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Abstract 

In modem society, organisational performance becomes increasingly important. Continuous 
improvement is one of the essential issues to survive. The gap between intended and actual 
results has to be identified and analysed. To reduce this gap, improvement actions must be 
developed and applied. This report describes the use of this method in a logistics and 
maintenance squadron of the Dutch Royal Airforce. 
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Voorwoord 

Dit is het verslag van het afstudeerproject dat is uitgevoerd in het kader van het afsluitende 
onderdeel van de studie Technische Bedrijfskunde van de faculteit Technologie Management 
van de Technische Universiteit te Eindhoven. 
Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het 930-squadron van de Koninklijke 
Luchtmacht. Het 930-squadron is het logistiek en onderhoudssquadron van de vliegbasis 
'Gilze-Rijen' . 
Het afstudeeronderzoek betrof een onderzoek naar organisatieverbetering. De hedendaagse 
organisatorische trends op het gebied van bezuinigen, uitbesteden en druk op efficiency, 
effectiviteit en kwaliteit gaan niet voorbij aan de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht. 
Onderzoek is geboden om aan het licht te brengen welke invloeden deze trends hebben op de 
organisatie van de Koninklijke Luchtmacht. Er moet worden bepaald op welke wijze deze 
organisatie haar beleid en processen hieraan kan modelleren, zodat het meest optimale 
bedrijfsresultaat wordt gegenereerd. Dit onderzoek is bedoeld om hieraan een bijdrage te 
leveren. 

Verder zou ik dit tekstdeel willen gebruiken om een aantal woorden van dank uit te spreken. 
Allereerst wil ik de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht bedanken voor het openstellen 
voor en het ondersteunen van een afstudeeronderzoek binnen de organisatie. 
Daamaast wil ik iedereen bedanken binnen de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht die 
zijn of haar medewerking heeft verleend aan dit onderzoek. Van deze personen wil ik vooral 
Majoor Hatenboer bedanken voor zijn hulp, inzichten en vertrouwen die hij mij heeft 
geboden. 
Verder bedank ik bij deze mijn universiteitsbegeleiders voor hun inzichten, aanwijzingen en 
geduld die zij mij tijdens het verloop van dit onderzoek hebben geschonken 
Ik bedank ook iedereen in de familie en prive-sfeer die mij hulp, aandacht en of inzichten 
hebben gegeven. Hiervan bedank ik vooral Fons en Jan die ik tekstueel zwaar heb belast. 
En last but definitely not least mijn vriendin Ingrid waarvan ik al veel !anger het voorrecht 
geniet steun en toewijding te mogen ontvangen. 

Eindhoven, maart 1999 Bruce Mekking 
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Inleiding 

Dit is het verslag van het afstudeeronderzoek uitgevoerd door Bruce Mekking in opdracht van 
het 930-squadron van de Koninklijke Luchtmacht. Het 930-squadron is het 'logistiek en 
onderhoud' -squadron van de Vliegbasis Gilze-Rijen. Het 930-squadron is gericht op het 
leveren van ondersteuning aan de andere op de basis gelegerde onderdelen. 
Het 930-squadron en haar omgeving zijn in de laatste paar jaar aan veel veranderingen 
onderhevig geweest. Zo was de geleverde ondersteuning voor 1995 gericht op straaljagers, en 
na 1995 gericht op helikopters. Diepgaande organisatieveranderingen zijn doorgevoerd en het 
aantal en soort van de helikopters is in deze periode niet constant geweest. 
Door de hoeveelheid en verstrekkendheid van deze veranderingen rijst de vraag of de 
organisatie van het 930-squadron nog wel passend is voor het voeren van haar taken. 
Om een beeld te krijgen van de organisatie van het 930-squadron is een diepgaand onderzoek 
uitgevoerd, met als resultaat een uitgebreide organisatiebeschrijving. Bij deze beschrijving is 
tevens gezocht naar disfuncties die uitsluitsel konden geven over de passendheid van de 
organisatie. Aanwezigheid van disfuncties wijzen op een niet optimaal functioneren van een 
organisatie en rechtvaardigen een afstudeeronderzoek gericht op organisatieverbetering. 
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Summary 

This report contains the results of a study for organisational improvement at a logistics and 
maintenance squadron of the Dutch Royal Airforce. This squadron is the 930-squadron, 
encamped at the military airbase at Gilze-Rijen. It's part of the helicopter division of the 
Dutch Royal Airforce. The squadrons' mission is to sustain all military units encamped at the 
airbase and close sighted and occasionally other (Dutch and foreign) military units. 
The Dutch Royal Airforce (and thus the 930-squadron) has recently been subdued to a lot of 
organisational changes. Because of the intensity and diversity of these organisational changes 
it's questionable if the current organisational design is still appropriate for the fulfilment of its 
mission. This study is supposed give decisive answer to the appropriateness of the current 
organisational design. It is supposed to identify and analyse possible hindrances that affect the 
appropriateness and thereby lessen the organisational performance. The study should 
recommend in what way these hindrances can be overcome and how this can result in better 
organisational functioning and lay out. 
This study was started with a general examination of the organisation and its environment. 
Purpose of this examination was to receive a general organisational view of the 930-squadron 
and its environment. By means of this examination, a good impression was formed of what 
the continents, structure, used work methods ea. of the organisation were like. 
By means of this organisational impression it was concluded that the organisation could use 
some improvements. The organisation shows some indications of dysfunctioning, which 
suggest there are some hidden problems within the organisation. These indications show a 
permanent nature so improvements are favourable . The indications were: increasing queues, 
not being able to meet demand, diminishment of activities by executors, indistinct terms of 
reference and fast rotation of employees. 
In the later part of this study a stream analysis (Porras 1987) has been participated as an aid to 
develop recommendations for organisational improvement. Stream Analysis has been 
developed to reveal the essential problems in organisations. By means of this method it is 
presumed that most problems in an organisation are connected. Problems influence other 
problems and are in most cases not independent. Also it is presumed that the problems which 
can be easily noticed are only the result of hidden and essential problems. 
By means of this method there has been an accumulation of al kinds of possible problems al 
around the organisation. Employees have participated in the accumulation. Of all these 
problems a list has been composed. This list has been shown to the participators and 
replenished. 
To create clarity this list has been divided into groups based on the problems topic. Some 
problems have been chosen to become subject to further investigation. After this the problems 
were examined for a shared relation based on the earlier chosen subjects. Al problems, which 
shared this relation, were gathered and compiled into three groups. The subjects of these 
groups are: 
- indistinct terms of reference 
- personnel related 
- communication 

930-squadron Koninklijke Luchtmacht IV 



Afstudeerverslao 22-03-99 

It was stated that problems rarely are independent, so the al problems within a group were 
examined for the internal relations. The problems and their relations were visualised in 
diagrams ( one diagram for each group). In these diagrams two kind of relations can be 
distinguished. These two relations are being influenced by or influencing another problems. 

These relations are visualised in the diagrams by ingoing or outgoing lines. Actions should be 
taken to correct those problems that influence a great deal of other problems. In other words 
those problems that aren't influenced by others. These problems are fundamental problems 
and can be found at the top of the diagrams. 

By means of this study the following fundamental problems were revealed: 
- In a small period lots of changes were introduced into the organisation 

An in some cases (or for some persons) obscure company policy 
A lacking information system: information that is inconsequent, difficult accessible, 
scattered, incompatible, etc. 
Inadequate degree of education of newly placed personnel. Newly placed personnel are 
often inadequate or wrong preliminary educated 
Fast rotation of employees especially on officer filling functions. Some personnel do 
exchange jobs very often; sometimes even the minimal job occupation of two years isn't 
met. These persons progress through the organisation with great velocity. 
A qualitative perception of personnel: Employees are considered as only parts of the 
whole. Al employees are equal. Employees are not considered to be an individual with 
personal advantages and disadvantages. 
A tight labour market of technically trained personnel creates a big pull on this kind of 
employees 
Downward directed forms of communication is typical for this organisation 

These problems were considered the fundamental problems of al the accumulated problems 
and were taken as a foundation for further examination. By means of this further examination 
the key issues for the accumulated problems were revealed. It was concluded that the key 
issues were considered the following: 
- Long information lines (greatly subdued to interference) 
- A greatly divisionised organisation 
- 'One way' communication 

Poor commitment (with tasks) 
- difficult accessible information 
- Rang fixation 
- Tight labour market (and thus a tight pull on employees) 

Actions should be taken on account of these key issues. For this reason for each of these key 
issues probable solutions were formulated. These solutions formed the backbone of the 
generated design for organisational improvement. The design for organisational improvement 
is supposed to generate an organisational environment in which solutions are being created to 
solve the earlier stated organisational problems. Figure 1 is an illustration of the generated 
design for organisational improvement. 

930-squadron Koninklijke Luchtmacht V 



A fstudeervers lag 22-03-99 

In the design two organisational units are defined. The providing factor (in this case the 930-
squadron) and the requesting factor (also known as customer). In each of these organisational 
factors three levels are distinguished. 
The top level is directed at long-term decision making: company policy, which customers will 
be tended, etc. 
The intervening level is directed at mid-term decision making: assortment, terms of reference, 
property and investment management, etc. 
The bottom level is directed at short-term decision making: capacity, stock and workflow 
management, etc. 
Each of these levels is connected in ways of co-operation. Both organisational fractions on the 
same level are supposed to co-operate in order to accomplish their goals. Negotiations 
between these two fractions should result in agreements, contracts, understanding, etc. 
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Figure 1 Design for organisational improvement. 
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The three levels are connected (vertically) by means ofregulations. The exceeding level 
creates the workspace for the level underneath. In other words it creates the exterior for that 
level and by that it creates its own obligations and responsibilities. 
Key elements within the design are 
- Direct communication and contact 
- Decision making at base 
- Clear and indistinct terms of reference 

Introduction of a market mechanism (based on negotiations) 

Communication will take place between people with the same interests. Topic and 'language' 
will not change during the communication because asking and answering parties will 
communicate directly without interference of formal intervening levels. 
In this design every level has its own range. Within this range include of course obligations 
and responsibilities so decisions will be made were knowledge is available. Thinking and 
actions are no longer separated, in every part of the organisation these two will be combined. 
There will be (different or new) obligations and responsibilities on every level in the 
organisation so these have to be formulated and stated. 
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By means of introducing a market mechanism different organisational fractions are forced to 
co-operate with each other. There will be less room for sub-optimisation, wrongly attuned 
goals or a lack of interest or background information. 

If there is to be a successful application of the given recommendations for organisational 
improvement some critical requisites have to be met. 
The most important requisite is support of (top-) management. Organisational changes have to 
be initiated and continually supported by the highest forms of management. Only if all levels 
in an organisation (high and low) are (completely) involved in organisational modifications, 
there will be a reasonable chance of success. 

At the end of this report based on this study some conclusions have been drawn. And can 
mainly be summarised by the following: 
- A lot of problems are personnel related 
- It's an organisation that's constantly on the move 
- Ceasing personnel involvement, job specialisation and anonymity are some of the 

consequences of the company' s extend. 
- It ' s an organisation tom between its two types of appearance. 

Based on this report ' s conclusions and others made during the cause of this study, the 
following recommendations were stated: 
- Implement the model for organisational improvement stated earlier in this report. (Or 

apply at least critical parts of it.) 
Develop a personnel policy based on balance equivalence of the in- and output 
Involve the total company in organisational change. Appointing a select group of people 
to do the changing will not be sufficient; the whole company must participate. 
Minimise chance of failure (for organisational changes). Also minimise chance of possible 
overload (the organisation still has his daily tasks to complete). 
Examination should be required to see in what way these result are relevant on the other 
(not subdued to examination) form of organisation 1• 

Effort should not be taken into subdue informal ways of doing. The informal organisation 
is a part of the total organisation and not a lack of it. 

This report ends with an evaluation. This evaluation is supposed too review in what way this 
study supplies answers on earlier stated questions and problems. It makes clear in what way 
the study lives up to the promises that have been made by means of its stated goals. Also in 
this evaluation some problems and topics are attended that were passed over by this 
investigation. Some of these problems and topics where passed over on purpose. By mans of 
this part of the evaluation it is explained what the cause and effects of these problems and 
topics were. 

1 The organisational form that is applied in case of an emergency or exercise (' in het veld' -
vorm). 
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Hoofdstuk 1 Bedrijfsbeschrijving 

1.1 Inleiding 

De afstudeeropdracht is uitgevoerd in en voor het 930-squadron van de Koninklijke 
Luchtmacht. Dit squadron is gelegerd te Gilze-Rijen en maakt dee! uit van de tactische 
helikoptergroep. Welke plaats het 930-squadron precies inneemt in dit krijgsmachtonderdeel 
is in de volgende paragrafen beschreven. Naast de globale beschrijving wordt in paragraaf 1.3 
een indruk gegeven van de historie die betrekking heeft op de organisatie. Aan het eind van 
dit hoofdstuk wordt de taak van het 930-squadron gegeven. 

1.2 De organisatie 

In de volgende subparagrafen wordt de plaats van het 930-squadron, waarvoor het 
afstudeeronderzoek is uitgevoerd, binnen de Koninklijke Luchtmacht verduidelijkt en tevens 
wordt een korte beschrijving gegeven van het 930-squadron zelf. In bijlage I zijn 
organogrammen te vinden die een verduidelijking geven aan de lezer van de volgende 
beschrijving. Om de beschrijving beknopt te houden komen alleen die delen van de 
organisatie aan bod die in een rechte lijn verband houden met het 930-squadron. 

1.2.1 De Koninklijke Luchtmacht 

De Koninklijke Luchtmacht werd opgericht op I juli 19 l 3 onder de naam 
' Luchtvaartafdeling', en is daar mee, naast de Koninklijke Marine en de Koninklijke 
Landmacht, het jongste krijgsmachtsonderdeel. Het is vanaf dat moment uitgegroeid tot het 
huidige krijgsmachtsonderdeel. In 1953 kreeg de Luchtmacht het predikaat ' Koninklijk ' en 
had daarmee definitief de status van onafhankelijk krijgsmachtonderdeel verworven. 
De Koninklijke Luchtmacht bestaat uit een verscheidenheid van onderdelen. Het 
organisatieonderdeel waarvoor het afstudeeronderzoek is uitgevoerd valt onder het 
organisatiedeel van de vliegende onderdelen. De vliegende onderdelen zijn samengebracht in 
het organisatiedeel Directeur Operatien. onder bevel van de commandant van de Tactische 
Luchtmacht. De vliegende onderdelen zijn onder te verdelen in een viertal groepen. Die 
groepen zijn jachtvliegtuigoperatien, helikopteroperatien, geleidewapen- en grondoperatien en 
vervoer en verkeer. Het 930-squadron vormt onderdeel van de groep helikopteroperatien en 
deze groep is daarom als enige uitgewerkt. 

1.2.2 De Tactische Helikoptergroep 

Het onderdeel helikopteroperatien bestaat uit een onderdeel namelijk de Tactische 
Helikoptergroep. De Tactische Helikoptergroep van de Koninklijke Luchtmacht bestaat uit 
twee delen. Het ene deel is in Soesterberg gelegerd, het andere deel van deze groep in Gilze-
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Rijen. Het dee! dat is gelegerd in Soesterberg beschikt vooral over ondersteunende helikopters 
(transport helikopters e.d.). Het in Gilze-Rijen gevestigde deel beschikt over de zelfstandig 
opererende gevechts- en verkenningshelikopters. De staforganisatie van de Tactische 
Helikoptergroep is ondergebracht op de vliegbasis 'Gilze-Rijen' . In de organogrammen 
(bijlage 1) zijn ook de 'Onderdeel Coordinatie Centra' weergegeven. De ' Onderdeel 
Coordinatie Centra' moeten zorgen voor een betere aansluiting tussen de verschillende 
squadrons, staf en of de exteme aanvragers. Voor het uitvoeren van hun taak worden de 
' Onderdeel Coordinatie Centra' tevens aangestuurd door de 'Tasking Ce!'. 

1.2.3 Vliegbasis Gilze-Rijen 

De organisatie van de vliegbasis te Gilze-Rijen bestaat uit een staforganisatie en zes 
squadrons. Van deze zes squadrons zijn er drie zogenaamde vliegende squadrons. Deze drie 
squadrons bestaan uit het 299-squadron ( de verkenningshelikopters, type Bolkow), het 301-
squadron (de gevechtshelikopters, type Apache) en het 302-squadron (de gevechtshelikopters, 
type Apache). De niet vliegende squadrons bestaan uit het 930-squadron (logistiek en 
onderhoud), het 931-squadron (basis squadron) en het 670-squadron (beveiliging, e.d.). 

1.2.4 Het 930-Squadron 

Het 930-squadron wordt geleid door een commandant, die het bevel voert over een staf 
organisatie en drie verschillende Product Verantwoordelijke Eenheden (verder in het verslag 
afgekort als PYE'). Een productverantwoordelijke eenheid is te zien als een afzonderlijke 
business unit. De drie PVE's zijn de PVE-logistiek, de PVE-mechanica en de PVE-C.I.S. 
(C.I.S. staat voor Communicatie en Informatie Systemen). 
Een PYE bestaat in principe uit een (in oprichting) lokaal bedrijfsbureau en een aantal 
werkeenheden. De PVE-logistiek bestaat uit zes werkeenheden, de PVE-mechanica bestaat 
ook uit zes werkeenheden en de PVE-C.I.S. uit twee werkeenheden. De verschillende PVE's 
en de bijbehorende werkeenheden worden hieronder beschreven. 

