aan produlden en bewerklngsaktiviteiten. 

In de fabriek kunnen meer dan 250 verschillende schakelingen geproduceerd 
worden. Deze worden echter in een beperkt aantal standaardprocessen vervaar
digd. De basisbewerkingen in de GeKa zijn steeds weer dezelfde en het aantal 
afwijkingen op de standaardstroom is gering. Enkele processtappen kennen priori
teitsregels in de vorm van maximaal toelaatbare wachttijden tussen de achtereen
volgende bewerkingen. Het aantal bewerkingsaktiviteiten (bedekken, belichten, 
ontwikkelen) is beperkt. De variëteit binnen de GeKais dus laag. 

Grenstransaktie-onzekerheid. 

In tabel 6.1 zijn alle mogelijke bronnen van grenstransaktie-onzekerheid voor de 
GeKa opgesomd. Tevens is aangegeven waardoor de onzekerheid wordt veroor
zaakt. 

Uit tabel 6.1 valt af te lezen dat er voor de normale partijenstroom naar de GeKa 
enkel sprake is van onzekerheid over de omvang van het werkaanbod. Storingen in 
voorafgaande werkstations en het wisselend aantal reparaties brengen met zich 
mee, dat de omvang van de buffervoorraad sterk fluctueert. De ene dag is het rek 
in de bedekruimte geheel leeg; de volgende dag staan er meer dan 100 partijen te 
wachten. Het tijdstip waarop ploegleiders, speciale operators, engineers en 
ontwikkelaars met verzoeken om voorrang bij de bedekker komen, is vaak onvoor
spelbaar. 

Voor de meeste hulpmaterialen wordt een buffervoorraad aangehouden. Hoewel 
deze voorraad soms snel terugloopt doordat wijzigingen in het verbruik een lange 
administratieve weg doorlopen, komt het zelden voor, dat hulpmaterialen niet te 
krijgen zijn. 
Storingen aan de apparatuur en in het produktieproces komen vrijwel altijd onver
wacht. 
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Tabel 6.1: De mate van onzekerheid over werkaanbod en hulpmaterialen voor 
de GeKa. 

GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID 

AARD LOCATIE OMVANG TIJDSTIP 

INPUT NORMALE PLAKKEN LAAG LAAG HOOG HOOG 

VRAGEN OM VOORRANG (PULL) VAN: 

- ONTWIKKELING LAAG LAAG HOOG HOOG 
X-OPERATORS LAAG LAAG HOOG HOOG 
CCD LAAG LAAG HOOG HOOG 
ENGINEERS + PLAKKEN VOOR METIN- LAAG LAAG HOOG HOOG 
GEN/PROEVEN 
PLOEGLEIDING LAAG LAAG HOOG HOOG 

INPUT HULPMATERIALEN: 

CHEMICALIËN LAAG LAAG LAAG LAAG 
VERBRUIKSARTIKELEN GERELATEERD AAN DE LAAG LAAG LAAG LAAG 
APPARATUUR+ HANDSCHOENEN E.D. 
ONDERDELEN APPARATUUR LAAG LAAG LAAG LAAG 
MEET-, AANVUL-, PROEFPLAKKEN LAAG LAAG LAAG HOOG 
MASKERS (NIEUWE TYPES HOOG LAAG HOOG HOOG 

STORINGEN PRODUKTIEPROCES EN APPARATUUR HOOG HOOG HOOG HOOG 

Verstoringen in de GeKa hebben ingrijpende gevolgen voor de rest van de lijn 
omdat: 

- Partijen minimaal tien maal in de GeKa komen en GeKa trajecten gedurende het 
gehele produktieproces voorkomen. 

- De output van de GeKa naar diverse andere werkstations gaat. 

- Er geen alternatief mogelijk is. Fotolithografie kan enkel in de GeKa plaatsvin
den. 

- Er sprake is van drie ploegendienst. Extra produktiecapaciteit kan enkel nog in 
het weekend gecreëerd worden. 

- De bezettingsgraad van de GeKa apparaten hoog is. 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de grenstransaktie-onzekerheid 
voor de GeKa hoog is. Deze hoge grenstransaktie-onzekerheid wordt voornamelijk 
veroorzaakt door storingen in de apparatuur en het produktieproces (vaak ook bij 
voorafgaande werkstations) en het verstoringspotentieel is zeer hoog. 
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Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

De IC-technologie groeit uitermate snel. De komende jaren zullen er regelmatig 
nieuwe produktieprocessen in de fabriek ontwikkeld en ingevoerd worden. Nieuwe 
processen stellen vaak specifieke eisen aan de apparatuur en de werkwijze. 
Daarnaast worden processen in ontwikkeling regelmatig gewijzigd. Ook als een 
proces de fabricagestatus heeft verkregen, worden nog frekwent aanpassingen en 
verfijningen aangebracht. De gebruikte apparatuur in de GeKa is aan snelle 
veranderingen onderhevig. Er is sprake van toenemende mechanisatie en automa· 
tisering. Nieuwe apparatuur die de GeKa binnenkomt is vaak nog niet volledig 
uitontwikkeld of moet nog diverse wijzigingen ondergaan vóór ze aangepast is aan 
de processen in de fabriek. 
Het tempo van nieuwe ontwikkelingen is dus hoog. 

De groepsgrootte. 

Bij een volledige bezetting zijn in de GeKa 36 operators en drie proces-engineers, 
verdeeld over drie ploegen werkzaam. Tijdens de onderzoekperiode hadden zeven 
van de in totaal 20 onderhoudsmedewerkers een deel van hun werkterrein in de 
GeKa liggen. Dit is een relatief grote groep. 

6.3.5 De huidige organisatiestructuur. 

Bij de beschrijving van het takenpakket is reeds vermeld dat het totale takenpakket 
van de GeKa in een aktiviteitentabel was weergegeven. Uit deze tabel kunnen de 
taakverdelingsstructuur en de beslissingsstructuur worden afgeleid. 

De taakverdelingsstructuur. 

Uit de aktiviteitentabel blijkt dat de operators opgesteld staan voor het uitvoeren 
van de bewerkingen en dat een aantal van de controles aan de apparatuur ook 
door hen uitgevoerd worden. Engineers voeren ook een aantal van deze routine
controles uit. Tevens hebben ze een belangrijke taak in het afstellen van nieuwe 
apparatuur en het optimaliseren van het proces. Veel van de taken rond informatie
voorziening en opleiding worden ook mede door hen uitgevoerd. Opvallend is, dat 
daarnaast nog erg veel andere groepen zich met deze taken bezig houden. De 
opleiding van operators bijvoorbeeld, gebeurde tijdens de onderzoekperiode zowel 
door de line-engineers als door medewerkers van de afdelîng opleidingen, collega 
operators, procesontwikkelaars en produkt-engineers. Engineers verrichten tevens 
nog een groot aantal uiteenlopende taken, van het beheer van het maskerbestand 
tot de besturing van de plakkenstroom in de fabriek. 
Het (mede) opstellen van nieuwe apparatuur en het oplossen van storingen in 
bestaande apparatuur behoort tot de taak van de reparatie- en onderhoudsgroep. 
Reparatie- en onderhoudsmedewerkers hadden zich gespecialiseerd op één of 
enkele van de GeKa-apparaten. Line-engineers werden geacht in staat te zijn om 
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alle problemen aan alle GeKa-apparatuur op te lossen en voor operators streefde 
men naar multi-inzetbaarheid; eerst in de GeKa en vervolgens in de rest van de 
fabriek. Tijdens de onderzoekperiode was dit nog lang niet gerealiseerd. Erg weinig 
operators konden de bedekapparatuur bedienen of de visuele controle uitvoeren. In 
tabel 6.2 zijn de kenmerken van de taakverdelingsstructuur weergegeven. 

Tabel 6.2: De taakverdelingsstructuur binnen de GeKa. 

TAAKKENMERK SITUATIE IN DE GEKA 

UITGANGSPUNT VOOR GROEPERING FUNCTIONEEL 
GELIJKSOORTIGE APPARATEN STAAN IN DE VERSCHILLENDE 
GEKA-COMPARTIMENTEN BIJ ELKAAR. 

MATE VAN HORIZONTALE DIFFERENTIATIE VOOR ONDERHOUDSMEDEWERKERS HOOG. VOOR LINE-ENGI-
NEERS LAAG EN VOOR OPERATORS LAAG NOCH HOOG. 

MATE VAN VERTIKALE DIFFERENTIATIE VOOR OPERATORS HOOG. ZIJ VOEREN EEN BEPERKT SCALA 
AAN AKTIVITEITEN UIT. VOOR ONDERHOUDSMEDEWERKERS 
EN ENGINEERS LAAG. ZIJ STAAN ZOWEL OPGESTELD VOOR 
HET UITVOEREN VAN AKTIVITEITEN MET EEN ROUTINEMATIG 
KARAKTER ALS VOOR HET OPLOSSEN VAN COMPLEXE PRO-
BLEMEN. 

MATE VAN INZETBAARHEID 
OPERATORS ZIJN IN BEPERKTE MATE MUL Tl-INZETBAAR. OE 
ENGINEERSFUNCTIE IN OE GEKA IS EEN EENMANSFUNCTIE. 
ONDERHOUDSMEDEWERKERS ZIJN NAUWELIJKS IN STAAT OM 
ELKAARS WERK OVER TE NEMEN. 

De beslissingsstructuur. 

Een aantal voor het funktioneren van de GeKa belangrijke beslissingen zijn: 

- De beslissing over de volgorde van partijen. 
- De beslissing over het bedekken van een partij. 
- De beslissing over het moment waarop metingen en proeven plaatsvinden. 
- De beslissing over het blokkeren van een partij. 
- De beslissing om een partij te repareren. 
- De beslissing over de taakverdeling van operators en over de verdeling van de 

beschikbare machinecapaciteit. 

Uit de eerder genoemde aktiviteitentabel, komt naar voren dat een en dezelfde 
beslissing door veel verschillende personen genomen wordt. Vaak zijn deze af
komstig uit groepen buiten de GeKa of buiten de fabriek. Nemen we als voorbeeld 
de voor de kwaliteit en kwantiteit van de GeKa-output belangrijke beslissing over 
de prioriteiten in de GeKa. Men werkt met een plandagensysteem. Elke opgezette 
partij krijgt een tijdsplan mee. Dit tijdsplan levert voor elke bewerking een planda
tum op. Bij het in bewerking nemen van een partij kan de operator nu rekening 
houden met vóór- en achterstanden van partijen ten opzichte van hun plandatum. 
De beslissing over het in bewerking nemen van een partij wordt in principe door de 
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operators genomen, zo nodig in overleg met de ploegleiding. Soms beslissen 
engineers uit de GeKa, maar verder ook nog diverse procesontwikkelaars, speed
line-aparators en operators die opgesteld staan voor één specifiek proces in 
ontwikkeling. Vaak worden beslissingen die door operators genomen zijn, om voor 
hen onduidelijke redenen, genegeerd door leden van diverse andere groepen die 
gebruik maken van de capaciteit van de GeKa. Veel van deze beslissingen worden 
ad hoc genomen, zonder veel rekening te houden met de gevolgen voor het 
geheel. 

Wie binnen de GeKa voor welke beslissingen nu werkelijk verantwoordelijk is, is 
onduidelijk. Veel verschillende groeperingen claimen bepaalde beslissingen. Een 
groot aantal personen bezit een stopstempel en kan GeKa-partijen afstoppen. Veel 
medewerkers bemoeien zich met de gang van zaken in de GeKa en hebben elk 
voor zich een andere oplossing voor de daar optredende problemen. 
In tabel 6.3 zijn de kenmerken van de beslissingsstructuur samengevat. 

Tabel 6.3: De verdeling van korte termijn regelbeslissingen binnen de GeKa. 

MERK BESUSSINGSSTRUCTUUA IN DE GEKA 

COÖRDINATIEVORM STANDAARDISATIE+ PLANNING 
WEDERZJJDSE AANPASSING BEPERKT AANWEZIG 

ONDERLINGE SCHEIDING BESLISSINGEN JA 

SCHEIDING BESLISSEN · UITVOEREN VOOR VEEL BESLISSINGEN WEL 

6.3.6 Ondersteunende- en managementsystemen .binnen de GeKa. 

Het informatiesysteem 

Voor het goed funktioneren van de GeKa is het belangrijk dat GeKa-medewerkers 
informatie bezitten over onder andere: 

- de wijze waarop de bewerkingen uitgevoerd dienen te worden; 
- de beschikbaarheid van de apparatuur in de fabriek en de daaruit voortvloeiende 

stagnaties; 
- bijzonderheden van apparatuur en partijen; 
- de planning van partijen; 
- de opeenvolging van partijen in de ontwikkelaars; 
- de doorstroming van partijen met kritische bewerkingsintervals; 
- de voornaamste eigenschappen van het produktieproces. 

Veel van deze informatie is te vinden in het geautomatiseerde informatiesysteem 
van de fabriek. Op elke bewerkingsplaats staat een terminal waarop operators vóór 
en na de bewerking een partij aan- en afmelden. Zij doen dit door het intikken van 
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een aantal partijgegevens van de loopbon die met de partij meegaat. Het systeem 
reageert met informatie over de juistheid van de voorgenomen bewerking en de 
bewerkingsplaats. Via het systeem kan veel informatie doorgegeven en opgevraagd 
worden zoals bedieningsvoorschriften, bewerkingsvoorschriften, de partijhistorie, 
een overzicht van geblokkeerde bewerkingsplaatsen en bijzonderheden per 
bewerkingsplaats. Veel operators kijken bij aanvang van hun dienst altijd in het 
systeem naar de geblokkeerde bewerkingsplaatsen en de bijzonderheden. 

Operators vullen in de vragenlijst in dat ze "meestal wel" of "altijd" voldoende 
informatie krijgen om hun werk goed te kunnen doen. Naast het informatiesysteem 
fungeren engineers, opleidingsmedewerkers, collega's en de produkt-engineer als 
informatiebronnen. Waar nodig houdt men zelf lijsten bij over de opvolging van 
partijen. Partijen met vóór- en achterstanden ten opzichte van hun plandata zijn 
herkenbaar door hun plaats op het voorraadrek bij de bedekruimte. Verder vindt er 
regelmatig overleg plaats tussen medewerkers van de GeKa. Op maandagmorgen 
bespreekt men gezamenlijk de taakverdeling van die week en eens in de vier à zes 
weken is er werkoverleg met de gehele ploeg. Daarnaast is er ad hoc overleg met 
de ploegleiding of medewerkers van andere clusters over de doorstroming en 
overleg over optredende problemen. Tijdens de dienstwisseling worden engineers, 
mentoren, bedekkers en de medewerkers die de visuele controle uitvoeren geacht 
wat langer te blijven en hun opvolger in te praten. In de geschiedenis van de GeKa 
heeft er slechte éénmaal cluster-werkoverleg plaatsgevonden tussen GeKa
operators en GeKa-engineers. Met reparatie- en onderhoudsmedewerkers vindt 
geen gestructureerd overleg plaats. 

Doordat zoveel gegevens via het informatiesysteem geregistreerd worden, is het 
mogelijk om uitgebreide analyses te maken ten behoeve van de beheersing van 
het produktieproces. De afdelingschef en de ploegleiding verzamelen dan ook 
regelmatig informatie over het aantal en de kwaliteit van de door de GeKa verwerk
te partijen. Deze gegevens over de output van de GeKa en het reparatieniveau 
werden bij de start van het onderzoek echter niet aan de GeKa-operators terugge
koppeld. Wel werd wekelijks de opbrengst van de gehele fabriek bijgehouden. 
Deze grafiek hing echter op een prikbord waar operators nooit langs komen. De 
produktieleiding houdt lijsten bij van de machinestilstand in de gehele fabriek. 

Het informatiesysteem in de GeKa wordt dus gekenmerkt door veel aandacht voor 
de uitvoering van de achtereenvolgende bewerkingsstappen. Het computersysteem 
speelt bij de informatie-overdracht een belangrijke rol. GeKa-medewerkers kunnen 
steeds informatie opvragen over de actuele situatie in de fabriek. De mate van 
detaillering is hoog. Prestatiecriteria worden weinig bijgehouden. De GeKa zelf 
heeft geen toegang tot de gegevens over de prestatie van de GeKa. De opbrengst
grafieken zijn niet duidelijk te herleiden tot GeKa-prestaties. Informatie over de 
andere hoofdtaken van de GeKa (controle van de apparatuur en het beslissen over 
en uitvoeren van correctieve akties) wordt niet systematisch uitgewisseld. Er vindt 
nauwelijks of geen gestructureerd overleg plaats tussen operators, engineers en 
onderhoudsmedewerkers. Vooral de onderhoudsmedewerkers ontvangen weinig 
informatie van en uit de fabriek. 
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Het opleidingssysteem. 

Vrijwel alle GeKa-operators hebben minimaal LTS of MAVO als vooropleiding. Een 
enkeling heeft zijn vak in een der oudere IC-fabrieken geleerd. Voor de meesten is 
de nieuwe fabriek de eerste IC-fabriek die ze van binnen zien. Meer dan 60 % van 
de operators had ten tijde van het onderzoek minder dan een half jaar ervaring. 
Ook de line-engineers waren nieuw. 

Tijdens de onderzoekperiode was de fabriek nog niet op sterkte en kwamen er 
geregeld nieuwe operators binnen. De eerste opvang van deze nieuwelingen 
gebeurt door Sociale Zaken. Gedurende drie à vier dagen krijgen ze een elemen
taire cursus microscopie en een algemene introductie over het bedrijf. Vervolgens 
worden ze op de afdeling opgevangen door de instructiegroep, waar ze in enkele 
dagen leren om te gaan met het informatiesysteem, met de loopbonnen en onder 
andere een veiligheidsinstructie krijgen. Tenslotte gaan de fabriek in met een 
instructeur, die ze in enkele dagen leert maskeren en de bediening van de ont
wikkelaar en de meetapparatuur uitlegt. De bediening van de bedekapparatuur 
leren ze van meer ervaren operators of van de line-engineers. Datzelfde geldt voor 
de visuele controle. De instructiegroep geeft wel een cursus visuele controle, maar 
door de ploegendiensten en de wisselende capaciteit van instructeurs worden de 
lessen erg onregelmatig gegeven. Daarnaast geven de produkt-engineer en de 
line-engineers incidenteel instructie over de visuele controle. De instructiegroep 
heeft zelf een verdiepingscursus ontworpen. In het bijbehorende cursusboek staan 
alle processtappen uit de fabriek beschreven. Tijdens de onderzoekperiode bestond 
er echter een meningsverschil over de vraag of een operator vooral breed inzet
baar diende te zijn of slechts enkele processtappen diepgaand moest beheersen. 

Het merendeel van de operators is van mening dat ze door het Werk in de GeKa 
nog veel bijleren. Vooral door het visueel controleren vergroot men zijn kennis. Een 
operator vertelt bijvoorbeeld: "Nu ik de visuele controle heb geleerd, ben ik veel 
preciezer gaan maskeren: je ziet wat er mis kan gaan. • 

Binnen de GeKa streeft men dus naar breed opgeleide operators, al is dit in de 
praktijk nog niet altijd te realiseren. De opleiding vindt grotendeels in de fabriek zelf 
plaats. De opleidingsgroep coördineert slechts een gedeelte van de opleiding. Het 
werk zelf biedt veel leermogelijkheden. 

Het beloningssysteem. 

In de halfgeleiderfabriek moet men zich, als onderdeel van een groot concern 
conformeren aan het concembeloningssysteem. Opleiding en leeftijd spelen hierbij, 
naast het niveau van de functie een belangrijke rol. Het gehanteerde functiewaar
deringssysteem bevorderde multi-inzetbaarheid van operators. Slechts die opera
tors, die werkzaamheden binnen verschillende clusters kunnen uitvoeren, komen 
voor promotie in aanmerking. 



158 Hoofdstuk 6 

Ongeveer een kwart van de GeKa-operators is ontevreden over het niveau van de 
beloning. Veertig procent houdt het in het midden en de overige 35% vindt dat men 
redelijk wordt betaald, gelet op het werk wat men moet doen. Ouderen zijn minder 
tevreden met hun salaris dan jongeren. Voor de meeste jonge operators is dit hun 
eerste baan, na een relatief lange periode van werkloosheid. 
Één van de randvoorwaarden, die aan de te ontwerpen GeKa-organisatie was 
gesteld, was dat GeKa-operators werkzaamheden van een dusdanig niveau 
moesten verrichten dat een verhoging van het functieniveau haalbaar zou worden. 
Dit om ervaren medewerkers voor de GeKa te kunnen behouden. 

Het beloningssysteem binnen de GeKa is dus sterk geformaliseerd. Opleiding en 
leeftijd leggen het meeste gewicht in de schaal bij het bepalen van de hoogte van 
de beloning. 

Leiderschap. 

De afstand tussen de afdelingsleiding en de operators in de GeKa is vrij groot. De 
afdelingschef heeft, door de vele aanloopproblemen in de fabriek; door het hoge 
tempo van nieuwe ontwikkelingen en doordat hij tevens de verantwoording over de 
oude fabriek heeft, nauwelijks tijd om zich op de vloer te laten zien. Door de 
speciale stofarme kleding en de uitgebreide stofafblaas- en omkleedprocedure 
wordt de afstand tussen de fabriek en de rest van de afdeling nog vergroot. Voor 
de operators is de ploegleider de belangrijkste autoriteit. Bij diens afwezigheid 
worden veel zaken met de line-engineer overlegd. In de praktijk zijn de line
engineers het meest bereikbaar. De ploegleiding is regelmatig afwezig wegens 
diverse vergaderingen buiten de fabriek. Daarnaast bemoeien verschillende proces
ontwikkelaars, produkt-engineers en speciale operators die met spoedpartijen onder 
hun arm door de fabriek lopen zich met de dagelijkse gang van zaken in de GeKa. 
Dat heeft tot gevolg, dat het voor operators niet altijd even duidelijk is, wat nu 
belangrijke prestatiecriteria voor de GeKa zijn. Ontwikkelaars, engineers en de 
ploegleiding ventileren hier andere, vaak tegenstrijdige ideeën over. Aanwijzingen 
van deze verschillende groeperingen spreken elkaar tegen. 
Over de stijl van leidinggeven van de ploegleiding is vrijwel iedereen tevreden. De 
leiding luistert naar ideeën en suggesties van medewerkers, staat open voor kritiek, 
is bereid om vragen te beantwoorden en behandelt de groep operators als volwas
senen. Dagelijkse zaken zoals de taakverdeling binnen de GeKa regelen de 
operators onder elkaar. Op maandagmorgen spreekt men door wie deze week 
welke processtap uitvoert. 
Het gemiddelde antwoord op de vraag "Kunt u invloed uitoefenen op beslissingen 
en veranderingen in de GeKa" is "Soms". Operators zijn zich ervan bewust dat ze 
in deze omgeving van hoog opgeleide specialisten weinig te zeggen hebben. 

Het leiderschap binnen de GeKa is, zeker door de afstand tussen de GeKa en de 
afdelingschef verdeeld over verschillende personen. Deze dragen verschillende 
normen uit. De ploegleiding streeft naar participatie bij beslissingen over de dage
lijkse gang van zaken in de GeKa. 
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6.3. 7 De cultuur binnen de Ge Ka. 

Bij de beschrijving van het eerste kontakt met de leiding van de IC-fabriek is reeds 
vermeld dat de meningen over de wijze waarop de fabriek het beste georganiseerd 
kon worden, verdeeld waren. Medewerkers van de afdeling opleidingen pleitten 
voor een verdeling van taken en beslissingen, waarbij aandacht geschonken zou 
worden aan de kwaliteit van de arbeid van operators. Procestechnologen en het 
hoofd van de engineers wilden een Tayloristische organisatievorm met laag 
gekwalificeerde operators die door veel ervaring aan hetzelfde apparaat snelheid 
zouden kunnen opbouwen. Prestaties konden individueel via het registratiesysteem 
gemeten en beloond worden. Daarbij wilde men de GeKa opdelen in vier afgeslo
ten compartimenten. Tussen de compartimenten zouden overal doorgeefluiken 
moeten worden geplaatst zodat operators niet zo veel heen en weer zouden 
hoeven te lopen. 
GeKa-operators zelf gaven de voorkeur aan het eerste alternatief. Uit de antwoor
den op de vragenlijst uit bijlage 3 bleek dat operators de voorkeur gaven aan 
werkzaamheden waarbij een beroep werd gedaan op hun kennis, verantwoordelijk
heidsgevoel en zelfstandigheid. Op de extra vraag naar hun voorkeur voor GeKa
aktiviteiten antwoordden ze vrijwel unaniem dat de visuele controle en het eindme
ten hun voorkeur hadden. Als reden hiervoor werd aangevoerd dat ze door het 
controleren veel leerden en dat het verantwoordelijk werk is. Op de tweede plaats 
kwamen het bedekken en het uitvoeren van controlemetingen aan de apparatuur. 
Het bedekapparaat is voor de operators interessant omdat het zelfstandig werk is 
en de controle van het apparaat niet eenvoudig is. Het ontwikkelen en het masker
reinigen vindt men het minst aantrekkelijk. Als reden hiervoor geeft men op dat het 
"niet interessant is; je leert er niets mee" en dat het "eigenlijk geen werk is; je moet 
alleen de juiste partij er in stoppen". 

Verder valt op dat GeKa-operators uitermate gemotiveerd waren om de prestaties 
van de GeKa te verbeteren. Op de vraag naar mogelijkheden tot verbetering 
worden veel suggesties genoemd die betrekking hebben op een verbetering van de 
kwaliteit, de produktiviteit en de doorlooptijd van de GeKa. Dat operators goed 
nagedacht hadden over mogelijke verbeteringen, bleek ook uit twee ontwerpen 
voor een totaal nieuwe, sterk verbeterde, layout van de GeKa. 

6.3.8 Prestatiecriteria. 

Vóór de start van de diagnosefase was met het afdelingskader afgesproken dat het 
nieuwe organisatie-ontwerp voor de GeKa aan vier prestatiecriteria getoetst zou 
worden: 

1. snelle groei naar maximale produktie; 
2. leverbetrouwbaarheid en korte doorlooptijd; 
3. produktkwaliteit; 
4. kwaliteit van het werk van GeKa-operators. 
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Snelle groei naar maximale produktie was zowel om bedrijfseconomische redenen 
als vanwege de marktsituatie van belang voor de IC-fabriek. Tijdens de onderzoek
periode overtrof de vraag naar IC's het aanbod. De fabriek draaide nog maar op 
een derde van naar capaciteit, wat minder was dan gepland. Uit een registratie van 
de output van de GeKa over een periode van drie weken bleek dat de GeKa er 
slechts twee maal in geslaagd was om de bij de huidige opzet van partijen vereiste 
norm te halen. 

In de rapportage aan de afdeling zijn een groot aantal strategieën gesuggereerd, 
die produktieverhogend kunnen werken. 
De belangrijkste hiervan zijn: 

- Een gecoördineerd toewijzingsbeleid van apparatuur. 
Tijdens de onderzoekperiode kwam het regelmatig voor dat er bijna geen 
produktiepartijen gemaskeerd konden worden omdat ontwikkelaars langdurig hun 
eigen partijen aan het belichten waren, opleidingen een machine nodig had en 
omdat er standaard twee van de zes machines waren gereserveerd voor 
spoedpartijen en één ontwikkelgroep. 

Een goede planning van de controlemetingen (zodanig dat zo min mogelijk 
apparatuur tegelijk geblokkeerd is). 

- Een flexibele taakverdeling van operators, waarbij operators afhankelijk van de 
situatie ingezet kunnen worden. 

- Verlaging van de downtijd van apparatuur. 
Dit kan bereikt worden door regelmatige controle van de apparatuur; een snelle 
reaktie van de onderhoudsdienst op machinestoringen; snelle diagnose door 
goede informatie-overdracht tussen operators, engineers en onderhouds
medewerkers en een goede overdracht van informàtie over de apparatuur. 
Tijdens de onderzoekperiode schortte hier nog wel het een en ander aan. De 
samenwerking tussen de GeKa-operators en de vaste GeKa-engineers verliep 
goed. Onderhoudsmedewerkers waren echter nauwelijks betrokken bij de gang 
van zaken in de GeKa. Als er een storingsmelding op de printer in de onder
houdsruimte kwam, duurde het soms geruime tijd voordat iemand reageerde. 
Men had geen band met de fabriek en weinig inzicht in de voor de fabriek 
belangrijke prioriteiten. Over en weer gaf men elkaar de schuld van de vele 
problemen met de apparatuur. 

Een andere manier om produktieverhoging te bereiken loopt via de kwaliteit van het 
afgeleverde produkt. Voor de GeKa is een verlaging van het reparatieniveau van 
belang. Tijdens de eerder genoemde driewaakse registratieperiode lag dit gemid
deld vijf maal zo hoog als de norm. 

Omdat snelle groei van de produktie voor de GeKa uitermate belangrijk was, zijn al 
tijdens de onderzoekperiode een aantal signaleringen ingevoerd zoals: een 
weergave van het aantal verwerkte partijen in de GeKa; een weergave van het 
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reparatiepercentage en een weergave van de gemiddelde output per GeKa
operator. 

Het tweede prestatiecriterium heeft betrekking op de partijenstroom door de GeKa. 
Tijdens het onderzoek was de werkelijke doorlooptijd in de fabriek twee maal zo 
lang als de nagestreefde doorlooptijd. Verkorting van de doorlooptijd is in de 
turbulente IC-markt van belang voor de produktieplanning. De fabriek kan dan op 
grond van betrouwbaarder informatie over de vraag aangestuurd worden. Uit een 
analyse van de lijninhoud gedurende tien weken, kwam naar voren dat de gemid
delde doorlooptijd in de GeKa niet dramatisch hoog was. De spreiding was wel 
bijzonder groot. Voor de klanten van de GeKa is het van belang dat de spreiding in 
de doorlooptijd zo klein mogelijk gehouden wordt. Zij moeten van een regelmatige 
partijenstroom verzekerd kunnen zijn. 

Verhoging van de leverbetrouwbaarheid en verlaging van de doorlooptijd kan onder 
meer bereikt worden door: 

- Verlaging van de downtijd van apparatuur. 

- Verlaging van het reparatieniveau. 

- Invoering van een plandagensysteem of andere maatregelen die leiden tot een 
goede mix van in bewerking genomen partijen. (Van alle maskerstappen een 
gelijk aantal partijen doorzetten.) 

- Zo min mogelijk partijen te blokkeren voor nadere bestudering. 
Tijdens de onderzoekperiode gebeurde het regelmatig dat partijen door ontwikke
laars en engineers geblokkeerd werden. Omdat deze in dagdienst werkten, 
bleven deze partijen vaak erg lang staan. In de fabriek waren bijzonder veel 
personen die met een stopstempel de voortgang kónden blokkeren. 

• Beperking van het aantal type-gebonden prioriteitsregels en beperking van 
nevenstromen. 
Door de lange doorlooptijd zochten verschillende groeperingen die van de fabriek 
afhankelijk waren, middelen om hun partijen sneller te laten doorstromen. Bij 
gelijkblijvende capaciteit betekende dit een nog langere doorlooptijd voor de 
hoofdstroom. Dit leverde vaak weer extra spoedpartijen op. 

- Multi-inzetbare operators die binnen de GeKa in staat zijn snel ophopingen van 
partijen weg te werken. 

Veel gedragingen die positief werken op een verhoging van de output, bevorderen 
tevens doorlooptijdverkorting. Datzelfde geldt voor het volgende criterium: de 
produktkwaliteit 

Produktkwaliteit is gedefinieerd als "voldoen aan de technische specificaties". Aan 
de produktkwaliteit van het eindprodukt worden vanuit de markt steeds strengere 
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eisen gesteld. Voor de GeKa is het reparatiepercentage de meest zichtbare maat 
voor de mate waarin de GeKa aan de specificaties voldoet. In de rapportage aan 
de afdelingsleiding zijn 34 gedragingen opgesomd die, volgens de toen heersende 
inzichten, konden bijdragen aan een verhoging van de produktkwaliteit De 
belangrijkste richtlijnen hebben te maken met de keuze van partijen en de doorstro
ming; de stofbeheersing; de controle van apparatuur en hulpmiddelen en de 
informatie-overdracht over onder andere fouten en storingen. 

Operators hielden doorgaans wel voldoende rekening met de specifieke eisen die 
de verschillende bewerkingen aan wacht- en doorlooptijden stelden. Tevens hielden 
ze zich goed aan de stofbestrijdingsvoorschriften. In de GeKa werd echter veel 
extra stof geproduceerd door het vele heen en weer geloop van produktbegelei
ders, operators met spoedpartijen onder hun arm en ontwikkelaars. Aan de 
informatie-overdracht over wijzigingen en mogelijke problemen en aan de terugkop
peling van gegevens vanuit de visuele controle kon nog het een en ander verbeterd 
worden. 

Het vierde criterium is de kwaliteit van de arbeid van operators. Door de afdelings
leiding was vóór de diagnosefase gesteld dat gezocht moest worden naar een 
organisatie-ontwerp waarin GeKa-operators werkzaamheden van een dusdanig 
niveau zouden verrichten dat een funktiegroep verhoging tot de mogelijkheden zou 
behoren. Dat hield in dat GeKa-operators diepgaander kennis, meer beslissing
ruimte en verantwoordelijkheid zouden moeten krijgen. 

In de huidige situatie regelden GeKa-operators, vooral tijdens nachtdiensten al veel 
zelf. Tijdens de dagdienst werd hun autonomie beperkt door de diverse in de 
fabriek aanwezige deskundigen. Een aantal van hen wilden de informele vrijheid 
van de operators sterk beperken. 
Operators waren juist erg tevreden over de vrijheid die ze in de nog in Ópbouw 
zijnde fabriek hadden verworven. Op vraag 22 uit de vragenlijst antwoordde 12% 
dat ze zeer tevreden waren over hun huidige werk; 82% is tevreden en 6% laat het 
in het midden. 

6.4 Ontwerp. 

Tijdens de looptijd van het onderzoek zijn er in de GeKa al een aantal veranderin
gen ingevoerd. Onder druk van de problemen kon men niet altijd op de definitieve 
onderzoeksresultaten wachten. De verschillende groepen die gebruik moesten 
maken van de fabriek en de produktgroepleiding drongen aan op snelle ver
beteringen. Het onderzoeksteam moest soms met suggesties voor mogelijke 
veranderingen komen, om veranderingen die zeker niet bij de kenmerken van het 
werk van de GeKa pasten te kunnen blokkeren. 
Een aantal mogelijke verbeteringen kwam al duidelijk uit de eerste resultaten naar 
voren. Zo is tijdens de onderzoekperiode de opleiding van GeKa-engineers en 
operators verbeterd en is een informatiesysteem geïntroduceerd waarbij operators 
dagelijks geïnformeerd werden over de prestaties van de GeKa. 
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Tevens kreeg men meer aandacht voor het belang van een goede samenwerking 
tussen de Reparatie en Onderhoudsgroep en de fabriek. Diagnose, ontwerp en 
implementatie verliepen vaak parallel. 

In deze paragraaf worden eerst de ontwerpregels die van belang zijn voor de GeKa 
beschreven. Vervolgens komt aan de orde hoe, in nauwe samenwerking met de 
betrokkenen het ontwerp ingevuld is. Tabel 6.4 vat de ontwerpregels die voor de 
GeKa van belang zijn samen. 

De taakverdelingsstructuur. 

Oe ontwerpregels uit tabel 6.4 geven verschillende aanwijzingen. Gezien de hoge 
complexiteit, is een gedifferentieerde taakverdelingsstructuur gewenst (regel 1). Er 
zijn echter ook sterke invloeden die minder differentiatie noodzakelijk maken zoals 
de hoge grenstransaktie-onzekerheid, het snelle tempo van nieuwe ontwikkelingen 
en de voor een aantal aktiviteiten hoge bewerkingsonzekerheid (regel 12, 14 en 4). 
Voor de prestatiecriteria 'snelle groei naar maximale produktie' en 'een korte 
doorlooptijd' is het van belang dat medewerkers flexibel kunnen reageren op 
onvoorspelbare gebeurtenissen. Een organisatievorm waarbij er wel sprake is van 
verticale differentiatie, maar de horizontale differentiatie beperkt is, is hiervoor een 
oplossing. Verder is overlap tussen de taakgebieden van de diverse medewerkers 
gewenst. 

Op dit moment is er sprake van een zekere mate van verticale differentiatie: 
operators voeren de gestandaardiseerde werkzaamheden uit, engineers werken 
aan de optimalisatie van de apparatuur. Daarnaast voeren de engineers ook een 
groot aantal dagelijkse controle-aktiviteiten uit waardoor ze weinig tijd overhouden 
voor hun eigenlijke taak en vrijwel continu onder tijdsdruk werken. Voor operators 
streeft men naar multi-inzetbaarheid. Onderhoudsmedewerkers staan opgesteld 
voor een aantal min of meer gelijksoortige machines in twee fabrieken. Daarbij is 
geen rekening gehouden met de clusterindeling in de fabriek. De onderhoudsmede
werker die een mankement aan de belichtingsapparatuur verhelpt, moet zijn collega 
er bij halen als de problemen bij het bedekken ontstaan. Een extra moeilijkheid 
vormt de scheiding tussen mechanisch en elektrisch geschoolde vaklieden. De 
grote groep onderhoudsmedewerkers, die elk slechts verstand hebben van een 
klein deel van de GeKs-apparatuur, bemoeilijkt het overleg over storingen met de 
engineers. Ook de operators zijn slechts incidenteel betrokken bij aktiviteiten rond 
het verbeteren van de prestaties van de GeKa. Er wordt over en weer gemopperd 
over "de fabriek" die de apparatuur stuk draait en de onderhoudsgroep die geen 
hart voor de zaak heeft en na uren pas komt om vervolgens als het koffietijd is, 
alles te laten liggen. Onderhoudsmedewerkers klagen dat ze niet betrokken worden 
bij de gang van zaken in de fabriek. 
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Tabel6.4: Taakkenmerken en ontwerpregels. 

KENMERK NR. ONTWERPREGEL 

1. COMPLEXITEIT 

HOOG 1) GEDIFFERENTIEERDE T AAKVERDELINGSSTRUCTUUR 

2. BEWERKINGSONZEKERHEID 

LAAG (PROCESSTAPPEN UIT· 2) SCHEIDING REGELING • UITVOERING KAN 
VOEREN. CONTROLES, SOM· 3) COÖRDINATIE KAN VIA PLANNING EN STANDAARDISATIE 
MIGE CORRECTIES) 4) GEDIFFERENTIEERDE T AAKVERDELINGSSTRUCTUUR MOGELIJK 

17) INFORMATIE-OVERDRACHT VIA FORMELE PROCEDURES MOGELIJK 

HOOG (ANALYSE PROBLE· 2) REGELING - UITVOERING NIET SCHEIDEN 
MEN, SOMMIGE CORRECTIES) 3) COÖRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AFSTEMMING 

4) MINDER GEDIFFERENTIEERDE T AAKVERDELINGSSTRUCTUUR 
17) MEER INFORMELE INFORMATIE-OVERDRACHT 
25) CONTINUE OPLEIDING 
31) LEIDER GEBRUIKT MEER PERSOONLIJKE COÖRDINATIEMECHA-

NISMES 

3. AFHANKELIJKHBDSRELAnESTUSSENTAKEN 

- SEQUENTIEEL (TUSSEN PLOE· 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISAnE EN PLANNING. 
GEN EN TUSSEN ACHTEREEN· 18) INFORMAnE-OVERDRACHT VOORAL SCHRIFTELIJK. 
VOLGENDE PROCESSTAPPEN) 

WEDERZIJDS (GEZAMENLIJK 5) COÖRDINAnE VIA STANDAARDISATIE EN PLANNING EN WEDER-
GEBRUIK VAN DE APPARA· ZIJDSE AANPASSING 
TUUR, ANALYSE VAN STORIN- 6) COÖRDINAnEBESLISSINGEN DELEGEREN NAAR DE UITVOERING 
GEN) 18) INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAL MONDELING 

26) BELONINGSSYSTEEM DIENT SAMENWERKING TE BEVORDEREN 

4. DE VARIËTEIT AAN PRODUKTEN EN BEWERKINGEN 

LAAG 9) COÖRDINATIEBESLISSINGEN OVER DE VOLGORDE VAN PRODUK-
TEN HOEVEN NIET GEDELEGEERD TE WORDEN 

Is. GRENSTRANSAKTIE..ONZEKERHEID 

HOOG + HOOG VERSTO· 11) REGELBESLISSINGEN BIJ UITVOERING NEMEN 
RINGSPOTENTIEEL 10) REGELBESLISSINGEN MOEILIJK VAN ELKAAR TE SCHEIDEN 

12) OVERLAP TUSSEN DE TAAKGEBIEDEN VAN GROEPSLEDEN 
20) MEER INFORMATIEVERZAMELING OVER DE OMGEVING VAN DE 

GROEPNODIG 
32) LEIDING DIENT SNEL BEREIKBAAR TE ZIJN 

6. HET nEMPO VAN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

HOOG 13) FLEXIBELE ORGANISATIE NODIG 
14) FLEXIBELE MEDEWERKERS NODIG (OP MEER DAN ÉÉN 

TAAKGEBIED INZETBAAR) 
21) MEER (KWALITATIEVE) INFORMATIEVERZAMELING OVER DE OMGE· 

VING 
22) FLEXIBEL INFORMATIESYSTEEM NODIG 
26) OPLEIDING CENTRAAL GECOÖRDINEERD EN EXTERN 

7. DE GROEPSGROOTTE 

GROOT (46) 15) DIFFERENTIATIE IS MOGELIJK 
16) COÖRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AANPASSING WORDT MOEILIJKER 
23) FORMELER INFORMATIESYSTEEM NODIG 
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De beslissingsstructuur. 

Volgens de ontwerpregels uit tabel 6.4 dient de coördinatie zowel door middel van 
standaardisatie als planning als wederzijdse afstemming plaats te vinden. Vooral in 
situaties met een hoge bewerkingsonzekerheid is wederzijdse afstemming tussen 
operators, engineers en onderhoudsmedewerkers vereist. 
De grootte van de groep die met elkaar dient samen te werken maakt dit echter 
niet eenvoudig. 
De hoge grenstransaktie-onzekerheid brengt met zich mee dat regelbeslissingen 
moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Bij het nemen van beslissingen over bijvoor
beeld de volgorde van partijen, het moment van bedekken, het moment waarop 
controlemetingen plaats kunnen vinden en over de werkverdeling dient men 
rekening te houden met de onderlinge relaties tussen deze besluiten. Het hoge 
verstoringspotentieel van de GeKa en de gewenste snelle reaktie maken delegatie 
van regelbeslissingen naar de GeKa zelf gewenst. 
In de ideale situatie heeft de GeKa dus een grote mate van autonomie. Beslissin
gen die de prestaties van de GeKa direct beïnvloeden, worden in de GeKa 
genomen en er vindt regelmatig afstemming plaats tussen operators, engineers en 
onderhoudsmedewerkers. 

In de praktijk is deze situatie nog lang niet bereikt. Verschillende regelbeslissingen 
worden door erg veel verschillende personen, onafhankelijk van elkaar genomen. 
De GeKa zelf heeft in veel gevallen hier geen invloed op. Vaak liggen de verant
woordelijkheden onduidelijk. Een aantal groepen voor wie de GeKa van groot 
belang is, grijpen regelmatig in in de gang van zaken in de GeKa. De GeKa heeft 
zelf weinig invloed op de voor de stofbeheersing zo belangrijke beslissing van de 
toegang tot de GeKa. Dit leidt tot de reeds in de oriëntatiefase geschetste proble
men: te weinig apparatuur beschikbaar voor produktie; een onregelmatige produkt
stroom; te veel "buitenstaanders" in de GeKa en apparatuur die te lang en te vaak 
buiten bedrijf is. 

Het informatiesysteem. 

Volgens de ontwerpregels kan een groot deel van de informatie die de GeKa voor 
haar funktioneren nodig heeft via een formeel, schriftelijk informatiesysteem worden 
overgedragen. Als het echter aktiviteiten met een hoge bewerkingsonzekerheid 
betreft, waarbij er tevens sprake is van wederzijdse afhankelijkheid, dient dit 
aangevuld te worden met mondelinge informatie. De hoge grenstransaktie-onzeker
heid maakt het nodig om veel informatie over de directe omgeving van de groep te 
verzamelen. Het hoge tempo van nieuwe technische ontwikkelingen brengt met 
zich mee dat er meer kwalitatieve informatie over de omgeving verzameld dient te 
worden. 

Binnen de GeKa is de informatievoorziening over de uit te voeren bewerkingen en 
de partijenstroom in de fabriek uitermate goed geregeld. Het geautomatiseerde 
informatiesysteem bevat al deze gegevens en wordt tevens gebruikt voor het 
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doorgeven van bijzonderheden. Informatie ten behoeve van de beheersing van de 
aktiviteiten is ook uit dit systeem te halen. Het management heeft op elk moment 
inzicht in de prestaties van de GeKa en bijvoorbeeld het aantal partijen in een 
reparatieroute. Bij de medewerkers van de GeKa is deze informatie echter niet 
bekend. Op de vraag wat de output van de GeKa per dag moet zijn, lopen de 
antwoorden sterk uiteen. Informatie over vóór of achterstand ten opzichte van de 
norm wordt nu ook niet gebruikt bij beslissingen over de toewijzing van apparatuur. 
Het analyseren van storingen in de apparatuur is een aktiviteit die meestal geken
merkt wordt door een hoge bewerkingsonzekerheid. Hierbij dient informatie uitge
wisseld te worden tussen engineers, operators en onderhoudsmedewerkers. Dit 
gebeurt veel te weinig. Tussen engineers en operators is wel veel kontakt, maar 
onderhoudsmedewerkers staan daar buiten. Als gevolg daarvan weten ze weinig 
van de fabriek en voelen zich er ook niet bij betrokken. Dit uit zich in een minder 
gemotiveerde houding en een geringe bereidheid om buiten de officiële werktijden 
mee te helpen om een grote storing snel op te lossen. De barrière die door de 
stofarme kleding en de luchtsluizen tussen de onderhoudsgroep en de fabriek 
opgeworpen is, verhoogt de afstand nog verder. Bij de beschrijving van de verde
ling van taken in de GeKa is aan de orde gekomen, dat engineers erg veel tijd kwijt 
zijn aan het uitvoeren van dagelijkse dingen zoals de standaardmetingen aan de 
apparatuur. Hierdoor komen ze onvoldoende toe aan het verzamelen van informa
tie op hun vakgebied. 

Het opleidingssysteem. 

Binnen de GeKa is opleiding erg belangrUk. Het hoge tempo van nieuwe technolo
gische ontwikkelingen brengt met zich mee dat engineers en procesontwikkelaars 
zich continu op de hoogte dienen te stellen van nieuwe ontwikkelingen. Deze 
dienen dan weer vertaald te worden in goede instructies voor de operators. Ook de 
hoge bewerkingsonzekerheid maakt een continue opleidingsinspanning noodzake
lijk. Daarbij moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de leermoge
lijkheden die het werk zelf biedt. 

Eén van de oorzaken van de aanloopproblemen van de GeKa lag in het feit dat bij 
de in gebruik neming van de nieuwe fabriek bijna niemand van de nieuwe perso
neelsleden voldoende ervaring met de IC-fabricage had. Medewerkers waren niet 
tijdig aangetrokken en bijvoorbeeld in één der oudere fabrieken opgeleid. Samen 
met de extreem gevoelige apparatuur leidde dit tot veel produktieproblemen. Via 
veel inspanning trachtte de instructiegroep deze achterstand in te halen. Omdat ze 
nog geen gelegenheid hadden gehad om zelf alle GeKa-apparatuur te leren, hielp 
dit slechts voor een aantal apparaten. Andere medewerkers, vaak afkomstig uit 
verschillende groepen binnen de fabriek, verzorgden de rest van de opleiding. Bij 
de visuele controle leidde dit tot problemen omdat verschillende personen verschil
lende normen hanteerden. Er ontstonden meningsverschillen over de vraag of de 
visuele controle wel door de GeKa-operators zelf uitgevoerd diende te worden. Het 
uit de groep halen van de controle op de eigen kwaliteit zou tevens betekenen dat 
de voornaamste mogelijkheid om via het werk te leren, zou verdwijnen. 
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Het beloningssysteem. 

De wederzijdse afhankelijkheid, veroorzaakt door het gezamenlijk gebruik van 
apparatuur betekent voor het beloningssysteem dat dit samenwerking dient te 
bevorderen. 

Het beloningssysteem van het concern was sterk individueel gericht. Verder 
bevorderde het multi-inzetbaarheid. Het inzetbaar zijn in meer dan één cluster 
vergrootte de promotiekans. Dit bracht met zich mee dat de meer ervaren GeKa
operatórs probeerden een functie in de andere clusters te vinden. Ook functies als 
spoedpartijen-operator of operator voor één proces waren in- trek. Bij de laatste 
functies loopt één operator met een speciale partij de gehele fabriek door en voert 
bijna alle bewerkingen zelf uit. Het beloningssysteem bevorderde dus het wegtrek
ken van de weinige ervaren operators uit de GeKa. 
Tijdens de ondezoeksperiode gingen er, onder druk van de slechte resultaten van 
de GeKa, stemmen op om een prestatiebeloningssysteem voor operators in te 
voeren. Operators zouden niet meer moeten rouleren, maar op een vaste werkplek 
ingezet worden om snelheid op te kunnen bouwen. Via het geautomatiseerde 
informatiesysteem zou men de individuele prestaties kunnen registreren. Hier zou 
dan de beloning aan gekoppeld worden. Het is duidelijk dat een dergelijk belo
ningssysteem negatieve gevolgen zou hebben voor de samenwerking en de 
prestaties van de GeKa. Operators zouden in de pauzes van hun collega's hun 
partijen er niet meer bij nemen; ze zouden de eenvoudigste partijen eerst belichten 
waardoor er bij de ontwikkelaar problemen zouden ontstaan, en noodzakelijke 
indirecte werkzaamheden zoals het schoonmaken van de apparatuur, zouden ze 
aan de ploeg na hen overlaten. 

Leiderschap. 

In de GeKa is er zowel sprake van hoge bewerkingsonzekerheid als van hoge 
grenstransaktie-onzekerheid. De leiding zal dus veel gebruik moeten maken van 
persoonlijke coördinatiemechanismes. Tevens zal de leiding snel bereikbaar dienen 
te zijn voor overleg als onverwachte problemen dit vragen. 

Bij de beschrijving van de huidige organisatiestructuur, is reeds vermeld dat de 
afdelingsleiding zich bijna niet meer in de fabriek liet zien. Zeker in de dagdienst 
was de ploegleiding ook veel afwezig. Uit de antwoorden op de vragenlijst komt 
naar voren dat operators de indruk hebben dat de afdelingschef niet meer weet wat 
er onder het personeel leeft. Men vertelt dat hij in het begin nog wel eens bij de 
operators ging zitten praten, maar dat hij het nu te druk heeft. Bij afwezigheid van 
een duidelijke leiding, gingen veel pressure-groepen zich met de gang van zaken in 
de fabriek bemoeien. Dit bracht met zich mee dat de operators voortdurend werden 
geconfronteerd met wisselende, vaak tegenstrijdige richtlijnen. 
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Conclusies. 

Tussen de feitelijke structuur en de organisatiestructuur die past bij de kenmerken 
van het takenpakket en de omgeving van de GeKa bestaan een aantal fundamen
tele verschillen. De grootste verschillen zijn bij de taakverdelingsstructuur en de 
beslissingsstructuur te zien. 
In het ideale geval werken operators, engineers en onderhoudsmedewerkers nauw 
met elkaar samen, in zoveel mogelijk vaste teams. In de praktijk stond de onder
houdsorganisatie los van de fabriek en werkten wisselende monteurs aan storingen 
in de GeKa. Dit gaf tevens problemen rond de uitwisseling van informatie. 
In het ideale geval worden de dagelijkse beslissingen over de in- en output van de 
GeKa, over de toewijzing van apparatuur en mancapaciteit en de interne coördina
tiebeslissingen in de GeKa genomen. In de praktijk had de GeKa weinig beslis
singsruimte en werd men geconfronteerd met aanwijzingen die strijdig met elkaar 
waren. Het ontbreken van een duidelijk aanwezig leiderschap maakte de onduide
lijkheid alleen maar groter. 

Onder druk van de problemen gingen er steeds meer stemmen op voor een 
organisatievorm die nog minder paste bij de kenmerken van het werk. Met name 
de engineers pleitten voor een Tayloristische arbeidsdeling waarin laag gekwalifi
ceerde, vaste operators op hun eigen machine snelheid zouden kunnen opbouwen. 
De visuele controle zou dan weer door een aparte groep uitgevoerd moeten 
worden en een systeem van prestatiebeloning zou voor de nodige motivatie 
moeten zorgen. 

In situaties waarin de bestaande organisatiestructuur sterk afwijkt van de structuur 
die bij de kenmerken van het takenpakket past, heeft het management twee opties: 

a. Het veranderen van de onderliggende kenmerken van het takenpakket en de 
omgevingssituatie. 

b. Aanpassing van de organisatiestructuur aan de bestaande taak- en situatie
kenmerken. 

In de situatie van de GeKa moeten beide aangepast worden. De grenstransaktie
onzekerheid van de GeKa kan verminderd worden door bijvoorbeeld extra werk en 
ontwikkelpartijen op te nemen in het normale produktieplanningssysteem. 
Aan de andere kant moet de organisatie zo gestructureerd worden dat de onvermij
delijke verstoringen beheersbaar worden. 

Het advies werd door de afdeling overgenomen. Men besloot onder andere om een 
teamstructuur in te voeren en de GeKa meer zelf te laten beslissen. Omdat de 
organisatievorm van de GeKa niet los van de rest van de afdeling gezien kan 
worden, werd deze ook bij de discussie betrokken. De GeKa stond model voor de 
rest van de afdeling. 
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Detailontwerp. 

Het detailontwerp voor de nieuwe GeKa is door de betrokkenen uitgewerkt. Hiertoe 
werd een werkgroep gevormd, bestaande uit de afdelingschef, de opzichter 
Reparatie en Onderhoud, het hoofd van de opleidingsgroep, de ploegleiding, de 
GeKa-engineers en de beide onderzoekers. Deze werkgroep diende te zorgen voor 
de integrale projectbewaking en vergaderde in totaal zes maal. De besprekingen 
werden om de paar weken gehouden. Tussendoor werden diverse voorstellen 
uitgewerkt en vond overleg met specifieke betrokkenen plaats. 

Drie deelgebieden moesten nog verder uitgewerkt worden: 

1. De optimale organisatie van de ploeg 

2. De werkverdeling in de GeKa 

3. De layout van de GeKa. 

Uiteindelijk werden de volgende keuzes gemaakt: 

Er werden vaste teams gevormd van operators, engineers en onderhoudsmede
werkers. Om deze vaste teams te kunnen formeren, moesten de fabriek en de 
onderhoudsdienst gereorganiseerd worden. Het aantal clusters in de fabriek werd 
teruggebracht van zeven naar vier. Om het belang van een goede werkoverdracht 
te accentueren, werd een half uur per wissel werkoverdracht ingepland voor ploeg
leiders, engineers en onderhoudsmedewerkers van de clusters. 

Er werd gekozen voor operators van drie verschillende niveaus. 
Bij de discussies over de werkverdeling in de GeKa stond, mede omdat dit één van 
de aanleidingen was tot de doorlichting, het takenpakket van de operator centraal. 
Belangrijke vragen waren: 

1 . Hoever kunnen we de taken van de operator uitbreiden; wat kan een gewone 
operator nog bevatten? 

2. Welke niveaus van operators moeten we onderscheiden? 

Een belangrijk uitgangspunt bij het beantwoorden van de eerste vraag was het 
vereiste evenwicht tussen technische kennis en bevoegdheden. Dat betekende, dat 
een operator die voldoende kennis bezat, ook bevoegd moest zijn om bijvoorbeeld 
een apparaat weer vrij te geven. Hulpmiddel bij de discussies was de lijst met alle 
GeKa-taken die tijdens de analysefase was opgesteld. Ten behoeve van de 
discussies werd hieruit een totaal overzicht samengesteld wat aangevuld was met 
de voor de GeKa belangrijke beslissingen. Uit dit takenoverzicht werden eerst die 
taken en beslissingen geselecteerd die in de nieuwe GeKa door operators uitge
voerd zouden worden. De overige aktiviteiten werden verdeeld over de engineers 
en de onderhoudsmedewerkers. 
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Vervolgens werden verschillende voorstellen om taken te groeperen met hun vóór
en nadelen besproken. 

Uiteindelijk werd voor drie niveaus van operators gekozen. 
Onderaan staat de "operator basisniveau". Deze bezit globale basiskennis van 
processen en apparatuur en kan een aantal apparaten bedienen, waarover hij 
rouleert. Dit is een startfunctie, waarin de beslissingsruimte beperkt is. 
Na ongeveer een jaar kan men opgeleid worden tot "operator vakman". Deze bezit 
naast de basiskennis diepgaande kennis van één of meer deelgebieden. Zijn 
beslissingsruimte is groter. Hij voert een aantal controles uit; kan in veel gevallen 
zelfstandig beslissen over correcties; voert eerste-lijns reparaties uit aan zijn 
apparatuur en is de gesprekspartner van engineers en onderhoudsvaklieden. Het 
hoogste niveau is de voorwerker. Dit is een verbijzondering van het tweede niveau, 
aangevuld met een aantal besturingstaken. Een belangrijke functie van de voorwer
ker is bijvoorbeeld de grenscontrole. Voor de GeKa betekent dit onder andere: 
overleg met de ploegleiding over prioriteiten in verband met afwijkingen in andere 
clusters; communicatie met toeleveranciers van hulpmaterialen en - niet te verge
ten - de functie van "portier" die alle onbevoegde personen buiten de GeKa houdt. 

De lay-out van de GeKa werd in beperkte mate aangepast. 
Voor het aanpassen van de lay-out van de GeKa werd een aparte werkgroep 
geformeerd. Een van de eerste akties van de werkgroep was het verzamelen van 
ideeën van GeKa-medewerkers. In totaal werden er elf ideeën ingediend en 
besproken. Uiteindelijk koos men voor slechts één doorgeefluik, op de grens van 
de afdeling. Meer luiken zou te beperkend zijn geweest voor de mogelijkheden van 
wederzijdse aanpassing. Verder werden andere deuren geplaatst. 

Gelijktijdig met de besluitvorming over de verdeling van taken en beslissingen in de 
fabriek werd het informatiesysteem aangepast aan de nieuwe situatie. Tevens 
werden er opleidingsplannen opgesteld voor de operators en de onderhoudsvaklie
den en werden de nodige akties ondernomen om het beloningsniveau aan te 
passen aan de nieuwe organisatievorm. 

6.5 Implementatie. 

Gedurende de gehele looptijd van het onderzoek in de GeKa vonden analyse, 
ontwerp en implementatie parallel aan elkaar plaats. In totaal zijn er zes deelrap
portages uitgebracht. Elk rapport leidde tot nieuwe inzichten en akties om de voor
naamste problemen op te lossen. Een belangrijke rol van de onderzoekers daarbij 
was het voorkomen dat men oplossingen zocht in een andere richting, dan die 
waarin het uiteindelijke advies waarschijnlijk zou wijzen. Soms werden er op 
initiatief van de onderzoekers alvast maatregelen genomen om erger te voorko
men. Een voorbeeld hiervan is het informatiesysteem over de output van de GeKa. 
Tijdens de onderzoekperiode is een informatiesysteem ontworpen waarbij dagelijks 
de volgende prestatiecriteria voor de Geka werden bijgehouden: 
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1. Het aantal gemaskeerde partijen. 
2. Het reparatiepercentage. 
3. De gemiddelde output per GeKa-operator 

Gedurende één periode werden deze gegevens enkel bijgehouden. Aan het begin 
van de volgende periode is in een aantal informatiebijeenkomsten met GeKa
operators, ploegleiding en engineers het doel van deze grafieken besproken. 
Vervolgens werden ze in de GeKa gehangen en dagelijks bijgehouden. 

In de vorige paragraaf is reeds vermeld, dat het detailontwerp voor de GeKa en de 
rest van de afdeling door de betrokkenen zelf is uitgewerkt. Dit bracht met zich 
mee dat parallel aan de besluitvorming de nodige akties werden gestart om de 
veranderingen door te voeren. Tevens werden invoeringsdata afgesproken. Na zes 
vergaderingen werd de werkgroep opgeheven. Het detailontwerp was gereed en de 
gestarte akties zouden in de normale overlegkanalen van de afdeling verder 
worden gevolgd. 

6.6 Evaluatie en nazorg. 

Doordat veel veranderingen reeds tijdens de onderzoekperiode waren ingevoerd 
kon de eerste evaluatie van een aantal veranderingen nog tijdens het onderzoek 
plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de evaluatie van het effect van het inge
voerde feedbacksysteem voor de GeKa. Onmiddellijk na de invoering gingen de 
prestaties van de GeKa omhoog. De output per GeKa-operator steeg met 12% en 
het aantal reparaties liep met 30% terug. Na drie maanden was de output per 
GeKa-operator nog steeds drie procent hoger dan in de periode voor de invoering. 
Het reparatiepercentage was echter nog verder teruggelopen. Ten opzichte van de 
eerste meting was dit nu met 44% gedaald. De feedback over de resultaten van de 
GeKa had dus een belangrijke kwaliteitsverhoging met zich mee gebracht. Gezien 
het hoge aantal reparaties betekende dit een belangrijke prestatieverbetering voor 
de GeKa. 

Het onderzoek in de GeKa is samen met een lokale adviseur uitgevoerd. Dit was 
van groot belang voor het kontakt met de fabriek. Tevens betekende dit dat lokaal 
voldoende deskundigheid aanwezig was, om de nodige continuïteit te garanderen. 
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7 HET VLIEGTUIGBEDRIJF. 

De vierde case-studie verschilt sterk van de eerste drie. De eerste drie case
studies zijn uitgevoerd in produktiebedrijven. Als vierde is een onderneming uit de 
dienstverlening gekozen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het onderhoud, de revisie, 
reparatie en modificatie van vliegtuigen. Tevens verzorgt het de af- en ombouw van 
nieuwe vliegtuigen. Het specifieke karakter van de werkzaamheden brengt met zich 
mee, dat een daarbij passende onderzoeksmethode gevonden moest worden. Tij
dens de diagnosefase zijn de kenmerken van het takenpakket en de organisatie 
voornamelijk bestudeerd aan de hand van één groot vliegtuigonderhouds- en 
modificatieproject Één vliegtuig is op de voet gevolgd, vanaf het moment waarop 
met de werkzaamheden gestart werd, tot het moment waarop het vijf maanden 
later, onherkenbaar veranderd, weer de lucht in ging. Daarbij was uiteraard het 
model weer richtinggevend voor de vraag welke gegevens te verzamelen. Bij de 
beschrijving van de resultaten, wordt dezelfde indeling aangehouden als bij de drie 
voorafgaande studies. 

7.1 Eerste kontakt. 

Het vliegtuigbedrijf was geïnteresseerd in een case-studie volgens de lijnen van het 
model, omdat men verwachtte dat gegevens hieruit konden helpen bij het invoeren 
van netwerkplanning. Men had een netwerkplanningspekket in huis en wilde dit 
gaan gebruiken voor grote vliegtuigonderhouds- en modificatieprojecten. Om een 
aantal redenen bleek het niet eenvoudig om dit binnen het vliegtuigbedrijf in te 
voeren: 

- Het onderhoudsaanbod bleek in hoge mate onvoorspelbaar te zijn. Een aan
zienlijk deel van het onderhoud presenteert zich pas tijdens de stop, terwijl ook 
de marktsituatie gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid. 

De samenhang tussen de verschillende onderhoudsaktiviteiten is uitermate 
complex. 

- Het vliegtuigbedrijf kent een multiprojectsituatie. 

- Tijdens een project wordt een groot aantal aktiviteiten uitgevoerd. Tijdens een 
grote onderhoudsbeurt moet een vliegtuig op ongeveer 500 punten geïnspec
teerd worden. Uit deze inspecties vloeien ongeveer duizend reparatiekaarten 
voort. Het bleek niet eenvoudig om goede keuzes te maken ten aanzien van de 
gewenste mate van detail van de planning. 

- Binnen de produktieafdelingen van het vliegtuigbedrijf bestond een sterke 
informele structuur. De wijze waarop projecten aangepakt werden, was sterk 
persoonsgebonden. 
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- De acceptatie van netwerkplanning door de organisatie van het vliegtuigbedrijf 
was gering. 

In gesprekken over het netwerkplanningsproject kwam naar voren, dat de gege
vens die bij de case-studie verzameld worden, een bijdrage konden leveren aan 
het netwerkplanningsproject bij het vliegtuigbedrijf. De beschrijving van het taken
pakket zou hulp kunnen bieden bij het identificeren van standaardtaken en hun 
onderlinge relaties. De beschrijving van de huidige organisatie was van belang om 
de huidige wijze van plannen en besturen te achterhalen. De analyse van de 
kenmerken van het takenpakket zou inzicht geven in de bronnen en de hoogte van 
de onvoorspelbaarheden. 

Tijdens de oriënterende gesprekken met medewerkers van de afdeling Personeel 
en Organisatie van het vliegtuigbedrijf kwam nog een aantal redenen naar voren 
waarom een studie met behulp van het model nuttig zou kunnen zijn: 

- Men was gestart met een reorganisatie van het totale bedrijf, maar had de 
reorganisatie van de werkvloer nog even uitgesteld. Het onderzoeksrapport zou 
de besluitvorming over de gewenste reorganisaties kunnen ondersteunen. 

- Men vroeg zich af in hoeverre de gerapporteerde onvoorspelbaarheid echt 
inherent aan de werkzaamheden was. Een hypothese was, dat de produktie
afdelingen niet bereid waren om de werkzaamheden systematisch te organise
ren. De onvoorspelbaarheid zou aangevoerd worden om de eigen autonomie 
veilig te stellen. 

7.2 Oriëntatie. 

Het vliegtuigbedrijf is een onderdeel van één van de vijf vestigingen van een 
onderneming die vliegtuigen ontwikkelt, assembleert, verkoopt en onderhoudt. Het 
vliegtuigbedrijf is gespecialiseerd in het onderhoud, de revisie, reparatie en 
modificatie van de door het moederbedrijf geproduceerde civiele en militaire 
vliegtuigen, en van F 16's. Daarnaast verzorgt het beqrijf de af- en ombouw van 
nieuwe vliegtuigen. Binnen het vliegtuigbedrijf waren ten tijde van het onderzoek 
ongeveer 425 personen werkzaam. Deze waren verdeeld over twee produktiegroe
pen en het bedrijfsbureau. Figuur 7.1 geeft het organogram van de vestiging weer. 
Omdat het onderzoek in het vliegtuigbedrijf plaatsgevonden heeft, is voor deze 
groep het organogram verder uitgewerkt. 
De totale onderneming kende ten tijde van het onderzoek een matrix-structuur. 
Men onderscheidde vier "zuilen": Financiën en Economie; Marketing en Verkoop; 
Technologie en Personeels- en Sociale Zaken. Haaks hierop staan de "program
maleiders". Voor het bedrijf in V. betekent deze structuur dat de afdeling control
ling, personeelszaken en de commerciële afdeling (aircraft services) sterk worden 
aangestuurd vanuit het moederbedrijf. Het bedrijf in V. bestaat eigenlijk uit twee 
aparte bedrijven: Het vliegtuigbedrijf en de Elmo. De Elmo produceert elektrische 
componenten voor diverse vliegtuigen en ruimtevaart-toepassingen. 
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Figuur 7.1: Vereenvoudigd organogram van het bedrijf. 
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Het vliegtuigbedrijf vormt het grootste deel van het bedrijf en is onderverdeeld in 
twee produktiegroepen en het bedrijfsbureau. Het is een typische projecten
organisatie. Onderhouds- en modificatie-projecten worden door verkoop binnenge
bracht. Doorgaans betreft dit de inspectie, reparatie en modificatie van één of 
enkele vliegtuigen. Elk vliegtuig is een apart project. Tijdens de onderzoekperiode 
kon het civiele deel van het vliegtuigbedrijf ongeveer tien vliegtuigen tegelijkertijd 
plaatsen. De doorlooptijd van een dergelijk project varieert van enkele weken, bij 
een kleine onderhoudsbeurt, tot enkele maanden, bij een groot inspectie- en 
modificatie-project. Bij elk project worden doorgaans de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 

a. technische en logistieke projectvoorbereiding; 
b. demontage van het binnengekomen vliegtuig; 
c. inspectie; 
d. het uitvoeren van reparaties en klantspecifieke wijzigingen; 
e. montage; 
f. testwerkzaamheden. 
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De volgende groepen zijn nauw betrokken bij de uitvoering van onderhouds- en 
modificatie-aktiviteiten aan burgervliegtuigen: 

- Medewerkers van de groep structuur interieur, de sterktegroep, de groep 
elektro-avionics en de maintenancegroep van de afdeling engineering. 

- De medewerkers van het bedrijfsbureau die verantwoorde-lijk zijn voor de 
technische voorbereiding, planning en calculatie, alsmede de werkvoorbereiding 
ten behoeve van de produktie. 

- De monteurs en elektromonteurs uit de groep civiel onderhoud. 

- De plaatwerkers uit de plaatwerkerij. 

- De schilders, de schoonmakers en de saaiers uit de schilderdienst/schoon
maakdienst 

- De medewerkers van de verspanende afdeling, de hydraulische afdeling, de 
instrumentenafdeling, de beklederij en de afdeling speciale processen van de 
supporting shops. 

- De medewerkers van de interne transportgroep die alle transport van vliegtuigen 
en grote vliegtuigonderdelen verzorgen. 

In de oriëntatieperiode zijn in totaal 26 personen geïnterviewd. Om een breed 
overzicht van het totale bedrijf te krijgen zijn alle afdelingshoofden voor een 
gesprek uitgenodigd. Verder is gesproken met leidinggevenden en stafmedewer
kers met wie in de diagnosefase zou worden samengewerkt. Een eerste indruk van 
de werkzaamheden bij een grote onderhoudsstop werd verkregen door een dag 
mee te lopen met een voorman-controleur en zijn groep. 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat verschillende groepen binnen het bedrijf 
verschillende meningen hadden over onder andere de oorzaken van de onvoor
spelbaarheden in het werkaanbod, de bruikbaarheid van gedetailleerde administra
tieve procedures en systemen en de bruikbaarheid van projectplanningen. In het 
algemeen is men van mening dat de samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen zou moeten verbeteren. 

Tijdens de eerste kontakten met bedrijf V. was afgesproken dat de analyse zich 
zou richten op de aktiviteiten van de afdelingen die direct betrokken waren bij de 
uitvoering van een groot onderhouds- en modificatieproject Het gewenste inzicht in 
de specifieke kenmerken van het takenpakket en de omgeving van het civiele deel 
van het vliegtuigbedrijf, zou het best verkregen kunnen worden via de studie van 
werkzaamheden rond een concreet project. Hiervoor werd de A43 geselecteerd; 
het veertiende vliegtuig uit een serie van 20 die in opdracht van één klant de 
nodige onderhoudsbeurten zouden krijgen. Tevens werden deze vliegtuigen 
ingrijpend gemodificeerd. 
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7.3 Diagnose. 

De benodigde gegevens zouden verzameld moeten worden gedurende de ruim vijf 
maanden dat de A43 in produktie was. Op welke wijze dit kon gebeuren, was op 
voorhand nog niet tot in detail bekend. Wel was duidelijk dat observatie van het 
takenpakket ~n van de gang van zaken op de werkvloer een belangrijke rol zou 
spelen. 

7 .3.1 Aanpak. 

Al na de eerste weken bleek, dat een studie die zich zou beperken tot de A43 een 
onvolledig beeld van het werk in het vliegtuigbedrijf zou opleveren. De A43 was het 
veertiende vliegtuig uit een serie vliegtuigen voor één klant die hetzelfde, omvang
rijke modificatieprogramma zouden ondergaan. Normaal kwamen dergelijke grote 
series bij het vliegtuigbedrijf niet voor. Verder was de omvang van het werkpakket 
aan één vliegtuig extreem groot. Daarom werd besloten om tevens aandacht te 
schenken aan de voornaamste gebeurtenissen rond de andere civiele vliegtuigen in 
bewerking. 

Uiteindelijk werd de informatie op de volgende manieren verzameld: 

- Via observatie. 
Elke week werd een deel van de beschikbare tijd besteed aan de observatie 
van de aktiviteiten aan de A43. Minder uitgebreide observaties vonden plaats in 
de magazijnen, de supporting shops, de plaatwerkerij, de schilderswerkplaats en 
de sealafdeling. Tevens werd een bezoek gebracht aan het zusterbedrijf. 

- Door het bijwonen van besprekingen. 
Uiteraard werd deelgenomen aan de besprekingen van de werkgroep die met 
behulp van de gegevens van de A43 aanbevelingen voor een standaard 
projectplanning opstelde. Om een beeld te krijgen van de gang van zaken bij de 
overige projecten werd het overleg over de voortgang van de civiele vliegtuig
projecten tussen de produktie en het bedrijfsbureau regelmatig bijgewoond. 
Tevens werden erg veel ad hoc overlegsituaties geobserveerd. 

- Via interviews. 
Wekelijks werden korte gesprekken gevoerd met de leidinggevenden uit de 
produktie die op dat moment aan de A43 werkten. Gespreksonderwerpen 
waren: 
a. de inhoud en voortgang van de werkzaamheden rond de A43; 
b. de plannen voor de komende week; 
c. de optredende knelpunten en verstoringen; 
d. de wijze waarop men trachtte de problemen het hoofd te bieden. 
De voortgang van de overige civiele vliegtuigprojecten werd gevolgd door 
middel van wekelijkse gesprekken met de produktieleider van produktie 1. 
Tevens vond een groot aantaf interviews plaats met medewerkers uit de materi-
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aaldienst, uit het bedrijfsbureau, uit de afdeling engineering en met anderen die 
betrokken waren bij het A43-project. Ook werden veel informele gesprekken 
gevoerd met andere medewerkers van het vliegtuigbedrijf, van het moede bedrijf 
of de klant. 

- Via een analyse van het aantal en de verdeling van de aan de A43 verloonde 
directe uren. 

- Via bestudering van documentatie zoals: Het eindrapport van de A43 en de 
A 101 met de beschrijving van alle uitgevoerde werkzaamheden; de verslagen 
van de Civiele Voortgangsbespreking; folders, technische data en het mainte
nance manual; Het handboek personeel, functiebeschrijvingen en het organisa
tieboek van de vestiging in V.; Tekortenlijsten aan de A43, lijsten van in- en 
extern uitbestede componenten, reparatiekaarten en werkopdrachten, voor
schriften en bewerkingsbladen, aircraft-utilisatiegegevens en planningen. 

- Via een enquête (zie bijlage 3). 
Deze werd ingevuld door 25 medewerkers: tien uit de groep mechanisch, vijf 
elektromonteurs, vijf plaatwerkers en vijf uit de schîlder-/schoonmaak-/sealgroep. 
Vijf van de 25 hadden een leidinggevende positie. Voor de individueel afgeno
men enquête werden die medewerkers uitgenodigd die de meeste uren aan de 
A43 hadden gewerkt. Bij de groep mechanisch is tevens rekening gehouden 
met het onderdeel van het vliegtuig waar de diverse groepen de afgelopen 
maanden aan hadden gewerkt. Dat betekende dat twee medewerkers uit de 
vleugetgroep, twee van de staart, twee uit de buik, twee uit de cabine, één uit 
de inspectiegroep en één uit de testgroep voor een gesprek aan de hand van 
de vragenlijst werden uitgenodigd. 

Aangevuld met de gegevens uit de eerste interviews leverde dit een vrij compleet 
beeld op van de specifieke werksituatie in een dergelijk vliegtuigonderhouds- en 
modificatiebedrijf. De voornaamste resultaten worden hier besproken. 

7.3.2 Het takenpakket bij civieleonderhouds-en modificatie-projecten. 

Tijdens de onderzoekperiode was het civiele deel van het vliegtuigbedrijf gespecia
liseerd in het onderhoud, de revisie, reparatie en modificatie van één type vliegtuig: 
een vliegtuig met straalmotoraandrijving met een capaciteit van tussen de 60 en 85 
passagiers. Incidenteel werden opdrachten aan een iets kleiner type vliegtuig 
uitgevoerd: een vliegtuig met propelloraandrijving en een capaciteit van 40 tot 60 
passagiers. Van het eerstgenoemde vliegtuig waren er ongeveer 250 verkocht aan 
rond de 60 verschillende gebruikers in ongeveer 40 verschillende landen. Hoewel 
telkens hetzelfde basisvliegtuig het uitgangspunt was, is er sprake van grote 
onderlinge verschillen tussen de vliegtuigen. De klant specificeerde hoe het aan 
hem geleverde vliegtuig eruit moest zien. Verder kwamen er in de loop der jaren 
steeds verbeterde versies van het standaardvliegtuig uit, wat ook weer voor de 
nodige variatie zorgde. 
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Het onderhoudsadvies van de vliegtuigfabrikant maakte een keuze mogelijk tussen 
diverse onderhoudsschema's. De klant kon bijvoorbeeld kiezen tussen een groot 
aantal kleine onderhoudsstops of een beperkt aantal grote stops. Daarbij waren 
diverse tussenvormen mogelijk. Het uiteindelijke onderhoudsschema hing af van de 
configuratie van het vliegtuig, de eisen van de lokale autoriteiten en de specifieke 
behoefte van de klant. Uit een historisch onderzoek naar de overeenkomsten bij 38 
vliegtuigen die allen voor dezelfde onderhoudsbeurt naar het vliegtuigbedrijf 
kwamen, kwam naar voren dat slechts 52% van de inspectiepunten bij alle 38 
vliegtuigen voorkwam; 65% kwam bij 30 van de 38 voor (Bronzwaer, 1984). Een 
groot deel van het werkpakket is pas bekend nadat de inspectie is uitgevoerd. 

In het civiele deel van het vliegtuigbedrijf is plaats voor ongeveer tien vliegtuigen 
tegelijk. De omvang van de projecten verschilt sterk en wordt bepaald door de 
omvang van de onderhoudsbeurt en de mate waarin de klant specifieke wijzigingen 
wenst. De doorlooptijd loopt uiteen van enkele weken tot enkele maanden. Aan de 
A43 is bijvoorbeeld 20.000 uur gewerkt, met een doorlooptijd van 1 05 werkdagen. 
Aan een vliegtuig dat tegelijkertijd in bewerking was en voor een normale onder
houdsbeurt kwam, werden 5000 manuren verloond in 21 werkdagen in twee 
ploegen. 

In grote lijnen vinden er vanaf het moment van binnenkomst van het vliegtuig tot 
het moment van vertrek de volgende aktiviteiten plaats: (Ontwerpaktiviteiten ten 
behoeve van specifieke klantenwensen en de technische en logistieke projectvoor
bereidingsaktiviteiten zijn hier buiten beschouwing gelaten). 

1. Een aantal aktiviteiten die vrij snel na binnenkomst van het vliegtuig uitgevoerd 
dienen te worden zoals: Een inspectie van het exterieur van het vliegtuig op 
zware beschadigingen (plaatwerk, krassen op de ramen); controle van de 
inventarislijst; het uitvoeren van een engine-run en een aantal systeemtesten; 
het verwijderen van het ergste vuil; het controleren en verwijderen van de 
brandstof en de totale desinfectie van het gehele vliegtuig. 

2. Het opkrikken,waterpas zetten en indokken van het vliegtuig. 

3. Het demonteren en voorlopig opslaan van de motoren. 

4. Het openen van de panelen. 

5. Het verwijderen van componenten die aan revisie toe zijn. 

6. Het schoonmaken ten behoeve van de inspectie. 

7. De inspectie (mechanisch, elektrisch en de inspectie van het schilderwerk) 
Deze inspectie omvat: de inspectiepunten uit de onderhoudsbeurt; de inspec
ties die op grond van vlieguren of landingen plaats moeten vinden en speciale 
inspectiepunten die door de afdeling engineering van het moederbedrijf 
aanbevolen worden. 
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Het merendeel van de inspecties aan de structuur van het vliegtuig vindt 
visueel plaats. Daarnaast maken medewerkers van de "supporting shops" en 
van het laboratorium gebruik van gespecialiseerde apparatuur ten behoeve 
van specifieke inspecties. 

8. Het uitvoeren van de nodige reparaties en revisies . 
Een groot deel hiervan wordt op of in het vliegtuig uitgevoerd (zie figuur 7.2). 

Figuur 7.2: Plaatwerker die een raamstijl in de cockpit repareert . 

De reparaties en rev1s1es aan de componenten en onderdelen die gedemon
teerd zijn, kunnen in de plaatwerkerij, de werkruimte voor de elektromonteurs, 
de schilderswerkplaats of de supporting shops plaatsvinden. 
De supporting shops verzorgen de service voor een groot aantal vliegtuigdelen 
zoals landingsgestellen; elektrische en elektronische instrumenten; nooduitrus
tingen en componenten van elektrische-, elektronische-, hydraulische-, pneu
matische- en brandstofsystemen en interieurdelen (zie figuur 7.3). 
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Figuur 7.3: Het testen van een door actuator op de skydrol teststand . 

Tevens beschikt men over een afdeling waar zo nodig aanmaak, reparatie en 
modificatie door middel van verspanende bewerkingen plaats kan vinden. Voor 
een aantal onderdelen wordt de service door derden verzorgd . 

9. Het uitvoeren van een aantal van overheidswege (rijksluchtvaartdienst) of door 
de vliegtuigbouwer aanbevolen of verplichte modificaties . 

10. Het uitvoeren van klantenwen sen . Dit zijn door de klant gevraagde en vervol
gens door de afdeling engineering van het vliegtuigbedrijf ontworpen modifica
ties. Voorbeelden van dergelijke klantenwensen zijn: een andere lay-out van 
de cockpit; andere bagagebakken of andere avionica. 

11 . De installatie van de gereviseerde componenten en van de geïnspecteerde en 
eventueel gerepareerde onderdelen. 

12. Het uitvoeren van de voorgeschreven tests en het repareren van de geconsta
teerde storingen. 

13. Het sluiten van de panelen . 

14. Het schilderen van het vliegtuig . 
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15. Het vullen en testen van de brandstoftanks. 

16. Het testen van de motoren op de grond en het uitvoeren van eventuele 
reparaties die daaruit voort kunnen komen. 

17. Diverse akt!viteiten die nog uitgevoerd moeten worden vóór het vliegtuig de 
lucht in mag voor een testvlucht zoals: het instellen van het kompas; het 
plaatsen van de inventaris en het wegen van het vliegtuig. 

18. Voor de eerste testvlucht worden nog een aantal standaardcontrols uitgevoerd. 
Vervolgens gaat het vliegtuig de lucht in, waar een compleet testprogramma 
wordt afgewerkt. Hieruit vloeit dan weer een aantal reparaties voort. 