De PVE-logistiek 

De taak van de PVE-logistiek bestaat uit het bevoorraden en voorzien van alle op de basis 
gelegerde eenheden. Om deze taak uit te voeren is de PVE-logistiek opgedeeld in een aantal 
werkeenheden. De PVE-logistiek bestaat uit ongeveer 150 medewerkers. 
De werkeenheden zijn: 
- Opslag en distributie (OD) 
- Bedrijfsrestaurant e.d. en welzijnszorg (Horeca & WWZ) 
- Brandstof. olie, e.d. (POL) 
- Materiaal voorziening van gelegerde squadrons (MVZ) 

1 Aan het eind van het verslag is een afkortingenlijst gegeven. 
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- Munitie, opslag en assemblage 
- Lokale verwerving 

De PVE-mechanica 

(MOA) 
(LV) 

De taak van de PVE-mechanica bestaat uit het onderhouden en moderniseren van de op de 
basis gebruikte apparaten. De PVE-mechanica bestaat uit ongeveer 50 medewerkers. Voor het 
uitvoeren van haar taken bestaat de PVE-mechanica uit de volgende zes werkeenheden: 
- plaat-, bank-, en laswerk (Vliegtuig mechanica) 
- Vliegveiligheidsuitrusting (VVU) 
- Schilder- en spuitwerkzaamheden (Vliegtuig schilder) 
- Voertuig onderhoud (VRTG) 
- Accu onderhoud (Accu onderhoud) 
- Noodstroom, luchtbehandeling en 

mechanische gronduitrusting (NL/MEGU) 

De PVE-C.JS. 

De taak van de PVE-C.I.S. is het onderhouden en in stand houden van communicatie en 
informatiemiddelen (en aanverwante middelen). De PVE-C.I.S. bestaat uit ongeveer 60 
medewerkers . Voor het uitvoeren van haar taken heeft de PVE-C.I.S. zich opgedeeld in drie 
werkeenheden, te weten: 
- Radarbeheer, computernetwerk, fotografie e.d. (Onderhoud) 
- Telefooncentrale, e.d. (Control) 
- Helpdesk, goederen uitgift e.d. (Beheer) 
De laatste werkeenheid (Beheer) is gecombineerd met het lokale bedrijfsbureau. 

1.3 Voorgeschiedenis vliegbasis 'Gilze-Rijen' 

De bouw van vliegbasis ' Gilze-Rijen ' begon in 1913. Tijdens de bezetting in de Tweede 
Wereld Oorlog werd de vliegbasis door de Duitsers omgebouwd tot een modern vliegveld. Na 
de Tweede Wereld Oorlog blijft het een operationeel militair vliegveld (regelmatig 
ondersteund door of in samenwerking met Amerikanen). De "bewoners" van het vliegveld 
waren eerst de propeller aangedreven vliegtuigen. Later werden deze vervangen door de 
straaljagers. In 1995 werd echter het roer omgegooid en werden alle vl iegtuigen vervangen 
door helikopters. Ondanks dat de vliegbasis is omgezet in een helikopterbasis, is de basis 
echter nog steeds een operationeel vliegveld. De vliegbasis is in staat om allerlei vliegmissies 
te ondersteunen. Zo heeft de plaatselijke vliegvereniging de mogelijkheid om er op te stijgen 
en te landen, zijn er militaire vliegtuigen die in het kader van oefening ''op bezoek komen" en 
is het vliegveld in geval van nood een uitwijkbasis voor vliegtuigen. 
De samenstelling van de basispopulatie (helikopters) is sinds de omschakeling niet constant 
gebleven. Eind 1995 werd een nieuwe helikoptersoort ge'introduceerd, namelijk de Apache-
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helikopter. Bij aanvang van het onderzoek bestond de populatie van vliegbasis 'Gilze-Rijen' 
uit ongeveer 50 helikopters . De toen nog op vliegbasis ' Gilze-Rijen' gelegerde Alouettes zijn 
nu verhuisd naar vliegbasis 'Soesterberg' en het aantal geplaatste Apache helikopters zal 
worden verdubbeld. Het oudere type, de AH-64A. wordt vervangen door de AH-64D. Na de 
vervanging komt de uitbreiding (tot de verdubbeling van het aantal). De populatie zal dan 
binnen afzienbare tijd tot ongeveer 60 helikopters worden uitgebreid. 
Sinds 1995 is ook de organisatiebesturingsstructuur binnen de Koninklijke Luchtmacht 
veranderd. Het nieuwe besturingssysteem is bekend onder de naam W.O.L.F: Werkgroep 
Operationele Logistieke Filosofie, en heeft twee belangrijke veranderingen binnen het de 
organisatiebesturingsstructuur van de Koninklijke Luchtmacht te weeg gebracht. De eerste 
verandering is dat de verantwoordelijkheid van besturing voor een groot deel op een lager 
niveau is ondergebracht, de originele gecentraliseerde besturingsvorm is vervangen door een 
meer gedecentraliseerde vorm. Er is nu meer sprake van kleinere onafhankelijkere 
deelorganisaties . De tweede verandering is <lat naast de decentralisatie van bestuur een 
concentratie van werkzaamheden is opgetreden. Werkzaamheden op ondersteunend niveau 
waren voor de invoering van W.O.L.F. toegevoegd aan de verschillende squadrons. (Met 
uitzondering van het groot onderhoud, wat centraal werd uitgevoerd.) De ondersteunende 
activiteiten zijn nu geconcentreerd in aparte organisatiedelen behorende tot een squadron. 
Het besturingssysteem is ontwikkeld als een algemeen systeem voor de Koninklijke 
Luchtmacht en is dan ook binnen alle onderdelen ingevoerd. 

1.4 Taak 930-squadron 

De taak van het 930-squadron op de vliegbasis Gilze-Rijen betreft het ondersteunen van alle 
op de vliegbasis gelegerde squadrons en een aantal exteme klanten. Ondersteuning bestaat 
hierbij uit bevoorrading, voeding, welzijnszorg, onderhoud en communicatie- en 
informatiesystemen. De taakstelling van het squadron houdt echter in <lat deze taken overal ter 
wereld (met uitzondering van de gebieden binnen de poolcirkels) moeten kunnen worden 
uitgevoerd. Er moet dus rekening worden gehouden met het feit <lat het inzetgebied een 
gebied met weinig tot geen infrastructuur kan zijn en de omgeving vijandig van aard. Het 
kunnen opereren in onherbergzame gebieden brengt voor het 930-squadron dan ook een 
taakverzwaring met zich mee. Wanneer er geen (algemene) voorzieningen in het gebied 
aanwezig zijn zal het 930-squadron hier zelf zorg voor moeten dragen. 
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Hoofdstuk 2 Vraagstelling in het onderzoek 

2.1 lnleiding 

In dit boofdstuk is een beeld gegeven van de relevante bouwstenen van bet 
afstudeeronderzoek. Waar vond bet afstudeeronderzoek zijn oorsprong in en wat was de reden 
voor bet afstudeeronderzoek. Na de bepaling van de aanleiding tot bet afstudeeronderzoek zijn 
de probleemstelling en de opdracbt geformuleerd. In paragraaf 2.5 wordt bet plan van aanpak 
bebandeld. Aan bet eind van dit boofdstuk wordt de verdere opbouw van bet verslag 
besproken. 

2.2 Onderzoeksbeschrijving 

2.2.1 Achtergrond en aanleiding afstudeeropdracht 

Zoals grotendeels in boofdstuk 1 te lezen is, zijn de eisen aan en de inboud van de uit te 
voeren taken, die bet 930-squadron geacbt wordt uit te voeren, veranderd. Het 930-squadron 
is in de laatste jaren in vorm weinig veranderd. Het takenpakket is ecbter veranderd, er is een 
kwantitatief grotere vraag naar ondersteuning waar te nemen en bet accent van de vraag is 
verscboven. Doordat enerzijds sprake is van een scbijnbaar2 verzwaarde taak en anderzijds 
een gelijkblijvende capaciteit, rijst de vraag of de organisatie van bet 930-squadron nog we! 
passend is. 
Wanneer er alleen naar bet voorgaande gekeken wordt, kan geconcludeerd worden dater bij 
de start van bet afstudeeronderzoek (nog) geen sprake was van een concreet probleem. 
Alvorens een afstudeeronderzoek gestart wordt, moet er eerst duidelijk een aanleiding worden 
gedefinieerd. De vraag die biervoor gesteld werd is wat een afstudeeronderzoek voor de 
organisatie van bet 930-squadron zou kunnen betekenen. 
Om op de voorgaande vraag een antwoord te kunnen geven, moest eerst gekeken worden naar 
wat de organisatie van bet 930-squadron inboudt en waar de organisatie van bet 930-squadron 
zich mee bezighoudt. Bij de start van het onderzoek waren namelijk alleen vermoedens 
aanwezig dat het functioneren van de organisatie van het 930-squadron nog niet optimaal was. 

Nadat de organisatie van het 930-squadron nader bekeken werd, konden er al heel snel een 
aantal indicaties van problemen worden waargenomen. Deze probleemindicaties zijn op de 
volgende pagina opgesomd. 

2 Is namelijk niet met meetwaarden onderbouwd. 
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Probleemindicaties: 

- Vollopen van wachtrijen en lange wachttijden bij het uitvoeren van ondersteuning; 
- 'Nee ' verkopen; 
- Verkorting van werkzaamheden en taken door uitvoerenden; 
- Snelle doorloop medewerkers op functies; 
- Taakonduidelijkheid. 

Voor een verduidelijking van deze probleemindicaties wordt verwezen naar paragraaf 3.5 en 
bijlage 2. In die paragraaf en bijlage zijn een aantal probleemindicaties beschreven. Deze 
indicaties zijn aangetroffen bij het verzamelen van gegevens voor een gedetailleerde 
beschrijving van de huidige werking van de organisatie en werden opvallend zoniet als een 
belemmering beschouwd. 

2.2.2 Opdrachtformulering 

De waargenomen probleemindicaties wijzen op een beperkt (niet juist) functioneren van de 
organisatie. Het gaat hier om een aantal structurele probleemindicaties. Door de blijvende aard 
van deze indicaties was er behoefte aan verklaringen en verbeteringen. 
Een afstudeeronderzoek kan hulpmiddelen aanreiken die het inzicht in en het 
functioneringsniveau van de organisatie van het 930-squadron kunnen verbeteren. 
De vraag die hieruit volgde was hoe een afstudeeronderzoek kan bijdragen aan het verbeteren 
van de prestatie ofwel het functioneren van het 930-squadron. Er werd hiervoor de volgende 
opdracht geformuleerd. 

Opdracht: 

Onderzoek de huidige opbouw en werking van het 930-squadron en definieer de 
tekortkomingen van deze huidige invu!ling. Doe aanbevelingen die gericht zijn op het 
verbeteren, zo niet ophejfen van deze tekortkomingen. 

2.2.3 Afbakening 

Een militaire organisatie kent twee zeer verschillende vormen: een 'Platformorganisatie ' en 
een 'In het veld-organisatie'. De platformorganisatie is de organisatie in zijn normale 
gedaante, zoals deze gevoerd wordt op de vliegbasis Gilze-Rijen in vredestijd. De in het veld
organisatie is de organisatie tijdens oefeningen of in een gevechtssituatie. Deze twee 
organisatievormen zijn zeer verschillend en op sommige gebieden zelfs tegenstrijdig. Voor 
elk van deze twee organisatievormen gelden verschillende prioriteiten, criteria en dergelijke. 
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het 930-squadron in haar platformorganisatie en heeft 
zich ook alleen gericht op deze platformorganisatie. 
In het afstudeeronderzoek is uitgaan van de huidige organisatie. De nadruk ligt op de invulling 
en uitvoering van taken en processen en bewust niet op de organisatiestructuur. Door het grote 
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aantal bepalingen die aan de organisatiestructuur van organisatiedelen van de Koninklijke 
Luchtmacht zijn opgelegd, zijn er weinig tot geen mogelijkheden om veranderingen in de 
organisatiestructuur van het 930-squadron door te voeren. Het doorvoeren van veranderingen 
in de organisatiestructuur is dan ook niet nagestreefd. De organisatiestructuur maakt we] dee] 
uit van het onderzoek, omdat de organisatiestructuur een sterke invloed heeft op de invulling 
en uitvoering van taken en processen. 

2.2.4 Probleemstelling 

De eerder genoemde probleemindicaties geven aan dat de huidige procesinvulling gebreken 
vertoont. Er is een verschil tussen wat beoogd wordt en wat gerealiseerd wordt. Door de 
aanwezigheid van verstoringen binnen de organisatie is het resultaat van de organisatie niet 
optimaal. De probleemstelling kan dan als volgt worden gedefinieerd: 

De organisatie van her 930-squadron lijkt haar taken niet optimaal te kunnen vervullen. 

De probleemstelling vormt de basis van het onderzoek en bestaat uit een vraag die door 
middel van het afstudeeronderzoek beantwoord dient te worden. Deze vraag is op te delen in 
een viertal deelvragen. 

- Welke problemen kunnen binnen de organisatie van het 930-squadron worden 
waargenomen die het verschil tussen beoogd en gerealiseerd resultaat verklaren? 

- Wat zijn de oorzaken van deze waar te nemen problemen? 

- Welke problemen hebben de hoogste urgentie om opgelost te worden, wat is de emst van 
die problemen? 

- Op welke plaatsen in de organisatie doen zich de problemen voor en wie zijn de 
probleemhebbers? 

2.3 Onderzoeksmodel 

Dit onderzoek kan worden getypeerd als zijnde een verkennend of explorerend onderzoek. Bij 
dit onderzoek is er geen sprake van een duidelijk uitgewerkt probleem. Er is gezocht naar 
kenmerken, relaties en aanknopingspunten voor hypotheses. Uitspraken die in <lit rapport 
worden gedaan zijn daarom vooral kwalitatief van aard. 
Het model <lat in <lit afstudeeronderzoek is gebruikt, is gericht op het identificeren van 
disfuncties en het genereren van oplossingsmogelijkheden voor disfuncties. De opbouw en 
werking van de organisatie werden onderzocht. Hierbij werden de gewenste en feitelijke 
opbouw en werking van de organisatie met elkaar vergeleken. Het doel van het 
afstudeeronderzoek is het verkleinen van het verschil tussen deze twee vormen. Dit doe) moet 
worden gerealiseerd door middel van het doen van aanbevelingen gebaseerd op een 
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stroomanalyse. Dit geheel is gevisualiseerd in figuur 2.1. 

lnventarisa1 ie & Anal yse 
Theorie 

versc hil I Aanbevelingen voor 1------------~ basis voor organisatieverbetering 

lnve ntari sarie & Ana lvse 
Stroomanalyse 

Figuur 2.1 Onderzoeksmodel 

2.4 Onderzoeksmethoden 

Voor het verzamelen van informatie voor de organisatiebeschrijving, zoals deze te vinden is 
in hoofdstuk 3, werd gebruik gemaakt van interviews3

. De interviews zijn afgenomen in 
samenwerking 

4 
met de studenten van de Hogeschool "Dordrecht en omstreken" (M. v. 

Dokkum & A. Vogelaar, 1998). 
Het betrof hier semi-gestructureerde interviews. De gei'nterviewden werd een aantal algemene 
vragen gesteld (voor dat interview bepaald), waarop doorgevraagd werd. 
Voorbeelden van deze algemene vragen zijn: 
- Wat is uw functie? 
- Wat is uw taak en uit welke werkzaamheden bestaan deze? 
- Met welke organisatiedelen onderhoudt u (werk-) contacten? 
- Welke problemen ondervindt u bij het uitvoeren van uw taken? 
De interviews zijn afgenomen op verschillende niveaus van het 930-squadron. Hierbij zijn 
alle verschillend te benoemen organisatiedelen van het 930-squadron aan bod gekomen. De 
staf, de verschillende PVE-hoofden. de lokale bedrijfsbureaus en alle werkeenheden. Door het 
benaderen van de verschillende niveaus over de gehele breedte van de organisatie is er een 
duidelijk beeld ontstaan van de organisatie van het 930-squadron, haar processen en 
werkwijzen, onderlinge verbanden en dergelijke. 
De probleemstelling is opgedeeld (zie paragraaf 2.2.4) in een aantal deelvragen. Om een 
volledig antwoord te kunnen geven op de geformuleerde deelvragen is in een later stadium 
van het onderzoek gekozen voor het uitvoeren van een stroomanalyse (Porras, 1987). Een 
uitgebreide beschrijving van de stroomanalyse en de toepassing ervan is te vinden in 
hoofdstuk 4, waar deze methode wordt toegepast op de organisatie van het 930-squadron. 

3 Tevens is gebruik gemaakt van algemene bedrijfsinformatie. 
4 Het ging om een parallel lopend onderzoek in dezelfde organisatie, waarvoor grotendeels 
dezelfde informatie nodig was. Om de organisatieleden niet dubbel te belasten zijn de 
interviews gecombineerd. 
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2.5 Plan van aanpak 

De wijze van dit afstudeeronderzoek is gebaseerd op het 'tien stappenplan ' van Kempen en 
Keizer (1996). Er is voor deze aanpak gekozen omdat het tien stappenplan een duidelijke 
route aangeeft van verschillende stappen die genomen moeten worden bij 
organisatieverandering. Het tien stappenplan is gebruikt als leidraad, in sommige gevallen 
wordt er echter afgeweken van de volgorde van het stappenplan. Een onderzoek is namelijk 
een continu proces en geen aaneensluiting van achter elkaar af te ronden stappen. Niet alle 
stappen zijn na elkaar afgerond maar zijn gedeeltelijk gelijktijdig uitgevoerd, of zelfs eerder 
af gerond. Zo is er in begin van het onderzoek al veel informatie verzameld die pas in een later 
stadium van het onderzoek gebruikt en of toegepast is. 
Ter verduidelijking is hieronder een korte beschrijving geven van het tien stappenplan van 
Kempen & Keizer (1996). 

Stap Beschrijving 

Stap I Een beperkte voorstudie over de organisatie en haar omgeving, nag voor 
Exteme orientatie er direct contact is gelegd. 
Stap 2 De eerste officiele kennismaking met de organisatie. Tijdens deze 
Intakegesprek kennismaking wordt een voorlopig doe! gesteld, contactpersonen 

aangewezen en vervolgafspraken gepland. 
Stap 3 Aile (voor de opdracht) relevante personen worden gei'nterviewd. 
Orienterende Tijdens deze interviews moet een beeld gevormd worden van de 
interviews probleemstelling en water verder speelt binnen het bedrij f. 