19. Als er een vertegenwoordiger van de klant bij het vliegtuigbedrijf gestationeerd 
is, vindt na één of meer testvluchten doorgaans de acceptatievlucht plaats. 
Vervolgens wordt het vliegtuig geladen en klaar gemaakt voor vertrek. 

Het komt regelmatig voor dat medewerkers van het vliegtuigbedrijf werkzaamheden 
in het buitenland moeten uitvoeren. Ten behoeve van reparatie-opdrachten of ter 
ondersteuning van de Produkt Support groep van het moederbedrijf worden dan 
zogenaamde "working parties" gevormd. 

7.3.3 De omgeving van het vliegtuigbedrijt 

Voor de gang van zaken bij één vliegtuigonderhoudsproject is zowel de directe 
omgeving in het eigen bedrijf als de wijdere omgeving buiten de eigen fabriek van 
belang. 

Binnen het vliegtuigbedrijf zijn de klantenvertegenwoordiger, de andere vliegtuigen 
in bewerking en de weersomstandigheden belangrijke omgevingsfactoren. Tijdens 
de uitvoering van een vliegtuigonderhoudsproject is er in veel gevallen permanent 
een vertegenwoordiger van de klant op het vliegtuigbedrüf gestationeerd. Deze 
ontvangt alle door de produktie voorgestelde reparatie-opdrachten en beslist over 
het al of niet laten uitvoeren hiervan. Verder kan de klantenvertegenwoordiger extra 
klantenwensen naar voren brengen. Het weer is een belangrijke omgevingsfactor 
omdat het vliegveld naast het onderhoudsbedrijf tijdens de onderzoekperiode nog 
niet over een systeem beschikte waarmee vliegtuigen ook tijdens slecht weer 
konden landen. 

Buiten het vliegtuigbedrijf zijn de potentiële klanten, de produktie in het moeder
concern, de leveranciers van materialen en de subcontractors belangrijke elemen
ten uit de omgeving. Bij de beschrijving van het takenpakket is reeds vermeld dat 
het betreffende vliegtuig aan meer dan 60 verschillende gebruikers in ongeveer 40 
verschillende landen was verkocht. De potentiële klantengroep voor onderhoudsop
drachten is dus bekend. Ongeveer een kwart hiervan komt regelmatig voor grote 
onderhoudsbeurten naar het vliegtuigbedrijf terug. Het merendeel van de overige 
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operators verzorgt zelf het onderhoud. Kleine operators, vaak uit derde wereldlan
den, laten het onderhoud vaak in het vliegtuigbedrijf uitvoeren. Ook veel eigenaren 
van VIP-vliegtuigen, zijn trouwe klanten. 

Een groot deel van de capaciteit van het vliegtuigbedrijf wordt ingezet voor de 
afbouw en soms ombouw van nieuwe vliegtuigen. Deze komen vanuit de produktie 
van het moederconcern naar het vliegtuigbedrijt Ook oudere vliegtuigen worden 
soms ingrijpend omgebouwd ten behoeve van een nieuwe eigenaar. Opdrachten 
hiertoe komen binnen via de afdeling resale used aircraft van het moederconcern. 

Bij de uitvoering van een reparatie-revisie-opdracht heeft men behoefte aan een 
groot aantal verschillende materialen. Bij de machines uit de serie waar de A43 
deel van uitmaakte waren dit gemiddeld een 5000 items per machine. Deze zijn 
afkomstig van verschillende toeleveranciers: 

- via de inkoop van het moederconcern, van een groot aantal externe toeleve
ranciers; 

- van de afdeling reserve-onderdelen van het moederconcern; 
- van de partners van het moederconcern die een deel van het vliegtuig fabrice-

ren; 
- van de produktieafdeling van het moederconcern; 
- via de eigen inkoop, van een groot aantal externe toeleveranciers; 
- van het Elektromontagebedrijf bij de vestiging; 
- en, in noodgevallen uit de eigen werkplaatsen. 

Uitgebouwde componenten, die niet in het vliegtuigbedrijf gereviseerd kunnen 
worden, worden ook weer naar verschillende toeleveranciers uitbesteed. 

7.3.4 De kenmerken van het takenpakket en de omgeving van het 
vliegtuigbedrjjf. 

Bij de analyse van de kenmerken van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten 
worden bij een groot onderhouds- en modificatieproject, is gekozen voor die 
werkzaamheden die tijdens de statijd van het vliegtuig uitgevoerd moeten worden. 

De complexiteit van het takenpakket. 

Tijdens het uitvoeren van een grote onderhoudsstop moet een groot aantal 
verschillende aktiviteiten uitgevoerd worden door specialisten op verschillende ter
reinen. Bijvoorbeeld: vliegtuigplaat-bankwerkers; vliegtuigmonteurs; vliegtuig
elektromonteurs; schilders; medewerkers met een opleiding op elektronicagebied 
ten behoeve van de instrumentatie, automatische piloot, klimaatregeling en radio; 
sealers; medewerkers die oppervlaktebehandelingen en warmtebehandelingen 
kunnen uitvoeren; laboranten en bekleders. Binnen de verschillende vakgebieden, 
komen werkzaamheden van verschillende moeilijkheidsniveaus voor. In de hal 



184 Hoofdstuk 7 

vinden zowel eenvoudige demontagewerkzaamheden plaats als gecompliceerde 
reparaties, waarbij de onderhoudstechnicus voor een groot deel van zijn vakman
schap afhankelijk is. Een grondwerktuigkundige moet in staat zijn om zelf de 
beslissing te nemen of een defect onderdeel nog gerepareerd kan worden of aan 
totale vervanging toe is. Voor hij daartoe in staat is, heeft hij een opleiding van 
zeven à acht jaar achter de rug. Deze bestaat uit een basisopleiding, specifieke 
cursussen voor bepaalde typen vliegtuigen eventueel aangevuld met bijzondere 
programma's voor gespecialiseerde werkzaamheden zoals bijvoorbeeld ultrasonic 
inspeetion of de bevoegdheid om honinggraatstructuren te repareren. 
Oe complexiteit van het takenpakket is dus hoog. 

Bewerkingsonzekerheid. 

In verband met de strenge veiligheidsvoorschriften van de luchtvaartautoriteiten 
vinden de meeste werkzaamheden in het vliegtuigbedrijf volgens gedetailleerde 
instructies plaats. Technische handboeken en onderhoudsmanuals bevatten 
gedetailleerde richtlijnen voor de uitvoering van de nodige reparaties. Vliegtuigon
derhoudstechnici werken aan de hand van in-, uitbouw en inspectielijsten. Bij 
klantspecifieke wijzigingen stelt het bedrijfsbureau een gedetailleerde werkvoorbe
reiding op. Ook voor de door het concern aanbevolen of verplicht gestelde modifi
caties zijn gedetailleerde werkopdrachten en bewerkingsbladen gemaakt. 
Voor het merendeel van de werkzaamheden tijdens een grote onderhoudsstop 
geldt dus, dat de bewerkingsonzekerheid laag is. 

In een aantal gevallen en bij specifieke werkzaamheden is de bewerkingsonzeker
heid echter hoger. Dit zijn: 

- Oe werkzaamheden bij het lokaliseren en diagnostiseren van vliegklachten. 

- Oe werkzaamheden in de testfase. De testploeg wordt dan regelmatig gecon
fronteerd met gecompliceerde technische problemen. Hier is het vooral het 
zoekproces bij storingen dat onvoorspelbaarheid met zich mee brengt. 

- De werkzaamheden van working parties, die onder vaak moeilijke omstandig
heden een vliegtuig weer in de lucht moeten ziem te krijgen. 

- Situaties waarin een monteur of plaatwerker tijdens een inspectie of bij het 
uitvoeren van een reparatie problemen tegenkomt die nog niet in de handboe
ken bekend zijn. 

- Situaties waarin men vanwege materiaalproblemen of voorschriften die niet 
helemaal kloppen, gedwongen is om zelf een alternatieve werkwijze te zoeken. 

Over het algemeen komen in de eindfase van een vliegtuig-onderhoudsproject 
vaker aktiviteiten met een hogere bewerkingsonzekerheid voor. 
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De afhankelijkheidsrelaties tussen taken. 

Met name in de beginfase van het project is het dominante afhankelijkheidspatroon 
sequentieel van aard. Een aantal aktiviteiten moet na elkaar plaats vinden. Aan 
elke aktiviteit kan een aantal medewerkers tegelijk werken, doorgaans in een 
patroon van gepoolde afhankelijkheid. leder voert de hem toegewezen opdracht uit, 
in zijn sectie van het vliegtuig. Sommige van deze opdrachten kunnen niet door 
één persoon uitgevoerd worden. In die gevallen werken een aantal wederzijds van 
elkaar afhankelijke medewerkers samen bij het uitvoeren van bijvoorbeeld lastige 
demontagetaken. 

Tijdens het vervolg van het project blijft die sequentiële afhankelijkheid zoals die bij 
de beschrijving van het takenpakket is weergegeven bestaan. Ook is er nog steeds 
sprake van gepoolde afhankelijkheid. Medewerkers in de cockpit, aan de vleugels, 
in de cabine en aan de staart kunnen vrij onafhankelijk van elkaar de nodige 
reparaties en modificaties uitvoeren. Daarnaast ontstaan er steeds wisselende 
patronen van sequentiële afhankelijkheid tussen de plaatwerkers, onderhoudsmon
teurs, schoonmakers, elektriciens, de schilders en de saaiers die allemaal op 
dezelfde plek in het vliegtuig hun werk moeten doen. In een aantal gevallen is het 
mogelijk de volgorde van de werkzaamheden aan te passen aan de omstandighe
den. Een normale volgorde bij een ingrijpende revisie-opdracht in de cabine is 
bijvoorbeeld: eerst de ramen erin zetten; vervolgens de isolatie aanbrengen en 
daarna bedraden. Als het moet, kan men ook eerst de bedrading aanbrengen, 
maar dit betekent wel dat het aanbrengen van de isolatie meer uren zal vergen. 

Hoe verder het project vordert, hoe sterker de onderlinge afhankelijkheden worden. 
Situaties als hierna beschreven komen regelmatig voor: In het achterste bagage
ruim wachten de elektriciens op de plaatwerkers; in de cabine is het net andersom; 
de elektricien wacht op de schilder die de nose wheel bay nog moet spuiten; de 
schoonmaker wacht tot montage bepaalde onderdelen uitgebouwd heeft waarna de 
inspectiemonteurs kunnen beginnen; in de cockpit wachten de elektriciens tot de 
plaatwerker klaar is. Daar komt nog bij dat ze bijna allemaal ook nog wachten op 
het bestelde materiaal. 

Tegen het eind van het project is er nog steeds sprake van allerlei combinaties van 
sequentiële afhankelijkheid. Sealers komen in de eindfase bijvoorbeeld vaak op 
afroep van de testploeg in aktie en er moeten nog steeds een aantal aktiviteiten na 
elkaar plaats vinden. Het dominante afhankelijkheidspatroon is nu echter weder
zijds. Een aantal aktiviteiten zoals bijvoorbeeld het draaien, afstellen en testen van 
de motoren, wordt door een groep nauw met elkaar samenwerkende medewerkers 
uitgevoerd. Drie man buiten stellen de motoren op aanwijzingen van drie man in de 
cockpit af. De elektriciens, schilders en monteurs die nu nog aan het vliegtuig 
werken, zijn sterk van elkaar afhankelijk. Men zit elkaar voortdurend in de weg en 
de aktiviteiten van de een beïnvloeden die van de ander. De schilder bijvoorbeeld, 
moet weer in aktie komen, als na de test een bepaalde reparatie nodig bleek en in 
de cockpit is een monteur al enkele dagen bezig met het op maat maken en 
monteren van de covers en het vervolgens weer verwijderen van dezelfde covers 
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omdat de elektromonteur er toch weer bij moet. Vlak voor het vertrek van het 
vliegtuig zijn er weer een aantal aktiviteiten die na elkaar plaats moeten vinden. 

Uit het bovenstaande blijKt de sterke onderlinge afhankelijkheid tussen de mede
werkers die aan het vliegtuig werken. Deze wordt zowel veroorzaakt door de aard 
van de taak (het plaatwerk in de cockpit moet klaar zijn vóór elektro aan het werk 
kan) als door de beperkte werkruimte in het vliegtuig. 
Daarnaast is er ook nog sprake van wederzijdse afhankelijkheid tussen de verschil
lende vliegtuigen in bewerking. Deze afhankelijkheid wordt veroorzaakt door de 
beperkte beschikbaarheid aan opstelruimte; het feit dat er maar één goede opstel
plaats voor het schilderwerk is, de beperkte beschikbaarheid aan stellingen en de 
beperkte beschikbaarheid aan equipment zoals test- en spanningswagens. Als 
bijvoorbeeld een vliegtuig gespoten moet worden en van plaats moet verwisselen 
met het vliegtuig dat net geschilderd is, kan dit betekenen dat zeven vliegtuigen, 
inclusief alle stellingen, van plaats moeten veranderen. Als men bezig is met het 
balanceren van de elevators, moet het absoluut windstil zijn in de hal en kan de 
buitendeur niet open. Een buitendeur die regelmatig open gaat, heeft nadelige 
gevolgen voor de kwaliteit van het schilderwerk en kan bij koude betekenen dat de 
saaiers hun werk niet meer kunnen doen. 

De conclusie hieruit is, dat de werkzaamheden tijdens een groot vliegtuigonder
houdsproject een sterke mate van onderlinge afhankelijkheid vertonen. Drie van de 
vier afhankelijkheidspatronen komen voor. Het dominante afhankelijkspatroon 
verschuift naarmate de werkzaamheden vorderen van gepoolde naar sequentiële 
en wederzijdse afhankelijkheid. 

De variëteit aan produlden en bewerkingsaktiviteiten. 

Tijdens een vliegtuigonderhouds- en modificatieproject vindt een groot aantal 
verschillende aktiviteiten plaats. 
Een goed beeld hiervan verkrijgt men door het "Final Report", het eindrapport 
waarin de uitgevoerde werkzaamheden zijn vastgelegd, te bestuderen. Bestudering 
van het Final Report van de A43 leverde de volgende informatie op: 

- Het Final Report van de A43 telt 250 pagina's. 

- Alleen de beschrijving van de verschillende uitgevoerde klantenwensen levert al 
een lijst op van 26 pagina's A4-formaat. 

- In totaal zijn er tijdens het project ongeveer 900 opdrachten tot reparatie 
uitgeschreven. 

- De lijst van componenten in het Final Report omvat bijna 400 items. Ongeveer 
30% hiervan is nieuw. Ruim 50% is intern uitbesteed en in de support shops 
behandeld. De overige 20% zijn externe uitbestedingen. 
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Van de totale lijst van 433 mogelijk uit te voeren Service Bulletins (Door de 
rijksluchtvaartdienst of door de vliegtuigbouwer aanbevolen of verplichte modi
ficaties) , moest voor de A43 nog één derde deel worden uitgevoerd. 

De meeste van deze aktiviteiten zijn opgebouwd uit een groot aantal verschillende 
bewerkingsstappen. Figuur 7.4 geeft een indruk van de complexiteit van één van 
de te reviseren componenten. 

Figuur 7.4: Inspectie van een stabilobooster in de Support Shops. 

Binnen één project is er dus sprake van een grote variëteit aan aktiviteiten. Elk van 
deze aktiviteiten is opgebouwd uit een groot aantal verschil lende bewerkingsstap
pen . 
De variëteit wordt nog vergroot doordat vliegtuigen van hetzelfde type onderling 
grote verschillen kunnen vertonen. Bij de beschrijving van het takenpakket is dit 
reeds aan de orde gekomen. Deze onderlinge verschillen werken door in verschil
lende onderhoudsschema's, inspecties en de wijze waarop de door de klant 
gespecificeerde modificaties aangebracht moeten worden. 
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Grenstransaktie-onzekerheid. 

De grenstransaktie-onzekerheid is hoog. Het vliegtuigbedrijf wordt gekenmerkt door 
een geringe voorspelbaarheid van het werkaanbod. Er bestaat weinig zekerheid 
vooraf over het moment waarop het werk kan of moet plaatsvinden. 
De volgende factoren veroorzaken deze hoge grenstransaktie-onzekerheid: 

a. Onderhouds- en modificatieprojecten zijn doorgaans pas kort van te voren 
bekend. 

Ook als het contract al getekend is, weet men niet altijd zeker wanneer het 
vliegtuig komt en of het wel komt. Tijdens de onderzoekperiode kwam het een 
paar keer voor dat vliegtuigen "zoek" waren. Soms kwamen ze dan onverwacht 
weer opdagen, soms hoorde men dagen later dat het vliegtuig voorlopig niet 
kwam vanwege "des problèrnes interieurs". Een aantal malen moest een 
vliegtuig wegens slecht zicht elders landen en één maal werd de vertraging door 
stakingen veroorzaakt. Ook kwam het voor dat het moederbedrijf verantwoorde
lijk was voor het uitsteL Dit was bijvoorbeeld het geval bij een klant die een 
nieuw vliegtuig besteld had. Dit werd te laat afgeleverd waardoor de klant nog 
enkele weken langer bleef doorvliegen met een vliegtuig dat voor een grote 
onderhoudsbeurt naar het vliegtuigbedrijf zou komen. Het komt regelmatig voor 
dat medewerkers van het vliegtuigbedrijf onverwacht naar de klant worden 
uitgezonden om ter plekke assistentie te verlenen. Éénmaal tijdens de onder
zoekperiode kwam er, volkomen onverwacht een vliegtuig voor een spoedrepa
ratie binnen. Opdrachten om nieuwe vliegtuigen af of om te bouwen zijn al even 
onvoorspelbaar. Bij bijvoorbeeld één van de nieuwe vliegtuigen die in het vlieg
tuigbedrijf werden afgebouwd, was men al drie maal met de werkzaamheden 
gestopt en weer gestart. De onzekerheid rond de financiering van de klant 
leidde hiertoe. Toen het vliegtuig bijna klaar was, ging de order alsnog niet door 
en werd het vliegtuig weer compleet omgebouwd voor een andere klant. 

b. Slechts een deel van het werkpakket aan het vliegtuig is van te voren bekend. 

Gemiddeld is dit iets meer dan de helft. Pas na de inspectie, weet men wat er 
gedaan moet worden. Het vliegtuigbedrijf bezit meestal weinig informatie vooraf 
over de staat waarin het vliegtuig zich bevindt. Hoe het vliegtuig eruit ziet is 
afhankelijk van condities zoals: 

Het gebruik van het vliegtuig (VIP, personen of vrachtvervoer); 
de beladingsgraad; 
de frequentie van gebruik en de afstand waarover; 
het onderhoud dat de klant zelf al of niet deed (Heeft men bijvoorbeeld 
bepaalde service-bulletins al uitgevoerd?); 
de stalling van het vliegtuig; 
de conditie van de start- en de landingsbaan; 
het klimaat; 
de samenstelling van de atmosfeer; 
de leeftijd van het vliegtuig. 
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Ook na de inspectiefase wordt men nog geconfronteerd met tegenvallers en tot 
dusver niet geïdentificeerde gebreken. Tijdens het uitvoeren van een reparatie 
ziet men soms onverwacht nog andere gebreken. Een voorbeeld hiervan is de 
plaatwerker die bij het verwisselen van twee raamstijlen ontdekt, dat de spant 
ook in zeer slechte staat verkeert. Dit betekent dat snel een nieuwe spant 
besteld moet worden en dat alle instrumenten weer uit de cockpit moeten. Bij de 
A43 was slechts twee derde van de bestede reparatie-uren uit de inspectie 
afkomstig. In de testfase wordt men voortdurend met onverwachte problemen 
geconfronteerd. Zo werden bijvoorbeeld in de testfase nog 36 instrumenten van 
de A43 ter reparatie aan de instrumentenafdeling aangeboden. 
Een andere bron van onvoorspelbaarheid ten aanzien van de aard van de uit te 
voeren werkzaamheden, zijn de klanten. Van te voren is niet altijd duidelijk wat 
de exacte klantenwensen zijn. Soms komen klanten op het laatste nippertje met 
wijzigingen. 

c. Ook het tijdstip waarop het vliegtuig kan vertrekken en of het vertrekt wordt 
bepaald door onzekere factoren. 

Of het vliegtuig volgens de planning kan vertrekken is uiteraard afhankelijk van 
de vraag of het werk klaar is. Soms heerst hierover verschil van mening tussen 
de klant en het vliegtuigbedrijf. Zo werd voor de A43 een aantal extra testvluch
ten ingelast omdat de klant een onverklaarbare brom in de linker motor meende 
te horen. Dit leidde weer tot een groot aantal extra controles, waarbij tevens 
vertegenwoordigers van de Engelse motorenfabriek assistentie verleenden. 
Verder komt het regelmatig voor dat een vliegtuig niet kan vertrekken omdat de 
financiên nog niet rond zijn of omdat niet tijdig voor de nodige papieren en 
vliegers is gezorgd. 

d. Hoe lang men met bepaalde werkzaamheden bezig zal zijn, is niet altijd van te 
voren in te schatten. Soms blijken onderdelen extreem moeilijk te demonteren of 
vergt een reparatie meer werk dan gepland. 

e. Veel bestelde materialen komen niet op tijd binnen en men heeft er ook geen 
idee van wanneer ze wel binnen zullen zijn. 

De structurele materiaaltekorten binnen het vliegtuigbedrijf hebben tot gevolg 
dat men moeilijk in kan schatten wanneer men met bepaalde werkzaamheden 
kan starten. Tijdens de onderzoekperiode was het aantal materiaaltekorten 
extreem hoog. Elke dag waren er ongeveer 2500 bestelde items niet op tijd 
aanwezig. Ongeveer honderd van deze items veroorzaakten grote knelpunten in 
de produktie. Ter illustratie nog enkele gegevens over de A43. 
Vlak voor de start van de testfase was de materiaalsituatie nog als volgt: 

montagegroep: 62 tekorten; 
elektrisch : 17 tekorten; 
componenten : 15 tekorten. 

Een klein aantal van deze tekorten werd veroorzaakt door problemen in de 
eigen organisatie. Zo raakte er wel eens een afgeleverd onderdeel zoek, 
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ontstonden er tekorten op courant materiaal zoals pluggen en bevatten de kits 
met materiaal voor het uitvoeren van service-bulletins soms te weinig onderde
len. Ook kwam het voor dat men vergat een bepaald onderdeel te bestellen. 

f. Als het materiaal binnen is, is het nog niet zeker of het ook voor het vliegtuig 
waarvoor het bestemd is, gebruikt kan worden. 

Binnen het vliegtuigbedrijf en binnen het moederconcern worden aanwezige 
schaarse materialen toegewezen aan die plekken waar ze het hardst nodig zijn. 
De hoogste prioriteit hebben vliegtuigen die wegens materiaaltekorten aan de 
grond staan. Verder krijgen belangrijke klanten soms om commerciële redenen 
voorrang. 
Ter illustratie nog enkele voorbeelden uit de historie van de A43: 

De "soundproofing" van de A43, die al in de hal klaar stond om verwerkt 
te worden, werd op het laatste nippertje aan een goede klant toegewezen. 
Dit betekende een aanzienlijke verstoring van de werkzaamheden in de 
cabine. 
De elevator van de A43 werd opgestuurd naar een andere klant die er 
dringend om verlegen zat. 
De deur van de A43 werd gebruikt voor de A 1 05, die zonder deur aflever
problemen zou krijgen. 

Materialen die wel binnenkomen blijken bij aflevering soms niet aan de specifi
caties te voldoen. Bij de A43 had men bijvoorbeeld de nieuwe cabineramen 
hard nodig. Deze werden vanuit de Verenigde Staten geleverd en vervolgens op 
het moederbedrijf bijna allemaal afgekeurd. Bij een ander vliegtuig bleek de 
geleverde vrachtdeur niet te passen. 

g. Soms kunnen bepaalde werkzaamheden niet plaats vinden wegens een tekort 
aan hulpmiddelen. 

Bij de A43 kon er bijvoorbeeld enige tijd niet aan de staart gewerkt worden 
omdat alle staartstellingen in gebruik waren. 

h. Soms kunnen bepaalde werkzaamheden vanwege klimaats-omstandigheden 
niet plaats vinden of moeten andere vanwege hun invloed op het klimaat in de 
hal worden uitgesteld. 

Enkele voorbeelden van klimaatsinvloeden zijn: 
Bij harde wind kunnen vliegtuigen die op sommige opstelplaatsen staan 
niet worden verplaatst. (Zonder de staart iets te laten zakken kunnen ze 
niet door de deuren van de hal.) 
Bij slecht zicht worden bij voorkeur geen testvluchten uitgevoerd. (Men is 
er niet zeker van of het vliegtuig weer bij het vliegtuigbedrijf kan landen. 
Dat betekent dat groepen medewerkers elders de nodige reparaties uit 
moeten voeren.) 
Bij vorst kan een vliegtuig niet gewassen worden. 
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Als de temperatuur in de hal te laag is, krijgt men problemen met de lijm. 
Als de temperatuur in de hal te laag of te hoog is, komen de schilders in 
de problemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij koud weer de deur van de 
hal niet langdurig open mag staan en er geen vliegtuigen verplaatst 
kunnen worden. 
Als men bezig is met het uitbalanceren van de elevators, moet het windstil 
zijn in de hal en kan de deur niet open. 

Voor het vliegtuigbedrijf geldt dus dat zowel de aard als de lokatie als de omvang 
en het tijdstip van de toegeleverde en afgeleverde goederen en de verstoringen in 
het proces onvoorspelbaar zijn. Vooral de onzekerheid ten aanzien van de beschik
baarheid van materialen werkt verstorend op de dagelijkse gang van zaken. Dit 
geldt vooral voor aktiviteiten die een patroon van sequentiële afhankelijkheid 
vertonen. Als een bepaalde aktiviteit niet plaats kan vinden wegens materiaaltekor
ten, betekent dit dat de daaropvolgende aktiviteiten ook stil komen te liggen. 
Naarmate de afleverdatum dichterbij komt wordt het verstoringspotentieel van 
materiaaltekorten hoger. 

Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Reparatie en revisie vormen de hoofdmoot van het werk binnen het vliegtuigbedrijt 
Incidenteel brengen specifieke klantenwensen een stuk eigen produktontwikkeling 
met zich mee. De door het moederconcern geleverde vliegtuigen gaan relatief lang 
mee. Het basisvliegtuig blijft het uitgangspunt ook al komen er, doordat de techno
logie zich verder ontwikkelt steeds verbeterde versies van uit. De vliegtuigonder
houdstechnici die zich met elektronica bezig houden worden wat vaker met nieuwe 
ontwikkelingen geconfronteerd. Vliegtuigonderhoudstechnici verrichten werkzaam
heden waarbij, met uitzondering van de testapparatuur, weinig complexe hulpmid
delen gebruikt worden. Vakmanschap staat nog centraal. 
Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen ligt dus relatief laag. 

De groepsgrootte. 

In totaal werden er aan de reparatie en de modificatie van de A43 ongeveer 19000 
Uren besteed door in totaal 203 personen. De verdeling over de verschillende 
specialismen is als volgt: 
- 26 plaatwerkers (van de in totaal 32}; 
- 65 vliegtuigonderhoudsmonteurs (van de 107}; 
- 19 medewerkers uit de groep elektro (van de 33); 
- 51 medewerkers uit de groep schilders/schoonmakers, saaiers (van de 57); 
- alle 33 supporting shopsmedewerkers; 
- 9 van de afdeling engineering; 
Er werkt dus een grote groep medewerkers aan één vliegtuig. 
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7.3.5 De huidige organisatiestructuur. 

De groepen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van een groot onderhouds
en modificatieproject zijn: De monteurs en elektromonteurs uit de groep civiel 
onderhoud; de plaatwerkers; de schilders, schoonmakers en sealers; de mede
werkers van de supporting shops; de groep intern transport; het bedrijfsbureau en, 
in mindere mate, medewerkers van de afdeling engineering. Bij de beschrijving van 
de organisatiestructuur staan de produktieafdelingen centraal. 

De taakverdelingsstructuur. 

De produktieafdelingen uit het vliegtuigbedrijf zijn alle op ongeveer dezelfde manier 
georganiseerd. Nemen we als voorbeeld de grootste groep, de groep civiel 
onderhoud uit figuur 7.1. Deze groep bestaat uit 140 personen. Aan het hoofd van 
de groep staat een werkmeester. Deze wordt bijgestaan door vier onderwerkmees
ters, twee in elke hal (zie figuur 7.5). 

werkplaats 
administrateur (2) 

onderwerkmeester 
hal2 

werkmeester civiel 
onderhoud 

monteurs elektromonteurs 

Figuur 7.5: Het organogram van de groep civiel onderhoud. 

Elk der onderwerkmeesters is belast met het toezicht op de werkzaamheden in de 
hangar aan één of twee vliegtuigen. De onderwerkmeester wordt bijgestaan door 
een aantal voonnan controleurs {VMC's). Deze VMC's geven leiding aan een 
aantal monteurs, werken gedeeltelijk mee en controleren de onder hun leiding 
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uitgevoerde werkzaamheden. In totaal werken er binnen de groep civiel onderhoud 
zeventien VMC's mechanisch en vijf VMC's op elektrisch gebied. Elke VMC geeft 
leiding aan een wisselende groep van gemiddeld zes monteurs of elektromonteurs. 
De spreiding rond het gemiddelde is groot. Één VMC werkt bijvoorbeeld slechts 
met twee medewerkers; zijn collega heeft er negen. Er wordt veel gewisseld. Met 
name bij de montagegroepen is het eerder uitzondering dan regel dat een monteur 
bij "zijn" VMC te werk gesteld is. De groepen monteurs en elektromonteurs bestaan 
doorgaans uit medewerkers van verschillend niveaus van vakbekwaamheid. Het 
hoogste niveau is de grondwerktuigkundige, die na de LTS via een opleiding die in 
totaal zeven à acht jaar heeft geduurd, volledig zelfstandig de werkzaamheden 
waarvoor hij gemachtigd is, uit kan voeren. De meeste grondwerktuigkundigen 
(GWK's) worden ingeschakeld bij de inspectie of in de fase vlak voor het vertrek 
van het vliegtuig. VMC's en GWC's worden relatief vaak uitgezonden om in het 
buitenland assistentie te verlenen. 

Het bedrijfsbureau, de groep civiel onderhoud en de schilderdienst kennen een 
projectenorganisatie. Één van de onderwerkmeesters, of bij de schilders een 
voormancontroleur, krijgt een bepaald vliegtuig toegewezen en voert vervolgens 
met zijn medewerkers alle aktiviteiten aan dat vliegtuig uit. Bij de plaatwerkerij zijn 
drie groepen te onderscheiden: één groep die vooral in de hangars werkt; één 
groep die in de werkplaats werkt en één groep die naar behoefte in de hangar of 
de plaatwerkerij werkt. 

De supporting shops zijn functioneel georganiseerd en bestaan uit een groot aantal 
sterk gespecialiseerde groepjes. Onderdelen die in de supporting shops worden 
behandeld, doorlopen een uitermate complexe routing door de verschillende 
subgroepen. Nemen we als voorbeeld de stabilobooster uit figuur 7.4. Deze wordt 
in de hydraulische afdeling gedemonteerd. Vervolgens worden diverse onderdelen 
naar de schoonmaakafdeling gebracht, terwijl de elektrische onderdelen op de 
instrumentenafdeling worden behandeld. Daarna worden de gereinigde onderdelen 
weer op de hydraulische afdeling geïnspecteerd. Afhankelijk van de inspectieresul
taten gaan de diverse onderdelen naar de verschillende afdelingen van de suppor
ting shops, of wordt een en ander extern uitbesteed. Vrijwel altijd moeten er nieuwe 
materialen aangevraagd worden. Ook gaan er onderdelen naar de groep speciale 
produlden voor scheuronderzoek, naar de verspanende afdeling (en soms erna 
weer naar de baden voor oppervlaktebehandeling) of blijven ze op de hydraulische 
afdeling. Bepaalde modificaties worden door toeleveranciers uitgevoerd. Tenslotte 
moet een aantal losse delen weer geschilderd worden in de schilderswerkplaats, 
waarna medewerkers van de hydraulische afdeling het onderdeel weer samenstel
len en vervolgens testen. Elk afgesplitst onderdeel wordt voorzien van een materi
aal geleidekaart. Voor een stabilobooster worden ongeveer 25 geleidekaarten 
uitgeschreven. 
Tîjdens de uitvoering van de opdracht voor de reparatie en modificatie van de 20 
vliegtuigen waarvan de A43 deel uitmaakte, had men binnen de groep civiel 
onderhoud de organisatie veranderd. Binnen de bestaande projectorganisatie had 
men gekozen voor een onderverdeling waarbij gespecialiseerde groepen telkens 
een bepaalde fase of gedeelte van het vliegtuig voor hun rekening namen. 
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Zo was er een vaste demontageploeg, een inspectieploeg, een testploeg en waren 
er vijf gespecialiseerde groepen die de reparatie en modificatie van respectievelijk 
de buik, de vleugels, de staart, de cabine en het elektrisch gedeelte voor hun 
rekening namen. Volgens dit systeem zouden er in totaal 47 medewerkers uit de 
groep civiel onderhoud aan de A43 hebben moeten werken. 

In de praktijk waren dit er 84. Slechts 42 hiervan hebben in totaal meer dan 1 00 
uur aan de A43 besteed. Zeven van die 42 werkten meer dan 300 uur aan de A43. 
Het hoogste aantal uren is 377. Medewerkers wisselden dus regelmatig van 
vliegtuig. Ook de voormancontroleurs bleven niet constant. Een aantal van hen 
werd tijdens de statijd van de A43 uitgezonden naar het buitenland. Eén van de 
weinige medewerkers die gedurende het gehele project beschikbaar blijft is de 
onderwerkmeester. 

In het algemeen zijn medewerkers binnen de verschillende vakgebieden breed 
inzetbaar. Waar nodig voert men aktiviteiten van aangrenzende vakgebieden uit. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

Medewerkers van de testploeg sluiten waar nodig zelf de panelen. 
Medewerkers van de demontageploeg boren alvast de gaatjes voor de nieuwe 
soundproofing of schrijven, als ze iets tegenkomen zelf de reparatiekaarten uit. 
Een groot deel van de medewerkers is inzetbaar voor twee typen vliegtuigen. 

- Voormancontroleurs gaan vaak zelf achter de ontbrekende materialen aan. 

Vliegtuigonderhoudsmonteurs krijgen doorgaans van hun VMC een groep reparatie
kaarten toegewezen in de orde van grootte van 20 à 30 uur. Tabel 7.1 vat de 
kenmerken van de taakverdelingsstructuur samen. 

Tabel 7.1: De taakverdelingsstructuur binnen het vliegtuigbedrijf. 

TAAKKENMERK SITUATIE IN HET VLIEGTUIGBEDRIJF 

UITGANGSPUNT VOOR GROEPERING BEDRIJFSBUREAU: PROJECTORGANISATIE. 
CIVIEL ONDERHOUD: OFFICIEEL PROJECTORGANISATIE; IN DE 
PRAKTIJK WERKT MEN MET EEN POOL VAN OP VEEL PLAAT-
SEN INZETBARE MEDEWERKERS. 
SCHILDERSDIENST: PROJECTORGANISATIE. 
SUPPORTING SHOPS: FUNCTIONEEL 
PLAATWERKERIJ: VEELZIJDIG INZETBARE MEDEWERKERS 

MATE VAN HORIZONTALE DIFFERENTIATIE LAAG; BREED INZETBARE MEDEWERKERS. 

MATE VAN VERTICALE DIFFERENTIATIE HOOG; DUIDELIJKE NIVEAUS VAN VAKBEKWAAMHEID MET ! 

BIJBEHORENDE BEVOEGDHEDEN VASTGELEGD. 

MATE VAN INZETBAARHEID HOOG; DE MEESTE MEDEWERKERS ZIJN OP MEERDERE 
PLEKKEN INZETBAAR. 
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De beslissingsstructuur. 

De volgende grenshandhavingsbeslissingen zijn voor het vliegtuigbedrijf van 
belang: 

- De beslissing over de acceptatie van orders. 

- De beslissing over de acceptatie van extra werk binnen lopende orders (extra 
klantenwensen of reparaties niet uit inspectie voor zover dit niet-vlieggevaarlijke 
zaken betreft). 

- De beslissing over de datum van binnenkomst van het vliegtuig. 

- De beslissing over de inkoop van materialen en onderdelen. 

- De kwaliteitscontrole van de binnengekomen materialen. 

- De beslissing over de exacte leverdata. 

- De kwaliteitscontrole van de uitgevoerde werkzaamheden. 

De ordervoorbereiding en orderacceptatie vindt plaats door het stafbureau en de 
afdeling aircraft services. Deze twee afdelingen spreken ook met de klant af 
wanneer het vliegtuig zal binnenkomen en verlrekken. De afdeling aircraft services 
neemt tevens de beslissing over de acceptatie van extra klantenwensen binnen 
lopende orders. Als het enigszins mogelijk is, probeert men deze te realiseren. 

De beslissing over extra reparaties die niet direct uit de inspectie voortvloeien, 
neemt de vertegenwoordiger van de klant die op het vliegtuigbedrijf gestationeerd 
is. Hierbij volgt hij meestal volledig het advies van degene die de reparatiekaart 
heeft uitgeschreven. Dit is doorgaans de monteur die aan het vliegtuig werkt. Bij 
twijfelgevallen schakelt deze zijn VMC in of wordt advies gevraagd aan de afdeling 
engineering. Datzelfde geldt voor de beslissing over de inkoop van de voor de 
reparatie benodigde niet courante materialen. De materiaaldienst bepaalt het 
moment waarop courante materialen aangevuld worden. Bij de A43 was de 
verhouding tussen reparatie-uren uit inspectie en reparatie-uren niet uit inspectie 
ongeveer 2 : 1. De reparatie-uren niet uit inspectie omvatten tevens alle uren nodig 
voor het verhelpen van in de testfase geconstateerde problemen. 

De kwaliteitscontrole van de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats door de 
produktie zelf. De voormancontroleurs controleren alle uitgevoerde werkzaamhe
den. De kwaliteitsdienst controleert de werking van het kwaliteitssysteem zelf. 
De kwaliteitscontrole van de binnenkomende goederen vindt plaats door de afdel
ing ingangscontrole van het vliegtuigbedrijf of van het moederconcern. Dat laatste 
is het geval als de materialen via het moederconcern binnenkomen. De afdeling 
ingangscontrole van het vliegtuigbedrijf is een onderdeel van de materiaaldienst 
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Het vliegtuigbedrijf kent vier belangrijke allocatie-beslissingen: 

- De beslissing over de toewijzing van personen aan vliegtuigen. 

De beslissing om al of niet te gaan overwerken; in verschoven uren of in 
ploegen te gaan werken. 

- De beslissing over de verdeling van schaarse hulpmiddelen {stellingen, trap
pen). 

- De beslissing over de verdeling van schaarse onderdelen. 

De produktieafdelingen beslissen zelf over de verdeling van de beschikbare 
personen over de vliegtuigen. De onderwerkmeester speelt hierbij een belangrijke 
rol. Datzelfde geldt voor de beslissing om buiten de normale werkuren te gaan 
werken. Tijdens de onderzoekperiode kampte men met een tekort aan stellingen en 
trappen. Voor grote stellingen bepaalde de produktieleiding waar ze neer gezet 
werden. Kleinere hulpmiddelen zochten de monteurs uit de hal meestal zelf bij 
elkaar. Voor zover de produktieleiding op de hoogte was, van de aanwezigheid van 
schaarse onderdelen, bepaalde zij de prioriteiten. Het kwam echter regelmatig voor 
dat reeds verdeeld materiaal door het moederconcern toegewezen werd aan 
klanten buiten het vliegtuigbedrijf. 

De coördinatie vindt plaats via standaardisatie, planning en gedeeltelijk via weder
zijdse afstemming. De werkzaamheden binnen het vliegtuigbedrijf zijh verregaand 
gestandaardiseerd. De produktie werkt met uitgebreide montagevoorschriften in 
technische handboeken en manuals. Procedures over de wijze waarop men 
bijvoorbeeld reparatiekaarten verwerkt, zijn vast. In de eindfase van een vliegtuig
onderhoudsproject wordt niet meer volgens de vaste procedures gewerkt en vindt 
de coördinatie binnen de produktie via wederzijdse afstemming plaats. De papieren 
worden in dat geval achteraf in orde gemaakt. De totaalplanning van het vliegtuig
bedrijf, wordt opgesteld door het stafbureau. Hierover vindt geen afstemming plaats 
met de produktie. Binnen de produktie doet men er weinig mee. De plangroep van 
het bedrijfsbureau stelt de planning per vliegtuig op. Deze planning geeft in grote 
lijnen aan wat er moet gebeuren. Het werkpakket aan één vliegtuig is daarbij 
onderverdeeld in ongeveer 50 aktiviteiten. In de praktijk wordt hier nauwelijks mee 
gewerkt. Tijdens het begin van het onderzoek bevatte deze planning nog een groot 
aantal fouten zoals volgordes die technisch niet mogelijk waren. Terugmelding vindt 
niet plaats. Op grond van het aantal verloonde uren en ervaring met soortgelijke 
projecten schat de projectleider van het bedrijfsbureau de voortgang. De enige 
planningen waar men wel mee werkt zijn de, door de schilders zelf gemaakte 
planning van het spuitwerk en de planning van de eindwerkzaamheden. Deze 
eindplanning maken medewerkers van het bedrijfsbureau die opgesteld staan voor 
het project. 