(bedrijfscultuur en relaties) 
Stap 4 De informatie verkregen uit de eerste drie stappen wordt bij elkaar 
Analyse gevoegd en gei'nterpreteerd. Een definitieve opdrachtfomrnlering zal het 

eindresultaat zijn. 
Stap 5 Om overeenstemming te krijgen over de feitelijk uit te voeren opdracht 
Terugkoppeling en wordt er een terugkoppelsessie met de betrokken personen 
contracteren georganiseerd. Tijdens deze sessie zal er overeenstemming moeten 

ontstaan en goedkeuring gegeven worden. 
Stap 6 Plan van aanpak, werkmethodes en een gedetailleerde planning zijn de 
Werkplanning en hoofdpunten die in stap 6 worden gemaakt. 
proj ectorganisatie 
Stap 7 Formuleren van onderzoeksvragen, het kiezen en uitvoeren van 
Diepteonderzoek methoden van infom1atieverzameling en -analyse en regelmatig overleg 

(tussentijdse rapportages). 
Stap 8 Generatie altematieve oplossingen, formulering en onderbouwing keuze 
Oplossingsplan definitieve oplossing. Opstellen globaal implementatieplan. 
Stap 9 Opstellen van gedetailleerd implementatieplan. Steun verwerven, 
Invoering methodes bepalen, veranderorganisatie bepalen. 
Stap I 0 Opstellen van eindrapportage, voeren van afrondende gesprekken 
Evaluatie evaluatie van onderzoeksuitkomsten en evaluatie van het onderzoek zelf. 
Tabel 2.1 Tien stappenplan Kempen & Keizer ( 1996) 
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De tien stappen zijn onder te brengen in drie fases . Stap 1 tot en met 6 vormen de 
orientatiefase. Stap 7 en 8 zijn onderdeel van de onderzoek- en oplossingsfase. De 
invoeringsfase bestaat uit de stappen 9 en 10. 

Bij het tien stappenplan wordt veel aandacht aan het voortraject besteed. Vee! informatie uit 
het voortraject kan rechtstreeks worden overgenomen in een later stadium. Ook kan een 
gedegen voortraject veel overbodig werk besparen. Tijdens het onderzoek is daarom dan ook 
veel aandacht en tijd besteed aan het vooronderzoek. 

2.6 Opbouw van het verslag 

Hoofdstuk Onderwerp lnhoud Overeenkomstige 
stap 

1 Algemene organisatie Beschrijving van : Stap 1 
beschrijving Organisatie 

Historie 
Taak organisatie 

2 Bepaling vraagstelling V raagstell ing Stap 2, 4, 5 & 6 
van het onderzoek Onderzoeksmodel 

Onderzoeksmethoden 
Plan van aanpak 

3 Huidige situatie Organisatie in omgeving Stap 3 
beschri j ving Besturings-, beslissingsniveaus & 

Informatiestromen 
Probleemindicaties 

4 Diepte onderzoek door Beschrijving Stap 7 
middel van Uitvoering 
stroomanalyse Diagnose 

5 Genereren oplossings- Onderdelen van ontwerp Stap 8 
altematieven door Genereren ontwerp 
middel van ontwerp lnvulling van ontwerp 
voor organisatie- Kritieke voorwaarden 
verandering Fasen voor implementatie / 

toepassing 
6 Aanbevelingen Conclusies Stap 9 & 10 

Aanbevelingen 
Nabeschouwing 

Tabel 2.2 Opbouw verslag. 

Het derde hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie van de organisatie van 
het 930-squadron. Aandacht in deze beschrijving wordt gegeven aan de organisatie en haar 
omgeving, de verschillende waar te nemen niveaus en de informatiestromen die deze niveaus 
verbinden. Het hoofdstuk is afgesloten met een aantal probleemindicaties die zich bij het 
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verzamelen van de informatie voor deze beschrijving hebben geuit. 
In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de uitgevoerde stroomanalyse. De gebruikte 
methode is hier beschreven alsmede op welke wijze deze is toegepast op de organisatie van 
het 930-squadron. De resultaten van deze analyse zijn voor een groot deel afgebeeld in 
probleemdiagrammen. Het hoofdstuk is afgesloten met een korte samenvatting van het 
uiteindelijke resultaat van de analyse. Deze samenvatting is resultaat van de diagnose die op 
basis van de resultaten is gesteld. 
In hoofdstuk 5 zijn voor de in hoofdstuk 4 bepaalde kernpunten oplossingsgerichte 
bouwstenen gegeven. De oplossingsgerichte bouwstenen zijn verwerkt in een ontwerp voor 
organisatieverandering. Er zijn kritieke voorwaarden bepaald waaraan moet worden voldaan, 
wil er sprake kunnen zijn van succesvolle toepassing. Het hoofdstuk is afgesloten met een 
drietal fasen voor implementatie / toepassing. 
In hoofdstuk 6 worden de conclusies en aanbevelingen van het afstudeeronderzoek 
gepresenteerd. Het hoofdstuk is afgesloten met een nabeschouwing. De nabeschouwing is 
bedoeld om te bepalen in hoeverre er is voldaan aan de oorspronkelijke opdracht. 
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Hoofdstuk 3 Huidige situatie 

3.1 Inleiding 

Het doel van hoofdstuk 3 is het geven van een gedetailleerde beschrijving van de huidige 
situatie, zoals deze is aangetroffen binnen de organisatie van het 930-squadron. Dit geeft een 
beeld van het bedrijfsproces en de besturing van het 930-squadron. 
De beschrijving geschiedt op basis van de verschillende organisatorische niveaus. 
In paragraaf 3.2 wordt gekeken naar het 930-squadron en haar omgeving, door middel van een 
'black box ' -benadering. Hierin worden relaties met de afnemer, leverancier en omgeving 
besproken. In paragraaf 3 .3 worden de verschillende niveaus van de organisatie behandeld. De 
besturing- en beslissingsvraagstukken en informatiestromen binnen het 930-squadron staan in 
deze paragraaf centraal. 
Als slot van <lit hoofdstuk worden een aantal organisatorische probleemindicaties 
geformuleerd, die door de medewerkers zijn gemeld. De gegevens uit <lit hoofdstuk zijn 
verkregen door middel van interviews en besprekingen. 

3.2 Relatie met de omgeving 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de positie van een organisatie, is het aan te raden de 
organisatie eerst volgens de 'black-box'-benadering te beschouwen. In figuur 3.1 is het 930-
squadron als een ' black box' weergegeven. 

Voorwaarden 

Leveranciers 
Afnemers 

Middelen 

Black Box 
930-squadron 

Figuur 3.1 'Black box ' -benadering voor het 930-squadron. 

Product 

De reden om eerst de omgeving van de organisatie te bekijken is om een duidelijk beeld te 
krijgen van die organisatie, waar de organisatie ook eigenlijk haar bestaansrecht in vindt. Het 
is daarom van belang om eerst de organisatie in haar omgeving te positioneren alvorens men 
zich in de organisatie zelf verdiept. 
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In figuur 3.1 zijn een aantal relevante omgevingsfactoren waar te nemen. 
De relevante omgevingsfactoren zijn: 

- algemene omgeving, 
- leveranciers, 
- middelen, 
- afnemers, 
- het te leveren product, 
- bepalingen van buitenaf. 

Deze relevante omgevingsfactoren zijn in deze paragraaf uitgediept. 

3.2.1 Algemene omgeving 

De omgeving van de Koninklijke Luchtmacht is aan de hand van een aantal kenmerken te 
typeren. Deze kenmerken zijn met name ligging, bereikbaarheid en werklast. 
De ligging van de Koninklijke Luchtmachtbasis Gilze-Rijen is centraal te noemen. Zowel ten 
opzichte van de bevolking als geografisch. Vliegbasis Gilze-Rijen ligt niet in een dichtbevolkt 
gebied als de randstad, maar is ook niet ver van de grote steden verwijderd. Geografisch 
gezien ligt de basis in het zuidelijke gedeelte van Nederland en redelijk centraal ten opzichte 
van de buurlanden alsmede de rest van Nederland. 
De bereikbaarheid van de basis is door de centrale Jigging goed te noemen. Zowel op militair 
gebied alsmede voor de omliggende burgermaatschappij. Dit komt grotendeels door de goede 
infrastructuur van en naar de basis. 
Ondanks de schijnbaar stabiele omgevingskarakteristieken5 worden deze door de 
organisatieleden in de platformorganisatie als dynamisch (en onvoorspelbaar) ervaren. 

3.2.2 Leveranciers 

Voor de aanlevering van goederen bestaat een "besteldraaiboek". Bij het ontstaan van een 
vraag naar een bepaald goed wordt eerst intern gekeken of er aan de vraag voldaan kan 
worden. De aandacht zal eerst op het centrale magazijn gericht zijn, wanneer in dat magazijn 
onvoldoende voorraad aanwezig is, wordt er binnen de verschillende eenheden ( op de basis in 
Gilze-Rijen) gekeken of daar nog voldoende voorraad aanwezig is. Als er intern niet aan de 
vraag voldaan kan worden, heeft men twee alternatieven om een aanvraag uit te voeren. 
Wanneer het gaat om militaire goederen, gaat er een aanvraag uit naar een van de militaire 
depots. In geval van het niet voorradig zijn van een bepaald goed bij de militaire depots, is het 
mogelijk om direct bij de leveranciers van deze depots te bestellen. Wanneer het gaat om niet
militaire goederen, gaat er een aanvraag uit naar een lokaal gelegen bedrijf. Het kan hierbij 
gaan om twee soorten goederen. Er zijn goederen waarvoor de bestelregels door de 
Koninklijke Luchtmacht zijn vastgelegd in raamcontracten (en dus op afroep zullen worden 

5 De organisatie toont sterke overeenkomsten met de Mintzberg-configuraties van vooral de 
machineorganisatie en gedeeltelijk de professionele organisatie. (Mintzberg, 1983) 
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geleverd). En er zijn goederen waarvoor de Koninklijke Luchtmacht mandaat heeft verleend, 
om naar eigen inzicht te betrekken. 
Tevens kan er, wanneer er een bepaalde bestelling niet geleverd kan worden volgens een van 
de hiervoor vermelde methoden, een aanvraag naar een andere basis uitgaan. (Hierbij kan het 
gaan om een andere Nederlandse basis, maar ook bijvoorbeeld om een basis van een van de 
NAVO partners.) Schematisch is dit ' besteldraaiboek' uitgewerkt in figuur 3.2 

Militair Depots --------►►- Fabrikant 
Luchtmacht ( e.a.) 1 

i -930-squadron 
I -andere 
I squadrons 

i 

Raamcontract 
(b, . PTT) 

Niet militair'-1►'.=======---~ 

Lokaal 
(b,·. Raat computers) 

figuur 3.2 Besteldraaiboek 

3.2.3 Middelen 

Fabrikant 

Andere basis 

De basis is bijna geheel zelf verzorgend. De basis maakt dus nagenoeg geen gebruik van 
diensten van buitenaf. Het enige bedrijf dat geen goederen maar diensten levert is het bedrijf 
Cemsto dat de algemene schoonmaak verzorgt. 
De ingaande stroom van middelen bestaat uit grondstoffen, materialen en onderdelen. Welke 
grondstoffen, materialen en onderdelen gebruikt worden, wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
top van de Koninklijke Luchtmacht. Slechts voor een klein dee! mag een Koninklijk 
Luchtmachtonderdeel lokale leveranciers aanspreken en zelf de te leveren grondstoffen, 
materialen of onderdelen bepalen. 
In deze beschrijving is niet speciaal aandacht geschonken aan de duurzame productiemiddelen 
(manschappen, machines, e.d.). Deze benodigdheden zouden echter we! onder middelen 
kunnen worden verstaan. 

3.2.4 Afnemers 

Het aantal afnemers van diensten van het 930-squadron is groot en zeer divers van aard. De 
klanten varieren van de vliegende squadrons op de basis tot eenheden van een ander NA VO
lid, van op de basis gelegerde onderdelen tot de extern gelegerde KMA. De voomaamste 
afnemers zijn de squadrons die op de basis in Gilze-Rijen gelegerd zijn. Deze klanten vormen 
het grootste dee! van de vraag naar ondersteuning. 
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3.2.5 Product 

De producten (en dus ook diensten) die het 930-squadron levert varieren sterk in vorrn en 
aard. De gevraagde ondersteuning varieert van het leveren van een broodje kroket tot het 
aftanken van een F-16. 
De vraag naar ondersteuning van het 930-squadron is op te delen in twee vorrnen, alledaagse 
ondersteuning en complete ( exteme) ondersteuning. Alledaagse ondersteuning bestaat uit 
standaard aanvragen naar bijvoorbeeld onderhoud van een voertuig of helikopter. Complete 
ondersteuning vindt plaats in de vorrn van een gedeeltelijke of gehele uitzending van het 930-
squadron. Deze uitzending hervom1t de organisatie naar haar 'in het veld'-vorrn. Ondanks dat 
de 'in het veld' -organisatie geen deel vorrnt van de opdracht heeft het wel invloed op de 
eigenlijke opdracht. Voorbereiding voor een uitzending wordt gezien als een dee! van de 
alledaagse ondersteuning. Tevens moet er rekening mee warden gehouden dat gedeeltelijke 
uitzending een verlaging van capaciteit op de vliegbasis ' Gilze-Rijen' tot gevolg heeft. 

De vraag naar ondersteuning kan niet alleen opgedeeld warden naar vorrn maar ook naar aard 
van de ondersteuning. De aard van ondersteuning kan warden opgedeeld in drie soorten 
activiteiten6

. Deze activiteiten zijn individuele dienstverlenende activiteiten, collectieve 
dienstverlenende activiteiten en stafactiviteiten. De stafactiviteiten warden hier echter niet 
verder uitgewerkt omdat deze activiteitensoort buiten de taak van het 930-squadron valt. 
Individuele dienstverlenende activiteiten zijn activiteiten die direct aan de afnemer 
toegewezen kunnen warden (zoals het geven van advies aan een persoon). Collectieve 
dienstverlenende activiteiten daarentegen zijn activiteiten die niet voor een individuele 
afnemer toe te wijzen zijn maar aan een bepaalde groep afnemers (zoals het aanhouden van 
veiligheidsvoorraden). 

Het 930-squadron is echter niet het enige dienstverlenende squadron op de vliegbasis 'Gilze
Rijen ' . Andere diensten zoals brandbestrijding en basisveiligheid zijn voorbeelden van 
diensten die door een ander squadron warden verzorgd . 

De meeste taken die het 930-squadron uitoefent vallen onder de individuele activiteiten. Deze 
individuele activiteiten kunnen warden opgedeeld in twee groepen, beheer en aanvoer. 
Een korte invulling van deze twee groepen van de individuele activiteiten is op de volgende 
pagma weergegeven. 

6 Deze opdeling is gelijk aan de opdeling die gegeven wordt door Bemelmans (1993) 
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Beheer: Aanvoer: 

- Onderhoud - Voedingsmiddelen 
- Reparatie - Onderdelen 
- Welzijnszorg - Kantoorbenodigdheden 
- Opslag - Andere voorzieningen, zoals bijv. kleding 

- Communicatiemiddelen 
- Brandstof 
- Munitie 

Een deel van de individuele activiteiten wordt echter aangeboden en behandeld als zijnde 
collectieve activiteiten, een voorbeeld hiervan is het voertuigonderhoud. Voertuigonderhoud 
dat wordt uitgevoerd is direct toe te schrijven aan een partij, maar deze partij wordt daarvoor 
niet direct belast. 

De collectieve dienstverlenende activiteiten omvatten grotendeels de volgende diensten: 
- Onderhouden van de mogelijkheid tot het produceren van stroom (Noodstroom); 
- Onderhouden en bedienen van een telefoonnet en een centrale; 
- Onderhouden en aanpassen van computers. alsmede een computernetwerk; 
- Leveren van vliegveiligheid (middelen, instructies, voorwaarden en bepalingen, e.d.); 

3.2.6 Bepalingen van buitenaf 

Het 930-squadron als onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht is verplicht te werken binnen 
de door de Koninklijke Luchtmacht gestelde kaders. Het 930-squadron dient zich daardoor te 
houden aan een aantal bepalingen. Deze kaders hebben bijvoorbeeld betrekking op 
werkwijzen, organisatiestructuur, voorzieningen, beleid enzovoort. 

3.3 Bedrijfsproces 

Dit afstudeeronderzoek is gericht geweest op de opbouw en werking van de organisatie van 
het 930-squadron. Aandachtspunt binnen dit onderzoek is het proces van aansturing en 
beheersing geweest en niet het proces van productie. 
Om duidelijk te maken hoe de verschillende processen met elkaar gerelateerd zijn, kan de 
organisatie worden beschouwd als een geregeld systeem. Deze zienswijze is gebaseerd op de 
regelvorm ' terugkoppeling' (in ' t Veld, 1988). 
Het toepassen van deze zienswijze is bedoeld om duidelijk te maken welke plaats het 930-
squadron in het proces van de totale organisatie inneemt en hoe het functioneert ten opzichte 
van de omgeving. 
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Een geregeld systeem heeft een omgeving, een transformatieproces, een meetorgaan en een 
stuurorgaan (zie figuur 3.3). 

Omgeving 

Stuur
orgaan 

f eetwaarde 

Meet
orgaan 

: i 

1 Tran sf ormatieproces :--.. 
Input I ! Output 

Figuur 3.3 Geregeld systeem 

Het transformatieproces zet input om in output. Het meetorgaan meet of de eindwaarden 
overeenkomen met de verwachte en of gewenste waarden. Tevens meet het de reactie van de 
omgeving. De meetwaarden worden omgezet in informatie en aan het stuurorgaan 
doorgegeven. Het stuurorgaan zet de informatie om in acties. De acties hebben tot doel het 
verschil tussen werkelijke output van het proces en de verwachte output te verkleinen. 
Wanneer de eindwaarden niet overeenkomen met de verwachte en of gewenste waarden, dan 
moet er worden ingegrepen in het transformatieproces. Er zal moeten worden bepaald op 
welke wijze er op welke plaats in het transformatieproces moet worden ingegrepen. Er zijn 
hiervoor twee vraagstukken te definieren, namelijk het hoe te komen tot de gewenste 
actievorm (beslissingsvraagstuk) en op welke wijze en op welke plaats er in het proces zal 
worden ingegrepen (besturingsvraagstuk). Bij het proces van besturing is nog een factor die 
niet vergeten mag worden, namelijk de informatiestroom. De verschillende processen zijn aan 
elkaar gekoppeld door middel van informatiestromen. 
In deze paragraaf zijn deze drie onderwerpen behandeld. 

3.3.l Besturingsniveaus 

De organisatie van de Koninklijke Luchtmacht is beschouwd als een geregeld systeem. Het 
transformatieproces van de (totale) organisatie bestaat echter niet uit een proces, maar is 
opgebouwd uit een groot aantal deelprocessen. Voor elk van deze deelprocessen kan de 
zienswijze van een geregeld systeem worden toegepast. In figuur 3.4 is dit gei'llustreerd. In 
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deze figuur is de organisatie van de Tactische Helikoptergroep als deelproces van de 
Koninklijke Luchtmacht weergegeven en de organisatie van het 930-squadron weer als 
deelproces van de Tactische Helikoptergroep. 
Het transformatieproces van een bepaalde organisatielaag bestaat dus uit een verzameling van 
meerdere geregelde systemen. 

Stuur
orgaan 

Omgeving 

, Transformatieproces 
i 

Meet
orgaan 

Tactische Helikoptergroep 

~ 
Stuur- [......c_J Meet- J 

orgaan ~ orgaan I 

Transformatieproc 

I t 1· ~ ________.______I 

Tran sformat ieproces I l ~-----~' ' 
930-squadron 

Figuur 3.4 Koninklijke Luchtmacht als geregeld systeem 

Het transformatieproces van een organisatie kan dus worden opgedeeld in deelprocessen. 
Deze deelprocessen kunnen op zichzelf ook weer worden opgedeeld. Dit proces kan worden 
herhaald tot op detailniveau. Bij elke opdeling bepaald men een besturingsniveau. 

3.3.2 Beslissingsniveaus 

Binnen een stuurorgaan kunnen een aantal beslissingsniveaus worden onderscheiden. 
Blumenthal ( 1984) definieert er drie: beleidsniveau, bestuursniveau en beheersniveau. 
De drie beslissingsniveaus kunnen op het model van het geregeld systeem worden toegepast. 
Het transformatieproces wordt bestuurd door het stuurorgaan, de beslissingen die voor deze 
besturing worden genomen zijn opgedeeld naar die drie niveaus. 

In figuur 3.5 worden de drie beslissingsniveaus getoond samen met de overeenkomstige 
niveaus binnen het 930-squadron. 
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Er is sprake van een sterke hierarchische besturing binnen de organisatie van de Koninklijke 
Luchtmacht. Geconstateerd is dat men op een bepaald niveau zowel de eigen beslissingstaak 
probeert uit te voeren alsmede een dee! van die van het onder liggende niveau. Op hoger 
niveau wordt zeer gedetailleerd de taken, plichten, rechten en verantwoordelijkheden (voor 
het gemak werkkader genoemd) voor onderliggende niveaus bepaald. Hierbij is het zo dat het 
werkkader van het direct onderliggende niveau op deze wijze geheel wordt ingevuld (of 
aangevuld), het werkkader van de lagere niveaus slechts gedeeltelijk. De mate van invloed op 
het werkkader van de lagere niveaus neemt af naar mate de niveaus verder van elkaar liggen 
verwijderd. Deze vorm van uitvoering kan ook in andere delen van de organisatie van de 
Koninklijke Luchtmacht worden waargenomen. 

Beleid 

Bestuur 

Beheer 

Beslissingsniveaus 
volgens Blumenthal 

◄ ► 

Figuur 3.5 Beslissingsniveaus en het 930-squadron. 

Staf 930-squadron 

PYE (hoofd PYE & 
Lokaal Bedrijfsbureau) 

Werkeenheid 

Overeenkomstige niveaus 
binnen het 930-squadron 

Uit de afgenomen interviews kan afgeleid worden dat de taken behorende bij de 
beslissingsniveaus binnen het 930-squadron niet geheel volgens het model worden uitgevoerd. 
Beleidvorming is de taak van de staf van het 930-squadron, maar daamaast houdt zij zich ook 
bezig met het bestuur. Het hoofd van de PYE en het lokale bedrijfsbureau (LBB), die samen 
het tactische organisatieniveau vormen, houden zich niet alleen bezig met besturingstaken 
maar ook met beheertaken. Y oor de werkeenheden geldt dat zij zich slechts voor een dee! 
bezighouden met het beheer, namelijk dat dee! dat nog niet door het hoofd van de PYE of 
LBB uitgevoerd wordt. 
Het deel van de beheertaken dat overblijft voor de werkeenheden is echter redelijk klein. 
Zo wordt binnen een PYE door het LBB op detailniveau de capaciteits- en 
middelentoewijzing, alsmede de volgorde van productie bepaald. 
De scheiding tussen vooral bestuur en beheer is hierdoor zeer moeilijk terug te vinden in de 
organisatie van het 930-squadron. De verschillende beslissingsniveaus !open door elkaar. 
Doordat deze niveaus deels door elkaar !open ontstaat er onduidelijkheid voor zowel het 
uitvoerende dee!, als het besturende dee! en zelfs voor de totale organisatie. 

3.3.3 lnformatiestromen 

In het voorgaande zijn aan de hand van een geregeld systeem de beslissings- en 
besturingsniveaus beschreven. Een organisatie kan echter niet geregeld worden wanneer er 
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geen informatiestromen zijn. De informatiestromen koppelen de verschi llende processen aan 
elkaar. 
Yoor de beschrijving van de informatiestromen is het besturingsniveau van het squadron 
genomen samen met de hierbij behorende beslissingsniveaus. De informatiestromen die hier 
beschreven zijn, zijn de informatiestromen van en naar de verschillende niveaus van het 930-
squadron. 
Bij deze beschrijving is niet specifiek rekening gehouden met informatiestromen van en naar 
het uitvoerende gedeelte van de organisatie. lnformatiestromen van en naar het uitvoerende 
niveau verlopen toch enkel via het werkeenheidniveau en kunnen voor de beschrijving van de 
informatiestromen gezien worden als onderdeel van dit niveau. 
In deze beschrijving wordt gesproken over een PYE-niveau, dit niveau betreft een combinatie 
van zowel hoofd-PYE als het lokale bedrijfsbureau. 
De verschillende informatiestromen worden beschreven door middel van kruistabellen; een 
tabel voor inteme informatiestromen en een tabel voor de exteme informatiestromen. 
De inteme informatiestromen worden schematisch weergegeven in tabel 3 .1, de exteme 
informatiestromen in tabel 3.2. 
In de twee tabellen kunnen drie soorten stromen worden waargenomen: 

Informatiestromen op gelijk niveau, in de tabel diagonaal. 
Naar beneden gerichte informatiestromen, in de tabel rechtsboven de diagonaal. 
Naar boven gerichte informatiestromen, in de tabel linksonder de diagonaal. 

Naar beneden gerichte informatiestromen zijn dirigerend van aard en naar boven gerichte 
informatiestromen zijn terugkoppelend van aard. lnformatiestromen op gelijk niveau zijn 
doorgaans overleggend van aard, samenwerking en gelijkwaardigheid staan hierbij centraal. 

Naar Staf PYE Werkeenheid 
Van 
Staf Niet van toepassing -Briefing beleid -Briefing beleid 

-Beoordeling 
-Sturing en correctie 

PVE -Terugkoppeling -Werkoverleg -Werkorders vanuit 
stand van zaken PYE 
lange termijn -Bepaling prioriteit 
-Aanvraag extra cap. -Beoordeling binnen 
Bij tekort PYE, tevens sturing 

en correctie 
Werkeenheid -Geen -Aanvraag -Gedeeltelij k contact 

ondersteuning bij uitvoeren van 
-T erugkoppeling ondersteuning, is 
gedaan werk echter minimaal 
-Bij PYE CIS extra -Kantinecontact 
terugkoppeling via 
programma Magic 

Tabel 3 .1 Interne informatiestromen. 
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Naar Staf Staf PVE Werkeenheid 
Van Basis Squadron 
Staf -Niet van -R_jchtlijnen beleid -Aanvraag -Geen 
Basis toepassing (1) ondersteuning ( 1) 

-Aanvraag grote 
ondersteuning ( 1) 

Staf -Globale -Overleg samen met -Aanvraag -Geen 
Squadron terugkoppeling staf van de basis ondersteuning ( 1) 

-Melding over verdeling ( op projectbasis 
problemen bij ondersteuning gericht) 
ondercapaciteit 
(2) 

PVE -Geen -Gereedmelding -Aanvraag onder- -Geen 
opdrachten (2) steuning, echter 

minimaal ( 1) 
Werk- -Geen -Geen -Aanvraag onder- -Geen 
eenheid steuning ( 1 ) 
Tabel 3.2 Exteme informatiestromen. 

In tabel 3.2 zijn er informatiestromen in twee richtingen. Er is communicatie van en naar het 
930-squadron. Wanneer er alleen sprake is van een van deze twee stromen is dit 
geaccentueerd met een 1 of een 2. 
( 1) Staat voor informatiestromen die enkel naar het 930-squadron toe gericht zijn. 
(2) Staat voor informatiestromen die enkel vanuit het 930-squadron komen en extern 

gericht zijn. 
(In de beschrijving van de informatiestromen is alleen rekening gehouden met 
informatiestromen van, naar en binnen het 930-squadron.) 

3.4 lndicaties 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van een aantal organisatorische 
probleemindicaties. In de voorgaande paragrafen is een beschrijving gegeven van de 
organisatie van het 930-squadron en het door haar gevoerde bedrijfsproces in haar huidige 
vorm. Bij de interviews die hiervoor zijn afgenomen, zijn een aantal probleemindicaties 
gemeld. Deze probleemindicaties hebben als aangrijpingspunt gediend bij het bepalen van de 
definitieve opdracht en de hiervoor gebruikte methoden. 
Er moet echter acht op worden geslagen dat het gaat om indicaties gemeld door de 
verschillende ge"interviewden, die (nog) niet zijn onderzocht. Op de volgende pagina zijn de 
probleemindicaties in het kort besproken. Een uitvoerigere beschrijving is terug te vinden in 
bijlage 2. 
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- Gebrek aan inzicht 
Er bestaat weinig tot geen inzicht in wat men de komende periode kan verwachten. 

- Gebrek aan terugkoppeling 
lnformatiestromen zijn grotendeels eenrichtingsverkeer, er is rapportage in plaats van 
communicatie. 

- Lange informatiestromen 
Informatieverstrekking geschiedt vaak door middel van veel tussenniveaus 

- Bevelsketen en eenheid van bevel 
Macht wordt (indirect) aangewend om opdrachten uit te laten voeren, waar de 
opdrachtgever eigelijk niet toe bevoegd is. 

- Overlappende niveaus (taakonduidelijkheid) 
Doordat onderscheid tussen bepaalde niveaus amper aanwezig is, bestaat er 
onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de uitvoering van bepaalde taken, 
afschuiven en dubbel uitvoeren van taken is hiervan het gevolg. 

- Oorlogs- en vredessituaties 
Oorlogs- en vredessituaties hebben elk hun eigen organisatievorm. Deze vormen 
beginnen op sommige plaatsen door elkaar te lopen. 

- lnformele organisatie 
De sterk aanwezige informele organisatie wordt in sommige gevallen als onwenselijk 
beschouwd. 

- Capaciteitsproblemen 
Er is melding gemaakt van probleemindicaties die wijzen op capaciteitsproblemen. 
Hoofdpunten bij deze problematiek zijn het vollopen van wachtrijen en vergroting van 
wachttijden, 'nee-verkopen' en het verkorten van werkzaamheden. 

- Snelle doorloop binnen functies 
Binnen de organisaties zijn de nodige functies vacant als gevolg van doorstroom en 
verloop. 
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Hoofdstuk 4 Stroomanalyse 

4.1 Inleiding 

Er is door middel van dit afstudeeronderzoek een stroomanalyse uitgevoerd binnen de 
organisatie van het 930-squadron. In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de 
toepassing van deze methode. 

22-03-99 

De stroomanalyse is een hulpmiddel voor het adequaat stellen van een diagnose, alsmede het 
ontwikkelen, implementeren en evalueren van organisatieveranderingen. 
Eerst wordt er een korte beschrijving gegeven van de stroomanalyse zoals deze is ontwikkeld 
(Porras, 1987), waama de uitvoering en daarbij de resultaten worden beschreven van de 
stroomanalyse zoals deze is uitgevoerd binnen het 930-squadron. Aan het einde van dit 
hoof dstuk is een samenvatting gegeven gebaseerd op de diagnose, die gesteld is op basis van 
de resultaten die door middel van de stroomanalyse zijn verkregen. 

4.2 De stroomanalyse 

De stroomanalyse (Porras, 1987) is een methode die zich richt op de oorzaken van 
waargenomen problemen. Porras stelt dat veel problemen waarmee een organisatie te karnpen 
heeft, een dieper liggende oorzaak hebben. Deze dieper liggende oorzaak is meestal ook de 
aanleiding voor meerdere waargenomen problemen. Porras stelt dan, dat het niet verstandig is 
om energie te steken in het tegen gaan van de waargenomen problemen, maar juist energie te 
steken in het wegnemen van de dieper liggende oorzaak. Als de oorzaak is aangepakt, zullen 
de waargenomen problemen als gevolg daarvan ook veranderen (verdwijnen, verschuiven, 
enz.). De stroomanalyse is een diagnosemethode die zich richt op de aanleiding en oorzaak 
van waar te nemen problemen. Het brengt de relatie tussen de verschillende organisatorische 
problemen en symptomen in kaart. Door het in beeld brengen van de relaties krijgt men een 
juist beeld van wat er precies in een organisatie afspeelt en tevens worden oorzaken en 
gevolgen van acties duidelijk. 

De stroomanalyse, zoals deze ontwikkeld is door Porras, bestaat uit zeven stappen: 
- samenstellen management veranderteam, 

verzamelen van gegevens, 
selectie en classificatie, 
identificeren van relaties, 
analyse van de probleemdiagrarnmen, 
formuleren van actieplannen, 
volgen van het veranderproces. 

Een gedetailleerde beschrijving van deze zeven stappen wordt gegeven in bijlage 3. 
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4.3 Uitvoering van de stroomanalyse 

In deze paragraaf is een beschrijving gegeven van de stroomanalyse die is uitgevoerd op de 
organisatie van het 930-squadron. In de beschrijving is duidelijk gemaakt op welke wijze de 
methode is toegepast en wat de resultaten van de analyse waren. De volgorde in deze 
beschrijving is gelijk aan de volgorde van de stappen die door Porras in zijn stroomanalyse 
zijn bepaald. De laatste twee stappen van de stroomanalyse (het vormen van actieplannen en 
het volgen van het veranderproces) worden later in dit verslag behandeld. 

4.3.1 Vaststellen van bet management veranderteam 

Voor het uitvoeren van de stroomanalyse is gekozen voor een benadering, die een toepassing 
is van de Delphi-methode (Moorhead & Griffin, 1992). 

De Delphi-methode is een techniek ontwikkeld door de Rand Corp. als een methode 
om systematisch meningen van specialisten te verzamelen om te komen tot 
voorspellingen. Het is ontwikkeld om bijeenkomsten van veel personen te voorkomen. 
Bij deze techniek staat een persoon centraal die informatie wilt hebben. Deze persoon 
zal verschillende specialisten benaderen met een standaard vragenlijst over deze 
informatie. Deze lijsten worden afzonderlijk door de verschillende specialisten 
ingevuld, waama ze worden gecombineerd door de centrale persoon. De centrale 
persoon zal de specialisten daarna confronteren met de totaallijst. Dit proces kan zich 
daarna nog enkele malen herhalen. 

Voor de uitvoering van de stroomanalyse zijn er verschillende personen uit de organisatie 
benaderd om medewerking te verlenen aan het onderzoek ( om te participeren bij de 
dataverzameling). Het combineren, analyseren en evalueren van de resulterende gegevens 
behoort tot de taak van de uitvoerder van het onderzoek. 
Redenen voor het op deze wijze uitvoeren van het onderzoek zijn de volgende: 
- Het is vanwege drukke agenda' s en de vakantieperiode een lastige opgave om op korte 

termijn alle geselecteerde personen bijeen te krijgen. 
- Groepsbijeenkomsten kosten, door het ontstaan van discussies, over het algemeen meer 

tijd dan individuele beoordelingen. Het gaat hier om druk bezette personen en dus 
kostbare tijd. 

- Elke benaderde persoon krijgt de tijd om geheel zelfstandig na te denken over de 
problematiek. 

- Door in een later stadium voor het uitvoeren van een stroomanalyse te kiezen is er ook 
sprake van kostbare tijd binnen het onderzoek. 