Tussen de produktie, het bedrijfsbureau en de afdeling engineering vindt de 
coördinatie vooral via wederzijdse afstemming plaats. Wekelijks bespreekt men de 
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lopende projecten en worden de prioriteiten gesteld. In de praktijk heeft het 
vliegtuig met de dichtstbijzijnde afleverdatum de hoogste prioriteit. Als dit weg is, 
heeft men weer tijd om naar het volgende vliegtuig te gaan kijken. Op dit niveau 
vindt er geen afstemming plaats met het magazijn of de materiaaldienst Materiaal
problemen worden in besprekingsverslagen gemeld, maar hierover vindt verder 
geen communicatie meer plaats. Op de vloer wordt de volgorde van de aktiviteiten 
bepaald door de binnenkomst van het materiaal. Werkmeesters of medewerkers 
overleggen ad hoc met elkaar over prioriteiten. Bij het project van 20 vliegtuigen 
waarvan de A43 deel uitmaakte was een speciale chasseur van de materiaaldienst 
aangesteld. Deze had regelmatig kontakt met de produktie. In de support shops is 
de monteur van de hydraulische afdeling die het onderdeel demonteerde verant
woordelijk voor de voortgangsbewaking. 

Één van de kenmerken van de beslissingsstructuur is, dat deze erg ondoorzichtig 
is. De verschillende groeperingen die de regelbeslissingen nemen, doen dit veelal 
onafhankelijk van elkaar. Dit leidt onder andere tot de volgende situaties: 

- Binnen de produktie gaat men in drie ploegen werken om de achterstand aan 
één vliegtuig in te halen. Bij gebrek aan materiaal worden de medewerkers 
echter bij de andere vliegtuigen te werk gesteld. 

- Binnen de produktie worden onderdelen met een lange levertijd zo snel mogelijk 
na binnenkomst van het vliegtuig uitgebouwd en naar het tussenmagazijn 
gebracht. Vervolgens blijven ze daar drie weken liggen vóór ze naar de diverse 
uitbesteedadressen worden gestuurd. 

- Medewerkers van de materiaaldienst hebben geen goed beeld van de gang van 
zaken binnen het vliegtuigbedrijf. Ze weten daardoor niet welke materialen 
prioriteit hebben en reageren ad hoc op noodsituaties. 

De produktie weet niet welke materialen binnen gekomen zijn, of binnenkort 
vrijgegeven zullen worden. Voormancontroleurs en onderwerkmeesters beste
den een groot deel van hun tijd aan het zoeken van materiaal in expeditie of 
tussenmagazijn. 

- Bij één van de vliegtuigen in bewerking, wordt de produktie met veel onver
wachte problemen geconfronteerd. Men overlegt met de produktie van de klant 
en komt gezamenlijk tot een oplossing. Vervolgens worden deze afspraken 
volkomen genegeerd door het eigen stafbureau. 

- Als de produktie, door extra reparaties, problemen met de afleverdatum dreigt te 
krijgen, gaat marketing niet met de klant praten. 

In tabel 7.2 zijn de kenmerken van de beslissingsstructuur samengevat. 
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Tabel 7.2: De besluitvormingsstructuur binnen het vliegtuigbedrijf. 

KENMERK BESLISSINGSSTRUCTUUR IN HET VLIEGTUIGBEDRIJF 

COÖRDINATIEVORM STANDAARDISATIE; PLANNING; WEDERZIJDSE AANPASSING 
TUSSEN EEN AANTAL VAN DE BETROKKEN GROEPEN. 

ONDERLINGE SCHEIDING BESLISSINGEN JA 

SCHEIDING BESLISSEN -UITVOEREN JA 

7.3.6 Ondersteunende- en managementsystemen binnen het vliegtuigbedrijf. 

Het informatiesysteem. 

Voor het goed functioneren van het vliegtuigbedrjjf is het belangrijk dat men 
informatie bezit over: 

• de wijze waarop de bewerkingen uitgevoerd dienen te worden; 

• de uit te voeren bewerkingen en de afspraken die hierover met de klant zijn 
gemaakt; 

• de aanwezigheid van materialen; 

- de termijn waarop niet aanwezige materialen geleverd kunnen worden; 

- de voortgang van de projecten; 

- de beschikbaarheid van hulpmiddelen en gekwalificeerd personeel. 

Verder is beheersinformatie nodig over planningen, nacalculaties van projecten en 
gerealiseerde leverbetrouwbaarheden. 

Informatie over de wijze waarop de bewerkingen uitgevoerd moeten worden, 
bevindt zich in de technische handboeken over het vliegtuig. Deze informatie is 
voor elke medewerker beschikbaar. Wijzigingen worden door het bedrijfsbureau 
van het vliegtuigbedrijf of door het moederconcern gedocumenteerd. In een aantal 
gevallen schrijven de bewerkingsvoorschriften een onlogische volgorde voor. 
Meestal kiest men dan, in overleg met een ervaren collega, voor een andere 
aanpak. Doorgaans heeft men vóór de binnenkomst van het vliegtuig weinig 
informatie over de status waarin het vliegtuig zich bevindt. Men kent de gebreken 
niet en weet niet welke veranderingen de operator misschien heeft aangebracht. 
De produktie is ook niet op de hoogte van de exacte afspraken die de verkoop en 
het stafbureau met de klant hebben gemaakt. Soms maakt de produktie nieuwe 
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afspraken met de produktie van de klant die later weer door de verkoop of het 
stafbureau ongedaan gemaakt worden. 

Veel afspraken over de organisatie zijn in procedures vastgelegd. Omdat het, 
vooral in situaties waar de afleverdatum van het vliegtuig in gevaar komt, niet altijd 
mogelijk is om volgens deze procedures te werken, zijn er weer nieuwe procedures 
gemaakt om deze procedures te omzeilen. In de praktijk vindt de coördinatie dan 
mondeling plaats en worden de papieren achteraf in orde gemaakt. 

Binnen de produktie bezit men nauwelijks enige informatie over de aanwezigheid 
van materialen. In veel gevallen komt de werkelijke voorraad r1iet overeen met de 
geregistreerde voorraad. Betrouwbare informatie over het moment van binnen
komst van aangevraagde materialen ontbreekt. De produktie maakt doorgaans zelf 
tekortenlijstjes van de materialen waaraan men het meest behoefte heeft Vervol
gens gaat men zelf achter deze materialen aan. Op schriftelijke signaleringen wordt 
binnen het bedrijf nauwelijks gereageerd. 

Informatie over de stand van zaken in het bedrijf en de voortgang van projecten, 
wordt vooral mondeling uitgewisseld. Tussen de produktie, het bedrijfsbureau en de 
afdeling engineering vindt veel informeel overleg plaats. Veel van deze informatie 
bereikt de overige groepen binnen het bedrijf niet. Planningen spelen een beschei
den rol. De informatie over de beschikbare en gaalloceerde capaciteit die het 
stafbureau levert, wordt binnen de produktie als onjuist van tafel geveegd. Een 
informatiesysteem waarmee men snel inzicht kan krijgen in de omvang van het uit 
te voeren werkpakket aan één vliegtuig en in de voortgang van de werkzaamheden 
ontbreekt. Nacalculaties van projecten, komen doorgaans pas maanden nadat het 
vliegtuig vertrokken is binnen. Doorgaans is dan niet meer te achterhalen wat de 
oorzaak van overschrijdingen was. 

Uit het voorgaande blijkt dat het informatiesysteem binnen het vliegtuigbedrijf een 
fragmentarisch karakter heeft. Binnen de grenzen van de afzonderlijke afdelingen 
wordt veel informatie verzameld. De mondelinge of schriftelijke overdracht blijft 
echter grotendeels beperkt tot de grenzen van de eigen groep. De informatie die 
men binnen het vliegtuigbedrijf nodig heeft voor de besturing van de dagelijkse 
gang van zaken, is niet of veel te laat aanwezig. Het binnen het vliegtuigbedrijf 
aanwezige informatiesysteem geeft zeer gedetailleerde informatie, maar is niet 
flexibel genoeg om actuele vragen te beantwoorden. 

Het opleldingssysteem. 

De opleiding tot grondwerktuigkundige neemt na de LTS ongeveer zeven à acht 
jaar in beslag. Deze opleiding wordt intern gegeven. In de opleiding zijn praktijkpe
riodes in het vliegtuigbedrijf ingebouwd. De basisopleiding bestaat uit diverse 
afgeronde blokken. Daarnaast bestaan speciale programma's voor gespecialiseer
de werkzaamheden en cursussen voor verschillende typen vliegtuigen. Veel 
medewerkers bezitten enige kennis van aangrenzende vakgebieden. 
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De meeste medewerkers uit de produktie hebben via externe en vooral de interne 
opleiding een niveau van LBO tot en met MBO bereikt. Bijscholing vindt regelmatig 
plaats. Tijdens de onderzoekperiode waren relatief veel medewerkers nog met een 
opleiding bezig. Er is weinig verloop onder de medewerkers van het vliegtuigbedrijt 

Het werk zelf biedt relatief veel leermogelijkheden. Bij moeilijke opdrachten zoekt 
men zelf in de handboeken op hoe deze uitgevoerd moeten worden of loopt men 
zelf naar de afdeling engineering voor advies. Ervaren collega's wordt ook vaak om 
advies gevraagd. Regelmatig worden een ervaren en een minder ervaren mede
werker samen op een klus gezet. De uitgevoerde werkzaamheden worden gecon
troleerd door de voormancontroleur die samen met de medewerker het werk 
naloopt. Inspectie is dus geïntegreerd binnen de produktiegroep. Medewerkers van 
de groep elektro die tijdens de uitvoering van het A43-project ervaring hadden met 
de werkorganisatie waarbij het montage en het testgedeelte door verschillende 
personen werd uitgevoerd, rapporteerden een verlies aan leermogelijkheden. In de 
testfase leert men, door zelf storingen op te lossen relatief veel bij. Als degene die 
het systeem heeft opgebouwd, niet meer zelf bij het testen is betrokken, vervalt dit. 

Medewerkers van het vliegtuigbedrijf krijgen dus een brede opleiding. Deze wordt 
vrijwel geheel intern gegeven en gecoördineerd. Er is een duidelijk lange termijn 
opleidingsbeleid en er wordt veel tijd uitgetrokken voor bijscholing. Het werk zelf 
biedt veel leermogelijkheden. 

Het beloningssysteem. 

Het concern werkt met een standaard beloningssysteem. Opleiding en leeftijd 
leggen daarbij het meeste gewicht in de schaal. Het met succes volgen van de 
diverse onderdelen van de bedrijfsopleiding is een noodzakelijke maar geen vol
doende voorwaarde voor promotie naar een hogere salarisklasse. Over de billijk
heid van de beloning lopen de meningen uiteen. Een kwart van de geïnterviewde 
vliegtuigonderhoudsmedewerkers is ontevreden over de hoogte van de beloning. 
Men heeft de indruk dat op de hoofdvestiging van het concern dezelfde functies 
beter betaald worden. 

Leiderschap. 

De afstand tussen de medewerkers die aan het vliegtuig werken en hun directe 
leiding is klein. Leidinggevenden zijn aanwezig in de hangars of in de daar gelegen 
kantoren en geven hoge prioriteit aan overleg over produktieproblemen. Als één 
van de mont~urs problemen heeft, is er altijd wel een voormancontroleur, een 
onderwerkmeester of een werkmeester in de buurt die assistentie kan verlenen. 
Ervaring en deskundigheid vormen de basis voor de invloed van deze leidingge
venden. De afstand tussen de top van het bedrijf en de medewerkers in de 
hangars is veel groter. Men vindt dat deze met name de laatste jaren toegenomen 
is. De bedrijfsleiding is zelden meer in de hangars te vinden en monteurs hebben 
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geen band meer met de directie. Het nieuwe kantoorgebouw, waar de bedrijfslei
ding, marketing en de stafdiensten ondergebracht zijn, noemt men "Het Hilton". 
Voor vee! medewerkers is het beleid van het bedrijf bijzonder onduidelijk. Met 
name het middenkader is bezorgd over de toekomst. Men ziet dat er iets moet 
gebeuren, maar weet niet welke richting het bedrijf op wil. Sommigen hebben de 
indruk dat het topmanagement meer tjjd steekt in detailkwesties, die in principe op 
lager niveau opgelost zouden moeten worden, dan in het formuleren van een 
samenhangend, toekomstgericht bedrijfsbeleid. Het algemene beeld dat uit de 
antwoorden op de vragenlijst naar voren komt is dat de leiding wel luistert; dat je 
best met kritiek kunt komen, maar dat er toch niets verandert. 

De stijl van leidinggeven van de directe groepsleiding van het vliegtuigbedrijf wordt 
dus gekenmerkt door een geringe afstand tussen leiding en groepsleden. De 
leiding heeft vooral indirecte macht, gebaseerd op ervaring en overtuigingskracht. 
Dit in tegenstelling tot de manier waarop het hogere kader wordt waargenomen. 
Hier is de afstand groot en men vindt dat de leiding zich met de verkeerde zaken 
bezighoudt. Een consistent uitgedragen lange termijn beleid ontbreekt. 

7.3.7 De cultuur binnen het vliegtuigbedrijt 

Medewerkers van het vliegtuigbedrijf die directe werkzaamheden verrichten hebben 
allemaal een sterke binding met het produkt. Voor een aantal is het werk een 
logische voortzetting van hun hobby. Uit de antwoorden op de vragenlijst komt naar 
voren dat ze een voorkeur hebben voor afwisselend werk waarbij een beroep 
gedaan wordt op hun eigen verantwoordelijkheid en inventiviteit. De meeste 
monteurs willen graag ook in de testfase meedraaien, omdat deze de meeste 
leermogelijkheden biedt. Men is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de 
levens van de passagiers en is tevreden tot zeer tevreden over de inhoud van het 
werk. De onderlinge collegialiteit is goed. Doorgaans werkt men langere tijd binnen 
het vliegtuigbedrijt Bij jubilea wordt door collega's veel werk verricht om de jubilaris 
op ludieke wijze in het zonnetje te zetten. 

Het bedrijf is vooral sterk in het oplossen van crisissituaties: als de afleverdatum 
met alle macht gehaald moet worden of als er ergens een vliegtuig aan de grond 
staat. Met veel inzet en improvisatietalent wordt dan gezamenlijk het karwei 
geklaard. Medewerkers zijn bereid om 's nachts, in het weekend of zelfs tijdens het 
kerstverlof over te werken als dat nodig is. Binnen de hallen en de supporting 
shops heerst dus een sterke cultuur. Sleutelwoorden daarbij zijn inzet, flexibiliteit, 
binding met het produkt en een praktische benadering. 

Een probleem dat met name de laatste jaren gegroeid is, is de verwijdering tussen 
stafdiensten en het management uit "het Hilton• en de produktiemedewerkers. 
Medewerkers maken zich zorgen over het aantal indirecten, hun opleidingsniveau 
en het feit dat veel van hen nooit in de hal komen en ook niet weten wat daar leeft. 
Men heeft ook de indruk dat het management de medewerkers en de werkzaamhe
den onvoldoende kent. 
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Stafdiensten komen met nieuwe systemen, voeren MRP in met ballonnen en 
buttons en de monteurs zien alleen maar dat de materiaaltekorten nijpender en de 
wachttijden voor het magazijn langer worden. Tenslotte krijgen ze te horen dat hun 
"gebrek aan discipline" de oorzaak is van het falen van de nieuwe systemen. 

7.3.8 Prestatiecriteria. 

Voor het vliegtuigbedrijf zijn kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en een korte doorloop
tijd en efficiency de belangrijkste prestatiecriteria. 

Kwaliteit. 

Kwaliteit is het belangrijkste prestatiecriterium. Binnen het vliegtuigbedrijf spelen 
luchtwaardigheidseisen van de nationale autoriteiten een belangrijke rol. 
In de produktieafdelingen is iedereen doordrongen van het belang van het leveren 
van kwalitatief goed werk. Alle verrichte reparaties en modificaties moeten gecon
troleerd worden door een voormancontroleur. In een aantal gevallen worden twee 
controles vereist. Een aantal medewerkers van het vliegtuigbedrijf is van mening 
dat de kwaliteit van het geleverde produkt te hoog is. Dit laatste zou veroorzaakt 
worden door het gehanteerde inspectiesysteem. Daarb~j worden ook mankementen 
aan het vliegtuig die buiten de voorgeschreven inspectie vallen, aan de klant 
gerapporteerd. De klant zou de voorgestelde correctie al snel accepteren waardoor 
de uiteindelijke kosten omhoog gaan. 

Leverbetrouwbaarheid en korte doorlooptijd. 

De afleverdatum is een belangrijk meetpunt voor de prestaties van het vliegtuigbe
drijf. Regelmatig bevat het contract boeteclausules voor het geval de levertijd niet 
gehaald zal worden. Zodra deze in gevaar komt, worden alle zeilen bijgezet om 
toch op tijd te kunnen leveren. Bij bijna elk project tijdens de onderzoekperiode was 
de situatie, enkele weken voor de afleverdatum kritiek. Men kon niet verder wegens 
de structurele materiaaltekorten. Uiteindelijk werd de afleverdatum, dank zij de 
enorme inzet van de medewerkers in de hangars, bijna altijd gehaald. Men was 
bereid om extra over te werken, werkte zo nodig 's nachts door en nam pauzes op 
het moment dat dit vanwege de werkzaamheden het best uitkwam. Daarnaast 
wordt een korte doorlooptijd een steeds belangrijker verkoopargument. Met name 
voor kleine operators telt elke dag dat het vliegtuig langer aan de grond staat. 
Bij een aantal opdrachten wordt daarom al in ploegendienst gewerkt. Het tempo 
waarin de materialen binnenkomen beperkt echter de mogelijkheden om de 
doorlooptijd te verkorten. 
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Efficiency. 

Tijdens de onderzoekperiode was de efficiency binnen het vliegtuigbedrijf relatief 
laag. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de materiaaltekorten. Hierdoor moest 
de produktie, in haar streven om toch de afleverdatum te halen, telkens van de 
meest efficiënte volgorde afwijken. Zo moest er regelmatig al geschilderd worden 
terwijl nog niet alle reparaties waren uitgevoerd; moesten soms tijdelijk onderdelen 
ingebouwd worden om te kunnen testen en werd het vliegtuig in een uiterst 
onlogische volgorde weer opgebouwd. Ook zaten, als het materiaal eindelijk binnen 
was, medewerkers elkaar vaak in de weg. Het zoeken naar materiaal dat mis
schien aanwezig zou kunnen zijn, vergde op zich zelf ook veel tijd. Voor het loket 
van het magazijn werden lange wachttijden geregistreerd en onderwerkmeesters en 
voormancontroleurs liepen regelmatig heen en weer om onderdelen te zoeken. 

7.4 Ontwerp. 

Deze paragraaf bevat de ontwerpregels die voor het vliegtuigbedrijf van belang zijn; 
de verschillen tussen de ideale structuur en de huidige structuur en de problemen 
die hieruit verklaard kunnen worden. Tabel 7.3 vat de ontwerpregels samen. 

De taakverdelingsstructuur. 

Veel van de ontwerpregels wijzen in de richting van een gedifferentieerde taakver
delingsstructuur: de hoge complexiteit maakt het noodzakelijk; de lage bewerkings
enzekerheid van het merendeel van de werkzaamheden en het lage tempo van 
nieuwe technologische ontwikkelingen en de groepsgrootte maken het mogelijk. 

Tabel 7.3: Taakkenmerken en ontwerpregels. 

11 KENMERK NR. ONTWERPREGEL 

1. COMPLEXITEIT 

HOOG 1) GEDIFFERENTIEERDE TAAKVERDELINGSSTRUCTUUR 

2. BEWERKINGSONZEKERHEIO 

- LAAG (NORMALE REPARATIE 2) SCHEIDING REGELING • UITVOERING KAN 
EN REVISIEWERK) 3) COöRDINATIE KAN VIA PLANNING EN STANDAARDISATIE 

4) GEDIFFERENTIEERDE TAAKVERDELINGSSTRUCTUUR MOGELIJK 
17) INFORMATIE·OVERDRACHT VIA FORMELE PROCEDURES MOGELIJK 

HOOG (O.A. LOKALISEREN EN 2) REGELING - UITVOEREN NIET SCHEIDEN 
DIAGNOSTISEREN VAN 3) COöRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AFSTEMMING 
STORINGEN) 4) MINDER GEDIFFERENTIEERDE TAAKVERDELINGSSTRUCTUUR 

17) MEER INFORMELE INFORMATIE-OVERDRACHT 
25) CONTINUE OPLEIDING 
31) LEIDER GEBRUIKT MEER PERSOONLIJKE CQÖROINATIEMECHANIS· 

MES 
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~NMERK NR. ONTWERPREGEL 

3. AFHANKELIJKHEIDSRELATIES TUSSEN TAKEN 

GEPOOLD(MEDEWERKERS 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE 
DIE AAN VERSCHILLENDE 18) INFORMATIE-OVERDRACHT SCHRIFTELIJK 
SECTIES VAN HET VLIEGTUIG 
WERKEN) 

SEQUENTIEEL (AKTIVITEITEN 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE EN PLANNING 
DIE NA ELKAAR MOETEN 18) INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAL SCHRIFTELIJK 
PLAATSVINDEN) 

WEDERZIJDS (BIJ ÉÉN VLIEG- 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE EN PLANNING EN WEDER-
TUIG: ALS MEN ELKAAR IN DE ZIJDSE AANPASSING 
WEG ZIT EN ALS AKTIVITEITEN 6) COÖRDINATIEBESLISSINGEN DELEGEREN NAAR DE UITVOERING 
DOOR MEERDERE PERSONEN 18) INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAL MONDELING 
WORDEN UITGEVOERD. 
TUSSEN DE VLIEGTUIGEN 
DOOR BEPERKTE RUIMTE, 
BEPERKTE EQUIPMENT EN 
KLIMAA TSEISEN) 

4. DE VARI~TEIT AAN PRODUI<TEN EN BEWERKINGEN 

- HOOG 8) GROEPEER MEDEWERKERS ROND GELIJKSOORTIGE PRODUKT-
CATEGORIEËN 

9) DELEGEER DE COÖRDINATIEBESLISSING OVER DE VOLGORDE VAN 
PRODUKTEN OF BEWERKINGSAKTIVITEITEN. 

5. GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID 

HOOG (VERSTORING8- 10) REGELBESLISSINGEN MOEILIJK VAN ELKAAR TE SCHEIDEN 
POTENTIEEL MET NAME IN DE 12) OVERLAP TUSSEN TAAKGEBIEDEN VAN GROEPSLEDEN 
EINDFASE HOOG) 20) MEER INFORMATIEVERZAMELING OVER DE OMGEVING VAN DE 

GROEPNODIG 
32) LEIDING DIENT SNEL BEREIKBAAR TE ZIJN 

6. HET TEMPO VAN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKEUNGEN 

LAAG 13) MINDER FLEXIBELE ORGANISATIEVORM MOGELIJK 
14) SPECIALISATIE MOGELIJK 
21) MINDER INFORMATIEVERZAMELING OVER DE OMGEVING NODIG; 

KWANTITATIEVE INFORMATIE MOGELIJK 
26) OPLEIDING KAN INTERN EN LANGLOPEND 

7. DE GROEPSGROOTTE 

GROOT (BIJ DE A43: 203) IEr DIFFERENTIATIE IS MOGELIJK 
COÖRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AANPASSING WORDT MOEILIJKER 
fORMELER INFORMATIESYSTEEM NODIG 

Daarbij geven de hoge grenstransaktie-onzekerheid en de hoge bewerkingsonze
kerheid voor een aantal aktiviteiten beperkingen aan. Er zal sprake moeten zijn van 
een behoorlijke overlap tussen de taken van de verschillende specialisten. Dit is 
zeker van belang voor het verlagen van de doorlooptijd. 
De hoge variëteit vraagt om een indeling van medewerkers rond gelijksoortige 
produktcategorieën. Dit kunnen gelijksoortige projecten zijn. Als projecten onderling 
sterk verschillen, is een projectorganisatie de beste oplossing. 

De feitelijke structuur komt in grote lijnen overeen met de hierboven geschetste 
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structuur. Er is sprake van een beperkte horizontale differentiatie en een hoge 
verticale differentiatie. Medewerkers zijn inzetbaar op aangrenzende taakgebieden. 
Binnen het bedrijfsbureau en de schilderswerkplaats werkt men met een projecten
organisatie. Binnen de supporting shops is dit, vanwege de beperkte omvang van 
de afdeling en de veelheid aan specialismes niet goed mogelijk. Binnen de groep 
civiel onderhoud werkt men officieel met een projectenorganisatie, maar in de 
praktijk wordt hier vaak van af geweken. Dit blijkt ook uit het grote aantal medewer
kers dat aan de A43 had gewerkt (zie de beschrijving van de huidige taakverde
lingsstructuur). Medewerkers wisselen zeer regelmatig van vliegtuig. Het is eerder 
uitzondering dan regel als een medewerker bij zijn eigen voormancontroleur te 
werk wordt gesteld. Het snel wisselen van projectgroepleden bemoeilijkt de 
coördinatie. Het wordt moeilijker om het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden af 
te stemmen OP de eisen van de klant. In de praktijk gaan medewerkers dan hun 
eigen normen hanteren. 

De beslissingsstructuur. 

De lage bewerkingsenzekerheid van de meeste aktiviteiten binnen het vliegtuigbe
drijf, maakt het mogelijk om regeling en uitvoering van elkaar te scheiden. Een 
uitzondering hierop vormt de coördinatiebeslissing over de volgorde van produkten 
of bewerkingsaktiviteiten. De hoge variëteit pleit hier voor delegatie. Tevens is het 
verstandig om tijdens de eindfase van een vliegtuigonderhoudsproject, waar de 
bewerkingsenzekerheid hoger is, meer regelbeslissingen aan de uitvoering te 
delegeren. 
Het is niet verstandig om de regelbeslissingen van elkaar te scheiden. De hoge 
grenstransaktie-onzekerheid maakt een goede afstemming noodzakelijk. Bij beslis
singen over bijvoorbeeld overwerk moet men rekening houden met de materiaalbe
stellingen. 
Het patroon van onderlinge afhankelijkheden maakt het noodzakelijk om gebruik te 
maken van alle coördinatievormen. Door het domineren van een lage bewerkings
enzekerheid zullen standaardisatie en planning de overhand hebben. 
De groepsgrootte en het vaak wisselen van project bemoeilijken de coördinatie via 
wederzijdse aanpassing. 

De wenselijke structuur wijkt op twee punten af van de huidige structuur: 

1. Regelbeslissingen zijn momenteel wel van elkaar gescheiden. 

2. Wederzijdse afstemming vindt te beperkt plaats. 

De sterke scheiding tussen de verschillende groeperingen die belangrijke regelbe
slissingen nemen (produktie, marketing, het stafbureau en de materiaaldienst) geeft 
aanleiding tot veel problemen. De organisatie rond een grote onderhoudsstop is 
uitermate ondoorzichtig. Verschillende personen nemen onafhankelijk van elkaar, 
vaak tegenstrijdige beslissingen. Soms worden er geen beslissingen genomen 
omdat men absoluut geen overzicht bezit over de actuele situatie rond het project. 



206 Hoofdstuk 7 

Binnen het bedrijfsbureau is er per project een projectcoördinator aangewezen. 
Deze neemt echter zelf geen van de regelbeslissingen en beschikt ook niet over 
voldoende informatie om anderen bij hun beslissingen te ondersteunen. Projectco
ordinator is binnen het vliegtuigbedrijf een onduidelijke en ondankbare functie. 
De directe medewerkers klagen vooral over het gebrek aan wederzijdse afstem
ming tussen de verschillende groepen die tegelijkertijd aan het vliegtuig moeten 
werken. Velen signaleren hier een gebrek aan overleg waardoor men elkaar 
onnodig in de weg zit. Ook de gebrekkige afstemming tussen de materiaaldienst en 
de produktie komt regelmatig ter sprake. 

Het informatiesysteem. 

Volgens de ontwerpregels kan een groot deel van de informatie die nodig is bU het 
uitvoeren van onderhouds- en modificatieprojecten schriftelijk en via een formeel 
informatiesysteem overgedragen worden. De meeste aktiviteiten worden geken
merkt door een lage bewerkingsonzekerheid en patronen van gepoolde en sequen
tiële afhankelijkheid overheersen. Ook de grootte van de groep die aan één 
vliegtuig werkt, maakt een formeler informatiesysteem noodzakelijk. In situaties 
waar de bewerkingsonzekerheid hoger is en waar er sprake is van wederzijdse 
afhankelijkheid, moet dit aangevuld worden met mondelinge informatie. Voor de 
medewerkers die aan het vliegtuig werken is actuele informatie over de omgeving 
van de groep uitermate belangrijk. Dit betreft vooral informatie die van belang is 
voor de omvang van het werkpakket en het moment waarop met de werkzaamhe
den begonnen kan worden. Zonder bijvoorbeeld actuele informatie over de 
materiaalsituatie, is het maken van een praktisch bruikbare planning een onmogelij
ke opgave. Het lage tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen, maakt het 
mogelijk om kwantitatieve informatie uit de wijdere omgeving van het vliegtuigbedrijf 
te verzamelen. 

Binnen het vliegtuigbedrijf is momenteel voldoende informatie aanwezig over de 
wijze waarop de bewerkingen uitgevoerd moeten worden. Deze informatie is voor 
alle belanghebbenden toegankelijk. Als men er niet uitkomt, is er altijd iemand 
aanwezig om assistentie te verlenen. Voor de andere terreinen waarover men 
informatie dient te bezitten geldt, dat deze informatie slechts in beperkte mate, 
vaak te laat en vaak bij de verkeerde personen bekend is. Binnen de verschillende 
afdelingen maakt men wel gebruik van diverse geautomatiseerde informatiesyste
men, maar de informatie komt doorgaans niet verder dan de eigen afdelingsgren
zen. Te weinig informatie is "on line" beschikbaar. Voor medewerkers die met 
behulp van die informatie beslissingen moeten nemen, is deze informatie vaak niet 
toegankelijk. Ten aanzien van de gebruikte informatiesystemen is de invloed van 
het moederbedrijf duidelijk zichtbaar. Het beleid gaat uit van eenvormigheid binnen 
het concern. De matrix-structuur waarin de vier "zuilen" Financiën en Economie; 
Marketing; Technologie en Personeels- en Sociale zaken dominant zijn, maakt het 
mogelijk om deze eenvormigheid af te dwingen. In de praktijk betekent dit dat de 
reparatie- en revisiebedrijven met systemen moeten werken die ontworpen zijn 
voor de nieuwbouw. 
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Een aan de specifieke kenmerken van hun werk aangepast informatiesysteem 
ontbreekt. 

Het opleidingssysteem. 

Het lage innovatietempo binnen het vliegtuigbedrijf maakt het mogelijk om de 
opleiding grotendeels intern plaats te laten vinden. De opleiding kan zich daarbij 
over een aantal jaren uitstrekken. Speciale aandacht moet geschonken worden aan 
medewerkers die regelmatig met situaties te maken krijgen waarin de bewerkings
enzekerheid hoog is. Hun opleidingsniveau zal relatief hoog moeten zijn, ze zullen 
een vrij brede opleiding moeten hebben en er zal veel tijd voor bijscholing nodig 
zijn. Tevens zullen de leermogelijkheden die het werk biedt optimaal benut moeten 
worden. 

Het opleidingssysteem binnen het vliegtuigbedrijf vertoont de hierboven beschreven 
kenmerken. Binnen het vliegtuigbedrijf zijn er geen problemen die veroorzaakt 
zouden kunnen worden door een te laag niveau aan vakbekwaamheid van de 
medewerkers. Meestal wordt een vliegtuig al na één of twee testvluchten vrijgege
ven. 

Het beloningssysteem. 

Voor de prestaties van het vliegtuigbedrijf is de flexibiliteit en inzet van de mede
werkers van groot belang. Als het vliegtuig de deur uit moet en er doen zich 
tegenvallers voor, moet men bereid zijn om extra over te werken. 
Tijdens de onderzoekperiode was deze bereidheid duidelijk aanwezig, ook al had 
men het gevoel dat de bedrijfsleiding deze inzet niet waardeerde. Het eigen 
middenkader bezat nauwelijks middelen om extra inzet ook te waarderen. De 
bedrijfsleiding reageerde enkel met formele brieven waarin men meedeelde dat de 
vrije dagen voor het eind van het jaar opgemaakt moesten worden. 

Leiderschap. 

De hoge grenstransaktie-onzekerheid binnen het vliegtuigbedrijf is vooral bepalend 
voor de gewenste stijl van leidinggeven. De communicatielijnen tussen leiding en 
medewerkers dienen kort te zijn. De leiding moet snel bereikbaar zijn voor overleg 
over situaties waarin de onvoorspelbare gebeurtenissen niet meer binnen de groep 
gereguleerd kunnen worden. Tijdens de fasen van het onderhoudsproject waarin de 
bewerkingsenzekerheid hoog is, is een participatieve leiderschapsstijl gewenst. De 
leider zal meer gebruik moeten maken van persoonlijke coördinatiemechanismes. 
Veel beslissingen zullen naar lagere niveaus gedelegeerd worden. Voorwaarden 
voor delegatie zijn: Een duidelijk bedrijfsbeleid waaruit beslissingscriteria afgeleid 
zijn en duidelijkheid over de specifieke wensen van de klant. 
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Uit de beschrijving in de vorige paragraaf komt naar voren dat de afstand tussen 
de directe leiding in de hal en de medewerkers klein is. De leiding is direct 
bereikbaar voor overleg over optredende problemen. Men besteedt relatief veel tijd 
aan pogingen om de gevolgen van de hoge grenstransaktie-onzekerheid te 
beperken. De kloof tussen de top van het vliegtuigbedrijf en de directe medewer
kers is de laatste jaren steeds groter geworden. Voor veel medewerkers is het 
bedrijfsbeleid onduidelijk. Vanuit het management team wordt regelmatig kritiek 
geuit op de gang van zaken binnen de produktie. Concrete richtlijnen voor verbete
ringen worden echter niet gegeven. 

Conclusies. 

De belangrijkste verschillen tussen de huidige en de gewenste organisatiestructuur 
zien we bij de beslissingsstructuur en het informatiesysteem. De taakverdelings
structuur komt in grote lijnen overeen met de ontwerpregels uit het model. Binnen 
de groep civiel onderhoud zouden de deelnemers aan een project minder snel 
moeten wisselen. Dat maakt delegatie van een aantal coördinatiebeslissingen 
makkelijker. Verder zal de afstand tussen de topleiding en de fabriek moeten 
verminderen. De sterke scheiding die er bestaat tussen medewerkers die de 
verschillende regelbeslissingen moeten nemen, veroorzaakt veel problemen binnen 
het vliegtuigbedrijt Men is niet op de hoogte van elkaars beslissingen, waardoor 
besluiten op grond van onvoldoende of verouderde informatie genomen worden. Er 
zal gezocht moeten worden naar een besluitvormingsstructuur waarbij die afstem
ming er wel is en waar de besluitvorming toch snel kan verlopen. Een informatie
systeem met behulp waarvan snel een overzicht verkregen kan worden van de 
actuele situatie in het vliegtuigbedrijf is daarbij onmisbaar. Het is onmogelijk om de 
nodige afstemming tussen grenshandhavings-, allocatie-, en coördinatiebeslissin
gen te realiseren door deze allemaal in de handen van één superregelaar te 
leggen. Daarvoor is de· situatie in het vliegtuigbedrijf te complex. Dit informatiesys
teem zal actuele informatie moeten bevatten over de materiaalsituatie, het wer
kaanbod en de voortgang van de werkzaamheden. Deze informatie zal voor een 
ieder die op grond van deze informatie beslissingen moet nemen beschikbaar 
moeten zijn. Daarnaast zal er regelmatig afstemming nodig zijn tussen de verschil
lende groepen die belangrijke regelbeslissingen nemen. In het periodieke overleg 
kan gewerkt worden aan de oplossing van structurele problemen. Tevens zal men 
elkaar moeten weten te vinden als kwantitatieve informatie niet voldoende is. 
Zeker in de eindfase van een vliegtuigonderhoudsproject zullen steeds meer 
regelbeslissingen door de uitvoering genomen moeten worden. De kaders waarbin
nen gewerkt moet worden, dienen dan wél voor iedereen duidelijk te zijn. In de 
eindfase zal wederzijdse afstemming het belangrijkste coördinatiemechanisme 
moeten zijn. Planning kan een grotere rol spelen dan momenteel het geval is, maar 
zeer gedetailleerde planningen zijn slechts beperkt bruikbaar. De hoge grenstrans
aktie-onzekerheid zorgt ervoor dat detailplanningen vrijwel onmiddellijk na hun 
verschijnen al weer verouderd zijn. Het is verstandiger om de beslissing over 
bijvoorbeeld de volgorde van de dagelijkse aktiviteiten te delegeren naar de 
projectgroep die aan het vliegtuig werkt. 
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Binnen het vliegtuigbedrijf zijn er momenteel vier managementniveaus tussen het 
hoofd van de produktieafdelingen en de monteur: de produktiechef, de werkmees
ter, de onderwerkmeester en de voormancontroleur. In de praktijk vervult de 
onderwerkmeester de rol van projectcoördinator voor wat betreft de produktie
aktiviteiten. De officiêle projectcoördinator bevindt zich op het bedrijfsbureau maar 
deze bezit onvoldoende informatie om het project te kunnen overzien. Als de gang 
van zaken rond projecten duidelijker geregeld zou zijn, zou de functie van onder
werkmeester overbodig kunnen worden. Wel dient er per project één projectcoördi
nator te zijn. Bij voorkeur bevindt deze zich in of bij de produktie. Zijn taak is echter 
uitgebreider dan die van de huidige onderwerkmeester. 

Bij het bovenstaande was het uitgangspunt dat de organisatie van het vliegtuigbe
drijf aangepast moet worden aan de kenmerken van het takenpakket en niet 
andersom. Aanpassing van de kenmerken van het takenpakket en de omgeving is 
binnen de gekozen markt en het dienstenpakket slechts in beperkte mate en zeker 
niet op korte termijn mogelijk. Veel van de onvoorspelbaarheden die bij de beschrij
ving van de grenstransaktie-onzekerheid genoemd worden, heeft het vliegtuigbedrijf 
niet zelf in de hand. Als de onzekerheden verminderd kunnen worden, zal er nog 
voldoende onvoorspelbaarheid over blijven om een flexibele organisatievorm 
noodzakelijk te maken. Dat betekent niet dat men niet kan werken aan meer 
standaardisatie; meer duidelijkheid en eenvormigheid in de afspraken met de klant 
en minder tekorten op grijpvoorraden. 

De kloof tussen de top van het bedrijf, de stafafdelingen en de produktie maakt het 
gezamenlijk werken aan praktische problemen bijzonder moeilijk. Stafafdelingen 
zoeken daarbij vaak te veel naar de beste oplossing. Daarbij vergeten ze dat 
eenvoudige, maar minder fraaie oplossingen vaak een eerste stap in de goede 
richting kunnen betekenen. De gebondenheid aan de voor de nieuwbouw ontwor
pen procedures en systemen, werkt dit nog verder in de hand. 

7.5 Implementatie. 

In § 7.1 staat beschreven dat het vliegtuigbedrijf geïnteresseerd was in een case
studie omdat men verwachtte dat dit gegevens zou opleveren die van belang 
waren voor het invoeren van netwerkplanning. Tijdens de analyseperiode zijn de 
gegevens van de A43 gebruikt om een eerste concept van een standaardnetwerk 
op te stellen. Vervolgens werd dit netwerk aangepast met behulp van de andere 
projectcoördinatoren uit het vliegtuigbedrijf en op grond van planningen uit het 
verleden. Dit standaardnetwerk vormde een eerste aanzet tot meer standaardisatie 
en eenvormigheid in de binnen het vliegtuigbedrijf gebruikte omschrijvingen. 
Tevens is tijdens de onderzoekperiode geêxperimenteerd met een eenvoudig 
registratiesysteem voor werkopdrachten. Dit, op een PC draaiend, systeem is door 
een TUE-student in nauwe samenwerking met de produktie opgezet. Van alle 
uitgeschreven werkopdrachten werden gegevens geregistreerd zoals de planfase, 
de geplande en gewerkte uren en de status. Dagelijks werden ten behoeve van de 
onderwerkmeester verschillende rapporten uitgedraaid. 
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Bij drie onderhouds- en modificatieprojecten is dit systeem uitgeprobeerd. De 
betrokken onderwerkmeesters waren zonder uitzondering uitermate positief over de 
dagelijkse rapportages. Het stelde hen in staat om snel een overzicht te krijgen van 
de status van het project. 

De gesprekken die in het kader van de oriëntatieperiode met 26 sleutelpersonen 
binnen het vliegtuigbedrijf gevoerd zijn, zijn verwerkt in een tussenrapport. Dit 
rapport is ter beschikking gesteld aan alle geïnterviewden en doorgesproken met 
de directeur van het vliegtuigbedrijf. Tijdens een "dag in het bos" met het manage
mentteam zijn de resultaten verder besproken. Of dit nog tot specifieke akties heeft 
geleid is niet bekend. 

Na de afsluiting van de analyseperiode zijn er nog incidenteel kontakten geweest 
over de resultaten van het onderzoek met de afdeling Bedrijfskunde van het 
vliegtuigbedrijf, de produktie en de afdeling Personeel en Organisatie. Niet lang 
daarna is de onderhoudsorganisatie van het concern ingrijpend gewijzigd. De twee 
reparatie- en revisiebedrijven werden geïntegreerd; er werd een nieuwe hal 
bijgebouwd en de matrix-structuur werd gewijzigd. Het nieuwe reparatie- en 
revisiebedrijf werd een aparte B.V. Hierdoor kon het vliegtuigbedrijf een zelfstandi
ger koers varen. Men was minder gebonden aan de binnen de nieuwbouw gebruik
te procedures en systemen. 
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8 HET SYSTEEMHUIS. 

Het laatste bedrijf uit de serie is eveneens een dienstverlenende onderneming. Het 
bedrijf levert hardware, softwarepakketten en klantspecifieke software aan een 
grote variëteit aan klanten. 

8.1 Eerste kontakt. 

Het eerste kontakt met het systeemhuis werd gelegd met de toenmalige softwaredi
recteur. Deze was geïnteresseerd in de resultaten van een eventueel onderzoek. 
Men wilde de huidige organisatie en werkwijze toetsen aan ideeën die hierover 
binnen de universitaire wereld bestonden. Men stond open voor nuttige adviezen 
waardoor de aktiviteiten beter gestructureerd zouden kunnen worden en zocht naar 
mogelijkheden om de aktiviteiten beter te plannen. 
Ook voor het onderzoeksproject was het systeemhuis interessant. Op welke wijze 
de variabelen gemeten zouden kunnen worden, en of het model ook in een 
dergelijke omgeving tot praktisch bruikbare adviezen zou leiden, was nog onbe
kend. 

8.2 Oriëntatie. 

Het systeemhuis levert hardware (mini- en microcomputers, hand-computers en 
apparatuur ten behoeve van datacommunicatie), softwarepakketten en klantspeci
fieke software aan een grote variëteit aan klanten. Deze zijn doorgaans industriële
en handels-ondernemingen afkomstig uit het Nederlandse midden- en klein-bedrijf. 
Aan sommige klanten wordt alleen een standaardpakket geleverd. Het systeemhuis 
voert enkele standaardpakketten ten behoeve van de financiële- en handelsadmini
stratie alsmede pakketten voor produktie- en projectenadministratie. Andere klanten 
laten dit standaardpakket aanpassen aan hun specifieke situatie en vragen soms 
om aanzienlijke uitbreidingen of nemen enkel maatwerk-software af. 
Men is gespecialiseerd in het leveren van een totaaloplossing en verricht dan ook 
uiteenlopende diensten: van de eerste probleemanalyse bij de klant tot en met de 
installatie, de opleiding van gebruikers en het onderhoud. De automatiseringspro
jecten, waaraan het bedrijf werkt vertonen onderling grote verschillen. Er zijn 
opdrachten bij van tienduizend gulden terwijl bij sommige opdrachten meer dan een 
miljoen aan hard- en software wordt besteld. 

Tijdens de onderzoekperiode telde het bedrijf 85 medewerkers. Het merendeel 
hiervan was te vinden in de Softwaregroep. Deze was onderverdeeld in vier 
produktgroepen en een aantal stafdiensten. Binnen de stafdiensten vallen de groep 
Maintenance, een Support Manager en de Research en Developmentgroep. De 
laatste groep verzorgt tevens de installatie en support van oparating systems en 
van een aantal pakketten van derden. Figuur 8.1 geeft het organisatieschema van 
het systeemhuis tijdens de onderzoekperiode weer. 
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Figuur 8.1: De werkorganisatie tijdens de onderzoekperiode. 

Het belangrijkste produkt van de produktgroep Handel/Financieel is een software
pakket voor de financiële- en handelsadministratie. Tijdens de onderzoekperiode 
werd de laatste hand gelegd aan een vernieuwd pakket. Tevens bevinden zich in 
deze groep een aantal medewerkers die de installatie en instructie van PC
pakketten verzorgen. 
De produktgroep Produktie/Projecten beheert een pakket ten behoeve van de 
produktie- en één voor de projectadministratie. 
Onder de groep Specials vallen een aantal branchespecifieke programmapakket
ten. Verder zijn in deze groep een aantal projectleiders, systeemanalisten en 
programmeurs ondergebracht die ingezet worden bij het vervaardigen van maat
werk. 
De medewerkers van de produktgroep Handterminals zijn gespecialiseerd in het 
programmeren van handterminals en in data-communicatie. 
Een produktgroep wordt geleid door een produktgroepmanager (PGM). In bijna alle 
produktgroepen bevinden zich een aantal projectleiders, een aantal systeemanalis
ten en de nodige programmeurs. De commerciële medewerkers zijn, met uitzonder
ing van de Account Manager Apparatuur, gekoppeld aan één van deze 
produktgroepen. De groep Techniek omvat de afdeling Orderprocessing en de 
Technische Dienst. De afdeling Orderprocessing regelt de inkoop, het transport en 
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het tijdstip van installatie van de benodigde hardware. Na aflevering biedt zij de 
klant een onderhoudscontract aan. De Technische Dienst verzorgt zo nodig de site 
preparation 1 bij de klant en het onderhoud van handterminals. Tijdens de onder
zoekperiode bestond het Management Team (MT) uit de Algemeen Directeur, de 
Commercieel Directeur, de Software Directeur, de Controller en de Technisch 
Manager. 

Uit de gesprekken over de historie van het bedrijf kwam naar voren, dat het bedrijf 
de afgelopen twee jaar verschillende reorganisaties had meegemaakt. Tot twee 
jaar geleden werkte men met een divisiestructuur. De divisies bezaten een grote 
mate van zelfstandigheid. Binnenkomende projecten werden toegewezen aan één 
van deze divisies. De divisies waren vrijwel geheel selfsupporting. Eén van de 
grootste problemn binnen deze structuur was de onderlinge concurrentie tussen het 
divisiemanagement Twee jaar geleden werd radicaal gebroken met de dîvisiestruc
tuur. Alle softwaremedewerkers werden in één pool ondergebracht, onder leiding 
van de directeur software. Alle titels werden afgeschaft. Alleen de groep die zich 
met de handterminals bezig hield bleef, vanwege het specifieke van haar pro
dukten, relatief ongewijzigd. Volgens de geïnterviewden was het grootste nadeel 
van de poolstructuur de onoverzichtelijkheid. Een te grote groep medewerkers die 
moeilijk door één persoon gecoördineerd kon worden. Een jaar later werden 
daarom produktgroepen gevormd. Een aantal produktgroepen werd geformeerd 
rond specifieke marktsegmenten (Haven; Transport); andere werden gevormd op 
basis van een specifiek produkt en bewogen zich in een horizontale markt (de 
groep die het pakket voor de financiële administratie beheerde). De produktgroe
pen werden gevormd op basis van een aantal strategisch geachte pakketten. De 
vaste bemanning van de produktgroepen was minimaal. Extra capaciteit werd uit 
de groep Specials betrokken. In de loop van de tijd werd een aantal van de 
kleinere produktgroepen opgeheven. Na een jaar werd de produktgroepfilosofie 
doorgetrokken tot in de sales organisatie en werd de organisatie zoals in figuur 8.1. 

In de oriëntatieperiode zijn 20 medewerkers van het systeemhuis, afkomstig uit alle 
afdelingen, geïnterviewd. Naast de onderwerpen uit bijlage 2 is in de gesprekken 
met enkele "oudere" medewerkers van het systeemhuis de historie van het bedrijf 
aan de orde gekomen. Tevens werden een Managementteam-meeting; een Sales
meeting; een meeting van de Softwaremanagers en een stuurgroep-vergadering bij 
een klant bijgewoond. Samen met projectleiders uit het systeemhuis is één dag 
deelgenomen aan een cursus projectmanagement. Tenslotte is tijdens de oriënta
tieperiode algemene informatie zoals organisatie- en produkt-beschrijvingen ver
zameld. 

Tijdens de gesprekken werd een groot aantal problemen naar voren gebracht zoals 
communicatieproblemen tussen het management en de medewerkers, een te lage 
produktkwaliteit, een onduidelijke bedrijfsorganisatie en onvoldoende sturing vanuit 

Advisering over de inrichting van de computerruimte; aanleg van datakabels; regeling 
van het electriciteitsgebruik. 
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het managementteam. Met name ten aanzien van de organisatie van de software 
en de salesgroep bleken er nog veel vragen te leven. Veel medewerkers hadden 
ideeën over hoe dit zou moeten verbeteren. Ook de projectenorganisatie was nog 
volop in beweging. Daarom is besloten om in het hoofdonderzoek de schijnwerpers 
te richten op de werkzaamheden van de medewerkers die direct betrokken zijn bij 
het uitvoeren van projecten. Dit zijn vooral de sales- en de softwaregroepen. 

8.3 Diagnose. 

8.3.1 Aanpak. 

De voornaamste aktiviteit in de diagnosefase was de selectie en het van nabij 
volgen van tien automatiserigsprojecten. Hiertoe werden achtereenvolgens de 
volgende aktiviteiten uitgevoerd: 

1. Een analyse van alle in het afgelopen jaar door het systeemhuis afgesloten 
contracten. Hierbij deed zich de moeilijkheid voor dat het bedrijf zelf gegevens 
over klanten niet op een systematische manier verzamelde. Men beschikte wel 
over een contractenboek waarin alle contracten waren ingeschreven en over 
klantenmappen. Met behulp van de Algemeen Directeur is toen, uitgaande van 
het contractenboek, voor alle klanten bepaald of het een oude of een nieuwe 
klant was, hoe groot het bedrijf was; welk soort bedrijf het was en wat er was 
geleverd. Vervolgens zijn deze gegevens geanalyseerd. 

2. De selectie van tien projecten die tijdens de diagnoseperiode intensief gevolgd 
zouden worden. In de oriëntatieperiode waren reeds gegevens verzameld over 
de dimensies waarop de projecten van het systeemhuis van elkaar verschilden. 
Daarbij was vooral naar dimensies gezocht die vermoedelijk consequenties voor 
de kenmerken van het werk hebben zoals: 

de grootte van het bedrijf van de klant; 
de mate van ervaring van de klant met automatisering; 
de omvang van een project en de doorlooptijd; 
de produktgroep waarbinnen het project thuishoort; 
de mate waarin er meerdere produktgroepen bij een project zijn betrok
ken; 
het te leveren produkt: hardware, standaardpakketten en/of klantspecifieke 
software. 

Vervolgens zijn samen met de software directeur tien representatieve projecten 
geselecteerd. Omdat de doorlooptijd van het onderzoek te kort was om alle 
projecten van begin tot eind te volgen, zijn deze projecten tevens zodanig 
gekozen, dat ze zich in verschillende projectstadia bevonden. 

3. Het van nabij volgen van het verloop van deze tien projecten. 
Dit gebeurde op de volgende wijze: 

Bestudering van de aanwezige documentatie en een interview met de 
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projectleider of een andere deskundige over de voorgeschiedenis van het 
project. 
Korte gesprekken met medewerkers die op dat moment bij de geselec
teerde projecten betrokken waren. Gemiddeld vonden deze gesprekken 
eens per week plaats. In het gesprek werd gevraagd naar: de inhoud en 
voortgang van de werkzaamheden; de plannen voor de komende week, 
de interne coördinatie; eventueel optredende knelpunten en verstoringen; 
de wijze waarop getracht wordt de problemen het hoofd te bieden. 
Korte gesprekken met produktgroepleiders over de wijze waarop beslissin
gen over de toewijzing van capaciteit aan deze projecten werden geno
men. 
Observatie. Per project is tenminste eenmaal een demonstratie, een 
bespreking of een andere aktiviteit bij de klant bijgewoond. Daarnaast was 
het van belang om regelmatig aanwezig te zijn bij het informele overleg, 
produktgroep-meetings, de personeelsmeeting en de bedrijfsborrel. 
Bestudering van projectdocumentatie en de klantenfiles. 

Tevens is de vragenlijst (bijlage 3) bij alle sales en softwaremedewerkers met 
minimaal drie maanden ervaring in het systeemhuis afgenomen. In totaal zijn 50 
medewerkers van het systeemhuis geënquêteerd, zes commerciële en 44 software
medewerkers. 

Samen met de gegevens die reeds in de oriëntatieperiode waren verzameld, 
leverde dit een duidelijk beeld op van de werkzaamheden en organisatie van het 
systeemhuis. De voornaamste resultaten worden hier besproken. 

8.3.2 Het takenpakket van het systeemhuis. 

Medewerkers van het systeemhuis verkopen zowel hàrdware en de systeemsoftwa
re als standaardsoftwarepakketten en klantenspecifieke software. Van de stan
daardpakketten wordt het pakket ten behoeve van de financiële- en handels
administratie het meest verkocht. Andere standaardpakketten die relatief vaak 
verkocht worden zijn een pakket voor de produktie-administratie en een pakket 
voor de projecten-administratie. Incidenteel worden pakketten voor de voorraad
administratie, voor de bestellingenadministratie of voor specifieke toepassingen 
zoals lease- of containerbedrijven geleverd. Klanten die standaardpakketten kopen, 
willen vaak meteen al een aantal voor hun bedrijf specifieke wijzigingen in het 
standaardpakket aangebracht hebben. Oude klanten geven relatief vaak opdracht 
tot het schrijven van extra software. Daarbij gaat het vaak om wijzigingen in 
bestaande programmatuur. De omzet per contract varieert sterk. Men verkoopt 
zowel dure als relatief goedkope pakketten zoals de PC-pakketten die men van de 
hardwareleverancier betrekt. Soms worden relatief kleine wijzigingen, tussen de 
10.000 en 20.000 gulden, gevraagd; in andere gevallen wordt soms voor een halve 
ton aan pakketten en voor anderhalve ton aan maatwerk geleverd. In een aantal 
gevallen vraagt de klant enkel apparatuur of enkel software. 
De doorlooptijd van de projecten loopt uiteen van één maand tot anderhalf jaar. In 
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het eerste geval levert het systeemhuis enkel een standaardpakket met begelei
ding. Bij de langdurige projecten is er vaak sprake van een totaaloplossing: een 
aantal pakketten, een flinke hoeveelheid maatwerk inclusief de nodige instructie en 
begeleiding. Het leveren van een totaaloplossing op automatiseringsgebied. brengt 
met zich mee dat er veel verschillende taken dienen te worden uitgevoerd. Figuur 
8.2 geeft een overzicht van de aktiviteiten die bij een "gemiddeld project" plaats 
kunnen vinden. In het navolgende worden deze aktiviteiten één voor één be
sproken. 

1. Lead. 
Telefoontjes van potentiële klanten komen in eerste instantie via de balie bij 
het verkoopsecretariaat terecht. Hier worden zo veel mogelijk gegevens van de 
potentiële klant genoteerd. Vervolgens wordt de aanvraag doorgespeeld naar 
de commercieel directeur die één van de account managers inschakelt. 

2. Prospect. 
Vervolgens voert één van de commerciële medewerkers het eerste gesprek 
met de prospect. Deze beslist in eerste instantie of men met de klant verder 
gaat. Als de probleemstelling nog onduidelijk is, moet deze in een aantal 
gesprekken met de klant verheldert worden. Dit kan in samenwerking met een 
medewerker uit een softwaregroep plaatsvinden. Als er waarschijnlijk conse
quenties voor het oparating system zijn, kan een beroep worden gedaan op de 
system engineeringgroep. Soms wordt de groep techniek om advies gevraagd. 
Er kan ook een demonstratie worden ingepland. 

3. Offerte. 
Op grond van de gegevens uit de eerste gesprekken wordt de offerte opge
steld. Deze bevat een omschrijving van de te leveren produkten en diensten 
en een voorcalculatie. Nieuwe klanten laat men op krediet-waardigheid beoor
delen. 

4. Contract. 
In de meeste gevallen wordt, nadat de klant de offerte geaccepteerd heeft, een 
standaardkoopovereenkomst gesloten. Als klanten afwijkende bepalingen in 
het contract opgenomen willen zien, wordt de afdeling juridische zaken 
ingeschakeld. 

5. Vooronderzoek. 
Soms wordt een betaald vooronderzoek uitgevoerd. 

6. Planning. 
Medewerkers van de softwaregroep maken nu, in overleg met de klant, de 
planning. 

7. Inkoop. 
Zodra het contract gesloten is, zorgt de afdeling orderprocessing voor de 
inkoop van de benodigde hardware en software. 
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Figuur 8.2: Overzicht van de aktiviteiten bij een "gemiddeld" project. 
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8. Site preparation. 
De technische dienst van het systeemhuis beoordeelt vervolgens de computer
ruimte en geeft adviezen ten aanzien van de inrichting. Tevens verzorgt men 
de aanleg van datakabels. 

9. Het uitleveren van de hardware. 
Dit gebeurt doorgaans door de hardware leverancier. De groep orderproces
sing regelt het transport en de installatiedatum. 

1 0. Het aanbieden van het onderhoudscontract voor de hardware. 

11. Functioneel ontwerp. 
Tijdens de onderzoekperiode vond dit soms plaats. Via interviews bij de klant 
verzamelt de systeemanalist de benodigde gegevens. 

12. Technisch ontwerp. 
Hierin geeft de systeemanalist in detail aan wat het programma gaat doen. 

13. Het aanpassen van het oparating system. 
De groep system engineering past het oparating system aan aan de behoeften 
van de klant. Tevens installeert men het pakket dat de communicatie tussen 
het oparating system en de toepassingssoftware regelt. 

14. Programmeren. 

15. Testen intern. 
Vóór de oplevering aan de klant wordt de programmatuur intern getest en 
zonodig gecorrigeerd. 

16. Implementatie. 
De implementatie bij de klant vindt vaak gefaseerd plaats. Programma's 
waarmee de nodige gegevens ingevoerd kunnen worden levert men doorgaans 
het eerst af. 

17. Instructie. 
De projectleider zorgt ervoor dat de klant de nodige instructie en begeleiding 
krijgt. 

18. Documentatie. 
Deze moet gereed zijn voor de overdracht naar de onderhoudsgroep plaats 
vindt. 

19. Testen extern. 
Met behulp van een testprogramma, dat bij de klant zelf is samengesteld, 
wordt het systeem getest. 

20. Acceptatie door de klant. 
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21. Overdracht naar de onderhoudsgroep. 
Dit gebeurt nadat de overeengekomen garantieperiode verstreken is. 

22. Aanbieden van het onderhoudscontract van de software. 

De werkzaamheden van de groep die de handterminals programmeert, wijken op 
een aantal punten af van de hierboven beschreven gang van zaken. In het eerste 
kontakt wordt de klant bezocht door een commercieel medewerker en een softwa
remedewerker. Bij grote projecten start men vaak met een proefproject waarbij de 
klant ervaring opdoet met de apparatuur. Als de klant besluit om de order te 
plaatsen wordt de rest van de apparatuur uitgeleverd en de software geschreven. 
Men levert alleen maatwerk en de doorlooptijd van de projecten is relatief kort. 

8.3.3 De omgeving van het systeemhuis. 

Uit het klantenonderzoek kwam naar voren dat het systeemhuis het jaar vooraf
gaand aan het onderzoek aan 125 verschillende bedrijven licenties, software, 
computers, PC's of handcomputers had verkocht. De totale lijst aan klanten was 
groter omdat kleinere hardware leveranties zoals schijven, een terminal, modems 
en kabel niet meegeteld zijn. Ongeveer 40% van deze 125 bedrijven waren nieuwe 
klanten. Het systeemhuis opereerde vooral in het midden en kleinbedrijf. Dertig 
procent van zijn klanten telde tussen de 20 en 49 medewerkers; 20% tussen de 50 
en 99 en 20% tussen de 1 00 en 199 medewerkers. Het merendeel van de verko
pen vond plaats aan industriële en handelsondernemingen (elk ± 30%). Op de 
derde en de vierde plaats komen transportondernemingen en bedrijven die zich 
bezig houden met zakelijke dienstverlening (elk ± 1 0%). Vrijwel alle klanten 
bevonden zich binnen Nederland. Incidenteel moest software aangepast worden 
ten behoeve van een vestiging in het buitenland van een Nederlandse onderne
ming. Accountantskantoren en adviseurs vormden een belangrijke intermediair 
tussen het systeemhuis en potentiële klanten. 

Mini- en microcomputers, oparating systems, PC's en software voor PC's betrok 
men van één grote hardwarefabrikant Voor de handcomputers had men eveneens 
één vaste leverancier. Datacommunicatie-apparatuur werd van diverse leveranciers 
betrokken. 

8.3.4 De kenmerken van het takenpakket en de omgeving van het 
systeemhuis. 

Na de oriëntatieperiode is besloten om het hoofdonderzoek te richten op de 
werkzaamheden van de medewerkers die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van 
projecten. Dit zijn: de sales- en softwaregroepen; de groep orderprocessing en de 
technische dienst. De analyse is vooral gebaseerd op de gegevens uit de tien 
bestudeerde projecten. 
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De complexiteit van het takenpakket. 

Binnen één project moet vaak een aantal uiteenlopende vaardigheden en kennisge
bieden gecombineerd worden. Een goed voorbeeld hiervan is het project bij een 
bedrijf dat een pakket ten behoeve van de financiële- en handelsadministratie had 
gekocht. Het bedrijf wilde hierin tevens enkele wijzigingen aangebracht zien. 
Voor het totale project diende het systeemhuis over deskundigheid op de volgende 
terreinen te beschikken: pakketdeskundigheid; kennis van administratieve proces bij 
handelsondernemingen; deskundigheid op het gebied van projectplanning en orga
nisatie; kennis van het oparating system en de besturingssoftware; kennis van de 
hardware en van de voorzieningen nodig voor installatie en communicatie; juridi
sche kennis; kennis van de conversie van gegevens; instructievaardigheden en 
commerciële vaardigheden. De situatie wordt nog complexer als het totale scala 
aan projecten in ogenschouw genomen word. Het systeemhuis voert in verschillen
de branches zowel eenvoudige als uiterst gecompliceerde projecten uit. Daarbij is 
bijvoorbeeld de deskundigheid, benodigd voor een project in de produktgroep 
handcomputers, totaal verschillend van de eisen, die aan een projectgroep uit de 
groep produktie worden gesteld. Men programmeert anders en in andere talen en 
medewerkers van produktgroep handcomputers moeten veel meer kennis van de 
door hen gebruikte hardware bezitten. 
Verder worden er bij de meeste projecten bijdragen op verschillende niveaus van 
deskundigheid gevraagd. Ontwerpaktiviteiten vragen duidelijk meer kennis en 
ervaring dan het in code omzetten van een gestructureerde analyse. 
De complexiteit van het takenpakket is dus hoog. Een aantal projecten zijn relatief 
eenvoudig maar dit zijn uitzonderingen. 

Bewerkingsonzekerheid. 

Tijdens de onderzoekperiode zijn tien projecten van zeer nabij gevolgd. Drie van de 
tien projecten vertoonden een sterk ontwikkelingskarakter. Men werkte aan nieuwe 
toepassingen en moest nieuwe apparatuur van verschillende leveranciers met 
elkaar combineren. Ook zorgde de omgeving waarin de apparatuur moest functio
neren voor onverwachte problemen. Bij één van de projecten was de bewerkings
enzekerheid hoog omdat de gewenste aanpassingen aangebracht moesten worden 
in oude, ondoorzichtige programmatuur. Hierdoor was moeilijk op voorhand aan te 
geven wat de gevolgen van de wijzigingen voor de rest van de programmatuur 
zouden zijn. Bij drie van de vier projecten waar de bewerkingsonzekerheid matig 
hoog is, was er sprake van de levering van een standaardpakket. Toch bleek in de 
praktijk dat de aktiviteiten van medewerkers van het systeemhuis regelmatig 
aangepast moesten worden op grond van nieuwe informatie. Deze informatie zou 
in principe ook in het voortraject verzameld kunnen zijn. Voor een deel was de 
informatie wel beschikbaar, maar niet voldoende toegankelijk om door de betrokke
nen als relevant herkend te worden. Bij één van de vier projecten zou men op 
grond van de werkzaamheden (klantgericht maatwerk) een hoge bewerkingsenze
kerheid verwachten. Doordat de betrokken medewerker systematisch gebruik 
maakte van standaard werkmethoden, werd deze onzekerheid sterk gereduceerd. 
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De bewerkingsonzekerheid bij de overblijvende twee projecten was laag. Bij één 
project werd een standaard PC-pakket geleverd. Een ander project verkeerde nog 
in de fase voorafgaand aan de offerte. Waarschijnlijk zou in een andere fase de 
bewerkingsonzekerheid nog hoger worden. 

Hieruit valt af te leiden dat de hoogte van de bewerkingsenzekerheid per project en 
per projectfase varieert. Over het algemeen is de bewerkingsenzekerheid tamelijk 
hoog. 

De afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende aktiviteiten. 

Figuur 8.2 geeft een overzicht van de aktiviteiten bij een "gemiddeld" project. Uit 
deze figuur zou men kunnen afleiden dat het dominante afhankelijkheidspatroon 
waarschijnlijk sequentieel zal zijn. Bij drie van de tien gevolgde projecten is dat ook 
inderdaad het geval. Bij een firma waar een projectadministratiepakket werd 
geleverd bijvoorbeeld, waren achtereenvolgens de account manager uit de 
produktgroep Produktie, een medewerker van de Research en Developmentgroep, 
een analist, de programmeurs en tot slot weer de analist bij het project betrokken, 
afhankelijk van het projectstadium. Bij de overige zeven projecten kenmerkte het 
afhankelijkheidspatroon zich tevens door een patroon van wederzijdse relaties. Bij 
twee projecten was dit inherent aan het ontwikkelingskarakter van de werkzaamhe
den. De aktiviteiten van de ene programmeur en de keuzes die hij daarbij maakt, 
hebben direct consequenties voor de andere leden van de groep. Wijzigingen in de 
hardware brengen wijzigingen in de programmatuur met zich mee. Bij twee andere 
projecten waren het vooral de afspraken die door de verschillende medewerkers 
van het systeemhuis met de klant gemaakt werden, die onmiddellijk consequenties 
hadden voor de andere groepsleden. 

Tussen de verschillende projecten die gelijktijdig in bewerking zijn is er sprake van 
een patroon van gepoolde afhankelijkheid. Daarbij komt echter ook wederzijdse 
afhankelijkheid voor. Dat laatste is het geval als verschillende projectgroepen de 
beschikbare computerapparatuur moeten delen. 

Al met al treffen we binnen het systeemhuis een complex patroon van afhankelijk
heden aan, die ook nog tijdens de looptijd van een project veranderen. Sequentiële 
en wederzijdse afhankelijkheidspatronen domineren daarbij. 

De variëteit aan produlden en bewerkingsaktiviteiten. 

Het leveren van een totaaloplossing op automatiseringsgebied brengt met zich mee 
dat er binnen een project veel verschillende aktiviteiten dienen te worden uitge
voerd. Dat komt ook naar voren bij de tien gevolgde projecten. Bij vrijwel alle 
projecten waarbij er sprake was van de levering van een combinatie van hardware 
en software, was de variëteit hoog. Of het hier om het schrijven van maatwerk ging 
of om het op maat snijden van een standaardpakket maakte weinig verschil. 
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De projecten van de groep Handterminals vertonen de hoogste variëteit. Een goed 
voorbeeld is een project waarbij handcomputers en maatwerk-programmatuur 
geleverd zouden worden ten behoeve van de verkopen aan boord van vliegtuigen. 
In de eerste drie maanden van dit project moesten de volgende aktiviteiten door 
medewerkers van het systeemhuis worden uitgevoerd: 
- commerciële en juridische aktiviteiten rond het tot stand komen van het contract; 
- onderzoek naar de toepasbaarheid van de hardware (verschillende handcom-

puters, printers etc.); 
- het maken van een technisch ontwerp voor de master-terminal, de slave 

terminal en de hostcomputer; 
- het programmeren van de master-terminal, de slave terminal en het schrijven 

van programma's voor de host computer; 
- het verzamelen van informatie over certificatieprocedures en het doen uitvoeren 

van de nodige testwerkzaamheden; 
- het initiëren van overleg over kwaliteitseisen van luchtvaartondernemingen met 

de hardwareleveranciers. 
Als dit project langer gevolgd was, zou de aktiviteitaniijst waarschijnlijk nog langer 
worden. 

Tussen de afzonderlijke projecten bestaan grote verschillen. Het systeemhuis levert 
een grote variëteit aan produkten en diensten. De variëteit is dus hoog. 

Grenstransaktie-onzekerheid. 

De orderstroom van het systeemhuis brengt veel onzekerheid met zich mee. Het 
betreft hier zowel onzekerheid over de aard als over de locatie, de omvang en het 
tijdstip van opdrachten van klanten. Telkens blijkt weer hoe moeilijk het te voorspel
len is welk soort orders binnenkomt. Pakketten waar men veel van verwacht, 
verkopen relatief weinig en soms worden bijna afgeschreven produkten plotseling 
weer gevraagd. Bij veel projecten zijn de werkzaamheden die binnen het project 
uitgevoerd moeten worden slechts in grote lijnen bekend. Dit heeft ook te maken 
met het streven van het systeemhuis om in het vóórtraject de te investeren tijd zo 
beperkt mogelijk te houden. De daar bestede uren worden niet betaald door de 
klant. 
Ook de locatie van de in- en outputs is onvoorspelbaar. Het is op voorhand niet 
bekend waar en bij welke klant medewerkers van het systeemhuis in aktie moeten 
komen. 
Voorspellingen ten aanzien van de omvang van de orderstroom zijn doorgaans niet 
te geven. Ook de hoeveelheid werk binnen één project blijkt vaak groter dan men 
in eerste instantie verwachtte. Bij een project waar om aanpassingen in de inkoop
administratie werd gevraagd startte de analist bijvoorbeeld met een wensenlijst van 
12 punten. Tijdens de looptijd van het project werd deze lijst van gewenste 
uitbreidingen en aanpassingen meer dan verdubbeld. 
Het tijdstip waarop orders binnen komen of waarop met de werkzaamheden gestart 
kan worden, is het moeilijkst in te schatten. Bij een firma waar een produktiebestu
ringspakket werd geleverd duurde het bijvoorbeeld meer dan een jaar voor het 
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contract werd getekend. Het systeemhuis verwachtte toen, gezien de uitgebreid
heid van de voorbereiding een soepel verlopende implementatieperiode. Al na twee 
maanden bleek de interne voorbereiding bij de klant minimaal te zijn geweest. De 
produktieafdeling accepteerde de verandering niet en het project liep enkele 
maanden vertraging op. Daarna trad er weer een onverwachte piek op in de beno
digde mancapaciteit Als projecten onderverdeeld worden in fasen, waarbij pas na 
een formele goedkeuringsprocedure de toestemming tot het uitvoeren van de 
volgende fase verleend wordt, loopt men ook de kans dat klanten vertraging 
veroorzaken. 

Een deel van de hoge grenstransaktie-onzekerheid bij het- systeemhuis werd 
veroorzaakt door de eigen manier van werken. In een bedrijf dat er voor kiest om 
weinig aandacht te schenken aan het opstellen van een goede voorcalculatie van 
projecten en het bijhouden van een "up to date" registratie- en planningssysteem 
zullen veel gebeurtenissen onverwacht komen. De reaktie van het management op 
het uitlopen van één project roept ook weer veel onvoorspelbare gebeurtenissen 
op. Vooral als klanten geïrriteerd dreigen te raken is een veel voorkomende reaktie 
het inzetten van extra capaciteit. Deze wordt dan weer onttrokken aan andere 
projecten, die op den duur ook weer uitlopen. Dit brengt een kettingreaktie van 
bellende klanten en te laat opgeleverde projecten met zich mee. 

De grenstransaktie-onzekerheid voor het systeemhuis is dus hoog. Orders van 
klanten, vragen om service en problemen met de door het systeemhuis gebruikte 
apparatuur vormen de voornaamste bronnen van onzekerheid. Met de leverantie 
van de hardware zijn doorgaans weinig problemen. 

Het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Dit is voor de branche als geheel hoog. Zowel hardware als software verouderen 
snel. Bij het ontwerpen van software worden steeds nieuwe methoden en hulpmid
delen gebruikt. Ook het kennisniveau van de klanten van het systeemhuis stijgt. 
Men bezoekt cursussen en stelt zich via de pers en collega's op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen op automatiseringsgebied. 

De groepsgrootte. 

Het grote aantal verschillende medewerkers dat betrokken is bij één project is 
opvallend. Bij een eenvoudig project als de uitlevering van een projectenadministra
tiepakket bleken al vijf verschillende medewerkers betrokken. De verkoop van een 
complete financiële en handelsadministratie bleek een onderneming waar 15 man 
gedurende korte of langere tijd aan werkten. Bijna alle medewerkers van het 
systeemhuis werkten tijdens de onderzoekperiode aan verschillende projecten. 
Vaak had men meerdere projecten tegelijkertijd onder handen. Het kwam regelma
tig voor dat, om de levertijd te halen, extra medewerkers van andere projecten 
werden afgehaald. 
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8.3.5 De huidige organisatiestructuur. 

De taakverdelingsstructuur. 

De safes- en softwaremedewerkers staan overwegend produktgericht opgesteld. 
De softwareafdeling telt vier produktgroepen. Twee ervan zijn gevormd rond 
specifieke programmapakketten: De groep Handel/Financieel en de groep Produk
tie/Projecten. Binnen de groep Specials bezit men deskundigheid op het terrein van 
een aantal branchespecifieke programmapakketten. Verder zijn in deze groep een 
aantal projectleiders, systeemanalisten en programmeurs ondergebracht, die 
ingezet kunnen worden bij het vervaardigen van maatwerk. De kleinste groep is de 
groep Handterminals. De medewerkers van deze groep zijn gespecialiseerd in het 
programmeren van handterminals en in datacommunicatie. De safes organisatie 
volgt de indeling van de softwaregroepen. Elke salesmedewerker staat opgesteld 
voor één produktgroep. 

Op papier hebben de meeste medewerkers van het systeemhuis een duidelijk 
omschreven taakgebied. In de praktijk is er echter sprake van minder differentiatie. 
Zo staat in de functie-omschrijving van safes medewerkers dat hun functie twee 
hoofdbestanddelen omvat: 
1. De traditionele verkooptaken zoals het leggen van kontakten met potentiële 

opdrachtgevers, het verzorgen van demonstraties en het opstellen van offertes. 
2. Kontaktpersoon voor bestaande klanten. Hij of zij onderhoudt via regelmatige 

bezoeken de kontakten met de klantenkring, verzorgt de informatievoorziening 
en functioneert als vaste intermediair tussen het systeemhuis en de klant. 

In de praktijk waren tijdens de onderzoekperiode deze commerciële taken over 
meerdere groepen verspreid. Zowel leden van het Management Team, medewer
kers uit de produktgroepen, de maintenancegroep als de salesmedewerkers 
brachten opdrachten binnen. Soms wel en soms niet in overleg met de desbetref
fende Account Manager. Ook het kontakt met de kléint werd, meestal op een niet 
systematische manier, door al deze groeperingen onderhouden. 

Binnen de softwaregroepen is er in de praktijk ook sprake van een behoorlijke 
overlap tussen taakgebieden. Binnen de twee grotere produktgroepen is er op 
papier een onderverdeling gemaakt tussen pakketbeheer en fieldsupport. De 
medewerkers uit de pakketbeheersgroep beheren de pakketten van de produkt
groep. Zij zijn verantwoordelijk voor het up to date houden van het pakket en het 
bewaken van kwaliteitsstandaards. Leden van het pakketteam verzorgen nieuwe 
releases van het pakket, programmeren door de klant gevraagde aanpassingen en 
zijn bij toerbeurt beschikbaar voor telefonische support. De fieldsupportgroup heeft 
meer kontakt met de klanten. Zij verricht taken zoals: het aanscherpen van de 
probleemstelling van de klant, systeemanalyse bij de klant, organisatieadvies en 
het opzetten van klantgerichte cursussen. 
Bij de dagelijkse verdeling van taken was deze indeling echter niet terug te vinden. 
Projectleiders, systeemanalisten en programmeurs werden op beide soorten 
werkzaamheden ingezet. Ook de scheiding tussen de drie grotere produktgroepen 
was allerminst scherp. Afhankelijk van de gevraagde en beschikbare capaciteit 
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werden medewerkers van buiten de eigen produktgroep ingezet bij de werkzaam
heden. Tabel 8.1 vat de kenmerken van de taakverdelingsstructuur samen. 

Tabel 8.1: De taakverdelingsstructuur binnen het systeemhuis. 

KENMERK SITUATIE IN HET SYSTEEMHUIS 

UITGANGSPUNT VOOR 
GROEPERING 

MATE VAN HORIZONTALE 
DIFFERENTIATIE 

MATE VAN VERTICALE 
DIFFERENTIATIE 

MATE VAN INZETBAARHEID 

OFFICIEEL PROOUKTGERICHT. IN OE PRAKTIJK WOROEN MEDE· 
WERKERS VEELVULDIG INGEZET BIJ PROJECTEN BUITEN HUN 
SPECIALISME. 
OE GROEP HANDTERMINALS VORMT HIEROP EEN UITZONDERING. 

LAAG; IN DE PRAKTIJK WEINIG GRENZEN AANWEZIG. 'IEDEREEN 
DOET AF EN TOE ALLES". 

WEL AANWEZIG, MAAR WORDT NIET STRAK GEHANTEERD. 

HOOG; BIJNA ALLE MEDEWERKERS ZIJN OP MEERDERE PLEKKEN 
INZETBAAR. 

Zowel binnen de sales- als de softwaregroep is er sprake van enige verticale 
differentiatie. Men kent senior en junior account managers en er zijn projectleiders, 
systeemanalisten en programmeurs. Hun taken overlappen elkaar gedeeltelijk. Zo 
verricht een analist in voorkomende gevallen programmeurswerkzaamheden en 
assisteert een programmeur zo nodig de systeemanalist of projectleider. 

Hoewel de gebruikte terminologie binnen het systeemhuis een projectenorganisatie 
doet vermoeden, is hiervan bij de verdeling van taken en de groepering van 
medewerkers weinig terug te vinden. Incidenteel zoeken medewerkers die aan het
zelfde project werken elkaar op. Soms gaan ze zelfs tijdelijk bij elkaar op de kamer 
zitten. De organisatie als zodanig bevordert dit echter niet. 

De beslissingsstructuur. 

Aan de inputkant zijn de volgende grenshandhavings-beslissingen te onderschei
den: 
- De beslissing over de acceptatie van orders. 
• De beslissing over de acceptatie van extra werk binnen lopende orders. 
- De beslissing over het tijdstip waarop projecten of onderdelen van projecten bij 

het systeemhuis in bewerking genomen worden. 
De beslissing over de inkoop van apparatuur. 

Aan de outputkant gaat het om beslissingen over het moment waarop goederen en 
diensten de grens van de groep overschrijden. Hierbij zijn beslissingen over 
uitleverdata en beslissingen over het moment waarop de gevraagde diensten het 
beoogde kwaliteitsniveau bereikt hebben van belang. Voorbeelden van dergelijke 
beslissingen zijn: 
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- Beslissingen over het moment waarop de fiattering van de klant wordt aange
kaart. 

- Beslissingen over de mate waarin de geproduceerde diensten voldoen aan de 
normen. Bijvoorbeeld bij beslissingen rond het uittesten van programmatuur en 
de beoordeling of de voorgeschreven werkwijze voldoende gehanteerd is. 

- Beslissingen over de exacte uitleverdata van apparatuur en programmatuur. 

In tabel 8.2 is weergegeven welke functionarissen formeel verantwoordelijk zijn 
voor bovengenoemde beslissingen. Veel van deze beslissingen worden, volgens de 
functiebeschrijvingen, door meerdere functionarissen genomen. Een en ander 
hangt af van het niveau van de werkzaamheden. Zo is de programmeur verant
woordelijk voor het uittesten van de afzonderlijke programma's en verzorgt de 
analist de systeemtest In tabel 8.4 is tevens de informele organisatie weergege
ven. Deze wijkt op verschillende punten af van de formele situatie. Opvallend is, 
dat zo veel verschillende personen de feitelijke beslissingen nemen. Vaak gebeurt 
dit zonder enige afstemming. Hoewel de projectleider bijvoorbeeld officieel degene 
is die met de klant afspraken maakt over het moment waarop programma's bij de 
klant worden geïnstalleerd, komt het regelmatig voor dat leden van het MT 
(Management Team) of leden van de projectgroep onafhankelijk van hem toezeg
gingen doen aan de klant. Verder is het opvallend dat de functie van projectleider 
van boven en van onderaf uitgehold wordt. Een aantal beslissingen wordt niet of op 
een ad hoc manier genomen. 

In de tabel is tevens de verdeling van allocatie en coördinatiebeslissingen weerge
geven. De belangrijkste allocatiebeslissingen binnen het systeemhuis zijn: 
- De beslissing over de verdeling van schaarse computerruimte. 

(Dit beslist de softwaredirecteur; de systeembeheerder regelt de dagelijkse gang 
van zaken.} 

- De beslissing over de toewijzing van medewerkers aan de verschillende 
projecten. · 
(Hierbij spelen de produktgroepmanagers de belangrijkste rol. Is er onvoldoende 
capaciteit binnen de eigen produktgroep, dan regelt men dit in onderling 
overleg.} 

De informele organisatie komt in grote lijnen overeen met de formele organisatie. 

De belangrijkste coördinatiemechanismen binnen het systeemhuis zljn planning en 
wederzijdse afstemming. Standaardisatie van werkmethoden speelt een beperkte 
rol. Binnen het systeemhuis zijn er een aantal groepen, vaak rond een projectleider 
of analist, die volgens standaards proberen te werken. Dit gebeurt echter op eigen 
initiatief. De leiding propageert via cursussen wel meer standaardisatie, maar 
draagt dit in de praktijk niet uit. Planningen worden binnen het systeemhuis vaak 
wel opgesteld bij de offerte, maar worden gedurende de looptijd van het project 
nauwelijks als coördinatiemechanisme gehanteerd. 
Wederzijdse afstemming is het meest gebruikte coördinatiemechanisme. Het wordt 
ook gebruikt in situaties waar de aard van de werkzaamheden minder tijdrovende 
coördinatievormen toelaat. Deze afstemming gebeurt vaak op ad hoc basis, door of 
met een beperkt aantal van de direct betrokkenen. 
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Tabel 8.2: De verdeling van korte termijn regelbeslissingen binnen het systeem
huis. 