Om een compleet beeld te krijgen van water in de organisatie van het 930-squadron speelt, is 
ervoor gekozen om een aantal mensen te benaderen op verschillende plaatsen en niveaus 
binnen de organisatie. Hierbij is gezocht naar personen die een adequaat beeld hebben van het 
organisatiedeel dat zij in de organisatie vertegenwoordigen. Tevens zijn de personen zo 
gekozen dat het personen zijn die bij een mogelijk veranderproces een belangrijke functie 
zullen vervullen. 
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Het aantal mensen dat werd benaderd om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek is 
om redenen van beheersbaarheid en tijdsefficientie laag gehouden. 
Er is gekozen om van elk van de verschillende organisatiedelen (hier PVE' s) van het 930-
squadron een persoon te benaderen. Op deze wijze is gepoogd om een duidelijk beeld te 
krijgen van water zich binnen deze delen van de organisatie afspeelt. Om praktische redenen 
is bij het grootste organisatiedeel de medewerking van twee personen gevraagd. Tevens is er 
een persoon van het stafbureau benaderd om een totaalbeeld te krijgen van de organisatie van 
het 930-squadron. Naast deze personen van het 930-squadron is ook iemand van het 
Onderdeel Coordinatie Centrum gevraagd, om een beeld te krijgen van hoe de omgeving naar 
het 930-squadron kijkt. 7 

4.3.2 Verzamelen van gegevens 

Voor het verzamelen van gegevens zijn er, zoals in de beschrijving van de stroomanalyse is 
weergegeven (bijlage 3), een aantal beschikbare methoden. De hier gebruikte methode komt 
neer op interview met huiswerk. De participanten werden benaderd met de vraag om te 
participeren in het onderzoek. Bij dit contact werden de benaderde personen op de hoogte 
gesteld van de reden en achtergrond van het onderzoek, de te gebruiken methode en de te 
verwachte belasting. Na het gesprek werd men verzocht om een zo volledig mogelijke lijst te 
maken van problemen die het optimaal uitvoeren van hun functie bemoeilijken. Voor het 
maken van deze lijst kreeg men een aantal dagen de tijd . Na het maken van de lijst volgde een 
gesprek waarin toelichting werd gevraagd op punten die in de lijst genoemd waren. 
De verschillende lijsten zijn vervolgens gecombineerd tot een totaallijst, welke is opgenomen 
in de bijlagen (bijlage 4). De participanten zijn gevraagd om, na het ontvangen van de 
totaallijst, een aantal problemen aan te stippen die zij het meest bezwaarlijk vonden voor het 
uitvoeren van hun functie en voor het uitvoeren van de taken van de totale organisatie van het 
930-squadron. Die aangestipte problemen zijn als aandachtspunt benoemd en hebben de basis 
gevormd voor de rest van het onderzoek. 

4.3.3 Selectie en classificatie 

Om structuur aan te brengen in de hoeveelheid problemen die bij het verzamelen van 
gegevens zijn geformuleerd, wordt door Porras een viertal stromen gedefinieerd. Deze 
opdeling gebeurt op basis van de aard van de problemen. De hoofdstromen zijn: 
organisatorische inrichting, sociale factoren, technologie en fysieke omgeving. Gerelateerd 
aan de analyse, uitgevoerd binnen de organisatie van het 930-squadron, is deze definitie 
enigszins scheef te noemen. Deze stromen zijn algemeen bedoeld en dan vooral voor een 
organisatie met een fysiek transformatieproces. De producten die het 930-squadron levert zijn 
vooral diensten ( ondersteuning). Een kenrnerk van diensten is dat ze erg arbeidsintensief zijn. 
Problemen en verstoringen zullen zich dan ook voomamelijk op dit gebied manifesteren. Het 
aanhouden van een enkele stroom voor sociale factoren is in deze situatie dan ook niet aan te 

7 De personen die zijn benaderd, warden aan het einde van bijlage 4 vermeld. 
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raden. Sociale factoren zijn opgedeeld over de twee verschillende stromen. De fysieke 
omgeving en technologie worden gecombineerd tot een stroom (voorzieningen) omdat deze 
hier een relatief minder prominente rol spelen. 

De binnen deze analyse gebruikte stromen zijn dan als volgt ingedeeld. 
- Organisatorische inrichting 

Dit is het gehele formele gedeelte van de organisatie. Deze stroom bevat alle 
vastgelegde bepalingen. 

Sociale patronen, netwerken en samenwerkingsverbanden 
Dit behelst het geheel van werkwijzen en samenwerkingsverbanden. 
Informatiestromen zijn een belangrijk onderdeel van deze stroom. 

Individuele attitudes en algemene opvattingen 
Deze stroom bestaat uit alle persoonlijke en algemene instellingen en 
belevingen. 

Voorzieningen 
In deze stroom valt alles wat nodig is om een taak naar behoren uit te voeren. 

Bij deze indeling is niet geprobeerd een sluitend geheel te krijgen, maar om een werkbare 
opdeling te krijgen die in staat is om overzicht te creeren. 

Het aantal problemen dat is gegenereerd is erg groot in aantal. Om een werkbaar geheel te 
creeren zijn de problemen opgedeeld in groepen, zijnde zogenaamde verhaalgroepen. 
Een verhaalgroep is een groep problemen die een relatie tot een gemeenschappelijk onderwerp 
hebben. 
Tijdens het onderzoek zijn er drie verhaalgroepen gedefinieerd. Deze verhaalgroepen staan 
niet los van elkaar, er is sprake van overlappingen bij de onderwerpen en dus zijn er 
problemen die bij meerdere verhaalgroepen voorkomen. 
Bij het komen tot de verhaalgroepen zijn de aandachtspunten, die eerder zijn geformuleerd, 
als uitgangspunt genomen. Van deze aandachtspunten is gekeken welke een directe relatie met 
elkaar hebben. De samen horende aandachtspunten vormen dan het onderwerp van een 
verhaalgroep. 
Tijdens het bepalen van de onderwerpen van de verhaalgroepen is ervoor gekozen om het 
onderzoek niet specifiek te richten op problemen in de voorzieningensfeer. Op de 
probleemlijst zijn de nodige problemen terug te vinden die betrekking hebben op 
voorzieningen en zich daarmee vooral richten op de schaarste van bepaalde middelen. Deze 
problemen hebben niet gediend als basis voor de verhaalgroepen. De reden hiervoor is het 
moeilijk be'invloedbare karakter van deze problematiek8

. Daarnaast moet rekening gehouden 
worden met de blijvende aard van schaarse middelen. Het realiseren van veranderingen op <lit 
gebied is moeilijk (zo niet onmogelijk), en wordt daarom niet nagestreefd. 
De overige problemen (niet geformuleerd als aandachtspunt) van de totaallijst werden 
beoordeeld om te zien in hoeverre zij betrekking hadden op een van de aandachtspunten. 
Wanneer er een direct of indirect verband was, werden de problemen toegevoegd aan de 

8 Voorzieningsgerichte bepalingen worden hoog in de organisatie vastgesteld en vallen 
hiermee buiten het bereik van deze opdracht. 
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bijbehorende verhaalgroep. 
De drie gevonden verhaalgroepen zijn hieronder beschreven. 

Onduidelijkheid in taken 

Een verhaalgroep richt zich op het onderwerp van de onduidelijkheid in taken. Binnen het 
930-squadron is het voor veel mensen onduidelijk uit welke werkzaamheden hun taak precies 
hoort te bestaan. Het is niet zo dat die persoon niet weet wat hij ( of zij) moet doen, maar het is 
niet duidelijk wat er precies allemaal van die persoon verwacht wordt. Voor een groat deel is 
er wel inzicht in wat de taak inhoudt, maar meestal alleen in grove lijnen. 
Aandachtspunt voor deze verhaalgroep was 'onduidelijkheid taakinhoud'. 

Personeelsproblematiek 

Een verhaalgroep richt zich op het onderwerp van de personele problematiek. In deze 
verhaalgroep wordt de op somrnige plaatsen nadrukkelijk aanwezige pessimistische instelling 
beschreven, alsmede het vacant zijn van bepaalde functies. 
Binnen het 930-squadron is de instelling van bepaalde personen zeer negatief. Het continu 
klagen en elk initiatief direct van tafel vegen irriteert de andere organisatieleden. 
In het 930-squadron zijn de nodige vacatures. De taken behorende bij deze leegstaande 
functies warden voor een groat dee! overgenomen door de andere organisatieleden. Dit heeft 
een zwaardere belasting voor die organisatieleden tot gevolg, hetgeen weer kan leiden tot een 
negatieve instelling. 
Aandachtspunten voor deze verhaalgroep waren 'kwantitatieve personeelsbenadering, 
pessimistische instelling & onbezet zijn van functies ' . 

Communicatie 

Een verhaalgroep richt zich op de communicatie. Binnen de organisatie van het 930-squadron 
lopen communicatiestromen niet zoals deze zouden moeten lopen. 
Miscommunicatie, gebrek aan terugkoppeling en parallelle stromen zijn problemen die 
centraal staan in deze verhaalgroep. 
Aandachtspunt voor deze verhaalgroep was 'geen terugkoppeling' . 

4.3.4 ldentificeren van relaties tussen problemen 

Nadat er een algemene relatie tussen de verschillende problemen is bepaald door middel van 
een verhaalgroep, zijn de onderlinge relaties tussen de verschillende problemen (binnen een 
verhaalgroep) onderzocht. Er is gekeken welke problemen een invloed hebben op andere 
problemen. Er hoeft echter geen continu verband te zijn. Een voorbeeld is dat hoge werkdruk 
kan leiden tot hoger verzuim, maar dit hoeft niet in elk geval zo te zijn. De precieze relaties 

930-squadron Koninklijke Luchtmacht 27 



A fstudeervers la0 22-03-99 

tussen de verschillende problemen zijn bepaald en weergegeven in probleemdiagrammen. (Per 
verhaalgroep is een probleemdiagram en een lijst van bijbehorende problemen opgenomen in 
bijlage 5.) 
Per verhaalgroep is een aandachtspunt als centraal probleem gekozen. Voor alle problemen in 
die groep is gekeken of er een direct verband bestond tussen dat probleem en het centrale 
probleem. Wanneer er sprake was van een direct verband werd dit probleem opgenomen in 
het diagram en de relatie vastgelegd. Voor elk van de op deze wijze in het diagram 
opgenomen problemen is gekeken welke problemen een direct verband hadden met dat 
probleem de hierdoor bepaalde relaties zijn dan in het diagram opgenomen. Dit proces is 
herhaald tot alle problemen van de verhaalgroep in het diagram waren opgenomen en alle 
mogelijke relaties waren bepaald. 
In de diagrammen zijn om overzicht te bewaren sommige directe relaties als indirect 
weergegeven. Wanneer een bepaald probleem een ander probleem zowel direct als indirect 
(via weer andere problemen) be"invloedt is in het diagram alleen de indirecte relatie (dus via 
die andere problemen) weergegeven. 

4.3.5 Analyseren probleemdiagrammen 

4.3.5.1 Analyse 

Door het bepalen van de onderlinge relaties tussen de geformuleerde problemen is duidelijk 
geworden welke van deze problemen andere problemen veroorzaken. In de diagrammen 
kunnen deze worden waargenomen als zijnde de problemen waar pijlen vanuit gaan. Acties 
moeten gericht zijn op problemen waar veel pijlen vanuit gaan. lmmers door het veranderen 
van deze problemen zullen de hierdoor aangestuurde problemen als gevolg daarvan ook 
veranderen. Problemen waar veel pijlen uit voort komen en geen pijlen naartoe gaan kunnen 
warden getypeerd als zijnde fundamentele problemen. 
Voor elk van de verhaalgroepen zijn een aantal fundamentele problemen uitgelicht. Hieronder 
worden die per verhaalgroep besproken. 

De fundamentele problemen uit de verhaalgroep van de taakonduidelijkheid zijn: 

Vee! veranderingen 
In de organisatie van het 930-squadron zijn in de afgelopen tijd veel veranderingen 
doorgevoerd. (Verandering van product, besturingsstructuur, assortiment van aangeboden 
diensten, enzovoort) 

Onduidelijk doorgegeven beleid 
Voor veel personen van het 930-squadron bestaat onduidelijkheid over het beleid. Dit is 
vooral het geval bij de medewerkers op uitvoerend niveau. 
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Slechte informatievoorziening 
Informatie verkrijgen in de organisatie van het 930-squadron is vaak moeilijk. Informatie is 
meestal wel aanwezig, maar moeilijk toegankelijk. Het is in veel gevallen niet duidelijk waar 
bepaalde informatie op te vragen is, de vorm van informatie is niet standaard en het opvragen 
van informatie wordt vaak gekoppeld aan een bepaalde rang. 

Matig niveau I verkeerde opleiding starters 
De personen, die nieuw op een functie komen, hebben in veel gevallen geen goed aansluitende 
opleiding. De personen zijn afkomstig uit een ander vakgebied, waardoor er sprake is van een 
verkeerde opleiding, of de personen hebben weinig tot geen relevante ervaring en of 
voorkennis. 

De fundamentele problemen uit de verhaalgroep van de personeelsproblematiek zijn: 

'Carriere Jagers' (uit eigen beweging of geforceerd) 
Een deel van de officieren blijft meestal slechts enkele jaren op een functie . Dit deel van de 
officieren blijft meestal doorstromen binnen de organisatie. Deze personen worden gezien als 
carrierejagers. Een overstap naar een volgende functie gaat meestal gepaard met een rang- en 
salarisverhoging. Tevens worden personen soms verplicht om door te stromen. Na een 
bepaalde periode wordt het voor iemand beter geacht om door te stromen. Dit doorstromen 
kan zelfs opgelegd worden. 

Kwantitatieve personele benadering 
Binnen de organisatie wordt in aantallen werknemers gerekend. Alie personen zijn gelijk. Er 
wordt dus kwantitatief in plaats van kwalitatief naar personen gekeken. Iemand met tien jaar 
ervaring wordt gelijkgesteld aan iemand zonder ervaring. 

Grote vraag buitenwereld (personeel) 
Een krapper wordende arbeidsmarkt heeft ook zijn invloed op de Koninklijke Luchtmacht. De 
Koninklijke Luchtmacht bestaat voor het grootste dee! uit technisch opgeleid personeel en uit 
leidinggevend personeel. De arbeidsvraag naar deze personeelsgroepen is zeer hoog, waardoor 
het ook voor de Koninklijke Luchtmacht moeilijk is om dit soort arbeidskrachten te werven en 
te behouden. 

De fundamentele problemen uit de verhaalgroep van de communicatie zijn: 

Naar beneden gerichte communicatie 
Binnen de Koninklijke Luchtmacht wordt er bijna alleen van boven naar beneden 
gecommuniceerd. Een persoon met een bepaalde rang communiceert over het algemeen 
slechts met personen die een lagere rang bezitten. Slechts informeel contact (kantinecontact) 
vindt plaats tussen personen van gelijke rang. 
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4.3.5.2 Diagnose 

Bij het analyseren van de diagramrnen zijn een aantal fundamentele problemen gedefinieerd. 
Acties ter verbetering moeten gericht zijn op deze fundamentele problemen. Om de actie beter 
te kunnen formuleren is eerst per fundamenteel probleem onderzocht wat de reden en of 
oorzaak ervan is. Het resultaat is per fundamenteel probleem van elke verhaalgroep 
weergegeven. 

Onduidelijkheid van taken 
De fundamentele problemen uit de verhaalgroep 'taakonduidelijkheid' zijn veel 
veranderingen, onduidelijk doorgegeven beleid, slechte informatievoorziening en matig 
niveau en of verkeerde opleiding van de starters. Per fundamenteel probleem is onderzocht 
wat de reden en of oorzaak is. 

Vee! veranderingen 
Aan de organisatie van het 930-squadron (en aan de gehele Koninklijke Luchtmacht) worden 
steeds hogere en andere eisen gesteld. Dit heeft tot gevolg dat de huidige bedrijfsvoering in 
sommige opzichten niet meer voldoet. De organisatie zal zich moeten aanpassen en 
veranderen. De hogere eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn het gevolg van de 
steeds hogere druk op efficientie en effectiviteit. Deze druk kan in veel bedrijven worden 
waargenomen en is nu ook binnen de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht van 
toepassing. Lange tijd is bij de Koninklijke Luchtmacht de aandacht vooral gevestigd geweest 
op het optimaal uitvoeren van haar taken waarbij kosten nauwelijks een rol speelden. Nu is dit 
echter niet meer het geval en door deze aandachtsverschuiving zijn er in korte tijd veel 
veranderingen doorgevoerd. De Koninklijke Luchtmacht is eigenlijk aan een inhaalrace bezig 
(ten opzichte van andere bedrijven). In korte tijd moet de opgelopen achterstand worden 
weggewerkt en tevens moeten er voor de huidige situatie veranderingen worden doorgevoerd. 

Onduidelijk doorgegeven beleid 
Er bestaat voor veel personen binnen het 930-squadron onduidelijkheid over het beleid. Dit is 
vooral het geval bij de uitvoerenden. De achterliggende oorzaak van deze onduidelijkheid kan 
worden gevonden in lange informatielijnen en vergaande opdeling van de organisatie. 
Wanneer er naar de organogrammen van de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht wordt 
gekeken, kan worden waargenomen dat de organisatie zeer groot is en uit vele niveaus bestaat. 
Het nadeel van deze vele niveaus is dat de weg van boven naar beneden lang is en daarmee 
ook de informatiestromen. Lange informatiestromen resulteren in veel ruis en dus verlies aan 
informatie. Onduidelijkheden en verdraaiingen van informatie treden daardoor op. 
Het opdelen van de organisatie in veel verschillende organisatie eenheden (zoals dit kan 
worden waargenomen in veel grote bedrijven en ook in de organisatie van de Koninklijke 
Luchtmacht) heeft als gevolg dater suboptimalisatie kan ontstaan. Optimalisatie van de 
deelorganisatie gaat voor optimalisatie van de gehele organisatie. Men richt zich alleen op de 
eigen deelorganisatie. Er ontstaat een vervreemding van de overige organisatiedelen. 
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Slechte informatievoorziening 
lnformatie wordt op veel verschillende plaatsen opgeslagen. Er is meestal geen standaard 
opmaak en er kunnen tegenstrijdigheden aanwezig zijn. Het is niet duidelijk waar de 
informatie verkrijgbaar is en organisatorische grenzen verhinderen in veel gevallen de 
distributie van informatie. 