BESLISSING FORMELE ORGANISATIE INFORMELE ORGANISATIE 

GRENSHANDHAVING 

ORDERACCEPT ATlE; ACCOUNT MANAGER; MT; PROJECT· ACCOUNTMANAGER; MT; 
ACCEPTATIE MEER· LEIDER PROJECTLEIDER; ANALIST; 
WERK PROGRAMMEUR 

START· PRODUKTGROEPMANAGERS PRODUKTGROEPMANAGER;MT 
STIP PROJEC· 

ANISEREN VAN ANALIST + PROJECTLEIOER ANALIST; PROJECTLEIDER; 
DE AAITERING PER PRODUKTGROEPMANAGER; 
PROJECTFASE NIEMAND 

TESTEN VAN PRO· PROGRAMMEUR + ANALIST PROGRAMMEUR; ANALIST; SOMS 
GRAMMATUUR GE DEEL TELIJK 

KWALITEITSCON- ANALIST/PROJECTLEIDER; ONDUIDELIJK; PERSOONS-
TROLE (BEWAKEN PAKKETBEHEERDER AFHANKELIJK 
STANDAARDS) 

BEPALING PROJECTLEIDERIORDERPROCES· MT; PROJECTLEIDERIORDERPRO· 
UITLEVERDATA SING CESSING 
APPARATUUR 

BEPALING PROJECTLEIDER PROJECTLEIDER; MT; ANALIST; 
UITLEVERDATA PROGRAMMEUR 
SOFTWARE 

ALLOCATIE 

ALLOCATIE VAN SYSTEEMBEHEERDER; SOFTWARE SYSTEEMBEHEERDER; 
HULPMIDDELEN DIRECTEUR SOFTWARE-DIRECTEUR; 

SOFTWAREMEDEWERKERS 

ALLOCATIE VAN PRODUKTGROEPMANAGERS; PRODUKTGROEPMANAGERS; 
TAKEN AAN PROJECTLEIDER (BINNEN PROJECT}; PROJECTLEIDER (BINNEN PRO· 
INDIVIDUEN PAKKETBEHEERDER JECn;PAKKETBEHEERDER 

COÖRDINATIE 

OPSTELLEN+ PROJECTLEIDER; ANALIST; PROJECTLEIDER; 
BEWAKEN PROGRAMMEUR; PAKKETBEHEER· PRODUKTGROEPMANAGER; 
TIJDSPLANNING DER; PRODUKTGROEPMANAGER SOMS ONDUIDELIJK 

OPSTELLEN + BEWA· PROJECTLEIDER; ANALIST; PROJECTLEIDER; PRODUKT· 
KEN CAPACITEIT$· PROGRAMMEUR; PAKKETBEHEER· GROEPMANAGER; 
PLANNING DER; PRODUKTGROEPMANAGER SOMS ONDUIDELIJK 

AFSTEMMING MET PROJECTLEIDER; PROJECTLEIDER; PRODUKT-
OE OPDRACHTGE- ACCOUNTMANAGER GROEPMANAGER; ANALIST; MT; 
VER PROGRAMMEUR; ACCOUNTMANA· 

GER 

AFSTEMMING BIN- PROJECTLEIDER PROJECTLEIDER; PRODUKT-
NEN DE PROJECT· GROEPMANAGER; ANALIST; MT; 
GROEP PROGRAMMEUR 
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Ook hier worden veel coördinatiebeslissingen buiten de projectleider om genomen. 
In tabel 8.2 is te zien dat zijn taken worden uitgehold zowel door MT-Ieden en 
produktgroepmanagers als door leden van de projectgroep. In tabel 8.3 zijn de 
kenmerken van de beslissingsstructuur samengevat. 

Tabel 8.3: Kenmerken van de beslissingsstructuur. 

KENMERK BESLISSINGSSTRUCTUUR IN HET SYSTEEMHUIS 

COÖRDINATIEVORM VOORAL WEDERZIJDSE AANPASSING; BEPERKT GEBRUIK VAN 
PLANNING 

ONDERLINGE SCHEIDING BESLISSIN· 
GEN JA 

SCHEIDING BESLISSEN UITVOEREN WISSELEND; IN PROBLEEMSITUATIES STERKE SCHEIDING 

Het voornaamste kenmerk van de beslissingsstructuur binnen het systeemhuis is, 
dat er weinig structuur aanwezig is. Tijdens de vergaderingen met het personeel 
presenteert het management regelmatig nieuwe organisatiemodellen. Oe eerstvol
gende keer dat er een boze klant aan de telefoon hangt, wordt hier echter van af 
geweken. Veel verschillende personen nemen de feitelijke beslissingen. Meestal 
gebeurt dit zonder enige onderlinge afstemming. 

8.3.6 Ondersteunende en Managementsystemen binnen het systeemhuis. 

Het informatiesysteem. 

Voor het goed functioneren van de sales- en softwaregroepen, dient men over 
informatie te beschikken over: 
- de (potentiële) klantengroep; 
- de afspraken die door sales, leden van het Management Team en collega's met 

de klant gemaakt zijn; 
- de overeengekomen werkzaamheden binnen een project; 
- de opbouw en inhoud van de reeds bij de klant aanwezige software; 
- de aktiviteiten van collega's die aan hetzelfde project werken; 
- de capaciteit van de verschillende groepen; 
- de stand van zaken (voortgang, problemen) bij de verschillende projecten. 
Daarnaast is beheersinformatie nodig over planningen, nacalculaties en gereali
seerde levertijden. 

Tijdens de onderzoekperiode bestonden er bij het systeemhuis weinig geschreven 
of ongeschreven regels over deze informatieuitwisseling. Wel werd de tekst van de 
contracten en de officiële correspondentie met de klant, op een voor alle belang
hebbenden toegankelijke plek bewaard. Ook was voorgeschreven dat de listings na 
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afloop van het project aan de onderhoudsgroep overgedragen moesten worden. De 
map met correspondentie vertoonde echter vaak hiaten. Niet bij elk project werden 
afspraken in officiële verslagen vastgelegd. Soms kon enkel de auteur zijn weg 
vinden in de onoverzichtelijke mappen met vele velletjes ongedateerde aantekenin
gen. Ook de informatie-overdracht naar de onderhoudsgroep was gebrekkig. 
Informatie over de bestede uren werd niet gebruikt voor het management van de 
projecten. Of er projectteammeetings plaatsvonden en op welk moment, hing af 
van het initiatief van leden van de projectgroep. Meestal moest men zelf op zoek 
naar de nodige informatie. Doordat collega's vaak bij de klant waren, was dit niet 
altijd eenvoudig. 

Tijdens de onderzoekperiode trachtte men de informatievoorziening meer te 
formaliseren. Zo had de commercieel directeur een klanteninformatiesysteem ont
worpen en ingevoerd. Tevens had men een nieuw personeelsplanningssysteem 
gebouwd. Alle produktgroepmanagers beschikten over een aansluiting hierop. De 
benodigde gegevens werden echter meestal niet ingevoerd. Als ze al wel werden 
ingevoerd, werden ze niet aangepast aan nieuwe omstandigheden. Een goed 
projecten informatiesysteem ontbrak. 

De conclusie hieruit is dat veel informatie binnen het systeemhuis mondeling wordt 
overgedragen (als het gebeurt); dat het informatiesysteem weinig geformaliseerd is; 
weinig toegankelijk en dat de gegevens ad hoc worden verzameld en vastgelegd. 

Het opleidingssysteem. 

Meer dan de helft van de medewerkers van de sales- en softwaregroepen heeft 
een hoger beroepsopleiding of een wetenschappelijke opleiding gevolgd. Tijdens de 
onderzoekperiode was 60% hiervan nog bezig met een avondstudie (voornamelijk. 
AMBI en Computerboekhouden). De Ujnmanagers zijn verantwoordelijk voor de 
opleiding van hun medewerkers. De personeelsfunctionaris vervult een coördine
rende rol. Tijdens de onderzoekperiode was men bezig met een grootscheepse 
inhaalslag op opleidingsgebied. In sommige produktgroepen werd de opleidingsbe
hoefte systematisch in kaart gebracht. Tevens werd in een aantal gevallen meer 
aandacht geschonken aan de wijze waarop nieuwe medewerkers ingewerkt 
werden. De follow up na de opleiding was echter niet goed geregeld. Medewerkers 
werden wel naar een cursus gestuurd om nieuwe analysetechnieken te leren, maar 
werden bij hun dagelijkse werk niet gestimuleerd om deze vervolgens toe te 
passen. Het management stimuleerde door het eigen gedrag eerder haastwerk dan 
goed werk. 
De mate waarin medewerkers van het systeemhuis vinden dat ze door hun werk 
hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten, hangt nauw samen met de 
diensttijd bij het systeemhuis. Medewerkers die langer in dienst zijn vinden dat 
ondanks de nieuwe cursussen de werkwijze nog steeds ouderwets blijft. In de 
meeste gevallen wordt er nauwelijks aandacht geschonken aan een systematische 
beoordeling van de kwaliteit van het geleverde werk. Vaak moet er haastwerk 
geleverd worden en heeft men geen tijd voor feedback. 
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Hoewel er binnen het systeemhuis dus veel tijd wordt besteed aan opleidingen en 
de coördinatie van de opleidingsinspanning centraal plaats vindt, is het effect 
gering. De opleiding vindt los van het dagelijks werk plaats en de koppeling hier
mee wordt niet gelegd. Van de leermogelijkheden die het werk zelf biedt, wordt te 
weinig gebruik gemaakt. 

Het beloningssysteem. 

Binnen het systeemhuis kende men naast het salaris nog de volgende vormen van 
beloning: 
- provisie voor de sales medewerkers; 
- de bonusuitkering; 
- de auto van de zaak; 
- het aandelenplan; 
- een goedkope PC. 
De hoogte van het salaris werd tijdens de onderzoekperiode vooral bepaald door 
de toen nog overspannen arbeidsmarkt. Nieuwe medewerkers worden weggekocht 
bij de concurrent. Ook het salarisniveau van zittende medewerkers wordt voor een 
deel bepaald door hun onderhandelingsvaardigheden. Een medewerker die dreigde 
te vertrekken kreeg vaak een extra salarisverhoging of een duurdere auto van de 
zaak. Deze werd hierdoor even gemotiveerd om te blijven terwijl zijn collega's 
gedemotiveerd werden. Daarnaast zijn er globale salaris· en promotielijnen. Van 
programmeur via systeemanalist naar projectleider en ervaren sales medewerker. 
Een en ander correleert met de prijs van de auto van de zaak. Het systeemhuis 
kampte tijdens de onderzoekperiode nog met enkele scheve verhoudingen uit het 
verleden. Bij een aantal medewerkers was de relatie tussen het niveau van de 
functie, het niveau van de functievervulling en het salaris onduidelijk geworden. 
Door het wegkopen van medewerkers bij concurrenten of het extra belonen van 
medewerkers die dreigden te vertrekken, ontstonden soms opnieuw scheve 
beloningsverhoudingen. Soms was dit voor iedereen duidelijk, als bijvoorbeeld een 
medewerker ineens in een veel te dure auto van de zaak mocht rijden. 
Commerciële medewerkers ontvingen nog een groot deel van hun beloning op 
basis van provisie die verbonden was aan het afsluiten van de order. Een dergelij
ke koppeling levert bij eenvoudige orders, waar weinig software uren in gaan zitten 
weinig problemen op. Bij gecompliceerde orders stimuleert dit een korte termijn 
visie. Of deze order later al of niet verliesgevend zou zijn, werd niet meegenomen. 
Vaak kwamen softwaremedewerkers In de problemen als bleek dat bepaalde 
oplossingen niet of nauwelijks realiseerbaar bleken. Tijdens de onderzoekperiode 
werd een stap op de goede weg gezet door het aan het afsluiten van de order 
verbonden provisiedeel van de beloning van commerciële medewerkers te vermin
deren. 

Beoordelingsgesprekken vonden bij het systeemhuis officieel één maal per jaar 
plaats. In de softwaregroep bleef het daar, ondanks de uitgesproken intenties om 
dit vaker te doen, meestal bij. In de salesgroep werden de resultaten van de 
medewerkers zeer regelmatig besproken met de commercieel directeur. De hoogte 
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van de bonusuitkering is vooral afhankelijk van inzet en bijdrage aan de winst. Een 
en ander staat los van de hoogte van het basissalaris. Tijdens de onderzoekperio
de kende het systeemhuis allerlei vormen van extra beloning. Een probleem hierbij 
was, dat het beleid voor veel medewerkers ad hoccerig overkwam. Zodra een extra 
prestatie in kwantitatieve zin geleverd moest worden, verzon het management een 
regeling. Deze werd later weer aangepast of herroepen en na veel heen en weer 
gepraat toch weer in iets gewijzigde vorm uitgevoerd. Hierdoor ging veel van de 
stimulerende werking verloren. Ook het algemene beloningsbeleid droeg een ad 
hoc karakter. Daar kwam nog bij dat het op een opbouwende wijze uiten van 
negatieve kritiek niet een van de sterkste kanten was van een aantal leidinggeven
den binnen het systeemhuis. 

Het beloningssysteem van het systeemhuis is dus sterk op de individuele prestatie 
en op de korte termijn gericht. In de praktijk spelen de formele regels een onderge
schikte rol en bepaalt iemands marktwaarde de hoogte van de beloning. Het 
beloningssysteem is weinig consistent. 

Leiderschap. 

Tijdens de onderzoekperiode vond een aantal veranderingen plaats in het manage
mentteam van het systeemhuis. De jaren ervoor vertoonde het bedrijf de kenmer
ken van een wat rommelig, maar wel gezellig familiebedrijf. De communicatielijnen 
waren kort; men ging erg informeel met elkaar om, maar een duidelijk leiderschap 
dat richting gaf aan het bedrijf ontbrak. 

De nieuwe, jonge leden van het managementteam wilden dit veranderen. Zij wilden 
een duidelijke nieuwe koers uitzetten en kwamen vol enthousiasme met een groot 
aantal verbeteringsplannen. Deze moesten allemaal tegelijkertijd doorgevoerd 
worden. Hun ervaring op leidinggevend gebied was zeer gering. De meest trekwen
te werkwijze was: zelf in de avonduren, soms samen met een enkele vertrouweling 
een plan bedenken en dit vervolgens presenteren aan de rest van het bedrijf. 
Degenen die het plan moesten uitvoeren, werden nauwelijks betrokken bij de 
vormgeving van de ideeën. Dit komt ook in de antwoorden op de vragenlijst naar 
voren. Vierenzestig procent van de geïnterviewden geeft aan helemaal geen of 
slechts in geringe mate invloed te hebben op beslissingen en veranderingen bij het 
bedrijf. 
Enkele leden van het managementteam konden moeilijk delegeren. Zij waren 
relatief vaak betrokken bij de dagelijkse besluitvorming rond projecten. Daarnaast 
werden ze overladen met de ad hoc problemen, die voortvloeiden uit het gebrekki
ge projectmanagement. Hierdoor, en door het grote aantal tegelijk ingezette 
verbeteringsplannen kwam het managementteam in tijdnood. De follow-up en het 
ook werkelijk in het eigen gedrag uitdragen van het in de personeelsmeeting 
afgekondigde beleid ontbrak. Men had te weinig tijd voor de vele dagelijkse 
problemen maar zocht toch zelf een oplossing. Deze had dan doorgaans een ad 
hoc karakter en druiste vaak lijnrecht tegen het eigen beleid in. De stijl van 
leidinggeven van het managementteam kenmerkte zich door haast. Men was 
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nauwelijks bereikbaar voor de eigen medewerkers, had te weinig tijd om belangrijke 
beslissingen door te spreken en nam vaak impulsieve beslissingen. 

De groep leidinggevenden direct onder het managementteam zat in een moeilijke 
positie. Hun stijl kenmerkte zich door een meer open houding ten opzichte van hun 
medewerkers. Ook zij kregen echter veel problemen vanuit de projecten doorge
schoven en hadden overvolle agenda's. Deze groep slaagde er echter wel in om 
geloofwaardig en consistent over te komen bij hun medewerkers. Vermoedelijk 
omdat ze beter konden luisteren en daar voor zover mogelijk tijd voor uittrokken. 

Het leiderschap van het systeemhuis werd dus gekenmerkt door het ontbreken van 
duidelijke normen en van een consistent uitgedragen beleid. Men was moeilijk 
bereikbaar voor de eigen medewerkers en deze participeerden nauwelijks in de 
besluitvorming. 

8.3.7 De bedrijfscultuur. 

In paragraaf 8.2 is beschreven dat de onderzoekperiode werd gekenmerkt door 
relatief veel veranderingen. Deze hadden gevolgen voor de cultuur van het bedrijf. 

Het systeemhuis was tien jaar geleden opgericht door drie automatiseerders; was 
snel gegroeid en ook door diepe dalen gegaan en het had veel organisatieverande
ringen meegemaakt. In het verleden was de afstand tot de directeur/eigenaar altijd 
kort geweest. Men dronk regelmatig samen een borrel. Een duidelijk leiderschap 
dat de koers van het bedrijf uitzette ontbrak echter. Verder werd weinig aandacht 
geschonken aan negatieve geluiden. Zakelijke kritiek werd snel weggewuifd. Ook 
het bijsturen van medewerkers vond niet systematisch plaats. Er werd omheen 
gelopen tot er vaak onnodig hard opgetreden moest worden. 

De belangrijkste veranderingen die tijdens de onderzoekperiode plaats vonden, 
waren de veranderingen in het managementteam (geïnitieerd door de grootste 
geldschieter) en de notering aan de effectenbeurs. In vorige paragraaf is beschre
ven dat het nieuwe managementteam relatief jong was, vol kritiek op de oude 
situatie en vol ideeën over verbeteringen. Er zou veel zakelijker geopereerd moeten 
worden. Men lanceerde in razendsnel tempo allerlei, vaak nog niet goed doordach
te verbeteringsplannen. Wat hetzelfde bleef, was het optimisme. Signalen uit het 
bedrijf die er op duidden dat de door de nieuwe leiding in de avonduren uitgedach
te structuren, nog niet goed werkten, waren niet welkom. Er was nog steeds 
onvoldoende communicatie tussen de top en de medewerkers. Medewerkers 
hadden het idee dat ze bepaalde zaken beter niet tegen het Management Team 
konden zeggen, omdat ze anders het etiket "tegenstander" opgeplakt zouden 
krijgen. 
Een aantal medewerkers maakte zich zorgen over hun werkgelegenheid. 
Ze hadden het gevoel dat er tamelijk willekeurig met mensen omgesprongen werd. 

Bij de bespreking van het prestatiecriterium "kwaliteit van de werksituatie" is de 
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mening van de geïnterviewden over hun werk reeds samengevat. De antwoorden 
op de laatste vraag van de lijst (Op welke punten zou er nog verbetering mogelijk 
zijn?), vertonen grote onderlinge overeenkomsten. Alle medewerkers noemen 
verbetering van de communicatie als het belangrijkste aandachtspunt. Op de 
tweede plaats komt verbetering van de projectenorganisatie. Met name de project
planning en de taken en bevoegdheden van de projectleider wil men aanpassen. 
Op de derde plaats komt verbetering van het personeelsbeleid. Verbetering van de 
produktkwaliteit wordt ook regelmatig genoemd. 

Opvallend is, dat zowel veel medewerkers als het Management Team, het eens 
zijn over de verbeteringen die noodzakelijk zijn. Medewerkers verwijten het 
Management Team echter de eigen woorden niet waar te maken en te hard en 
ondoordacht besluiten over mensen te nemen. 

8.3.8 Prestatiecriteria. 

Voor het systeemhuis zijn de volgende vijf prestatiecriteria belangrijk: 
- produktkwaliteit; 
- leverbetrouwbaarheid; 
- efficiency; 
- kwaliteit van de werksituatie; 
- flexibiliteit. 

Produktkwallteit. 

Produktkwaliteit is een prestatiecriterium dat in de softwarebranche steeds belang
rijker wordt. Klanten, ook de groep klanten waar het systeemhuis zich op richtte, 
worden mondiger. Men bezoekt zelf automatiseringscursussen of werkt met advi
seurs die potentiële leveranciers helpen beoordelen. Vrijwel alle klanten hebben 
ervaring met automatiseringsprojecten. Belangrijke aspecten van de produktkwali
teit van softwareprogramma's zijn: 
- de mate waarin het produkt voldoet aan de specificatie van de klant; 
- de overzichtelijkheid en onderhoudbaarheid van de software; 
- de toegankelijkheid en volledigheid van de geleverde documentatie; 
- de gebruikersvriendelijkheid van de software. 

Uit de gesprekken met medewerkers van het systeemhuis en de observaties komt 
het beeld naar voren van een sterk wisselende produktkwaliteit Tijdens de 
onderzoekperiode waren er binnen het systeemhuis een aantal groepen te onder
scheiden, die er naar streefden om kwalitatief goede produkten af te leveren. Dit 
was echter meestal het gevolg van individueel initiatief van projectleiders of 
systeemanalisten. Bij andere projecten was de kwaliteit minder; door een in het 
verleden achtergebleven opleiding van het personeel, door manco's in de over
dracht van informatie en door tijdgebrek. Op papier waren een aantal taken op het 
gebied van kwaliteitscontrole duidelijk toegewezen aan bepaalde functionarissen. In 
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de praktijk was dit nog niet altijd geëffectueerd of lagen de prioriteiten elders. 

Leverbetrouwbaarheid. 

Het tweede criterium is de mate waarin het systeemhuis er in slaagt de met de 
klant afgesproken levertijd te realiseren. Vooral bij klanten die, wijs geworden door 
uitgelopen automatiseringsprojecten, vaste levertijden hebben bedongen, is dit van 
belang. Met name als vastgelegd is, dat overschrijding van de opleveringsdatum 
door niet bij de klant gelegen oorzaken tot betaling van boetes aanleiding kan 
geven. 

Bij veel projecten worden de planningen niet gehaald. Oorzaken hiervan liggen 
soms bij de klant. Deze kan na verloop van tijd een lagere prioriteit geven aan het 
automatiseringsproject. Dan laat bijvoorbeeld de goedkeuring van de analyse op 
zich wachten, metingen worden uitgesteld of men neemt geen tijd voor het 
verzamelen van de voor het project benodigde gegevens. Doorgaans ligt de 
oorzaak van de overschrijding echter bij het systeemhuis zelf. Hier zijn twee 
hoofdoorzaken te onderkennen: 
- Onrealistische planningen die in het offertestadium worden afgegeven. 
- Onvolkomenheden in de projectenorganisatie. 

Het orderacceptatiebeleid van het systeemhuis was onduidelijk en niet goed 
gecoördineerd. Starttijdstippen en leverdata werden met de klant afgesproken, 
zonder al te veel rekening te houden met de beschikbare mancapaciteit Een goed 
projectmanagementsysteem ontbreekt. Hierdoor worden problemen pas onderkend 
als ze uiterst urgent geworden zijn. Ten behoeve van een project dat te sterk 
uitloopt, worden dan ad hoc medewerkers van andere projecten afgehaald. Dit 
heeft tot gevolg dat die andere projecten op hun beurt vertraging oplopen. 

De reaktie van de klant op het niet halen van de leverdata verschilde. Veel klanten 
maken er geen probleem van zolang ze het gevoel hebben serieus genomen te 
worden en een en ander in onderling overleg plaats vindt. Anderen hangen, vaak 
achterdochtig geworden door eerdere ervaringen, vrijwel dagelijks aan de telefoon. 
Dit laatste kost dan weer, schaarse, tijd. 

Efficiency. 

Efficiency is hier zowel als de ratio tussen begrote en gerealiseerde uren per 
project als de mate waarin met gebruik van zo min mogelijk capaciteit een 
maximaal resultaat verkregen wordt, gedefinieerd. De ratio tussen begrote en 
gerealiseerde uren is vooral van belang bij fixed price kontrakten en bij kontrakten 
waar het systeemhuis een richtprijs heeft afgegeven. Kostenbeheersing is echter 
ook bij ontwikkelingsprojecten en bij projecten waarbij op nacalculatiebasis wordt 
gefactureerd essentieel, wil men zich op den duur niet uit de markt prijzen. 
Verhoging van de efficiency kan bereikt worden door: 
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- het gebruik van gecomputeriseerde ontwikkelingshulpmiddelen; 
- voor iedereen toegankelijke documentatie van oplossingen uit het verleden; 
- goed projectmanagement waarbij in een vroeg stadium van het project op 

mogelijke knelpunten in latere fases wordt geanticipeerd. 

In de interviews vertellen medewerkers van het systeemhuis dat een groot aantal 
fixed price projecten in het verleden met verlies afgesloten zijn, maar dat de situa
tie nu verbeterd is. Toch ontbreekt nog steeds een goed projectmanagementsys
teem. Bij één van de gevolgde projecten werden rekeningen door de klant terugge
stuurd omdat men niet wenste te betalen voor aktiviteiten die niet nodig geweest 
zouden zijn als de afspraken goed waren nagekomen. Bij een ander project besloot 
men na enige tijd geen nota's meer te versturen. Veel extra werkzaamheden 
bleken nodig omdat er bij het begin van het project essentiële informatie over het 
hoofd was gezien. 

Bij het systeemhuis is weinig kennis gecomputeriseerd. Er wordt weinig gebruik 
gemaakt van standaardoplossingen uit het verleden. Sommige medewerkers weten 
via informele kontakten hun weg wel te vinden naar collega's die een dergelijk pro
bleem al eerder hebben opgelost. Anderen weten nauwelijks waar collega's mee 
bezig zijn geweest. Regelmatig wordt het wiel opnieuw uitgevonden. 

Kwaliteit van de werksituatie. 

In een dienstverlenende onderneming is de kwaliteit van de dienstverlening in hoge 
mate afhankelijk van de inzet en motivatie van het personeel. Daarnaast is het 
systeemhuis gebaat bij een laag verloop. Tijdens de onderzoekperiode bestond 
meer dan de helft van het klantenbestand van het systeemhuis uit oude klanten. 
Kennis over deze klanten bevond zich vrijwel alleen in de hoofden van een kleine 
groep ervaren medewerkers. 

De vragenlijst uit bijlage 3 is grotendeels aan de kwaliteit van de werksituatie 
gewijd. Uit de antwoorden komt naar voren dat de volgende zaken overwegend 
positief worden gewaardeerd: afwisseling, kontaktmogelijkheden, het belang van 
het eigen werk en de samenwerkingsbereidheid en hulpvaardigheid van collega's. 
Het bedrijf sèoort relatief zwak als het gaat om het werktempo (te hoog); de vrijheid 
om de eigen werkwijze te bepalen (te veel vrijheid; "zwemmen"); werkzekerheid; 
overleg op het werk; informatie over het werk; de verticale communicatie en de 
invloed op de werksituatie. Daarbij is het opvallend dat 8% van de geïnterviewden 
ontevreden is over het eigen werk en 28% het in het midden laat. Over de sfeer 
binnen het bedrijf is 60% tevreden en over de organisatie van het werk maar 16%. 
Een ander opvallend resultaat is de gevonden samenhang tussen diensttijd en 
zaken zoals leermogelijkheden, de mate waarin men vindt dat de leiding naar 
ideeën luistert, de bereidheid om vragen te beantwoorden en de mate waarin de 
leiding weet wat er onder het personeel leeft. "Ervaren" medewerkers zijn hier 
duidelijk negatiever over. De resultaten zoals die uit de antwoorden op de vragen
lijst naar voren komen, komen goed overeen met de resultaten van de observaties. 
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Flexibiliteit. 

Voor een systeemhuis zoals het onderzochte, dat een grote variëteit aan produlden 
aan klanten in diverse branches levert, is flexibiliteit tevens een belangrijk prestatie
criterium. Met name produktmixflexibiliteit is belangrijk. Het aantal orders per 
produktcategorie fluctueert sterk. Betrouwbare prognoses over de vraag zijn · 
moeilijk te geven. Het ene moment wordt het pakket voor de financiële administra
tie erg veel verkocht; enige tijd laten vragen alle potentiële klanten om het produk
tieadministratiepakket Bovendien worden bijna "afgeschreven" pakketten soms 
ineens weer veel gevraagd. Dat betekent dat het capaciteitsbeslag op de verschil
lende groepen sterk wisselt. Het personeel zal flexibel ingezet moeten kunnen 
worden. 

Tijdens de onderzoekperiode was er voldoende flexibiliteit in de uitwisseling van 
personeel tussen de verschillende produktgroepen. Produktgroepleiders overleggen 
regelmatig over de tijdelijke inzet van hun medewerkers in een van de andere 
groepen. Binnen de groep Specials is met dit doel zelfs extra capaciteit gecreëerd. 
De flexibiliteit is onvoldoende als het gaat om het kennisniveau van de medewer
kers. Binnen het systeemhuis zijn er nog te veel eenzame specialisten die eigenlijk 
door niemand vervangen kunnen worden. 

8.4 Ontwerp. 

Tabel 8.4 geeft een samenvatting van de ontwerpregels die voor het systeemhuis 
van belang zijn. 

De taakverdelingsstructuur. 

De hoge complexiteit en variatie in het takenpakket van het systeemhuis maken 
een gedifferentieerde taakverdelingsstructuur noodzakelijk. De groepsgrootte maakt 
dit ook mogelijk. De grenstransaktie-onzekerheid is echter ook hoog en de bewer
kingsonzekerheid is aan de hoge kant. Dat brengt met zich mee dat deze differenti
atie niet strak doorgevoerd dient te worden. Medewerkers dienen voldoende flexibel 
op wisselingen in de vraag in te kunnen spelen. Een produktgerichte opstelling, 
waarbij medewerkers wel hun eigen hoofdspecialisatie hebben maar daarnaast op 
nevengebieden ingezet kunnen worden, biedt een goede oplossing. Projectmede
werkers worden dan bij voorkeur ingezet op projecten die binnen hun eigen 
produktgroep thuis horen. 

Officieel kent het systeemhuis een produktgerichte structuur met daarbinnen een 
sterke projectenorganisatie. In de praktijk komt hier relatief weinig van terecht. 
Medewerkers worden vaak ingezet op projecten buiten hun eigen produktgroep. Ze 
moeten regelmatig aktiviteiten buiten hun eigen specialisme uitvoeren of met 
systemen werken die ze niet kennen. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het 
afgeleverde produkt, de leverbetrouwbaarheid en de efficiency. 
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Tabel 8.4: Taakkenmerken en ontwerpregels. 

I KENMERK I NR. ONTWERPREGEL I 
1. COMPLEXITEIT 

HOOG 1) GEDIFFERENTIEERDE T AAKVERDELINGSSTRUCTUUR 

2. BEWERKINGSONZEKERHEID 

-TAMELIJK HOOG 2) REGELING · UITVOERING NIET AFSPLITSEN. 
3) COÖRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AFSTEMMING. 
4) MINDER GEDIFFERENTIEERDE TAAKVEROELINGS-STRUCTUUR. 

17) MEER INFORMELE INFORMATIE-OVERDRACHT. 
25) CONTINUE OPLEIDING. 
31) LEIOER GEBRUIKT MEER PERSOONLIJKE COÖRDINATIE-

MECHANISMES. 

3. AFHANKELIJKHEIDSRELATIES TUSSEN TAKEN 

GEPOOLD (TUSSEN DE 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE. 
VERSCHILLENDE PROJECTEN 18) INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAL SCHRIFTELIJK. 
IN BEWERKING) 

5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE EN PLANNING. 
SEQUENTIEEL (AKTIVITEITEN 18) INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAL SCHRIFTELIJK. 
BINNEN EEN PROJECT DIE NA 
ELKAAR PLAATS MOETEN 5) COÖRDINATIE VIA STANDAARDISATIE EN PLANNING EN WEDER-
VINDEN) ZIJDSE AANPASSING. 

6) COÖRDINATIEBESLISSINGEN DELEGEREN NAAR DE UITVOERING. 
WEDERZIJDS (BINNEN ÉÉN 18) INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAL MONDELING. 
PROJECT + TUSSEN PROJEC-
TEN ALS MEN COMPUTER-
RUIMTE MET ELKAAR MOET 
DELEN) 

4. DE VARIËTEIT AANPRODUKTENEN BEWERKINGEN 

HOOG 8) GROEPEER MEDEWERKERS ROND GELIJKSOORTIGE PRODUKT-
CATEGORIEËN. 

9) DELEGEER DE COÖRDINATIEBESLISSING OVER DE VOLGORDE VAN 
PROOUKTEN OF BEWERKINGSAKTIVITEITEN. 

5. GRENSTRANSAKTIE..ONZEKERHEID 

HOOG 10) REGELBESLISSINGEN MOEILIJK VAN ELKAAR TE SCHEIDEN. 
12) OVERLAP TUSSEN DE TAAKGEBIEDEN VAN GROEPSLEDEN. 
20) MEER INFORMATIEVERZAMELING OVER DE OMGEVING VAN DE 

GROEP NODIG .. 
32) LEIDING DIENT SNEL BEREIKBAAR TE ZIJN. 

6. HET TEMPO VAN NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

HOOG 13) FLEXIBELE ORGANISATIE NODIG. 
14) FLEXIBELE MEDEWERKERS NODIG (OP MEER DAN ÉÉN TAAK-

GEBIED INZETBAAR). 
21) MEER (KWALITATIEVE) INFORMATIEVERZAMELING OVER DE 

OMGEVING. 
22) FLEXIBEL INFORMATIESYSTEEM NODIG. 
26) OPLEIDING CENTRAAL GECOÖRDINEERD EN EXTERN. 

7. DE GROEPSGROOTTE 

GROOT (VEEL MEDEWERKERS 15) DIFFERENTIATIE IS MOGELIJK. 
BETROKKEN BIJ ÉÉN 16) COÖRDINATIE VIA WEDERZIJDSE AANPASSING WORDT 
PROJECT) MOEILIJKER. 

23) FORMELER INFORMATIESYSTEEM NODIG. 
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Doordat een medewerker bijvoorbeeld nog geen ervaring heeft met het gebruikte 
oparating system, maakt hij fouten en werkt minder snel dan zijn wel ingewerkte 
collega. 
Het regelmatig wisselen van projectgroepleden omdat een ander project een nog 
hogere prioriteit gekregen heeft, gaat met dezelfde gevolgen gepaard. 

Binnen het systeemhuis is er dus sprake van te weinig horizontale differentiatie. Er 
is wel sprake van verticale differentiatie, maar deze wordt niet strak doorgevoerd. 
Dit zou, gelet op de hoge grenstransaktie-onzekerheid en de bewerkingsonzeker
heid, ook niet verstandig zijn. 

De beslissingsstructuur. 

De ontwerpregels uit tabel 8.4 wijzen allemaal in dezelfde richting. Beslissingen 
over de uitvoering van de aktiviteiten zijn niet te scheiden van de uitvoering zelf. 
Regelbeslissingen moeten, daar waar de bewerkingsonzekerheid hoog is, in nauw 
overleg met degenen die de werkzaamheden uitvoeren, genomen worden. De hoge 
grenstransaktie-onzekerheid vraagt om een beslissingsstructuur waarbij allocatie-, 
grenshandhavings- en coördinatiebeslissingen in onderlinge samenhang genomen 
kunnen worden. Zowel op · projectniveau als op één niveau hoger moet deze 
besluitvorming integraal plaatsvinden. Op projectniveau kan de projectleider 
verantwoordelijk gesteld worden voor de nodige samenhang. Door de geografische 
spreiding van de werkzaamheden is het namelijk ongewenst dat uitvoerende 
medewerkers, zonder overleg met iemand die het overzicht wel bezit, afzonderlijke 
beslissingen nemen. De coördinatie zal zowel via standaardisatie, planning als via 
wederzijdse afstemming plaats dienen te vinden. Daar waar men wederzijds van 
elkaar afhankelijk is, moet het werk zó georganiseerd worden dat informele 
meetings op zeer korte termijn georganiseerd kunnen worden. De hoge variëteit 
pleit voor delegatie van de coördinatiebeslissing over de volgorde van bewerkings
aktiviteiten. De grootte van de bij een project betrokken groep maakt formeler 
vormen van coördinatie gewenst. 

De feitelijke beslissingsstructuur wijkt sterk af van de hierboven geschetste 
structuur. In de praktijk worden regelbeslissingen doorgaans door onafhankelijk van 
elkaar opererende personen genomen. Standaardisatie en planning spelen een te 
beperkte rol bij de coördinatie van de werkzaamheden. In veel gevallen zijn de 
regelbeslissingen tevens van de uitvoering gescheiden. Dit brengt veel problemen 
met zich mee bij de uitvoering van projecten. Beslissingen over de acceptatie en 
het in bewerking nemen van nieuwe opdrachten worden genomen zonder rekening 
te houden met reeds gemaakte afspraken. Veel medewerkers doen, zonder enige 
onderlinge coördinatie toezeggingen aan de klant. Vervolgens raken klanten 
geïrriteerd als afspraken niet nagekomen worden en als voor hen niet duidelijk is 
met wie ze zaken kunnen doen. Uiteindelijk zoeken ze kontakt met de software 
directeur. Deze tracht de relatie te herstellen en doet, zonder veel overleg en 
zonder kennis van de actuele projectsituatie, een aantal toezeggingen. Vervolgens 
wordt extra capaciteit ingezet. Hierdoor lopen de andere projecten in bewerking op 
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hun beurt weer vertraging op. De leverbetrouwbaarheid wordt laag en er wordt 
weinig efficiënt gewerkt. 
Door de weinig gestandaardiseerde werkwijze en het ontbreken van een realisti
sche planning, is het bijna onmogelijk om goed inzicht te krijgen in het verloop van 
een project. Het in bijna alle situaties gebruiken van wederzijdse afstemming als 
coördinatievorm, kost relatief veel tijd. 

Projectleiders bevinden zich bij het systeemhuis in een moeilijke positie. Op papier 
zijn ze voor veel zaken verantwoordelijk. In de praktijk worden beslissingen meestal 
buiten hen om genomen. Ook voor andere medewerkers van het systeemhuis geldt 
dat veel ontevredenheid over hun eigen werksituatie voortvloeit uit het grote 
verschil tussen de formele en de informele organisatie. Volgens de functiebeschrij
ving is men verantwoordelijk voor een aantal zaken. In de praktijk is dit onmogelijk 
waar te maken. 

Het informatiesysteem. 

Volgens de ontwerpregels kan een groot deel van de informatie die medewerkers 
van het systeemhuis voor hun dagelijkse werk nodig hebben via een formeel, 
schriftelijk informatiesysteem worden overgedragen. Een groot deel van de 
coördinatie kan namelijk via standaardisatie en planning plaatsvinden. Daar waar 
de bewerkingsonzekerheid hoog is en er tevens sprake is van een patroon van 
wederzijdse afhankelijkheden, dient dit aangevuld te worden met meer informele, 
mondelinge informatieuitwisseling. De hoge grenstransaktie-onzekerheid brengt met 
zich mee dat er veel aandacht geschonken dient te worden aan het verzamelen 
van informatie over de omgeving. Het hoge tempo van technologische ontwikkelin
gen maakt dit ook gewenst. 

Binnen het systeemhuis wordt de meeste informatie echter mondeling overgedra
gen. Er bestaan nauwelijks regels die omschrijven welke informatie vastgelegd 
dient te worden en in welke vorm. Doordat iedereen de informatie op zijn eigen 
manier al of niet vastlegt, is deze voor anderen nauwelijks toegankelijk. Goede 
documentatie van afgeleverde programma's ontbreekt veelal. Het aanbrengen van 
wijzigingen in reeds bestaande programmatuur is een tijdrovende zaak. Veel tijd 
gaat verloren met het zoeken naar de wijze waarop de collegae het programma 
opgebouwd hebben. Informatie over projecten wordt ad hoc uitgewisseld. Of een 
projectgroep bij elkaar komt, is afhankelijk van het eigen initiatief van de projectlei
der of een van de leden. Vaak is dit dan al te laat en is veel tijd verloren gegaan 
door gebrek aan onderlinge afstemming. Informatie die in het voortraject van een 
project verzameld is, is voor projectgroepleden die het systeem moeten ontwerpen, 
vaak niet meer toegankelijk. 
Binnen het systeemhuis wordt nauwelijks aandacht geschonken aan het op 
systematische wijze verzamelen van informatie uit de omgeving. Men bezit weinig 
kennis over de huidige en potentiële klantengroep. Mede daarom was het nodig om 
in het kader van dit onderzoek een analyse van het klantenbestand uit te voeren. 
Of er informatie over nieuwe technologische ontwikkelingen op het vakgebied wordt 
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verzameld, is vaak afhankelijk van de interesse van individuele medewerkers van 
het systeemhuis. 

Het opleidingssysteem. 

De tamelijk hoge bewerkingsonzekerheid en het hoge tempo van nieuwe ontwikke
lingen in de branche vereisen een permanente opleidingsinspanning. Medewerkers 
moeten flexibel blijven. Een groot deel van deze opleiding zal extern moeten 
plaatsvinden. Binnen het systeemhuis zal de gewenste opleidingsinspanning 
centraal gecoördineerd dienen te worden. 

Tijdens de onderzoekperiode was 60% van de sales- en softwaremedewerkers met 
een opleiding bezig. Dit was gedeeltelijk het gevolg van een inhaalslag. In het 
verleden had men vaak te weinig tijd aan opleiding besteed. In een enkele afdeling 
werd de opleidingsbehoefte systematisch in kaart gebracht en was een opleidings
plan gemaakt. Het effect van deze opleidingsinspanning was in veel gevallen 
echter gering. Voor follow up en oefenen met de nieuw aangeleerde technieken 
was bij terugkomst in de eigen werksituatie doorgaans geen tijd meer. Het mana
gement stimuleerde wel het volgen van de opleiding maar schonk onvoldoende 
aandacht aan het toepassen van het geleerde. Hier werd geen tijd voor vrij 
gemaakt. 