Matig niveau I verkeerde opleiding starters 
Door het lage aanbod van arbeid van buiten en de grote vraag en doorstroom binnen de 
organisatie wordt er minder kritisch gekeken naar vooropleiding, 'men pakt wat men kan 
krijgen'. ('Een matig gekwalificeerde medewerker is altijd nog beter dan geen medewerker' .) 

Personeelsproblematiek 
Bij de verhaalgroep 'personeelsproblematiek' zijn de fundamentele problemen vooral te 
vinden in de kwantitatieve benadering van personeel, carriere jagers en de grote vraag van 
personeel buiten de organisatie. Onderzocht is, wat de oorzaak en of reden van elk van deze 
fundamentele problemen is. 

'Carrierejagers ' 
Men is binnen deze organisatie gefixeerd op rang. Bepaalde taken mogen pas worden 
uitgevoerd wanneer men een bepaalde rang heeft bereikt. Tevens is het niet ( of zeer moeilijk) 
mogelijk om rangen over te slaan. Dus om een bepaalde functie te bereiken, moet iemand 
eerst de weg, qua rangen, afleggen die tot die bepaalde functie leidt. Er worden soms personen 
van hoger hand snel door de organisatie gestuurd, zodat zij een bepaalde functie kunnen 
uitvoeren. Deze personen worden dus geforceerd een 'carrierejager' te zijn. 
Er ontbreekt in veel gevallen een (sterke) band met de werkzaamheden die men uitvoert. Het 
gevolg is dat het voor een persoon een gemakkelijkere beslissing om door te solliciteren. Er is 
geen sterke binding met de huidige taak, waardoor het voordeel van een hogere functie snel 
zwaarder zal wegen. Tevens is het snelle doorstromen al bijna ingeburgerd in de organisatie 
en wordt het doorstromen vergemakkelijkt door het tekort aan personeel. Deze problematiek 
is echter alleen van toepassing op het officiersniveau. Op lager niveau is doorstromen 
ongebruikelijk. 

Kwantitatieve personele benadering 
Dit probleem is ook een indirect gevolg van de hiervoor genoemde rangfixatie. Doordat alles 
aan rang wordt gekoppeld, worden de personen binnen dezelfde rang ( en op hetzelfde 
vakgebied) als gelijken beschouwd. Werknemers worden gezien als 'poppetjes' met een 
bepaalde rang en niet meer als individuele personen. 

Grote vraag buitenwereld (personeel) 
Een krapper wordende arbeidsmarkt oefent een grotere druk uit op de organisatie van de 
Koninklijke Luchtmacht. Tevens is door het afschaffen van de dienstplicht een constante 
personeelstroom tenietgedaan. De Koninklijke Luchtmacht had de bevoorrechte positie om uit 
dienstplichtigen personen te kunnen kiezen. De dienstplicht voldoen bij de Koninklijke 
Luchtmacht was zeer gewild onder de dienstplichtigen. 
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Communicatie 
Het fundamentele probleem van de verhaalgroep ' communicatie ' is vooral te vinden in de 
naar beneden gerichte communicatie. Er is onderzocht wat de onderliggende oorzaak en of 
reden is van dit fundamentele probleem. 

Naar beneden gerichte communicatie 
Bijna alles wordt aan een rang toegewezen en zo dus ook de cornmunicatie. De communicatie 
geschiedt eigenlijk alleen van boven naar beneden (naar onderliggende rang). Binnen de 
Koninklijke Luchtmacht heerst er een zeer sterke voorkeur voor topdown- en 
pushbenaderingen. Slechts informeel contact ( eerder in dit verslag kantinecontact genoemd) 
vindt plaats tussen personen op gelijk niveau, maar wordt in veel gevallen als ongewenst 
beschouwd. 

Samengevat kan het volgende gesteld worden. 
Uit de stroomanalyse zijn een aantal fundamentele problemen gedefinieerd. Voor deze 
problemen is onderzocht wat de achterliggende reden en of oorzaak is. Kernpunten bij deze 
achterliggende redenen en of oorzaken zijn: 

lange 'ruisgevoelige ' stromen; 
- sterk opgesplitste organisatie; 
- eenrichtingscommunicatie; 
- lage binding met functie; 
- moeilijk toegankelijke informatie; 
- rangfixatie; 
- grote vraag naar personeel van buitenaf. 

Aanbevelingen die in de volgende hoofdstukken worden gepresenteerd zijn er op gericht om 
deze problemen op te lossen. Als aandachtspunt zijn de hiervoor genoemde kempunten 
genomen. Wanneer deze kempunten worden aangepakt, zullen de daaruit volgende 
problemen, zoals deze door middel van stroomanalyse zijn vastgelegd, veranderen. Het is 
echter niet vanzelfsprekend dat al deze problemen als gevolg van de acties geheel zullen 
verdwijnen, want het is niet zeker dat alle achterliggende oorzaken van die problemen zijn 
blootgelegd. 
In het volgende hoofdstuk wordt een ontwerp gegeven dat als basis dient voor de beoogde 
organisatieverbetering. 
De stroomanalyse van Porras bestaat uit zeven stappen. In dit hoofdstuk is de stroomanalyse 
echter afgesloten bij de vijfde stap waarbij er een diagnose wordt gesteld van wat de 
achterliggende reden en of oorzaak is van de waargenomen problemen. Het formuleren van 
actieplannen en het volgen van het veranderproces worden afzonderlijk in de volgende 
hoofdstukken behandeld. 
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Hoofdstuk 5 Ontwerp voor organisatieverandering 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn een aantal kempunten geforrnuleerd. Deze kempunten hebben 
betrekking op de achterliggende redenen en of oorzaken voor een groot aantal eerder, door 
middel van een stroomanalyse, bepaalde problemen. De bedoeling is geweest een ontwerp 
voor organisatieverandering te genereren, dat zich richtte op deze kempunten. 
Eerst moest er worden bepaald op welke wijze het ontwerp oplossing moest bieden aan de 
verschillende kempunten. Het ontwerp moest dus bestaan uit een aantal onderdelen die zich 
richten op de verschillende kempunten. Deze onderdelen vorrnden de bouwstenen van het 
ontwerp. Nadat de bouwstenen van het ontwerp waren bepaald, kon de opbouw van het 
ontwerp plaatsvinden. Een ontwerp kan niet zomaar worden toegepast, de kans van slagen van 
een project moet maximaal zijn. Er moet dus eerst worden voldaan aan een aantal kritieke 
voorwaarden. Om aan te geven op welke wijze dit ontwerp kan worden toegepast binnen de 
organisatie van het 930-squadron zijn aan het eind van dit hoofdstuk een drietal fasen voor 
toepassing en implementatie gegeven. 

5.2 Onderdelen van het ontwerp 

Zoals in paragraaf 4.3 verrneld is, zijn er een aantal kempunten te definieren binnen de 
organisatie van het 930-squadron, die reden en of oorzaak zijn voor een groot aantal 
problemen. In deze paragraaf is bekeken op welke wijze er per kempunt een oplossing 
geboden kan worden. Deze oplossingen vorrnen de basis (bouwstenen) van het ontwerp van 
organisatieverandering. 

Lange stromen 
In de organisatie is er sprake van lange (en daarrnee ruisgevoelige) communicatiestromen. 
Wanneer inforrnatie door veel verschillende personen moet worden doorgegeven treedt er snel 
een verschuiving van de inhoud van de inforrnatie op. Verschillend uitleg geven aan dezelfde 
woorden, naar eigen inzicht vertalen, extra verduidelijken, inkorten en dergelijke van de 
inforrnatie zorgen ervoor dat de inforrnatie die aan het begin van de stroom is vrijgegeven niet 
gelijk is aan de inforrnatie die aan het einde wordt ontvangen. 
Dit probleem kan op twee manieren worden tegengegaan. De stromen kunnen worden verkort 
en de 'ruisgevoeligheid' kan worden verrninderd. 
Door de lengte van de stromen in te korten kan het aantal verstoringen binnen deze stromen 
worden verrninderd. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door het aantal niveaus, 
waarlangs de inforrnatie verloopt, te verrninderen. 
Het verrninderen van de ruisgevoeligheid komt neer op het verbeteren van de 
inforrnatiestromen. De kans op verstoringen en de invloed van verstoringen zullen worden 
verrninderd. Methoden om dit te bewerkstelligen kunnen bijvoorbeeld zijn: het 
standaardiseren van inforrnatiestrornen, opstellen van eisen waaraan inforrnatie moet voldoen, 
vastleggen van inforrnatie op papier en verbeteren van de kwaliteit van 
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informatiedoorgiftepunten ( opleidingen in geval van person en en moderniseren in geval van 
systemen). 

Sterk opgesplitste organisatie 
In de organisatie van het 930-squadron is een sterke mate van (interne) verzelfstandiging waar 
te nemen. De verschillende onderdelen van het 930-squadron zijn zo goed als zelfstandig. Bij 
verzelfstandiging horen een aantal voorwaarden. Keizer en Vosselman stellen in 'Controlling 
in de Praktijk' (Keizer & Vosselman, 1995) dat elk bedrijf is op te delen naar de mate van 
zelfstandigheid. Per fase van verzelfstandiging horen een aantal organisatorische voorwaarden 
wil er sprake zijn van succesvolle bedrijfsvoering9

. Een van de hoofdvoorwaarden voor 
verzelfstandiging is het marktprincipe van verrekening. Bij ( een redelijke mate van) 
verzelfstandiging, biedt een organisatie(-deel) een product aan, aan een andere organisatie(
deel) voor een bepaalde prijs. De prijs wordt bepaald op basis van onderhandelingen tussen 
verstrekkende en ontvangende partij. De aard, intensiteit, prioriteit en schaarste van het te 
leveren product warden in deze onderhandelingen meegenomen. Er zijn dus twee 
gelijkwaardige partijen aanwezig, die onderhandelen over het te verstrekken product, de prijs 
en de voorwaarden. 
In de situatie van het 930-squadron is er geen sprake van gelijkwaardige partijen en of 
onderhandelposities en dus ook niet van prijsbepaling en of afrekening. Er is echter wel een 
sterke mate van verzelfstandiging waar te nemen. Er is dus sprake van een organisatievorm 
waarbij niet wordt voldaan aan een eerder gestelde voorwaarde voor deze organisatievorm. 
Dit probleem kan warden opgelost door het aanpassen van de organisatievorm of door het 
creeren van voorwaarden. 
Het aanpassen van de organisatievorm houdt in dat er voor een organisatievorm moet worden 
gekozen waarbij er aan de aanwezige voorwaarden (in de huidige situatie) wordt voldaan. ( In 
dit geval zal dat neerkomen op een afname van zelfstandigheid.) 
Het creeren van voorwaarden kan worden bewerkstelligd door het ontwikkelen van 
gelijkwaardige partijen. Wanneer er sprake is van gelijkwaardigheid warden de partijen 
gedwongen om samen te werken en te onderhandelen om tot overeenstemming te komen. 
Dwang en gebrek aan inzicht (ten opzichte van elkaar) zullen worden vervangen door 
onderhandelingen en samenwerking. 

Rangfixatie 
De rang van een bepaalde persoon bepaald welke taken een persoon is toegestaan uit te 
voeren. Een functie is meestal gekoppeld aan een rang. Iemand die capabel is een functie en of 
taken uit te voeren maar niet de rang heeft die bij de betreffende functie hoort, is dan niet 
toegestaan om die functie en of taken uit te voeren. Voor een groat dee! is de rangfixatie te 
wijten aan de militaire achtergrond. De rangfixatie is een onderdeel van de cultuur van de 
organisatie. De vraag is dan ook in hoeverre het aan te bevelen is om deze fixatie op te heffen. 

Eenrichtingscommunicatie 
Binnen een leger (en dus ook binnen de Koninklijke Luchtmacht) heerst de instelling dat 

9 Voor een overzicht en samenvatting van vergelijkbare literatuur wordt verwezen naar de 
literatuurstudie, uitgevoerd bij aanvang van het afstudeeronderzoek (Mekking, 1998). 
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denken en doen gescheiden moeten zijn. Er is een duidelijke scheiding waar te nemen tussen 
personen die beslissingen nemen en personen die de beslissingen uitvoeren. In deze 
organisatie is het niet gebruikelijk dat personen op eigen initiatief iets gaan ondememen. 
Informatiestromen tussen verschillende niveaus bestaan daarom alleen uit bevelen geven (top
down) en rapportage of aanvraag benodigdheden (bottum-up ). De informatiestromen zijn 
eigenlijk dus eenrichtingskanalen, bevelen worden gegeven en informatie (rapportage) 
hierover wordt opgevraagd. 
Er kan pas ( open) communicatie tussen verschillende partijen zijn wanneer beide partijen een 
gelijkwaardig gespreksniveau hebben. Beide partijen moeten geholpen zijn met het 
overbrengen van informatie. De partijen moeten elk een eigen inbreng hebben in deze 
overdracht van informatie. Om beide partijen een bepaalde hoeveelheid ' eigen' informatie te 
laten hebben moet elk van de partijen een eigen werkgebied hebben. Binnen haar werkgebied 
is een bepaalde partij beter bekend dan een willekeurige andere partij. Zo heeft elke partij een 
eigen werkgebied en is er wederzijdse (informatie-) afuankelijkheid ontstaan. 

Lage binding met functie 
Binnen het 930-squadron kunnen personen worden waargenomen die een lage binding met 
hun functie hebben. Zij voeren hun taken uit, maar vaak weten zij niet of interesseert het hen 
niet waarom ze die taken uitvoeren. Het uitvoeren van hun taken is een standaardhandeling 
geworden. Doordat deze personen weinig binding hebben met hun functie, hebben zij ook 
weinig binding met de omgeving van die functie. Slecht contact met omgeving, weinig 
inzicht, verkeerd of slecht aansturen van personen, misopvattingen en dergelijke kunnen 
worden aangemerkt als gevolg. 
Hackman & Oldham stellen in hun 'Job Characteristics Theory' (Hackman & Oldham, 1980) 
dat persoonlijk en werkresultaat wordt bepaald door drie kritieke psychologische 
gemoedstoestanden 10

. De toestand van het ondervonden verantwoordelijkheidsgevoel voor het 
behaalde resultaat is vergelijkbaar met de band die een persoon heeft met de taak die door die 
persoon is uitgevoerd. Deze toestand wordt bepaald door de mate van autonomiteit 11

. 

Een wijze om de band met een functie te vergroten is de persoon een (in dit geval) grotere 
verantwoordelijkheid toe te bedelen. Door het krijgen van meer verantwoordelijkheid (en de 
daarbij horende vrijheden, verplichtingen e.d.) zal een persoon gemotiveerder zijn om zijn of 
haar taak uit te voeren. In groepsverband kan de verantwoordelijkheid over verschillende 
personen worden verdeeld. 

Moeilijk toegankelijke informatie 
Veel informatie binnen het 930-squadron is wel aanwezig maar moeilijk toegankelijk. De 
informatie is verspreid, heeft verschillende opmaakvormen, is soms tegenstrijdig en is 
moeilijk combineerbaar. Tevens is er een verband met eerder genoemde problemen. De 
eenrichtingscommunicatie en het koppelen van de informatiebehoefte en het recht op het 
aanvragen van informatie aan een rang, verslechteren de toegankelijkheid van informatie. 

10 Experienced meaningfulness of the work, experienced responsibility for outcomes of the 
work and knowledge of the actual results of work activities. 
11 Autonomiteit is de mate van toegestane individuele substantiele vrijheid, onafuankelijkheid 
en de mate van vrijheid voor het inplannen en uitvoeren van werkzaamheden. 
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Er zijn binnen deze problematiek een aantal hoofdpunten te onderscheiden. 
- De informatievorm is niet uniform. Bij combinatie van informatievormen moet soms eerst 

een vertaling plaatsvinden. Aan te raden is een uniforme informatievorm te creeren. 
Wanneer dit niet mogelijk is of zeer moeilijk te realiseren (kosten e.d.) is het aan te raden 
om de informatievormen aan elkaar te relateren door een aantal standaard basispunten. 
(Dus een standaard basisopmaak die later specifiek wordt toegespitst op de behoeften.) 
Naast het veranderen van de informatievorm kan ook de koppeling worden verbeterd. Er 
kunnen standaard vertaalsystemen worden ontwikkeld die informatie naar de juiste vorm 
veranderen wanneer deze wordt opgevraagd. 
De informatie is over veel plaatsen verspreid. Het is niet altijd duidelijk waar de 
informatie op te vragen is en wie er allemaal een eigen informatieopslag heeft. Het hebben 
van eigen informatieopslagplaatsen heeft meestal tot gevolg dat veranderingen en 
aanpassingen van informatie alleen worden doorgevoerd binnen de eigen 
informatieopslagplaats. 
lnformatieopslagplaatsen kunnen worden verbonden of worden gecentreerd. Wanneer er 
gekozen wordt om informatieopslagplaatsen te centreren, rijst de vraag waar deze 
gepositioneerd moet worden. Uitersten hierbij zijn bij de bron of in de top van de 
organisatie. Bij de bron wordt de informatie geproduceerd en kan dan in haar meest pure 
( en ruwe) vorm worden opgeslagen. Aan de top wordt de informatie voordat het wordt 
opgeslagen bewerkt zodat de informatie een zo groot mogelijke waarde krijgt. 

Grote personeelsvraag (van buiten) 
Technisch geschoolde arbeidskrachten lijken op dit moment op de arbeidsmarkt schaars en 
zeer gewild. Huidige wervingscampagnes, politieke aandacht, hoeveelheid advertenties, 
hoogte van het aangeboden loon, e.d. onderschrijven dit beeld. Dit heeft invloed op elk bedrijf 
dat gebruik maakt van deze arbeidssoort. De Koninklijke Luchtmacht is daar dan ook geen 
uitzondering op. 
Het opheffen van de schaarsheid is voor deze organisatie onmogelijk. Om toch voldoende 
technisch geschoolde arbeidskrachten binnen de organisatie te krijgen moet er dus op een 
andere manier met dit gegeven worden omgegaan. 
Om aan deze problematiek het hoofd te bieden zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. 
Men kan intern de vraag naar technisch geschoold personeel verlagen, intern het aanbod 
verhogen of de ' kwaliteit ' van de arbeid verbeteren. 
Het verlagen van de vraag is een optie die moeilijk realiseerbaar is. Mogelijkheden op dit 
gebied moeten vooral gezocht worden in het zo juist mogelijk benutten van de schaarse 
arbeid. Er mag dan enkel een beroep gedaan worden op de schaarse arbeid wanneer dit echt 
nodig is. Dus werkzaamheden die door niet technisch opgeleide personen kunnen worden 
verricht, moeten dan door niet technisch opgeleide personen uitgevoerd worden. 
Het verhogen van het aanbod kan bijvoorbeeld geschieden door het beschikbaar maken van 
meer ( of kortere) opleidingen. 
Verbeteren van de kwaliteit is vooral gericht op het beter gebruik maken van dezelfde 
arbeidskrachten. Het !anger gebruik kunnen maken van dezelfde arbeidskracht is hiervan een 
voorbeeld. 
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5.3 Ontwerp voor organisatieverandering 

In dit gedeelte van het verslag is een ontwerp voor organisatieverbetering uitgewerkt. Het 
ontwerp moet oplossing bieden voor de aan het licht gebrachte problemen. Beschreven is 
waaruit het ontwerp bestaat, wat de hoofdpunten van het ontwerp zijn en op welke wijze het 
ontwerp oplossing biedt aan de gestelde kempunten. 

5.3.1 Het ontwerp 

In het ontwerp worden twee partijen onderscheiden, het 930-squadron en de klant. Het 930-
squadron is de dienstverlenende partij en onder klanten worden alle ( ondersteuning) vragende 
partijen beschouwd. 
Elke partij is in drie verschillende niveaus opgedeeld. Per niveau is er een blok van 
onderhandelingen en afspraken. De horizontale pijlen stellen de inbreng, rechten en plichten 
van deze onderhandelingen en afspraken voor. De verticale pijlen zijn de randvoorwaarden 
die gesteld zijn voor de werkruimte van een bepaald niveau. Van bovenaf worden de 
voorwaarden gesteld voor de onderhandelingen en afspraken die op een lager niveau gemaakt 
mogen worden. Figuur 5.1 is een schematische weergave van het ontwerp voor 
organisatieverbetering. 

Klant 

Beleid 

Bestuur 

Beheer 

J 

1~-~r 
k 

Onderhandelingen 
& afspraken 

Figuur 5.1 Ontwerp voor organisatieverbetering 

De drie niveaus 

930-squadron 

Bestuur 

Beheer 

Elke partij is opgedeeld in drie niveaus. Deze niveaus zijn strategisch (beleid), tactisch 
(bestuur) en operationeel (beheer). Zoals in hoofdstuk 3 is vermeld komen deze niveaus 
overeen met de achtereenvolgens bestaande niveaus: staf 930-squadron, hoofd-PVE & lokaal 
bedrijfsbureau en werkeenheid. (Er is binnen het ontwerp gekozen voor de bestaande 
organisatie onderdelen.) 
In het ontwerp is voor elk van deze niveaus een domein vastgesteld. 
Het domein van het strategisch niveau komt overeen met de lange termijnbeslissingen, van het 
bepalen van de te volgen strategie tot het bepalen van de na te streven doelen. De tijdsruimte 
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van de lange termijnbeslissingen varieert van een half jaar tot ongeveer drie tot vier jaar. In de 
organisatie van de Koninklijke Luchtmacht is het niet mogelijk om op dit niveau binnen de 
organisatie uitspraken te doen over een langere tijdshorizon. 
Het domein van het tactische niveau komt overeen met de middellange termijnbeslissingen, 
hieronder vallen bijvoorbeeld beslissingen over de te gebruiken methodes en de 
productiecondities. De tijdsruimte van de middellange termijnbeslissingen beslaat de tijd van 
ongeveer een week tot een half jaar. 
Het domein van het operationele niveau komt overeen met de korte termijnbeslissingen. Korte 
termijnbeslissingen houden zich bezig met beslissingen over de in te zetten middelen ten 
einde de gestelde doelen (onder de bepaalde condities) te vervullen. De tijdsruimte van de 
korte termijn beslissingen is maximaal een week. 

Horizontale verbanden 
Elk niveau onderhandelt met het gelijke niveau van de andere partij. Onderhandelingen en 
afspraken hebben betrekking op hetzelfde domein. Door de onderhandelingen zal er een 
raamwerk van afspraken ontstaan. Deze afspraken moeten bindend zijn voor beide partijen. 
De afspraken leiden voor beide partijen tot rechten en plichten. Aan het niet nakomen van 
plichten zullen consequenties moeten warden gekoppeld. Het afhandelen en beoordelen van 
deze consequenties zal op hoger niveau moeten warden gedaan. Binnen het domein van een 
niveau ligt de verantwoordelijkheid ook geheel op dat niveau. De kaders van 
onderhandelingen en afspraken kan warden getypeerd door de volgende vaak gebruikte 
begrippen: 
Raamcontract 
Transactieovereenkomst 
Beste!- en levervoorwaarden 

Verticale verbanden 

Werkkader op strategisch niveau 
Werkkader op tactisch niveau 
Werkkader op operationeel niveau 

Elk bovenliggend niveau bepaalt de randvoorwaarden voor het onderliggende niveau. Zo 
wordt door middel van middellange termijnbeslissingen de werkruimte bepaald voor korte 
termijnbeslissingen. 
Het ontwerp is zoals de visuele weergave weergeeft gelijk aan een piramide. Elk niveau heeft 
duidelijk afgebakende grenzen en tezamen vormen zij een geheel. 

5.3.2 Centrale punten in ontwerp 

In het ontwerp staan een aantal punten centraal. Deze punten zijn: 
- invoering van een onderhandelingssituatie; 
- direct contact en communicatie (verkorte stromen); 
- duidelijke toewijzing en beschrijving van taken en verantwoordelijkheden; 
- beslissingen nemen daar waar nodig. 

Jnvoering onderhandelingssituatie 
Elk niveau krijgt een duidelijk afgebakend werkgebied. Binnen dit werkgebied is dit niveau 
vrij om binnen bepaalde grenzen beslissingen te nemen. Deze grenzen zijn door het 
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bovenliggende niveau bepaald. Het bepalen van deze grenzen is op het bovenliggende niveau 
weer onderwerp van onderhandeling. Elk van de niveaus moet namelijk onderhandelen met 
het gelijke niveau van de andere partij over het te leveren product, de te betalen prijs en de 
geldende voorwaarden. 

Direct contact en communicatie 
In het ontwerp worden de verschillende lagen in de organisatie gedwongen samen te werken. 
Op elk niveau moet er overeenstemming en samenwerking binnen de grenzen van dat niveau 
worden bereikt. Contact hoeft niet meer via omwegen (bovenliggende niveaus) te verlopen. 
Toestemming hoeft niet meer eerst gegeven te worden alvorens er actie mag worden 
ondemomen, want die goedkeuring is namelijk (zolang het binnen de gestelde grenzen blijft) 
al gegeven. Organisatiedelen kunnen elkaar dus rechtstreeks benaderen voor de te leveren 
ondersteuning en informatie. Contact zal ontstaan tussen de personen die beide verstand 
hebben van het onderwerp van communicatie. Tevens kunnen personen direct worden 
aangesproken voor wat die personen hebben aangeleverd. 

Duidelijke toewijzing en beschrijving van taken en verantwoordelijkheden 
Elk niveau heeft een eigen duidelijk afgebakend domein. Dat niveau is verantwoordelijk voor 
alle beslissingen die betrekking hebben op <lat gebied. Het niveau maakt bindende afspraken 
met het gelijke niveau van de andere partij. Verantwoordelijkheid wordt direct en duidelijk 
gelegd door middel van deze afspraken. 

Beslissingen genomen daar waar nodig 
Per niveau wordt binnen het ontwerp een onderhandelsituatie ingevoerd. Er zal worden 
onderhandeld door die personen met dezelfde kennis en achtergrond over de onderwerpen 
waar die personen het meest bekwaam in zijn. 

5.3.3 lnvulling van bet ontwerp 

In paragraaf 5.2 zijn een aantal bouwstenen uitgewerkt die als basis dienden voor het ontwerp 
voor organisatieverbetering. Hieronder zal worden besproken op welke wijze het ontwerp 
invulling geeft aan deze bouwstenen en zo oplossing biedt aan de eerder gestelde kempunten. 

Communicatiestromen 
Lange stromen, is geconcludeerd, zorgen binnen een organisatie voor ruis. Onduidelijkheden 
en miscommunicatie komen hieruit voort. Om dit probleem op te lossen is geopperd om de 
stromen te verkorten en of te verbeteren. 
In het ontwerp wordt gebruik gemaakt van directe communicatie. Personen gaan rechtstreeks 
de personen benaderen waarvan zij iets will en weten of aan wie zij iets willen doorgeven. Op 
deze wijze worden een aantal tussenliggende personen overgeslagen. De 
communicatiestromen worden hierdoor korter. Tevens zullen de personen met elkaar 
communiceren die verstand hebben van het onderwerp van de communicatie. Op deze wijze 
zal tevens de kwaliteit van de communicatie verbeteren. (Dus zowel een verkorting als een 
verbetering van de informatiestromen.) 
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Eenrichtingscommunicatie, zoals deze eerder is besproken, heeft als gevolg dat er alleen nog 
sprake zal zijn van het geven van bevelen. Als oplossing is geopperd om een gelijkwaardig 
gespreksniveau te laten ontstaan. Dit gelijkwaardig gespreksniveau kan worden gecreeerd 
door afhankelijkheid te laten ontstaan. Afhankelijkheid is gevolg van eigen specialisatie, van 
het hebben van een bepaald eigen domein. 
Binnen het ontwerp zijn een aantal niveaus bepaald. Deze niveaus zijn voor de beslissingen 
behorende tot dit niveau verantwoordelijk. Door het hogere niveau worden weliswaar de 
randvoorwaarden gesteld, maar voor de nadere invulling is het niveau vrij. Een niveau heeft 
dus haar eigen domein. Op deze wijze is er verticale afhankelijkheid ontstaan. De horizontale 
afhankelijkheid is het gevolg van de invoering van een onderhandelingssituatie. 

Organisatievorm 
Een sterk opgesplitste organisatievorm kan alleen goed functioneren wanneer er voldaan is 
aan een aantal randvoorwaarden. Hoofdvoorwaarde is dat er sprake moet zijn van een 
marktmechanisme. Beide partijen (vragend en aanbiedend) moeten op een gelijkwaardig 
niveau met elkaar staan. 
In het ontwerp wordt uitgegaan van een onderhandelsituatie. Aanbiedende en vragende 
partijen moeten met elkaar in onderhandeling gaan over de te leveren ondersteuning. De beide 
partijen zijn hier afhankelijk van elkaar. Er moet namelijk overeenstemming ontstaan alvorens 
er ondersteuning kan worden uitgevoerd. Dit zal leiden tot goed overdachte beslissingen op 
het gebied van inzet van capaciteit en middelen, verdeling van schaarse middelen en 
capaciteit, geleverde kwaliteit en de te betalen prijs voor de ondersteuning. 
Daamaast ontstaat er door het directe contact een beter inzicht en begrip in de achterliggende 
organisatie van de andere partij. 

Rangfixatie 
De rangfixatie is zoals al eerder is vermeld een dee! van de (militaire) organisatiecultuur. Het 
organisatieveranderontwerp gaat echter niet specifiek in op deze problematiek. Echter zullen 
bepaalde verantwoordelijkheden binnen dit ontwerp worden toegewezen aan functies op 
uitvoerend niveau. De scheiding tussen denken en doen wordt hierdoor deels tenietgedaan. De 
toewijzing hoeft niet meer enkel op basis van rang te geschieden, maar tevens op basis van 
taakinhoud en werkniveau. 

Functiebinding 
Een !age binding met functie werkt, zoals geconstateerd is door middel van de stroomanalyse, 
een snelle doorstroom en leegloop in de hand. Voor veel personen is de drempel om een 
functie ' vaarwel te zeggen ' niet hoog. Een manier om een sterke band te laten ontstaan van 
een bepaalde persoon met zijn of haar functie , is het geven van een bepaalde 
verantwoordelijkheid voor die functie. 
Binnen het ontwerp zijn de verschillende verantwoordelijkheden gekoppeld aan de 
verschillende uitvoeringsniveaus. Elk niveau heeft een duidelijk afgebakend 
verantwoordelijkheidsgebied binnen de uitvoering van het proces van het leveren van 
ondersteuning. Omdat men vrij is te handelen naar eigen inzicht op zijn of haar domein zal er 
een grater verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan. 
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Tevens zal men, door het invoeren van direct contact, ook op horizontaal niveau direct 
worden aangesproken op de door zijn of haar geleverde ondersteuning. Men wordt 
geconfronteerd met de gevolgen van het door hem of haar geleverde product, dit in zowel 
positieve als negatieve zin. 

Toegankelijkheid informatie 
De informatie is binnen de organisatie moeilijk toegankelijk. Er zijn veel verschillende 
plaatsen waar informatie is opgeslagen, er is geen eenduidige opmaak voor de informatie, het 
is onduidelijk waar bepaalde informatie te vinden is en informatie is vaak verdeeld over de 
verschillende plaatsen. 
Het is in deze situatie aan te raden om gebruik te maken van standaard 
informatieopslagplaatsen, gepositioneerd daar waar de informatie vandaan komt, met andere 
woorden zo dicht mogelijk bij de bron. Het positioneren van informatie bij de bron heeft als 
voordeel <lat de informatie niet is blootgesteld aan veel ruis van lange stromen. Daamaast is 
het dan voor iedereen duidelijk waar men de benodigde informatie kan opvragen. Het 
opstellen van de centrale informatiebron heeft als voordeel dat het 'eigen bronnen' tegengaat 
en daarmee tegenstrijdigheden, verouderde gegevens en redundantie. 
Tevens moet er een standaard worden ontwikkeld voor de uitvoeringsvorm van de informatie. 
Deze standaard moet vooral gericht zijn op de basisinformatie. In deze standaard gaat het er 
dus om dat de centrale (en belangrijke) informatiedelen op de algemene (en standaard) wijze 
worden opgeslagen ( aanvullende informatie en niet standaard informatie zou op passende 
wijze en naar lokaal inzicht opgeslagen worden). 
De informatie zal moeten worden opengesteld voor iedereen die er gebruik van moet maken 
voor het uitvoeren van zijn of haar functie. 
De verschillende lagen binnen het ontwerp zijn verantwoordelijk voor beslissingen die 
betrekking hebben op dat niveau. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet er 
ook informatie over <lat domein aanwezig zijn. Als meerdere partijen informatie voor dezelfde 
bron aanleveren moet er een centrale plaats worden bepaald waar die partijen toegang tot 
hebben. 

Personeelsvraag 
De grote vraag naar technisch opgeleid personeel van buitenaf is een probleem waarvan de 
oplossing niet binnen het bereik ligt van de Koninklijke Luchtmacht. Wat binnen het bereik 
van de Koninklijke Luchtmacht ligt is het verlagen van de vraag naar technisch opgeleid 
personeel binnen de organisatie. Hiermee wordt vooral de vervangingsvraag naar personeel 
bedoeld. Wanneer het verloop van deze arbeidskrachten wordt verminderd wordt de vraag 
naar <lit soort arbeidskrachten ook verminderd. Het verloop wordt binnen het ontwerp 
tegengegaan door het creeren van een grotere binding met de functie (zie voorgaande). 

5.4 Kritieke voorwaarden 

In deze paragraaf zijn een aantal kritieke voorwaarden beschreven voor een succesvolle 
implementatie van het organisatieveranderproject. Er is gekozen voor het formuleren van 
kritieke voorwaarden alvorens uitspraken te doen over implementatie, omdat eerst duidelijk 
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de slagingskansen bepaald moeten worden alvorens er mag worden begonnen aan 
organisatieverandering. De kritieke voorwaarden zijn beschreven aan de hand van een aantal 
kernpunten 

Management 
Kritieke voorwaarden liggen in de eerste plaats op het gebied van het management. Het 
management wordt in deze organisatie uitgevoerd op stafniveau. Dit veranderproject moet 
worden ge"initieerd op stafniveau. 
Het ontwerp bestaat uit drie niveaus. Het eerste niveau dat moet worden ingevoerd is die van 
het hoogste niveau. Dit niveau geeft namelijk de randvoorwaarden voor het onderliggende 
mveau. 
Er moet sprake zijn van de continue steun van het management. Wanneer lagere niveaus 
binnen het veranderproject worden betrokken, moet zeer duidelijk de betrokkenheid en de 
motivatie van het management bekend zijn. 
De eerder genoemde motivatie moet vanuit het management worden doorgegeven aan alle 
betrokken onderliggende niveaus. 

Betrokkenheid 
Alie niveaus moeten uiteindelijk worden betrokken binnen het veranderproject, zowel intern 
als extern. Met externe niveaus worden de verschillende klantniveaus bedoeld. Ook deze 
partijen moeten weten welke rol zij moeten gaan vervullen in de nieuwe organisatievorm. 
Binnen het veranderproject moet ook op alle niveaus de noodzaak van verandering duidelijk 
gemaakt worden. Er moet overeenstemming worden verkregen over het doe! van de 
organisatieverandering. Er moet een algemeen belang worden gevormd. Dit algemeen belang 
moet weerstand gebaseerd op schijnbare machtsaantasting voorkomen. De persoonlijke 
belangen moeten aan de kant worden gezet, er moet een sfeer ontstaan van een gezamenlijk 
streven naar een betere organisatie. 