Het beloningssysteem. 

Het beloningssysteem van het systeemhuis dient samenwerking binnen project
teams en flexibiliteit van medewerkers te bevorderen. Het werkaanbod fluctueert en 
medewerkers zullen bereid moeten zijn om zich van tijd tot tijd extra in te spannen 
om de afgesproken levertijden te halen. 

Tijdens de onderzoekperiode was het beloningssysteem echter nog erg individueel 
gericht. Het bevorderde het korte termijn denken. Formele regels speelden een 
ondergeschikte rol en de uitvoering was weinig consistent. 

De stijl van leidinggeven. 

Het feit dat het systeemhuis een bedrijf is met een tamelijk hoge bewerkingsonze
kerheid, waardoor veel dagelijkse beslissingen op een laag niveau in de organisatie 
genomen moeten worden, stelt eisen aan de stijl van leidinggeven. Deze zal 
gekenmerkt moeten worden door: 

Duidelijkheid ten aanzien van het lange termijn beleid. Elke medewerker die bij 
de klant, soms terloops, adviezen geeft, moet weten waar het bedrijf naar toe 
wil zodat hij zijnaktiviteitenen beslissingen hiernaar kan richten. 
Delegatie van bevoegdheden. 
Het gebruik van meer persoonlijke coördinatiemechanismen. 
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Tevens vereist de hoge grenstransaktie-onzekerheid: 
- Een grote mate van bereikbaarheid van de leiding voor het personeel. Vooral 

daar waar onverwachte problemen overleg op een hoger niveau vereisen. 

In werkelijkheid ontbrak een duidelijk uitgedragen lange termijn beleid. Er werd wel 
veel energie gestoken in het formuleren van beleid, maar dit werd niet in het eigen 
gedrag van de leiding zichtbaar. Vaak werden nog onrijpe plannen te snel gelan
ceerd. Later moesten deze weer ingetrokken worden, wat de duidelijkheid niet ten 
goede kwam. Regelbeslissingen werden veel te weinig gedelegeerd. Afspraken die 
leden van het projectteam met klanten hadden gemaakt, werden niet zelden 
overruled door leden van het Management Team. Doordat men zich te veel met 
details bezig hield, was het Management Team doorgaans niet bereikbaar als zijn 
interventie echt nodig was. 

Conclusies. 

Op papier komt de organisatiestructuur van het systeemhuis aardig overeen met de 
door de kenmerken van takenpakket en omgeving voorgeschreven structuur. In 
werkelijkheid worden echter grote discrepanties aangetroffen. Op papier is de 
verdeling van taken precies goed. Er is gekozen voor een produktgerichte structuur 
met een sterke projectenorganisatie binnen de produktgroepen. De nodige flexibili
teit wordt bereikt doordat medewerkers ook op nevengebieden ingezet kunnen 
worden. In de praktijk worden medewerkers echter zeer frekwent buiten hun eigen 
specialisme ingezet. Op papier werkt men met een projectenorganisatie waarbij 
veel beslissingen gedelegeerd zijn aan het projectteam. In de praktijk worden 
projectmedewerkers, zeker als hun project belangrijk is voor het bedrijf, bijna 
voortdurend overruled door de bedrijfsleiding. Beslissingen worden genomen 
zonder rekening te houden met de onderlinge samenhang en er wordt nauwelijks 
gebruik gemaakt van relatief simpele coördinatiemechanismen zoals standaardisa
tie en planning. 

De leiding besteedt relatief veel tijd aan het, los van de organisatie, formuleren van 
beleid. Een consakwent doorgevoerd beleid ontbreekt echter. Het opleidingssys
teem is de laatste tijd goed opgezet. Er wordt echter geen tijd beschikbaar gesteld 
voor het toepassen van het geleerde. Het informatiesysteem is achtergebleven en 
voldoet absoluut niet aan de eisen. Het beloningssysteem is te veel individueel 
gericht en houdt geen rekening met de samenhang tussen de sales- en de softwa
reaktiviteiten. 

Het grootste probleem van het systeemhuis is niet dat men niet weet welke 
organisatiestructuur bij de kenmerken van takenpakket en markt past. Het pro
bleem ligt in het ontbreken van voldoende geduld en volharding om de afgekondig
de veranderingen ook daadwerkelijk in te voeren. 
Hieruit vloeit ook veel van de ontevredenheid van medewerkers over hun eigen 
werksituatie voort. Volgens hun nieuwe functiebeschrijvingen zijn ze voor een groot 
aantal zaken verantwoordelijk. Door het grote verschil tussen de formele en de 
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informele organisatie, kunnen ze dit in de praktijk onmogelijk waarmaken. 

De oplossing voor de organisatorische problemen van het systeemhuis hoeft 
daarom niet gezocht te worden in de keuze van een ander marktsegment of het 
aanbieden van andere diensten. Binnen het bestaande werkpakket is het mogelijk 
om veel van de onzekerheden aanzienlijk te verminderen. Dit kan bereikt worden 
door een andere verdeling van taken of een andere werkmethode te kiezen. Dit is 
mogelijk door: 
- Gestandaardiseerde werkmethoden in te voeren waardoor de bewerkingsonze

kerheid verlaagd wordt. 
Meer aandacht te schenken aan een goede planning van projecten waardoor de 
grenstransaktie-onzekerheid verminderd wordt. Extra werk zal dan minder als 
een verrassing komen. 

- Een betere capaciteitsplanning en door medewerkers op meerdere taakgebie
den binnen hetzelfde project in te zetten. Hierdoor kan de grootte van de bij één 
project betrokken groep beperkt worden. 

Daarnaast is het belangrijk om systematisch aandacht te schenken aan het 
doorvoeren van niet te veel veranderingen tegelijk. 
Het advies aan het bedrijf is: 

1. Geef de allerhoogste prioriteit aan het aanbrengen van de nodige samenhang in 
de besluitvormingsstructuur. Veel problemen bij het systeemhuis hebben te 
maken met onvoldoende koppeling tussen grenshandhavings-, allocatie- en 
coördinatiebeslissingen. Daarbij zijn twee afstemmingsniveaus te onderschei
den. Op projectniveau kan de projectleider verantwoordelijk gesteld worden voor 
deze samenhang. Op het overkoepelend niveau kunnen beslissingen in het 
overleg tussen de commercieel directeur, de software directeur en de produkt
groepmanagers genomen worden. 

2. Regel vooral de wijze waarop en door wie grenshandhavings-beslissingen 
genomen mogen worden, strak. Beslissingen over het starttijdstip van projecten 
en over het moment waarop grote hoeveelheden extra werk binnen een project 
uitgevoerd kunnen worden, moeten op centraal niveau genomen worden. Het 
systeemhuis moet daarbij niet te bang zijn om klanten, afhankelijk van de 
onderhanden werksituatie enige tijd te laten wachten. 

3. Geef hoge prioriteit aan het opzetten van een goed projectinformatiesysteem. 
Voorkom daarbij dat elke groep verschillende procedures en formulieren 
ontwerpt. 

8.5 Implementatie. 

Tijdens de onderzoekperiode bevond het systeemhuis zich in een uiterst woelige 
periode. Veel personeelswisselingen; ingrijpende wisselingen in de top van het 
bedrijf; een beursintroductie en tenslotte een fusie vergden veel aandacht van een 
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telkens wisselend management. Mede daardoor is het onderzoek bij het systeem
huis afgesloten met de aanbieding van het eindrapport. Tussenrapporten waren wel 
met het management besproken. De observaties die hierin beschreven stonden 
werden door het management herkend. Daarbij werd steeds de intentie uitgespro
ken om in de toekomst de fouten uit het verleden te vermijden. 
Een jaar na de onderzoekperiode, vond nog een evaluatiebespreking plaats met de 
nieuwe softwaredirecteur. Daarin werd aangegeven dat de meeste aanbevelingen 
uit het eindrapport inmiddels verwezenlijkt waren. 
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9 SAMENVATTING EN DISCUSSIE. 

In dit onderzoek is een in de praktijk bruikbaar model ontwikkeld. Met behulp van 
het aanvankelijk incomplete theoretisch model werden concrete adviesopdrachten 
in bedrijven uitgevoerd. Al doende werd het model geoperationaliseerd, uitgebreid, 
verder toegespitst en werden de voorspellingen uit het model aan de praktijk ge
toetst. Het hier gepresenteerde onderzoek laat zich dus kenschetsen als aktie
onderzoek. Elke onderzochte case-studie moest zowel een bijdrage leveren aan de 
verdere uitdieping van het model als voor het bedrijf bruikbare resultaten opleve
ren. In dit laatste hoofdstuk wordt nogmaals aan beide aspecten aandacht ge
schonken. 

De vraag naar de praktische bruikbaarheid van de in dit proefschrift geschetste 
aanpak kan slechts beantwoord worden in relatie tot de resultaten van de vijf 
uitgevoerde case-studies. Daarom worden in dit laatste hoofdstuk eerst de voor
naamste resultaten uit deze case-studies samengevat. Daarbij wordt ingegaan op· 
de vraag of het model een nuttig hulpmiddel is bij de identificatie en diagnose van 
organisatieproblemen. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de vraag in 
hoeverre dit proefschrift een bijdrage levert aan de verdere uitbouw van de theorie. 
In dit kader komen overeenkomsten tussen de aanpak uit dit proefschrift en een 
ontwerpaanpak uit de moderne sociotechniek aan de orde. Tot slot wordt ingegaan 
op de vraag wanneer en door wie deze aanpak te gebruiken is, en worden de 
conclusies uit dit onderzoek samengevat. 

9.1 De resultaten van de uitgevoerde case-studies. 

Het model is toegepast op sterk uiteenlopende taakgroepen zowel in industriële 
bedrijven als in bedrijven uit de dienstverlening. Het belangrijkste selectiecriterium 
was de gebruikte technologie. Daarnaast is gepoogd om de te onderzoeken 
groepen ook wat betreft de kenmerken van takenpakket en omgeving van elkaar te 
laten verschillen. 

In tabel 9.1 worden de resultaten van de uitgevoerde case-studies in termen van 
het model samengevat. Eerst worden de contingentiefactoren, de kenmerken van 
het takenpakket en de omgeving, samengevat. Vervolgens worden de huidige 
taakverdelings- en beslissingsstructuur alsmede de ondersteunende systemen 
getypeerd. Daarna worden deze gecombineerd en worden de voornaamste 
"misfits", situaties waarin de structuur niet aangepast is aan de kenmerken van 
takenpakket en markt, weergegeven. Als laatste wordt aangegeven welke de 
belangrijkste prestatiecriteria waren. In alle onderzochte bedrijven is de 
grenstransaktie-onzekerheid hoog en het takenpakket complex. Ook het afhanke
lijkheids-patroon vertoont overeenkomsten. De bewerkingsonzekerheid is wel 
verschillend. In de systemengroep en het systeemhuis is deze hoog, in het gasbe
drijf doorgaans laag en in de halfgeleiderfabriek en het vliegtuigbedrijf voor 
sommige taken hoog en voor andere laag. 



Tabel9.1: Overzicht van de resultaten van de uitgevoerde case-studies. 
l . GASBEDRIJF 2. INDUSTRII!LE 3 . HALFGELEIDER 

SYSTEMENGROEP FABRIEK 

CONTINGENTIEFACTOREN 

COMPLEXITEIT HOOG HOOG HOOG 

BEWERKINGS- DOORGAANS LAAG HOOG I..AAG, SOMS HOOG 
ONZEKERHEID 

- AFHANKELIJK- VOORAL WEDERZIJDS EN VOORAL WEDERZIJDS SEQUENTIEEL EN WEDER-
HEIDSRELATIES SEQUENTIEEL ZIJDS 

- VARiliTEIT LAAG HOOG LAAG 

- GRENSTRANSAKTIE- HOOG HOOG HOOG 
ONZEKERHEID 

VERSTORINGS- HOOG WISSELT HOOG 
POTENTIEEL 

- TEMPO NIEUWE LAAG HOOG HOOG 
ONTWIKKELINGEN 

- GROEPSGROOTTE 35 165 46 

STRUCTUURKENMERKEN 

- UITGANGSPONT - VOOR- EN NA-TRAJECT: FUNCTIONEEL 
VOOR GROEPERING PRODUDUKT; 

OVERIG: FUNCTIONEEL 

- HORIZONTALE LAAG HOOG WISSELEND 
DIFFERENTIATIE 

- VERTICALE WEL AANWEZIG WISSELEND 
DIFFERENTIATIE 

- INZETBAARHEID HOOG FABRICAGE: HOOG OPERATORS: TAMELIJK 
HOOG; ONDERHOUD: LAAG 

COÖRDINATIEVORH STANDAARDISATIE + STANDAARDISATIE EN VOORAL STANDAARDISA-
WEDERZIJDSE AANPAS- PLANNING TIE EN PLANNING 
SING 

SCHEIDING REGEL- NEE JA JA 
SESLISSINGEN 
ONDERLING 

SCHEIDING REGEL- NEE JA, ZEER STERKE VAAK WEL 
BESLISSINGEN VAN SCHEIDING 
BEWERKINGS-
AKTIVITEITJiN 

4. VLIEGTUIG-
BEDRIJF 

HOOG 

LAAG, SOMS HOOG 

GEPOOLD, SEQUENTIEEL 
EN WEDERZIJDS 

HOOG 

HOOG 

HOOG 

LAAG 

203 

PROJECT I FUNCTIONEEL 

LAAG 

HOOG 

HOOG 

STANDAARDISATIE-
PLANNING, WEDERZIJDSE 
AANPASSING 

JA 

JA 

5. SYSTEEMHUIS 

HOOG 

TAMELIJK HOOG 

VOORAL SEQUENTIEEL EN 
WEDERZIJDS 

HOOG 

HOOG 

I :OOG 

Is ToT 1s PER PROJECT 

OFFICIEEL: PRODUKT-
GERICHT 
PRAKTIJK VAAK AD HOC 

LAAG 

WEL AANWEZIG 

HOOG 

WEDERZIJDSE AANPAS-
SING 
BEPERKT: PLANNING 

JA 

WISSELEND; 
BIJ PROBLEMEN: STERKE 
SCHEIDING 

* 

:c 

~ 
Ë 
" c;o 



1. GASBEDRIJI" 2. INDUSTRI.Î!:LE 3 . HALI"GELEIDER 
SYSTEMENGROEP FABRIEK 

ONDERSTEUNENDE SYSTEMEN 

INFORMATIE INFORMEEL, GEAUTOMATISEERD, 
SYSTEEM KORTE TERMIJN, ZEER C,:EDE"'a Tn.wwPn GEDETAILLEERD, 

TOEGANKELIJK NIET ~~::~~~~~:. REAL TIME 

"' 
OPLEIDINGS- OP DE WERKPLEK - VOORAL OP WERK-
SYSTEEM BREED, FEED-BACK, 

EIGEN OPLEIDING r">l>T."TnTN" 

BELONINGS- GEFORMALISEERD GEFORMALISEERD 
SYSTEEM INDIVIDUEEL INDIVIDUEEL 

- LEIDERSCHAP KORTE AFSTAND GROTE GROTE AFSTAND 
DUIDELIJK BELEID WISSELEND BELEID ONDUIDELIJK BELEID 

VOORNAAMSTE "MISFITS" 

TAAKVER- - - MEER PRODUKT- - MINDER HORIZONTALE 
DELINGS- GERICHTE OPSTELLING DIFFERENTIATIE 
STRUCTUUR: NODIG NODIG 

MINDER HORIZONTALE - TEAMS VORMEN 
DIFFERENTIATIE 

BESLISSING$- - SOMS MEER PLANNING - ONVOLDOENDE WEDER- - ONVOLDOENDE WEDER-
STRUCTUUR: NODIG ZIJDSE AFSTEMMING ZIJDSE AFSTEMMING 

- REGELBESLISSINGEN - REGELBESLISSINGEN 
ZIJN NIET TE ZIJN NIET TE 
SCHEIDEN SCHEIDEN 

- REGELING EN UITVOE-
RING ZIJN NIET TE 
SCHEIDEN 

INFORMATIE- - INFORMATIE- - TE WEINIG FLEXIBEL MEER MONDELINGE 
SYSTEEM: OVERDRACHT TE WEI- TE GEDETAILEERD INFO OVER PROBLEMEN 

NIG GEFORMALISEERD - ONTOEGANKELIJK NODIG 
- TE WEINIG BEHEERS-

INFORMATIE 
- GEEN SYSTEMATISCHE 

BIJSCHOLING 

OPLEIDINGS- -
SYSTEEM: 

BELONINGS- - TE INDIVIDUEEL -
SYSTEEM: GERICKTE BELONING 

LEIDERSCHAP: - TE GROTE APST&~D - TE GROTE AFSTAND 
WISSELEND BELEID - WISSELEND BELEID 
ONBEREIKBAAR 

4. VLIEGTUIG-
BEDRIJF 

INFORMEEL 
{FORMELE = TE LAAT) 
NIET FLEXIBEL 

VOORAL OP WERKPLEK, 
LANGE TERMIJN BELEID, 
FEEDBACK 

GEFORMALISEERD 
INDIVIDUEEL 

AFSTAND WISSELEND, 
ONDUIDELIJK BELEID 

-

- REGELBESLISSINGEN 
ZIJN NIET TE 
SCHEIDEN 

- ONVOLDOENDE 
WEDERZIJDSE 
AFSTEMMING 

- ON LINE PROJECTEN-
INFORMATIESYSTEEM 
NODIG 

- TE ONTOEGANKELIJK 

-
-

TE GROTE AFSTAND 
TUSSEN TOP, STAF EN 
PRODUKTIE 

5. SYSTEEMHUIS 

INFORMEEL 
WEINIG TOEGANKELIJK 
MONDELING 

TRl\NSFER NAAR 
DE :!'lé'!l;l(~ 
WEINIG ·~~u~~" 

INDIVIDUEEL 
AD HOC 

GROTE AFSTAND 
ONDUIDELIJK BELEID 

- MEER PRODUKT GE-
RICHT!! OPSTELLING 
NODIG 
MEER HORIZONTALE 
DIFFERENTIATIE 

- REGELBESLISSINGEN 
ZIJN NIET TE 
SCHEIDEN 
REGELBESLISSINGEN 
NIET VAN UITVOE-
RING SCHEIDEN 
MEER STANDAARDISATIE 
EN PLANNING NODIG 

TE WEINIG FORMEEL 
TE WEINIG INFO 
OVER DE OMGEVING 

GEEN TOEPASSING 
VAN HET GELEERDE 

TE INDIVIDUEEL 
GERICHT 
AD HOC 

GEEN DUIDELIJK 
BELEID 
GROTE AFSTAND 

(/) 

~ 
~ 
,Zl 
(!) 
:::1 

0 
~· 

i· 

1\,) 

~ 
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Hoofdstuk 9 

In twee bedrijven, het gasbedrijf en de 
halfgeleiderfabriek, is het takenpakket 
wel complex, maar is de variëteit aan 
produktenen bewerkingsaktiviteiten laag . 

De ·groepsgrootte, het aantal personen 
dat direct betrokken is bij de uitvoering 
van de primaire taak van de groep ver
schilt. Aan één project in het vliegtuigbe
drijf werkten meer dan 203 medewer
kers, aan een project in het systeemhuis 
maximaal 15. 

In de case-studies laat de taakverde
lingsstructuur grotere verschillen zien. 
Opvallend is het verschil in de mate van 
horizontale en verticale differentiatie. 
Ook de beslissingsstructuur is verschil
lend. Medewerkers van het gasbedrijf 
hebben de meeste vrijheid om zelf hun 
werkzaamheden te regelen. In de indus
triële systemengroep daarentegen heeft 
men voor een sterke scheiding tussen 
de regelbeslissingen onderling en tussen 
de regelbeslissingen en de aktiviteiten 
gekozen . 
De ondersteunende systemen van de vijf 
bedrijven vertonen naast overeenkom
sten tevens grote verschillen. 

Voor alle vijf bedrijven is produktkwaliteit 
één van de belangrijkste prestatiecriterial 
evenals leverbetrouwbaarheid en effi
ciency. 

In alle onderzochte bedrijven leidde 
toepassing van het model tot de identifi
catie en van knelpunten in het functione
ren. Het gasbedrijf had de minste proble
men. De organisatiestructuur paste in 
grote lijnen bij de kenmerken van het 
takenpakket. Uitgaande van het norma
tieve model diende de taakverdelings
structuur niet, en de beslissingsstructuur 
slechts op details aangepast te worden. 
In de industriële systemengroep, de 
halfgeleiderfabriek en het systeemhuis 
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bleek aanpassing van de taakverdelingsstructuur noodzakelijk. In alle drie de 
bedrijven is het takenpakket complex. Dit pleit voor een gedifferentieerde taakver
delingsstructuur. In de industriële systemengroep en het systeemhuis is tevens de 
variëteit aan produkten en bewerkerkingsaktiviteiten hoog. Daar waar de variëteit 
tevens hoog is, helpt een groepering naar produktcategorieën waarbij families in 
het produktenpakket in dezelfde groep worden bewerkt, het overzicht te behouden. 
In het systeemhuis bezat men officieel wel een produktgerichte structuur. Medewer
kers werden regelmatig ingezet op projecten buiten hun eigen produktgroep en 
moesten aktiviteiten buiten hun eigen specialisme uitvoeren of met systemen 
werken die ze nog niet kenden. In hoofdstuk 8 zijn de gevolgen die dit had voor de 
voor het systeemhuis belangrijke prestatiecriteria beschreven. Tegen de regel dat 
bij een takenpakket, waarvoor bijdragen op verschillende niveaus van deskundig
heid nodig zijn, een verticaal gedifferentieerde structuur hoort, is in deze vijf case
studies niet gezondigd. Er worden wel fouten gemaakt ten aanzien van de gewens
te horizontale differentiatie. In de industriële systemengroep was deze te ver 
doorgevoerd en werden aktiviteiten die sterk van elkaar afhankelijk waren zonder 
enige onderlinge afstemming uitgevoerd. Men name binnen de werkvoorbereiding 
leidde dit tot fouten. Binnen de diffusiefabriek leidde de sterke scheiding tussen 
operators en engineers en de onderhoudsmedewerkers tot te veel en te langdurige 
apparatuurstoringen. 

In alle vijf bedrijven bleek de gekozen beslissingsstructuur niet voldoende aange
past aan de kenmerken van het takenpakket en de omgeving. In de industriële 
systemengroep, de halfgeleiderfabriek en het vliegtuigbedrijf werd te weinig gebruik 
gemaakt van wederzijdse afstemming. In het vliegtuigbedrijf leidde onvoldoende 
afstemming tussen de materiaaldienst en de produktie tot inefficiëntie en probl
emen met de afleverdatum. In de halfgeleiderfabriek was wederzijdse afstemming 
vooral nodig bij het uitvoeren van taken met een hoge bewerkingsenzekerheid 
zoals het oplossen van onbekende apparatuurstoringen. Operators, engineers en 
onderhoudsmedewerkers maakten hierbij onvoldoende gebruik van elkaars infor
matie. Officieel werden de werkzaamheden binnen de industriële systemengroep 
via standaardisatie en planning gecoördineerd. In de praktijk probeerden medewer
kers van diverse afdelingen het werk gedaan te krijgen door de procedures te 
omzeilen. Hoewel de grenstransaktie-onzekerheid in alle vijf bedrijven hoog was, 
vertoonde alleen het gasbedrijf de hierbij passende besluitvormingsstructuur. In de 
vier andere bedrijven werden de regelbeslissingen door verschillende groepen, 
onafhankelijk van elkaar genomen. Dit leidde in het vliegtuigbedrijf tot tegenstrijdige 
beslissingen, door1ooptijdverlenging en inefficiëntie; in de diffusiefabriek tot stofpro
blemen en een onregelmatige produktenstroom en in het systeemhuis tot niet 
nagekomen afspraken met de klant, inefficiëntie, vermindering van de leverbe
trouwbaarheid en gedemotiveerde medewerkers. Als er tevens sprake is van een 
hoge bewerkingsonzekerheid, zijn regelbeslissingen moeilijk van de uitvoering te 
scheiden. Deze combinatie van een hoge grenstransaktie-onzekerheid en een hoge 
bewerkingsenzekerheid komt binnen de industriële systemengroep en het systeem
huis voor. In de diffusiefabriek en het vliegtuigbedrijf geldt dit voor een deel van de 
aktiviteiten. Het bedrijf met de hoogste bewerkingsonzekerheid, de systemengroep, 
kent juist een zeer sterke scheiding tussen uitvoering en regeling. In hoofdstuk vijf 
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is uitgebreid beschreven tot welke disfuncties dit leidt. In het systeemhuis kwam 
het juist in probleemsituaties regelmatig voor dat de directie, zonder veel overleg 
en kennis van de situatie binnen het project, toezeggingen deed aan de klant. In de 
praktijk konden die meestal niet, of slechts ten koste van de andere projecten 
gerealiseerd worden. 

In alle vijf onderzochte bedrijven, was het informatiesysteem onvoldoende aange
past aan de kenmerken van het takenpakket en de omgeving. In vier van de vijf 
paste het gedrag van de leiding niet bij de werksituatie. Bij de bedrijven waar het 
verschil tussen de feitelijke en de gewenste organisatiestructuur het grootst was, 
de systemengroep en het systeemhuis, stond de leiding het verst af van de 
dagelijkse werksituatie. Ook was men intern meer verdeeld en ontbrak een duidelijk 
zichtbaar beleid. 

Uit deze samenvatting van de, door een onaangepaste organisatie veroorzaakte 
disfuncties, blijkt dat het model een nuttig hulpmiddel is bij de diagnose van 
organisatieproblemen. De gevonden disfuncties hadden alle negatieve gevolgen op 
voor het bedrijf belangrijke prestatiecriteria. 
In dit kader is het interessant om na te gaan, of de problemen die met behulp van 
het model geïdentificeerd worden, overeenkomen met de problemen die medewer
kers zelf naar voren brengen. In het algemeen komen die goed overeen met de 
met behulp van het model geïdentificeerde problemen. Wel lijkt het alsof medewer
kers eerder geneigd zijn problemen veroorzaakt door een te formele organisatie te 
rapporteren, dan problemen veroorzaakt door een te informele werkwijze. Coördi
natieproblemen, veroorzaakt door een niet bij de kenmerken van het werk passen
de lay-out worden wel door medewerkers zelf, maar niet met behulp van het model 
geïdentificeerd. De gesignaleerde problemen waren niet nieuw voor veel organi
satiemedewerkers. Nieuw is het inzicht dat deze problemen een logisch gevolg zijn 
van de gekozen organisatiestructuur, in relatie tot de kenmerken van het takenpak
ket en de omgeving. Dit inzicht, dat de structuur van de organisatie afgestemd 
dient te zijn op de kenmerken van de orderstroom, is ook één van de belangrijke 
uitgangspunten van de moderne sociotechniek (Kuipers en Van Amelsvoort, 1990). 

9.2 Ontwikkelingen binnen de sociotechnlek. 

Het werk van Susman (1976) inspireerde tot de in dit proefschrift gepresenteerde 
aanpak. Kernpunt van het door Susman ontwikkelde model is de stelling dat de 
beste verdeling van regelbeslissingen voor een bepaalde werkgroep afhangt van de 
aard van de omgevingscondities en de technologische condities waarmee de groep 
geconfronteerd wordt. Inmiddels heeft de sociotechniek zich verder ontwikkeld tot 
een integrale organisatie(her)ontwerpleer (De Sitter, 1989; Den Hertog en Dank
baar, 1989; Van Eijnatten en Hoevenaars, 1989; Kuipers en Van Amelsvoort, 
1990). Toch liggen de aanbevelingen vanuit de moderne sociotechniek en vanuit 
het in dit proefschrift geschetste model, in elkaars verlengde. In het navolgende 
wordt dit geïllustreerd. Het boek van Kuipers en Van Amelsvoort {1990), waarin de 
ontwikkeling van de sociotechnische ontwerpleer wordt geschetst, is hierbij als refe
rentiepunt gekozen. 
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9.2.1 Oe moderne sociotechniek. 

Kuipers en Van Amelsvoort (1990) beschrijven hoe de moderne sociotechniek als 
integrale ontwerpleer erop gericht is organisaties zodanig in te richten dat zij 
kunnen voldoen aan de eisen waarmee moderne organisaties worden geconfron
teerd. Deze functie-eisen liggen op het gebied van flexibiliteit, orderstroombeheer
sing, produktkwaliteit, innovatievermogen en kwaliteit van de arbeid. Zelforganise
rende werkgroepen, die verantwoordelijk zijn voor hele groepstaken spelen daarbij 
een centrale rol. Binnen de sociotechniek staat het principe van minimaal mogelijke 
arbeidsdeling centraal. Men streeft ernaar om simpele functies binnen complexe 
organisatiestructuren te vervangen door complexe functies binnen overzichtelijke, 
eenvoudige organisaties. Dit leidt in veel gevallen tot ingrijpende aanpassingen op 
het micro-niveau van de organisatie: de taakgroepen. Substantiële veranderingen 
op het micro-niveau kunnen echter alleen worden bereikt als aan structurele voor
waarden op het macro- en mesa-niveau van de organisatie wordt voldaan. In de 
praktijk leidt sociotechnisch herontwerp niet zelden tot een complete herschikking 
van de totale organisatie. 

Figuur 9.1 beschrijft de hierbij gevolgde ontwerpketen: 

POSITIONERING IN OE OMGEVING 
I 

BEPALEN VAN OE 
ORDERSTROOMKARAKTERISTIEKEN 

I 

ONTWERP VAN DE PRODUKTIESTRUKTUUR 
I 

ONTWERP VAN DE BESTURINGSSTRUCTUUR 
I 

INRICHnNG {TECHNISCHE) SYSTEMEN 

Figuur 9.1: De integrale ontwerpketen (Bron: Kuipers en Van Amelsvoort, 1990) 

De eerste stap in een sociotechnisch ontwerpproject is een brede strategische 
oriëntatie, die gericht is op de positiebepaling in de omgeving. Hierbij wordt in kaart 
gebracht welke positie het bedrijf momenteel inneemt in de omgeving en welke 
positie men in de toekomst wil gaan innemen, welke markten men wil bewerken en 
welke interne sterktes men hierbij wil benutten. De tweede stap is het bepalen van 
de uit deze strategische keuze voortvloeiende kenmerken van de orderstroom. 
Deze kenmerken van de orderstroom zijn bepalend voor de meest wenselijke 
produktiestructuur, voor de besturingsstructuur en de inrichting van (technische) 
systemen. Onder technische systemen worden de methoden, technieken, procedu
res en routines verstaan die in de organisatie worden toegepast. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen produktie-, besturings-, ondersteunende-, en informa-
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tiesystemen. In de volgende paragraaf worden de raakvlakken tussen deze socio· 
technische ontwerpcyclus en de in dit proefschrift beschreven aanpak besproken. 

9.2.2 Raakvlakken met de in dit proefschrift beschreven aanpak. 

De eerste stap in de sociotechnische ontwerpcyclus is de positionering in de 
omgeving. Hierbij wordt de omgeving verkend, in samenhang met de bestaande 
interne organisatie. Het verkennend onderzoek naar de ontwikkelingen in de 
omgeving is gericht op de afzetmarkt, de concurrenten, op de arbeidsmarkt en op 
de technologische ontwikkelingen. In een interne verkenning worden sterke en 
zwakke punten van de onderneming in kaart gebracht. Twee methoden worden 
hierbij aanbevolen: de strategische oriëntatieronde en de knelpunteninventarisatie. 
Vervolgens worden de resultaten van deze inventarisatie door het management
team verwerkt tot het strategisch beleid van de onderneming. Nadat de structurele 
knelpunten geïdentificeerd zijn, wordt een koers uitgezet. Deze koers wordt 
vertaald in functie-eisen zoals flexibiliteit, beheersbaarheid of kwaliteit van de 
arbeid. Deze functie-eisen worden vertaald in ontwerpspecificaties. Kwaliteit van de 
arbeid kan bijvoorbeeld gespecificeerd worden in multi-scholing, ontkoppeling 
mens-machine, werkgebonden kontakten en inzicht in het procesverloop. 

In de in dit proefschrift geschetste aanpak wordt, deels al in de oriëntatiefase en 
deels in de diagnosefase ook aandacht geschonken aan de positie van het bedrijf 
in relatie tot de voor het bedrijf relevante omgeving. In de oriëntatiefase worden, in 
interviews met het bedrijfskader, onder andere knelpunten in het functioneren 
geïdentificeerd. In de meeste bedrijven is dit vrij globaal gebeurd. In de halfgelei
derfabriek is een gedetailleerde knelpunteninventarisatie, zoals door Kuipers en 
Van Amelsvoort beschreven, uitgevoerd. In de oriëntatiefase worden tevens al de 
eerste gegevens over de produkten en klanten van het bedrijf verzameld. In de 
diagnosefase wordt de omgeving, voor wat betreft ·toeleveranciers en afnemers 
gedetailleerd in kaart gebracht. Ook wordt informatie verzameld over het tempo van 
nieuwe ontwikkelingen in de omgeving. Tevens worden de voor het bedrijf belang
rijke prestatiecriteria geïdentificeerd en wordt de score hierop in kaart gebracht. (De 
prestatiecriteria uit het model vertonen overeenkomsten met de functie-eisen uit de 
beschrijving van Kuipers en Van Amelsvoort.) In eerste instantie verzamelen de 
onderzoekers in- en extern het bedrijf informatie over mogelijke prestatiecriteria. 
Een definitieve keuze wordt gemaakt in een discussie met het managementteam. 
Hierbij speelt ook informatie over de concurrenten een belangrijke rol. In één van 
de case-studies, de halfgeleiderfabriek, zijn deze prestatiecriteria expliciet uitge
werkt tot concrete strategieën. Een aantal daarvan vertoont overeenkomsten met 
de ontwerpspecificaties van Kuipers en Van Amelsvoort. 

In dit proefschrift wordt er vanuit gegaan dat voor verschillende bedrijven, afhanke
lijk van hun positionering in de markt, verschillende prestatiecriteria kunnen gelden. 
Binnen de moderne sociotechniek gaat men er van uit dat sociotechnisch ontwor
pen organisaties tegelijkertijd aan de belangrijke functie-eisen van deze tijd kunnen 
voldoen. 
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Dit sluit niet uit, dat niet in elke concrete situatie een afwegingsproces plaats vindt. 

De tweede ontwerpstap omvat het bepalen van de orderstroomkarakteristieken. 
Hierbij gaat het om de karakteristieken van de aan de orderstroom gekoppelde 
aktiviteitencyclus. Het betreft hier de orderstroom zoals die uit de in de vorige stap 
gekozen positionering in de omgeving voort zal komen. Twee kenmerken van de 
orderstroom zijn bepalend voor de meest wenselijke produktiestructuur, bestu
ringsstructuur en (technische) systemen: complexiteit en onvoorspelbaarheid. 
Tevens is de omvang van de orderstroom een factor waarmee rekening gehouden 
moet worden bij de inrichting van de produktiestructuur. Kuipers en Van Amelsvoort 
detiniêren het begrip complexiteit anders dan in dit proefschrift. Bij hen wordt de 
complexiteit bepaald door het aantal verschillende orders in de stroom en door de 
aard en omvang van de verschillen tussen de orders. Er is sprake van onvoorspel
baarheid als de omvang van de orderstroom fluctueert en er een wisselende mix 
aan orders gevraagd wordt. De drie kenmerken 'complexiteit', 'onvoorspelbaarheid' 
en 'omvang' zijn bepalend voor de noodzaak en de mogelijkheid om door middel 
van parallensering te komen tot alternatieve produktiestructuren. De begrippen 
complexiteit en onvoorspelbaarheid spelen tevens een belangrijke rol bij het 
keuzeproces rond de segmentering van substromen. Vrij vertaald zien hun "ont
werpregels" er als volgt uit: 

BOX 9.1 "ONTWERPREGELS" UIT DE MODERNE SOCIOTECHNIEK 
(KUIPERS EN VAN AMELSVOORT,1990) 

HOGE COMPLEXITEIT -> ORGANISEER DE PRODUKTIE IN RELATIEF HOMOGENE ORDERFAMILIES 

HOGE ONVOORSPELBAARHEID-> BOUW EEN HOOG INNOVATIEF EN ADAPTIEF VERMOGEN IN DE PRODUK· 
TIESTRUCTUUR (PARALLELLE STROMEN MINOER GOED MOGELIJK) 

KLEINE ORDERSTROOM 

-> FLEXIBELE ALLOCATIE VAN MENSEN EN MIDDELEN (MULTI·INZETBAAR· 
HElD) NODIG. 

-> MINOER MOGELIJKHEDEN VOOR HET CREËREN VAN PARALLELLE SUB· 
STROMEN 

EN OP HET NIVEAU VAN DE AFZONDERLIJKE ORDERS: 

HOGE COMPLEXITEIT -> WERKZAAMHEDEN VERDELEN OVER MEERDERE GESPECIALISEERDE 
WERKGROEPEN 

HOGE ONVOORSPELBAARHEID -> WERKZAAMHEDEN BETER NIET VERDELEN OVER VERSCHILLENDE 
(IN HET BEWERKINGSPATROON WERKGROEPEN 
VAN DE ORDER) 

Op basis van de eerste twee kenmerken van de orderstroom komen Kuipers en 
Van Amelsvoort tot een typologie van orderstromen. Daarbij onderscheiden zij vijf 
stroomtypen die zich op een schaal bevinden van "zeer complex en zeer onzeker" 
tot "zeêr geringe complexiteit en onzekerheid" namelijk: 
- turbulente stromen; 
- heterogene stromen; 
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- semi-homogene stromen; 
- zuiver homogene stromen; 
- continue stromen. 

De in het boek van Kuipers en Van Amelsvoort beschreven "contingentiefactoren• 
zijn, weliswaar anders benoemd, terug te vinden in het model uit dit proefschrift. 
Het begrip 'complexiteit' (aantal verschillende orders), vertoont overeenkomsten 
met 'variëteit aan produkten en bewerkingsaktiviteiten' uit het model. In het model 
is daarnaast nog 'de complexiteit van het takenpakket' onderscheiden. Het begrip 
'complexiteit' heeft in dit proefschrift betrekking op de diepte en breedte van het 
kennisniveau dat nodig is voor het uitvoeren van de groepstaak. In dit proefschrift 
is ervoor gekozen om beide begrippen te onderscheiden, omdat bedrijven die 
slechts weinig verschillende produkten leveren, toch een dusdanig complex 
produktieproces kunnen hebben dat bijdragen uit verschillende vakgebieden en op 
verschillende niveaus van deskundigheden binnen deze vakgebieden nodig zijn. 
Bij de halfgeleiderfabriek en het gasbedrijf was de variëteit laag en de complexiteit 
hoog. De ontwerpregels uit het model (regel 1, 8 en 9) wijzen in dezelfde richting 
als de voorschriften van Kuipers en Van Amelsvoort: Gebruik bij een hoge variëteit 
produktcategorieën als groeperingsprincipe en delegeer de coördinatiebeslissing 
over de volgorde van produkten. Regel 1 uit het model heeft vooral betrekking op 
de interne taakverdelingsstructuur van groepen. Hoe complexer de taak, des te 
kleiner de kans dat deze door één persoon of door meerdere personen met gelijke 
kennis en ervaring op een acceptabel kwaliteitsniveau kan worden ingevuld. Bij 
Kuipers en Van Amelsvoort zijn dezelfde overwegingen terug te vinden. Bij hun 
bespreking van ontwerpprincipes voor hele taakgroepen waarschuwen zij ook voor 
te lange inleertijden en onvoldoende technische beheersing van het proces. 

Kuipers en Van Amelsvoort spreken van onvoorspelbaarheid als de omvang van de 
orderstroom fluctueert en er een wisselende mix aan orders gevraagd wordt. Dit 
lijkt op het begrip "grenstransaktie-onzekerheid' uit het model. Grenstransaktie
onzekerheid brengt de mate waarin het werkaanbod en de materialenstroom voor
spelbaar is, in kaart. In situaties met een hoge grenstransaktie-onzekerheid zijn 
regelbeslissingen moeilijk van elkaar te scheiden {regel 1 0) en is er overlap nodig 
tussen de taakgebieden van groepsleden (regel 12). In het model worden twee 
belangrijke vormen van onzekerheid onderscheiden: grenstransaktie-onzekerheid 
en bewerkingsonzekerheid. Wanneer taken gekenmerkt worden door een hoge 
bewerkingaonzekerheid zijn regelbeslissingen moeilijk van de uitvoering te scheiden 
(regel 2); dient de coördinatie voomarnelijk via wederzijdse afstemming plaats te 
vinden (regel 3) en zal de taakverdelingsstructuur minder gedifferentieerd moeten 
zijn (regel 4). Regel 4 vertoont overeenkomsten met de laatste ontwerpregel uit box 
9.1. De ontwerpregels uit het model hebben echter grotendeels betrekking op de 
werkorganisatie binnen de taakgroepen, terwijl binnen de sociotechniek de nadruk 
gelegd wordt op de wijze waarop hele taakgroepen gevormd dienen te worden. 
Een belangrijk principe daarbij is dat het taakdomein van de groep zoveel mogelijk 
de voorbereidende, regelende en controlerende aktiviteiten die bij het uitvoerend 
taakdomein behoren, moet bevatten. Ontwerpregel 2 uit het model zegt dat bij 
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taken met een lage bewerkingsonzekerheid, scheiding van de regelende taken van 
de uitvoering wel tot de mogelijkheden behoort. Dit was bijvoorbeeld bij het 
vliegtuigbedrijf het geval. Dit betekent echter niet, dat het niet verstandig is om 
nauw kontakt met de produktie te houden en gebruik te maken van hun kennis en 
informatie. 

Het derde door Kuipers en Van Amelsvoort beschreven kenmerk 'omvang', lijkt wel 
wat op de 'groepsgrootte' uit het model. In het model wordt hiermee de grootte van 
de werkeenheid bedoeld en deze hangt uiteraard samen met de grootte van de 
orderstroom. Achteraf gezien is de term 'groepsgrootte' minder gelukkig gekozen. 
Het aantal personen dat betrokken is bij de uitvoering van de groepstaak, is 
immers een resultante van de gekozen taakverdeling. In de case-studies bleek het 
toch zinvol te zijn om hier expliciet aandacht aan te schenken. Het in kaart brengen 
van het aantal betrokken medewerkers is relatief eenvoudig en helpt bij het 
bepalen van de interne taakverdelingsstructuur van de groep, bij het kiezen van 
een coördinatievorm en het gewenste informatiesysteem. 

Eén variabele uit het model is nog niet aan de orde geweest: 'De afhankelijkheids
relaties tussen de taken'. Deze variabele speelt in de moderne sociotechniek een 
belangrijke rol bij het bepalen van de grenzen tussen de onderscheiden segmen
ten. De grenzen tussen de segmenten moeten zo gekozen worden dat deze seg
menten toch zo onafhankelijk mogelijk van elkaar zijn (zie ook regel 7 uit het 
model). 

De contingentiefactoren uit dit proefschrift zijn dus, soms anders gedefinieerd, terug 
te vinden in de moderne sociotechni.ek. Ook de ontwerpregels wijzen vaak in 
dezelfde richting. Dit is met name het geval bij die ontwerpregels die betrekking 
hebben op de wijze waarop werkeenheden geformeerd worden. 

De volgende stap in de door Kuipers en Van Amelsvoort beschreven sociotechni
sche ontwerpketen is het ontwerp van de produktiestructuur. Daarbij zijn drie 
niveaus te onderscheiden: 

1. Het microniveau van de totale organisatie 
2. Het meso-niveau 
3. Het niveau van de hele taakgroep; het micro-niveau. 

De logische ontwerpvolgorde is hier van macro naar micro. Eerst wordt op het 
niveau van de totale organisatie bepaald welk principe gehanteerd wordt om de 
aktiviteiten te groeperen. Daarna wordt dit voor het volgende niveau uitgewerkt. 
Hoe de aktiviteiten het best gegroepeerd kunnen worden volgt direct uit de bij de 
vorige stap geïdentificeerde typering van de orderstroom. Kuipers en Van Amels
voort onderscheiden vijf typen orderstromen. Elke orderstroom vraagt een specifie
ke organisatievorm. 

In dit proefschrift wordt ook aandacht geschonken aan het herontwerp van de 
produktiestructuur. Dit is echter minder ver uitgewerkt dan in de moderne socio-
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techniek. Het model geeft globale richtlijnen (regel 8; gebruik bij een hoge variëteit 
produktcategoriën als groeperingsprincipe en regel 7 die het trekken van grenzen 
tussen segmenten in relatie tot het afhankelijkheidspatroon behandelt). Vervolgens 
wordt dit in nauw overleg met het bedrijf verder uitgewerkt. In de halfgeleiderfabriek 
bijvoorbeeld werden de grenzen van de nieuwe clusters bepaald door een werk
groep die bestond uit de afdelingschef, de opzichter Reparatie en Onderhoud, het 
hoofd van de opleidingsgroep, de ploegleiding, de proces-engineers en de beide 
onderzoekers. Het systeemhuis had officieel al een produktgerichte opstelling. Bij 
de allocatie van personen aan projecten, moest men hier alleen meer rekening 
mee houden. 

De vierde stap in de sociotechnische ontwerpketen is het ontwerp van de bestu
ringsstructuur. De logische volgorde voor het ontwerp van de besturingsstructuur is 
van micro naar macro. Men begint op het microniveau van de hele taakgroep en 
legt daar zo veel mogelijk regelcapaciteit Vervolgens worden de resterende 
regelfuncties op meso- en macro-niveau ingericht. Aan het mesa-niveau worden bij 
voorkeur interlokale regelfuncties toegewezen, op het macro-niveau gaat het om 
strategische regelfuncties. Intensieve verticale koppelingen tussen deze drie 
niveaus zorgen ervoor dat regelaars op elk niveau uit blijven gaan van actuele 
informatie. 

De volgende ontwerpregels uit het model geven richtlijnen voor het ontwerp van de 
besturingsstructuur: 

REGEL 2: BIJ HOGE BEWERKINGSONZEKERHEID ZIJN BESLISSINGEN MOEILIJK VAN DE UITVOERING TE 
SCHEIDEN; 

REGEL 3: COÖRDINATIE VAN TAKEN MET EEN HOGE BEWERKINGSONZEKERHEID ZAL VOORNAMELIJK VIA 
WEDERZIJDSE AFSTEMMING PLAATS MOETEN VINDEN); 

REGEL 5: COÖRDINATIE BIJ GEPOOLDE AFHANKELIJKHEID MOET VIA STANDAARDISATIE PLAATSVINDEN, BIJ 
SEQUENTIËLE AFHANKELIJKHEID MOET DEZE TEVENS DOOR PLANNING PLAATSVINDEN EN BIJ 
WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID MOETEN DE TAKEN TEVENS VIA WEDERZIJDSE AANPASSING 
GECOÖRDINEERD WORDEN. 

REGEL 6: BIJ WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID MOETEN COÖRDINATIEBESLISSINGEN GEDELEGEERD 
WORDEN. 

REGEL 9: ALS DE VARIËTEIT HOOG IS, MOET DE COÖRDINATIEBESLISSING OVER DE VOLGORDE VAN 
PRODUKTEN GEDELEGEERD WORDEN. 

REGEL 10: BIJ . HOGE GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID DIENEN GRENSHANDHAVINGSBESLISSINGEN, 
ALLOCATIEBESLISSINGEN EN COÖRDINATIEBESLISSINGEN NIET VAN ELKAAR GESCHEIDEN TE 
WORDEN. 

REGEL 11: BIJ EEN HOGE GRENSTRANSAKTIE-ONZEKERHEID EN EEN HOOG VERSTORINGSPOTENTIEEL 
MOETEN REGELBESLISSINGEN DAAR GENOMEN WORDEN WAAR DE MEEST ACTUELE KENNIS VAN 
DE SITUATIE AANWEZIG IS. 

REGEL 16: IN GROTE GROEPEN IS WEDERZIJDSE AANPASSING EEN MINDER EFFICIËNTE COÖRDINATIEVORM. 

De ontwerpregels uit het model richten zich op de vraag wanneer welk soort 
beslissingen naar de taakgroep gedelegeerd moeten worden, op de noodzakelijke 
onderlinge samenhang tussen de verschillende beslissingen en tussen de beslissin
gen en de aktiviteiten, en op de gewenste coördinatievorm binnen de taakgroep. 
Ook binnen de groep zijn er verschillende mogelijkheden om de besluitvorming te 
organiseren. Het kan zijn dat de functie van beslisser enkel uitgevoerd wordt door 
de groepscoördinator; het kan zijn dat verschillende regelbeslissingen toegewezen 
zijn aan verschillende groepsleden; het kan ook zijn dat groepsleden in nauw 
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overleg met elkaar een beslissing nemen. Tevens kan een beslissing al of niet 
toegewezen worden aan een groepslid dat niet zelf deze aktiviteiten uitvoert. Een 
dergelijk groepslid vervUlt dan een gespecialiseerde rol ten behoeve van de totale 
werkgroep. 

Zowel in dit proefschrift als in de sociotechniek wordt dus veel aandacht geschon
ken aan het ontwerp van de besturingsstructuur. In de moderne sociotechniek 
wordt niet alleen aandacht geschonken aan de besturing op micro-niveau, maar 
ook aan de besturing op het meso- en macro-niveau en aan de koppeling tussen 
de verschillende besluitvormingsniveaus. Zo worden regelfuncties waarvoor het 
totaaloverzicht over de segmenten is vereist op het meso-niveau gelegd. Daarbij 
verdient de verticale koppeling tussen beide regelende niveaus extra aandacht. 

De laatste ontwerpstap omvat de inrichting van (technische) systemen. Onder 
systemen worden in het boek van Kuipers en Van Amelsvoort procedures en 
technologieën die op de een of andere wijze geformaliseerd of expliciet gemaakt 
zijn verstaan. Gelet op hun functie binnen de organisatie onderscheiden zij: 

- Produktiesystemen; voor de produktie van goederen of diensten. 
- Besturingssystemen; voor het sturen en regelen van de goederenstroom. 
- Ondersteunende systemen; voor de beheersing van onder andere de produkt-

kwaliteit, personele en financiële aspecten. 
- Informatiesystemen; voor de verwerking en uitwisseling van informatie. 

Het produktiesysteem moet het eerst worden ontwikkeld, vervolgens het bestu
ringssysteem, daarna de ondersteunende systemen en als laatste het informatie
systeem. Tijdens deze fase wordt het ontwerpproces getoetst aan de van de 
functie-eisen afgeleide ontwerpspecificaties. Tevens moeten de systemen binnen 
sociotechnisch gestructureerde organisaties aan zes belangrijke ontwerp-eisen 
voldoen: 

1. DE GROEPERING EN KOPPELING VAN DE TECHNISCHE ELEMENTEN VAN DE SYSTEMEN DIENT DE LOGICA 
VAN DE SOCIOTECHNISCHE STRUCTUURBOUW TE VOLGEN. (ELKE GEPARALELLISEERDE ORDERSTROOM 
DIENT BIJ VOORKEUR OVER EEN EIGEN PRODUKTIESYSTEEM TE BESCHIKKEN.) 

2. DE CAPACITEITEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE PRODUKTIE-ELEMENTEN ZELF MOETEN 
WORDEN AANGEPAST AAN DE SPECIFIEKE EISEN DIE GESTELD WORDEN BINNEN DE GEPARAlELLISEERDE 
UNITS EN DE ZELFSTANDIGE SEGMENTEN. (UNIVERSELE MACHINES WORDEN VERVANGEN DOOR KLEINERE 
OP DE BETREFFENDE PRODUKTIESTROOM AFGESTEMDE MACHINES.) 

3. HET ONTWERP VAN DE SYSTEMEN DIENT AFGESTEMD TE ZIJN OP HET PRINCIPE VAN 'MINIMAL CRITICAL 
SPECIFICATION'. (STRAK GEHANTEERDE, GEDETAILLEERD UITGEWERKTE, INFLEXIBELE SYSTEMEN WORDEN 
VERVANGEN DOOR LOSSER TE HANTEREN. GLOBAAL UITGEWERKTE SYSTEMEN.) 

4. DE SYSTEMEN DIENEN DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN VOOR EEN INTERLOKALE DIALOOG TUSSEN DE 
SEGMENTEN EN OOK VOLDOENDE RUIMTE BIEDEN VOOR EEN VERTIKALE DIALOOG. 

5. DE SYSTEMEN MOETEN ZELFORGANISATIE OP LOKAAL NIVEAU ONDERSTEUNEN MET HANTEERBARE 
OPERATIONELE, TAKTISCHEEN STRATEGISCHE INFORMATIE. (OP LOKAAL NIVEAU MOET MEN TIJDIG OVER 
DE JUISTE INFORMATIE BESCHIKKEN OM TEA PLAATSE OPERATIONELE PROBLEMEN OP TE LOSSEN, IN LIJN 
MET HETTAKTISCHEEN STRATEGISCH BELEID.) 

6. DE SYSTEMEN MOETEN GERICHT ZIJN OP LOKALE REGISTRATIE VAN VERSCHILLENDE BEHEERSINGS· EN 
BESTURINGSASPECTEN. (OE HELE TAAKGROEP MOET BESCHIKKEN OVER LOKALE SYSTEMEN OM HET EIGEN 
FUNCTIONEREN TE KUNNEN METEN AAN TECHNISCHE, ECONOMISCHE EN SOCIALE MAATSTAVEN.) 
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Ook in het model uit dit proefschrift wordt aandacht geschonken aan de benodigde 
congruentie tussen ondersteunende systemen en het gekozen organisatie-ontwerp. 
In het model is dit verder uitgewerkt voor het informatiesysteem, het belonings
systeem, het opleidingssysteem en het leiderschap. Het model omvat zowel 
ontwerpregels die de relatie tussen de contingentiefactoren en deze vier systemen 
specificeren als ontwerpregels die de nadruk leggen op de vereiste congruentie 
met de gekozen taakverdelings- en beslissingsstructuur. Regel 24 zegt bijvoorbeeld 
dat informatiesystemen zó ontworpen moeten worden dat ze in de eerste plaats 
informatie geven aan het punt waarop de besluiten op basis van die informatie 
genomen worden. Als die besluitvorming bij de storingsbron plaats vindt, moet de 
bijbehorende informatie ook op dat punt aanwezig zijn. Ontwerpregel 24, regel 27 
(over de opleiding), regel 30 (over het beloningssysteem) en regel 33 (over het 
groepsleiderschap) geven richtlijnen die weinig afwijken van de eerdergenoemde 
zes ontwerpeisen uit de sociotechniek. 

Uit het voorgaande kan de conclusie getrokken worden dat, zeker in situaties waar 
taakgroepen worden geconfronteerd met een hoge bewerkings- en grenstransaktie
onzekerheid en een patroon van wederzjjdse afhankelijkheid, de ontwerpregels uit 
het model niet veel afwijken van de ontwerpregels uit de moderne sociotechniek. 
Ook de aanpak van het veranderingsproces vertoont overeenkomsten. Zowel in dit 
proefschrift als in de moderne sociotechniek, wordt het veranderingsproces als een 
iteratief proces gezien, waarbij inbreng van deskundigheid uit de betrokken 
organisatie onontbeerlijk is. 

9.3 De toepassing. 

De laatste vraag die in dit proefschrift aan de orde komt is de vraag: Wanneer en 
door wie is het model en de daarbij behorende aanpak te gebruiken? 

Deze aanpak is te gebruiken in bedrijven die problemen hebben, waarvan men 
vermoedt dat ze voor een groot deel door de organisatiestructuur worden veroor
zaakt. Ook bedrijven die met snelle veranderingen worden geconfronteerd en waar 
men zich afvraagt of de organisatiestructuur van een taakgroep of een combinatie 
van taakgroepen nog wel aangepast is aan de kenmerken van de werkzaamheden, 
komen voor doorlichting met behulp van het model in aanmerking. 

De case-studies tonen aan dat het model toegepast kan worden in sterk uiteenlo
pende bedrijven. Twee van de onderzochte bedrijven hadden vragen over hun 
produktie-organisatie; het gasbedrijf en de systemengroep. De halfgeleiderfabriek 
wilde vooral weten hoe de produktie zo snel mogelijk verhoogd kon worden en het 
vliegtuigbedrijf was geïnteresseerd in een betere planning van vliegtuigonderhouds
en modificatieprojecten. Het model kan gebruikt worden bij het evalueren van 
bestaande en het ontwerpen van nieuwe organisatiestructuren, maar ook minder 
ver reikende toepassingen zijn mogelijk. 

Het model richt zich vooral op de organisatie van groepen op het primaire produk-
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tieniveau van een organisatie. In het systeemhuis was dit bijvoorbeeld de software
ontwikkelgroep. Vaak worden aangrenzende groepen bij de analyse betrokken (de 
salesgroep uit het systeemhuis) en in alle gevallen wordt een oriëntatie binnen het 
totale bedrijf uitgevoerd. In twee van de vijf studies stond de organisatie van het 
totale bedrijf centraal. Welke (combinatie van) groepen onderzocht wordt, wordt op 
grond van de bevindingen uit de oriëntatieperiode bepaald. 

In dit proefschrift is veel aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een goede 
meetprocedure. In hoofdstuk 3 is uitgebreid beschreven welke vragen beantwoord 
moeten worden bij het verzamelen van gegevens over de variabelen uit het model. 
De case-studies leveren verder uitgewerkte voorbeelden voor verschillende soorten 
bedrijven. Een analyse met behulp van het model kan daardoor voor een groot 
deel door het bedrijf zelf worden uitgevoerd. Het zal echter moeilijk zijn om de 
analyse geheel zonder de assistentie van een expert, die eNaring heeft met het 
model in verschillende situaties, uit te voeren. Deze expert kan het bedrijf helpen 
met het verkrijgen van inzicht in de bronnen van onzekerheid en de wijze waarop 
men hierop kan reageren. Dit kan op twee manieren: door aanpassing van de 
omgevingskenmerken zelf en door aanpassing van de organisatiestructuur. In 
twijfelgevallen is het verstandig om een organisatievorm te kiezen waarbij ook een 
hogere mate van onvoorspelbaarheid verwerkt kan worden. 

9.4 Tot slot. 

Gebleken is dat het model een nuttig hulpmiddel is bij de identificatie en diagnose 
van organisatieproblemen die voortvloeien uit een niet aangepaste organisatiestruc
tuur van groepen of combinaties van groepen. Tevens kunnen uit het model 
praktische richtlijnen voor herontwerp worden afgeleid. Het model kan zowel voor 
een snelle diagnose als bij een compleet organisatieveranderingsproject worden 
toegepast. De toepassing in vijf totaal verschillende bedrijven maakt het waarschijn
lijk dat het model ook in andersoortige bedrijven kan worden toegepast. Een 
kanttekening vloeit voort uit de gevolgde aanpak. Het model is ontwikkeld in de 
loop van vijf case-studies. Hoewel de grote lijnen na de eerste twee case-studies 
vaststonden, kan de vraag naar de compleetheid en relevantie van de variabelen 
uit het model pas beantwoord worden nadat meer eNaring met het complete model 
is opgedaan. 

Ook ten aanzien van de verdere uitbouw van bestaande theorieën die de bouwste
nen voor het model hebben geleverd, kan gesteld worden dat deze studie een 
bijdrage levert. Uit paragraaf 9.2 blijkt dat de contingentiefactoren uit het model, 
hoewel anders gedefinieerd, terug te vinden zijn in de moderne sociotechniek. De 
gehanteerde ontwerpregels wijzen in veel gevallen in dezelfde richting. Deze studie 
biedt dus nog voldoende raakvlakken met de moderne sociotechniek om hier een 
bijdrage te kunnen leveren. Volgens Den Hertog en Dankbaar (1989) is dit nog 
steeds nodig. Zij betogen in hun artikel over de stand van zaken binnen de 
sociotechnische benadering dat de sociotechniek dringend behoefte heeft aan 
empirische veldstudies als basis voor de accumulatie van kennis en ervaringen. 
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Volgens hen is inspanning nodig op de volgende gebieden: 

1. Het evalueren, bundelen en overdraagbaar maken van kennis en ervaring in 
ontwikkelingsprojecten. 

2. Het uitwerken van methoden, modellen en concepten. 
3. Het integreren van kennis en ervaring die binnen aspectbenaderingen (accoun

ting, logistiek, engineering, Human Resources Management) zijn opgedaan. 
4. Het leggen van een verband tussen theorie en toepassing. 

Dit proefschrift levert een bijdrage aan het eerste, het tweede en vooral aan het 
vierde gebied. Deze bijdrage ligt vooral op het gebied van de verdeling van taken 
en beslissingsbevoegdheden binnen taakgroepen en tussen taakgroepen en 
hogere niveaus in de organisatie. 
Een beperking van het model is dat het ontwerp van de besturingsstructuur op 
meso- en macro-niveau minder goed uitgewerkt is. 

De voornaamste bijdrage aan de contingentietheorie van organisatie-ontwerp ligt in 
de oparationalisatie en toepassing op het micro-niveau van de organisatie van 
belangrijke variabelen uit deze benadering. In hoofdstuk drie worden de te volgen 
meetprocedure en de daarbij gebruikte vragen uitgebreid beschreven. De hoofd
stukken over de case-studies beschrijven de overwegingen die leidden tot de 
beoordeling van de scores op de contingentiefactoren. Een eenduidige, uniform 
toepasbare maatlat levert dit onderzoek echter ook niet op. Dit is verklaarbaar 
vanuit de uiteenlopende aard van de verschillende bedrijven en vanuit de wens om 
zo concreet mogelijke gegevens te verzamelen. Concrete, voor het bedrüf zelf 
herkenbare gegevens leveren vaak meer aangrijpingspunten tot verbetering dan 
meer algemene omschrijvingen. In verband met het doel van het onderzoek is 
hiervoor gekozen. 

Het gebruik van het theoretische model bij de oplossing van praktijkproblemen 
heeft als belangrijk voordeel dat het de aandacht richt op kenmerken van het werk 
en de omgeving van de organisatie. Als zodanig is het een belangrijk hulpmiddel bij 
organisatieveranderingen. Het model richt de aandacht op die zaken die echt 
belangrijk zijn voor een bedrijf. Tevens helpt het de adviseur om, in een voortdu
rende wisselwerking tussen theorie en praktijk, voldoende afstand te bewaren. De 
ontwerpregels uit het model zijn hulpmiddelen om problemen in organisaties te 
lokaliseren, te verklaren en om een principiële koers voor herontwerp uit te zetten. 
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SAMENVATTING 

Organisatieadviseurs worden regelmatig geconfronteerd met vragen omtrent de 
effectieve en efficiënte structurering van de werkorganisatie van groepen, afdelin
gen of een combinatie van afdelingen. In veel gevallen wordt er een antwoord op 
deze vragen gezocht via een analyse van de werksituatie van de groep; de huidige 
werkorganisatie wordt geëvalueerd en er worden voorstellen voor herontwerp 
gedaan. 

In deze studie wordt een aanpak voor een dergelijk (her)ontwerpproces uitgewerkt. 
Een normatief model dat richtlijnen geeft voor de analyse, evaluatie en het heront
werp van taakgroepen, vormt de kern van deze aanpak. De voornaamste functie 
van dit model is dat het de aandacht richt op een beperkt aantal sleutelvariabelen. 
In het model zijn een aantal contingentieregels opgesteld die de noodzakelijk 
geachte samenhang tussen de sleutelvariabelen en de organisatiestructuur van een 
werkeenheid specificeren. Volgens het ontwikkelde model wordt de meest effectie
ve organisatiestructuur bepaald door een aantal kenmerken van het takenpakket 
van de groep en een aantal kenmerken van de omgeving waarin de groep ope
reert. Schending van de ontwerpregels uit het model leidt doorgaans tot sub
optimale prestaties. Specifieke problemen zijn te verwachten op verschillende 
terreinen van het groepsfunctioneren. 

De voornaamste bouwstenen van het normatieve model zijn ontleend aan de 
sociotechnische systeembenadering en de contingentiebenadering van herontwérp. 
Het model omvat: 
- Kenmerken van de groep, de groepstaak en de omgeving van de groep. Vier 

van deze kenmerken hebben betrekking op het takenpakket: de complexiteit van 
het takenpakket, de bewerkingsonzekerheid, de afhankelijkheidsrelaties tussen 
de taken en de variëteit aan produkten en bewerkingsaktiviteiten. Twee kenmer
ken hebben te maken met de omgeving waarin de groep opereert: grenstransak
tieonzekerheid en het tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen. Het 
laatste kenmerk is de groepsgrootte. 

- Kenmerken van de taakverdelingsstructuur en van de besluitvormingsstructuur. 
- Vier, de organisatiestructuur ondersteunende systemen: het beloningssysteem, 

leiderschap, het opleidingssysteem en het informatiesysteem. 
- Ontwerpregels die de relatie tussen de taak- en omgevingskenmerken en de 

structuurkenmerken en de ondersteunende systemen specificeren. 
- Prestatiecriteria waaraan het organisatieontwerp wordt getoetst. 

Het model is uitgewerkt en geoperationaliseerd in vijf case-studies. Hiervoor zijn 
taakgroepen geselecteerd die ten aanzien van de gebruikte technologie sterk 
verschilden. Zo hebben de studies plaatsgevonden in respectievelijk: een fabriek 
waar industriële gassen geproduceerd worden, een bedrijf dat complexe regelsyste
men produceert, een vliegtuigonderhouds- en modificatiebedrijf en een systeemhuis 
dat computers en programmatuur levert. Elke case-studie is uitgevoerd als een 
compleet (her)ontwerpproject. Daarbij zijn de volgende fasen onderscheiden: eerste 
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kontakt; oriëntatie; diagnose; ontwerp; implementatie; evaluatie en nazorg. In deze 
studie wordt veel aandacht geschonken aan de beschrijving van de werkwijze. Voor 
elke fase worden de aktiviteiten van de organisatieadviseur, die van deze aanpak 
gebruik wil maken, gespecificeerd evenals het gewenste resultaat. Met behulp van 
een aantal vragen, wordt de diagnoseprocedure systematisch doorlopen. Gegevens 
worden verzameld via documentenanalyse, observatie, interviews en een vragen
lijst. De exacte procedure wordt medebepaald door de specifieke bedrijfssituatie en 
de aard en urgentie van de aangetroffen problematiek. Dit wordt geïllustreerd aan 
hand van de beschrijving van de aktiviteiten en voornaamste resultaten van elke 
case-studie. 

Met behulp van de ontwerpregels uit het model zijn in elke case-studie disfuncties 
geïdentificeerd die verklaard kunnen worden vanuit een niet bij de kenmerken van 
takenpakket en omgeving passende organisatiestructuur. De gevonden disfuncties 
hadden alle negatieve gevolgen op voor het bedrijf belangrijke prestatiecriteria. In 
de praktijk bleek het model een nuttig hulpmiddel bij de identificatie en diagnose 
van organisatieproblemen die voortvloeien uit een niet aangepaste organisatiestruc
tuur van groepen of combinaties van groepen. De verdeling van taken en beslis
singsbevoegdheden binnen taakgroepen en tussen taakgroepen en hogere niveaus 
in de organisatie staat daarbij centraal. Zowel qua aanpak als ten aanzien van de 
gekozen variabelen past deze studie in de sociotechnische traditie. Het ontwerp 
van de taakverdelings- en besluitvormingsstructuur op macro- en meso-niveau is 
echter slechts zeer globaal uitgewerkt. 

Het onderzoek met behulp van het model vormt vrijwel altijd het startpunt voor een 
veranderingsproces. Daarbij is inbreng van deskundigheid uit de betrokken 
organisatie onontbeerlijk. Dit geldt zowel in de diagnosefase als bij het ontwerp en 
de implementatie van een alternatieve organisatie. Het detailontwerp vindt altijd 
door of met de betrokken organisatie plaats. De ontwerpregels uit het model helpen 
om problemen in organisaties te lokaliseren, te verklaren en om een principiële 
koers voor herontwerp uit te zetten. 
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SUMMARY 

Management consultants often meet questions conceming the effective and 
efficient structuring of work-groups, work-units or networks of work-units. In many 
cases an answer is found by analyzing the work-situation of the group. The present 
work-situation is evaluated and suggestions tor redesign are given. 

This study gives a description of such a (re)design procedure. At the heart of this 
procedure is a normative model that can serve as a guidance in analysis, evaluati
on and (re)design of task-group structures. The tunetion of the model is that it 
directs attention to a limited amount of key-variables. In the model the key-varia
bles and the design-variables are related to each other by a number of design
rules. Basic to the model is the assumption that the kind of work performed by an 
organizational unit and certain characteristics of the environment should be the 
determining factor of work-unit structure. Vlolation of the design rules of the model 
is supposed to give suboptimum performance. Varying problems will be encoun
tered in specific fieldsof task-group functioning. 

The model is basedon the sociotechnical theory and the contingency approach. 
The model consists of: 
- Characteristics of the environmental conditions and the task conditions work 

groups face. Four of these characteristics are related to the kind of work 
performed by the organizational unit: task-complexity, conversion uncertainty, 
task interdependance and the variety of products, services or conversion 
activities. Two characteristics are related to the environment of the work-group: 
boundary transaction uncertainty and the rate of technological change. The last 
characteristic is the size of the group. 
Characteristics of the distribution of tasks and of the distribution of regulatory 
decisions. · 
Four systems that should support task-group design: the reward system, 
leadership, training and the information system. 
Design rules specifying the relations between task- and environmental conditi
ons, the structuring of task-groups and the support systems. 
Performance criteria. 

The model was refined and further developed in five different case-studies. For 
these case-studies work-units or networks of work-units in different companies with 
widely different technologies and situational characteristics were selected. A 
process plant producing industrial gases, a product group designing and producing 
complex control systems, the photo-lithography department of a factory of micro
electronic circuits, an aircraft modification and maintenance company and a 
software house were studied. In almost every study a complete (re)design pro
cedure was performed. Phases in this (re)design process were: contracting; 
orientation; diagnoses; implementation; evaluation and follow up. In this study much 
attention is given to the description, of the (re)design procedure. The actlvities and 
concrete results of the management consultant, who wants to work along the lines 
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of the method, are specified for every phase in the process. Specified questions for 
the maasurement of the variables of the model are given. lnformation is gathered 
through analysis of documents, observations, interviews and a questionnaire. The 
specific situation of a company and the existing problems influence the exact 
(re)design process. For all the five case-studies the pursued procedure and the 
main results and recommendations are described. 

In all the case-studies vialation of the design rules leaded to specific disfunctions. 
The identified disfunctions all had negative effects on important performance 
criteria. In practica the model was useful tor the identification and diagnosesof 
organizational problems caused by improperly matehad work-group structures. 
Special attention is given to the distribution of tasks and decisions within task
groups and between task-groups and higher levels in the organization. Less 
attention was given to the design of task- and decision structures on the macro
and meso-level of an organization. The way the research was performed and the 
variables that were chosen in the model fit in the socio-technical tradition. 

A study following this approach is in almost every case the starting point for a 
process of change. In this process participation of membars of the organization 
under study is essential. Their experience is needed in the diagnoses, the design 
process and the implementation of alternative group structures. The design rules of 
the model help the management consultant and participants of the organisation 
under study in the process of identifying, understanding and preventing problems in 
organisations and making better choices in designing effective and efficient task
groups. 
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BIJLAGE 1 

CHECKLIST MOGELIJK AANWEZIGE BEDRIJFSDOCUMENTEN. 

• Jaarverslagen 
- Sociaal jaarverslag 
• Stageverslagen 
- Organogram 
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- Nota's over de organisatiestructuur; verantwoordelijkheden; procedures; taken-
pakket afdelingen 

- Kwaliteitshandboek 
- Introductieboekje nieuwe personeelsleden 
- Folders 
- Functiebeschrijvingen 
- Plattegrond bedrijf 
- Beschrijving interne opleidingen; kursusboeken 
- Personeelsinformatieblad; met name nummers met informatie over werkzaam-

heden van afdelingen, toekomstvisie, historie 
- Stroomschema's produktie 
- Jaarverslag ondernemingsraad 
- Jaarverslagen en folders van concurrenten 
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BIJLAGE 2 

CHECKLIST INTERVIEWS UIT DE ORIENTATIEPERIODE 

1. Uitleg over: 

doel onderzoek; 
de onderzoeker en de onderzoeksorganisatie; 
aanpak onderzoek; 
verwachte resultaten {voor het bedrijf en voor de wetenschap); 
vertrouwelijkheid van de informatie; 
wijze van rapporteren (hoe ,wanneer, aan wie); 
eerder uitgevoerde studies; 
specifieke doelstelling van dit gesprek; 
inhoud van dit gesprek. 

2. Vraag of men mee wil werken. 

3. Wilt u het takenpakket van uzelf, respectievelijk uw afdeling beschrijven? 

4. Hoe zijn de werkzaamheden georganiseerd? 

5. Met welke personen of groepen onderhoudt u regelmatig werkkontakten? 

6. In hoeverre zijn de werkzaamheden van uzelf, respectievelijk uw afdeling te 
plannen? 

7. Waar ziet u nog mogelijkheden tot verbetering in uw bedrijf? 

8. Heeft u suggesties of adviezen die van belang kunnen zijn voor het onder
zoeksproject? 
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BIJLAGE 3 

VRAGENLIJST UW MENING OVER UW WERK EN UW BEDRIJF 

1. Naam bedrijf: 

2. Op welke afdeling werkt u? 

3. Wat is uw officiële functie? 

4. Hoe lang werkt u al in deze functie? 

5. Hoe lang werkt u al bij dit bedrijf? 

6. Welke functies had u eerder bij dit bedrijf? 

7. Welke (vak)opleidingen heeft u gevolgd? 

8. Volgt u op dit moment een opleiding? 

9. In welk jaar bent u geboren? 

Nummer: ....... . 

Diploma 
behaald? 
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Bijlage 3. 
Blad2. 

DEEL 1: UW MENING OVER UW WERK. 

HELEMAAL IN GERINGE SOMS MEESTAL ALTIJD 
NIET MATE WEL 

10. HEEFT U AFWISSELEND WERK? 

11. KUNT U ZELF UW WERKZAAMHEDEN I 
INDELEN EN ORGANISEREN? 

12. KUNT U DOOR UW WERK UW KENNIS EN 
VAARDIGHEDEN VERGROTEN? 

13. WERKT U MET ANDEREN SAMEN? 

14. KUNT U UW EIGEN WERKTEMPO BEPA· 
LEN? 

15. KUNT U IN UW WERK UW CAPACITEITEN 
GEBRUIKEN? 

16. KUNT U UW EIGEN WERKwiJZE BEPALEN? 

17. KUNT U AAN UW WERK ZIEN OF U HET 
GOED GEDAAN HEBT? 

18. GEEFT HET WERK OE GELEGENHEID OM 
AF EN TOE EEN PRAATJE TE MAKEN? 

19. KUNT U IN UW WERK ZELFSTANDIG 
BESLISSINGEN NEMEN? 

20. IS HET WERK DAT U DOET BELANGRIJK 
VOOR UW AFDELING/BEDRIJF? 

21. MAAKT U ZICH ZORGEN OVER UW WERK· 
GELEGENHEID BIJ DIT BEDRIJF? 

ZEER ONTEVREDEN +I· TEVREDEN ZEER 
ONTEVREDEN ! TEVREDEN 

22. BENT U TEVREDEN OVER UW 
HUIDIGE WERK? 
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Bijlage 3. 
Blad 3. 

DEEL 11: UW MENING OVER UW BEDRIJF EN UW AFDELING. 

HELEMAAL IN GERINGE SOMS MEESTAL ALTIJD 
NIET MATE WEL 

24. IS ER OVERLEG OVER HET WERK? 

25. KUNT U INVLOED UITOEFENEN OP 
BESLISSINGEN EN VERANDERINGEN BIJ 
UW BEDRIJF? 

26. KRIJGT U DE NODIGE INFORMATIE OM UW 
WERK GOED TE KUNNEN DOEN? 

27. ZIJN COLLEGA'S BEREID OM BIJ TE 
SPRINGEN ALS U HET DRUK HEBT? 

28. IS HET MOGELIJK OM MET KRITIEK TE 
KOMEN? 

29. LUISTERT DE LEIDING NAAR IDEEËN EN 
SUGGESTIES VAN MEDEWERKERS? 

30. IS MEN BEREID UW VRAGEN TE 
BEANTWOORDEN? 

31. WEET OE LEIDING WAT ER ONDER HET 
PERSONEEL LEEFT? 

32. WORDT ER, WAAR NODIG, SAMEN-
GEWERKT MET ANDERE GROEPEN 
BINNEN HET BEDRIJF? 

NEE NEE +I. JA JA 
BESLISTNIET EIGENLIJK EIGENLIJK BESLIST 

NIET WEL 

33. WORDT U REDELIJK BETAALD 
GELET OP HET WERK WAT U 
MOET DOEN? 

ZEER ONTEVREDEN +I. TEVREDEN ZEER 
ONTEVREDEN TEVREDEN 

34. BENT U TEVREDEN OVER DE 
SFEER BINNEN UW BEDRIJF? 

35. BENT U TEVREDEN OVER DE 
ORGANISATIE VAN HET WERK? 
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35. Op welke punten zou er nog verbetering mogelijk zijn? 

Bijlage 3 
Blad4 
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CURRICULUM VITAE 

De auteur van dit proefschrift werd geboren op 18 mei 1948 te Ermelo. In Harder
wijk behaalde zij het MULO en daarna het HBS-diploma. In 1969 behaalde zij de 
Akte van Bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzeres, waarna zij enige jaren 
werkzaam was als onderwijzeres bij het basisonderwijs in Breda en 's Hertogen
bosch. In 1974 ging zij Psychologie studeren aan de Katholieke Universiteit 
Brabant, waar zij als specialisatie de organisatiepsychologie koos. 

Na deze studie trad zij in dienst bij het Instituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie 
(ISBP) te Amsterdam. In 1982 aanvaardde zij een functie als wetenschappelijk 
assistent bij de Technische Universiteit te Eindhoven bij de faculteit der Bedrijfskun
de, vakgroep Technologie en Arbeid. De case studies waarover in dit proefschrift 
wordt gerapporteerd werden alle in deze periode uitgevoerd. 

In 1987 trad zij in dienst van Philips Electranies N.V. waar zij als consultant en 
manager Organisatie en Efficiency werkzaam was binnen de innovatieafdelingen 
van Philips Lighting en Philips Components. Momenteel werkt zij als projectcoördi
nator binnen Philips Research. 
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DANKWOORD 

Graag wil ik al diegenen bedanken die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan 
de totstandkoming van dit proefschrift. 
Allereerst wil ik medewerkers en management van de bestudeerde bedrijven 
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Zij stelden mij in de gelegenheid om 
bij hen in de keuken te kijken, mijn ideeën aan te scherpen en daarover te rappor
teren. 
Het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd is onder supervisie van Prof. dr. 
P.M. Bagchus en prof. dr. H. Kuipers uitgevoerd. Hen wil ik bedanken voor hun 
ondersteuning tijdens het onderzoek en het schrijven van dit proefschrift. 
Trea Vos en Frank Vautier bedank ik voor hun assistentie bij het verzorgen van de 
lay-out. 
Tevens wil ik mijn vrienden bedanken voor hun begrip en mentale ondersteuning. 
De laatste jaren had ik, door de niet altijd even makkelijke combinatie van werk, 
gezin en het schrijven van het proefschrift, nauwelijks tijd voor ze. Toch stimuleer
den ze me steeds om door te gaan. Mijn speciale dank gaat daarbij uit naar Flip. 
En, last but not least, wil ik Laura bedanken. 



STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift 

HET ONTWERP VAN TAAKGROEPEN 

van 

Geesje Deetman 



1. Personen die er van overtuigd zijn, dat ze hun vak in hoge mate beheersen, 
zijn vaak weinig geneigd om tot in detail uit te leggen hoe ze te werk gaan. "A 
touch of mystery adds honour". Jammer genoeg geldt dit ook voor veel 
organisatieadviseurs. 

2. Naarmate de bewerkingsonzekerheid hoger wordt, zal dit gepaard· moeten 
gaan met een toename van persoonlijke coördinatiemechanismen zoals 
wederzijdse aanpassing. Dit betekent echter niet dat onpersoonlijke coördina
tiemechanismen zoals planning in dergelijke situaties niet gehanteerd hoeven 
worden .. De mate van detail van de planning en de hardheid van de te berei
ken mijlpalen dienen echter negatief gecorreleerd te zijn met de hoogte van de 
bewerkingsonzekerheid. 
Ut Hoofdstuk 2 van dit proefschrift. 

3. De uitspraak van sommige staffunctionarissen dat het "gebrek aan discipline" 
van de medewerkers de oorzaak is van het falen van nieuwe geavanceerde 
informatiesystemen gaat in veel gevallen voorbij aan het feit dat de kenmerken 
van het informatiesysteem niet zijn aangepast aan de kenmerken van het 
werk. 
Lit. Hoofdstuk 7 van dit proefschrift. 

4. Met name in organisaties waarin geen gemeenschappelijk en consistent 
uitgedragen beeld van de door de organisatie gewenste resultaten bestaat, 
vertonen medewerkers vaak het gedrag waarvoor ze beloond worden in plaats 
van dat gedrag dat nodig is om goede resultaten te bereiken. 
Ut Hoofdstuk 2 van dit proefschrift. 

5. Het door Lemert beschreven proces waarbij paranoïde gedrag door een 
complex interactiepatroon tussen het individu en de groep gevoed wordt, wordt 
door de wijze waarop veel managers van afslankende bedrijven over de 
noodzakelijk geworden inkrimpingen communiceren sterk in de hand gewerkt. 
Lit. Lemert, E.M., 

'Paranoia and the Oynamics of Exclusion' 
Sociometry, no 25, 1962. 

6. Het is veel moeilijker om een (goed) idee in stand te houden dan om dit te 
elimineren. 

7. Eén van de belangrijkste taken van het management van een industriële 
researchorganisatie is het beschermen van de researchgroepen tegen 'stop 
and go' ·beslissingen. 



8. De uitspraak van Carrubba, dat het belangrijk is om zich, bij de vaststelling 
van de inhoud van het research en development programma, te realiseren dat 
de kosten van ontwikkelde produlden die de markt nooit zullen bereiken, 
betaald moeten worden door een beperkt aantal succesprodukten is zeker 
waar. Daarbij dient echter ook rekening te worden gehouden met de kans op 
inkomsten uit octrooien en licenties. 
Ut. Carrubba, F.P., 
The Product Creation Process within Philips, 
Proceedings International lndustrial Engineering Conference, O&E Philips, 
Eindhoven, 1993. 

9. De kans dat de creativiteit van uitvinders afneemt naarmate ze ouder worden, 
wordt sterk bepaald door de mate waarin de directe omgeving van de uitvinder 
hierin gelooft. 

10. Medewerkers van Philips Research die op de fiets naar huis gaan, leveren niet 
alleen een positieve bijdrage aan het milieu, maar ze verhogen hierdoor ook 
de kans op voor Philips belangrijke uitvindingen. 