Haalbaarheid 
De haalbaarheid bestaat uit een aantal onderdelen (voor uitwerking van dit begrip zie bijlage 
6). Deze onderdelen zijn: budget, passendheid, risico en winst. Er moet op alle vier de 
onderdelen van haalbaarheid worden voldaan om het slagen van een project te kunnen 
bewerkstelligen. 

Het budget bestaat uit middelen die zijn vrijgemaakt om de verandering te ondersteunen. De 
middelen die vooral nodig zijn, is in dit geval tijd. De verschillende personen behorende tot 
een der drie niveaus moeten voldoende tijd hebben om tot overeenstemming te komen en om 
eventueel lagere niveaus te begeleiden. 
Het ontwerp voor organisatieverandering is in overeenstemming met de huidige 
organisatievorm. De verandering zal echter we! een verschuiving teweegbrengen in de 
organisatiecultuur. Er moet echter worden opgemerkt dat het hier niet gaat om een compleet 
nieuwe vorm, de bedoelde vorm is namelijk gedeeltelijk terug te vinden in de 'in het veld' -
organisatievorm. 
Het risico van het niet succesvol doorvoeren van een veranderproject moet zo laag mogelijk 
worden gehouden. Dit kan bewerkstelligd worden door te voldoen aan de eerder genoemde 
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voorwaarden op de gebieden management en betrokkenheid. Tevens moet een duidelijk beleid 
worden ontwikkeld voor het veranderen. Aandachtspunten bij dit beleid moeten zijn het 
verminderen van weerstand, eenduidig beleid, juist leiderschap, goede begeleiding, 
ontwikkelen van een noodzaak tot veranderen, enzovoort. De weerstand die kan optreden bij 
organisatieverandering wordt vaak onderschat, hierdoor is het dus belangrijk om veel 
aandacht te schenken aan de bronnen van weerstand. (Belangrijke bronnen van weerstand zijn 
(Kotter & Schlesinger, 1979, doorverwijzing: v. Aken, 1983): onbegrip en wantrouwen, 
verschil in inzicht, !age verandergezindheid en lokaal eigenbelang.) 
Bij dit project is de opbrengst (en doel) dat een groot deel van de problemen die door middel 
van de stroomanalyse zijn blootgelegd kunnen worden verholpen. Naast dit doel levert dit 
project een aantal vaak onderschatte voordelen, zoals: inzicht, betrokkenheid, motivatie, 
werkbevrediging, extra inbreng, en dergelijke. Tegenover opbrengsten staan natuurlijk kosten. 
De kosten worden in dit geval voomamelijk gemaakt in de sfeer van tijd (arbeidstijd). De 
verschillende personen moeten voldoende tijd vrijmaken om mee te werken aan de 
organisatieverandering. 
Bij het op juiste wijze uitvoeren van het project zullen de eerder genoemde voordelen altijd 
van toepassing zijn. Het is dus maar de vraag in hoeverre er, zelfs bij het niet halen van de 
gestelde doelen, echt sprake kan zijn van verlies. 

5.5 Fasen voor implementatie / toepassing 

De toepassing van het ontwerp kan worden opgedeeld in een drietal fasen. Per fase zal er een 
extra niveau worden betrokken. Begonnen wordt bij het hoogste niveau binnen het ontwerp 
(het beleidsniveau). Hieronder volgt een beschrijving van deze verschillende fasen. 
Aan het einde van deze paragraaf zijn een aantal uitspraken terug te vinden over de tijdsduur. 

Eerstefase 
De eerste fase van toepassing richt zich vooral op de hogere niveaus binnen de organisatie. 
Hier worden de hogere niveaus op vliegbasis Gilze-Rijen bedoeld. (Stafleden en hoofden van 
de verschillende squadrons.) Bij deze personen moet een noodzaak tot veranderen ontstaan. Er 
moet duidelijk worden gemaakt dat de verschillende blootgelegde problemen dermate emstig 
van aard zijn dat verbetering noodzakelijk is. Duidelijk moet worden gemaakt dat bij 
handhaving van onveranderd beleid en werkwijzen, een situatie ontstaat die voor geen van de 
partijen voordelig is. 

In de huidige situatie kan er geen garantie worden gegeven voor de uitvoering van de 
gevraagde ondersteuning. Wanneer er een aanvraag voor ondersteuning wordt gedaan 
is het niet duidelijk wanneer en of deze aanvraag zal worden uitgevoerd. Reactie op 
deze situatie zal zijn dat de verschillende vragende partijen ondersteuningscapaciteit 
willen gaan veiligstellen, door het bijvoorbeeld te reserveren (ongeacht er op dat 
moment een vraag naar bestaat). De ondersteuningscapaciteit kan hierdoor niet meer 
optimaal worden toegewezen. Conflicten, machtsmisbruik en een verslechtering van 
relaties, inzicht en begrip kunnen hiervan het gevolg zijn. 
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Van belang is het dat dit bewustzijn op dit (hogere) niveau wordt gecreeerd, omdat dit niveau 
verantwoordelijk zal zijn voor de motivatie, initiatie, beheersing en dergelijke bij het 
organisatieveranderproject. 
Er moet gezamenlijk worden bepaald waaruit de te leveren ondersteuning moet bestaan. Er zal 
moeten worden bepaald waar het maximum te leveren ondersteuning uit kan bestaan en dus 
ook wat het maximum aan te vragen ondersteuning mag en kan zijn. Omdat de gevraagde 
ondersteuning naar alle waarschijnlijkheid de te kunnen leveren ondersteuning zal overtreffen, 
moet worden bepaald aan welke vraag zal worden voldaan. Er moet overeenstemming worden 
gekregen welke ondersteuningsaanvragen voorrang krijgen en welke ondersteuningsaanvragen 
zullen worden geweigerd in geval van ondercapaciteit. 
Bij de uitvoering van deze fase zullen er verschillende sessies moeten worden gehouden. 
Hierbij is er sprake van twee soorten sessies, intern en extern gerichte sessies. lnterne sessies 
zijn vooral voorbereidend van aard. Bij deze sessies worden de onderdelen voor de 
onderhandeling bepaald; speelruimte, eisen en dergelijke. Deze sessies zullen plaatsvinden 
tussen !eden van dezelfde organisatiedelen, zoals een squadron. Externe sessies zijn vooral 
gericht op de onderhandeling en afstemming. Bij deze sessies moet er overeenstemming 
worden bereikt over (met name) de verdeling van en prioriteitstelling bij de ondersteuning. 

Samengevat heeft deze fase een aantal hoofdpunten: 
- Het ontstaan van een gevoel tot veranderen. 
- Het bepalen van de totale uit te voeren hoeveelheid werk ( ondersteuning). 
- En het verdelen over en toewijzen aan de vragende partijen van de ondersteuning. 

Tweedefase 
Na de eerste fase is duidelijk water (in grove lijnen) gedaan moet worden. Het is duidelijk 
waar de (te verwachten) gevraagde ondersteuning uit bestaat (aantal en omvang) en wie de 
vragende en uitvoerende partijen zijn. 
In de tweede fase wordt het middelste niveau betrokken. Dit is het niveau dat zich richt op de 
middellange termijnbeslissingen (bestuursbeslissingen). De personen die verantwoordelijk 
zijn voor beslissingen op dit niveau zijn de hoofden van de verschillende PVE' s en de lokale 
bedrijfsbureaus. Van het bovenste niveau hebben zij in grote lijnen de te volgen doelstellingen 
gekregen. Nu moet dus worden bepaald op welke wijze zij daar precies invulling aan willen 
geven. De te krijgen vrijheden (en verantwoordelijkheden) en de te volgen werkwijzen 
moeten worden opgesteld, zodat deze kunnen worden goedgekeurd door het bovenliggende 
niveau. Nadat deze goedkeuring (en afstemming) tussen het beleidsniveau en bestuursniveau 
heeft plaatsgevonden, zal net als in de eerste fase de voorbereidingen en onderhandelingen 
tussen dezelfde (bestuurs-) niveaus van de verschillende partijen plaatsvinden. 
Bij de voorbereidingen en onderhandelingen op bestuursniveau worden de uitkomsten van de 
onderhandelingen van het beleidsniveau natuurlijk meegenomen. Deze uitkomsten bepalen 
namelijk de grenzen van de onderhandelingen. 
Voorbeelden van de eerder genoemde vrijheden en verantwoordelijkheden zijn: het beheer 
van capaciteit en personeel, opstellen standaard informatievorm (voor opslag van historische 
gegevens), bepaling van doorlooptijden en opstellen veiligheidsvoorraden (voor zover niet 
van tevoren bepaald). 
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Accent van onderhandeling zal vooral Iiggen op de wijze van ondersteuningsaanvraag en op 
de toelevering en aflevering van producten, diensten en onderdelen. 
Kernwoorden zijn hierbij leveringscondities, levertijden, kostenbepaling en verdeling, 
kwaliteitsniveau, aanspreekpunten en bereikbaarheid. 

Samengevat bestaat deze fase uit de volgende punten: 
- Uitwerking werkruimte middellange termijn. 
- Afstemming met en goedkeuring van het hogere (beleids-) niveau. 
- Onderhandeling met gelijke niveau over specifieke invulling en uitwerking van 

werkzaamheden. 

Derdefase 
In de eerste twee fasen zijn de doelen bepaald en op welke wijze daar invulling aan gegeven 
moet worden. In de derde fase wordt het onderste niveau (het beheersniveau) betrokken. In 
deze fase zal dan moeten worden bepaald hoe de ( daadwerkelijke) uitwerking zal geschieden. 
Deze fase zal vooral voor rekening komen voor de uitvoerende organisatiedelen. Bij het 930-
squadron zijn <lat de werkeenheden. 
Op bestuursniveau is bepaald op welke wijze de verschillende ondersteuningsaanvragen 
moeten worden voldaan. De specifieke afhandeling is echter per aanvraag verschillend. 
Bepaald moet worden wat er per verschillende aanvraag nodig is en wie daarvoor 
verantwoordelijk is. Het zal in deze fase dus vooral gaan om de beschikbaarheid van de 
verschillende benodigdheden en de toewijzing ervan aan productie. 
Ook hier zal er eerst een werkkader moeten worden opgesteld en worden goedgekeurd door 
het bovenliggende niveau. Onderdelen waaruit dit werkkader bestaat zijn bijvoorbeeld: 
voorraadbeheer en onderhoud en beheer van eigen productiemiddelen. 
Na goedkeuring kunnen de verschillende partijen op <lit niveau in onderhandeling gaan over 
de precieze invulling van de door hen te leveren producten ( ondersteuning). Er zullen 
afspraken worden gemaakt over de verschillende verplichtingen die de partijen hebben binnen 
dit proces van productie. Hieronder kan men (af-)levercondities, wijze van afrekenen (of 
doorrekenen), kwaliteitsbepalingen en dergelijke beschouwen. 

Samengevat bestaat deze fase uit de volgende punten: 
- Invulling geven aan het te leveren product ( ondersteuning). 
- Afstemming met en goedkeuring van het hogere (bestuurs-) niveau. 
- Onderhandeling met gelijke niveau over specifieke invulling en uitwerking van het te 

leveren product en de na te komen productiecondities. 

Er moet echter worden opgemerkt <lat het hier niet gaat om een aflopend proces. Tijdens de 
tweede fase blijft het beleidsniveau actief om het bestuursniveau te begeleiden en door de 
feedback van de begeleiding op eigen niveau aanpassingen en verbeteringen aan te brengen. 
Dit is ook van toepassing tijdens de derde fase voor zowel het beleids- als het bestuursniveau. 
Dit geldt niet alleen 'omlaag' gezien maar ook ' omhoog'. Bij de toepassing van een fase 
kunnen al personen uit lagere niveaus gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan het 
proces. 
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Tijdspad 
Bij de toepassing van deze fasen is het moeilijk een gedetailleerd tijdspad te geven. 
De toepassing omvat de medewerking van een groot aantal personen binnen de organisatie. 
Het is niet mogelijk om de toepassing uit te laten voeren door een (kleine) projectgroep. Door 
de omvang van het aantal medewerkers moet de toepassing gecombineerd worden met de 
dagelijkse werkzaamheden. Tijd moet worden vrijgemaakt en sessies moeten aan elkaar 
worden afgestemd. 
De fasen van de toepassing van het ontwerp volgen elkaar op en kunnen niet tegelijkertijd 
worden uitgevoerd. Tevens moet tijdens de toepassing regelmatig worden teruggekoppeld aan 
die personen van hetzelfde niveau die niet direct betrokken zijn bij de toepassing en aan de 
bovenliggende niveaus. 
Globaal gezien moet er per fase minstens gerekend worden op ongeveer vijf a zes 
gezamenlijke sessies (op dat desbetreffende niveau) binnen een tijdsbestek van ongeveer twee 
maanden. 
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen en nabeschouwing 

6.1 Inleiding 

Het afstudeeronderzoek is in <lit laatste hoofdstuk afgesloten met de conclusies, aanbevelingen 
en een nabeschouwing. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de getrokken conclusies en 
bedoeld als handvaten voor organisatieverbetering. In de nabeschouwing wordt teruggeblikt 
op het onderzoek dat is uitgevoerd binnen de organisatie van het 930-squadron. 

6.2 Conclusies 

Naar aanleiding van dit afstudeeronderzoek kan de algemene conclusie worden getrokken dat 
er in de organisatie een aantal problemen aanwezig zijn die het resultaat van de organisatie 
verslechteren. 
Er kan worden geconcludeerd dat: 
- Vee! problemen hebben betrekking op het personeelsbestand. Zo zijn er binnen de 

organisatie veel vacatures, er vindt een sterke mate van verloop en doorstroom plaats en er 
is een tekort waar te nemen bij vereiste vooropleidingen en ervaring. 
De organisatie waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd is sterk in beweging. Op financieel 
gebied wordt de organisatie beperkingen opgelegd in de vorm van bezuinigingen en eisen 
op het gebied van efficiency en effectiviteit. Cultureel wordt er een grote druk uitgeoefend 
vanuit de maatschappij op geldende normen en waarden, er is geen sprake meer van een 
gesloten systeem. Functioneel gezien is er steeds minder sprake van een zelfstandig 
opererende organisatie, samenwerkingsverbanden in naam van NAVO of VN zijn 
voorbeelden die regelmatig kunnen worden waargenomen. 
De organisatie waarvoor het onderzoek is uitgevoerd vormt onderdeel van een zeer grote 
organisatie. De omvang van de totale organisatie heeft hier geleid tot anonimiteit van 
werknemers, taakspecialisme en een lagere betrokkenheid bij het uitgevoerde proces 
( vervreemdi ng). 
Deze organisatie is een organisatie met twee zeer verschillende gezichten. Enerzijds is er 
de 'platform' -organisatievorm die gevoerd wordt in vredestijd op de vliegbasis in Gilze
Rijen en anderzijds is er de 'in het veld' -organisatievorm die gevoerd wordt in oorlogstijd, 
bij uitzending of oefeningen. Voor elk van deze twee organisatievormen gelden zeer 
verschillende (spel-) regels. De onlosmakelijkheid en de diversiteit zorgen ervoor <lat deze 
organisatievormen soms door elkaar !open en zo tot onduidelijkheid en of problemen 
leiden. 

6.3 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het uitgevoerde afstudeeronderzoek zijn een aantal zaken blootgelegd 
waarop een aantal aanbevelingen van toepassing zijn. Deze aanbevelingen zijn hieronder 
beschreven. 

930-squadron Koninklijke Luchtmacht 47 



A fstudeerversla a 22-03-99 

- In dit verslag is een ontwerp beschreven dat oplossing biedt voor een groot aantal 
problemen die tijdens het afstudeeronderzoek zijn waargenomen. Het dient dan ook de 
aanbeveling om dit ontwerp of (in ieder geval) onderdelen ervan in te voeren binnen de 
organisatie van het 930-squadron. 

- In dit verslag is eerder beschreven dat binnen de organisatie bepaalde oorzaken zijn aan te 
wijzen die een snelle doorstroom op functies teweeg brengen. Deze snelle doorstroom 
heeft een aantal onwenselijke gevolgen voor de organisatie. Wat echter nog niet is 
vermeld is dat het doorstromen zelf ook oorzaak is voor doorstromen. Wanneer een 
functie vrijkomt en daar door een andere persoon op wordt 'doorgestroomd ', ontstaat een 
soort van kettingreactie. De vrijgekomen functie (als gevolg van het doorstromen) moet 
ook opgevuld warden. 
Er moet overigens warden opgemerkt dat een zekere doorstroom binnen de organisatie 
zeker gewenst is om vemieuwing van inzicht, verrijking binnen de organisatie van kennis 
en ervaring, persoonlijke ontwikkeling en dergelijke te bewerkstelligen. 
Onderwerp bij deze aanbeveling is de te snelle doorstroom binnen de organisatie. Het is 
dus geenszins de bedoeling om het doorstromen tegen te gaan. Er moet alleen een beleid 
warden ontwikkeld dat gericht is op zowel evenwichtigheid van input en output van het 
doorstroomproces aan te brengen alsmede geleidelijkheid in dit proces. 

- Zoals eerder als kritieke voorwaarde is gesteld, is de steun van het topmanagement 
cruciaal voor het we! slagen van een project. Dit geldt dus niet alleen voor dit project, 
maar dit moet warden toegepast op alle uit te voeren projecten binnen de organisatie. 
Binnen de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht weegt de steun van het 
topmanagement waarschijnlijk zelfs zwaarder dan in de gemiddelde organisatie. De 
militaire instelling van bevelen geven en uitvoeren is doorslaggevend bij de betrokkenheid 
van de uitvoerenden. Om uitvoerenden beter te motiveren om een project zo juist mogelijk 
uit te voeren, moet het belang van het slagen van dat project tot een zo hoog mogelijk 
niveau binnen de organisatie reiken. Als het belang van een project niet wordt ingezien 
door een bovenliggend niveau, dan wordt de uitvoering snel gezien als een 
bureaucratische handeling. De handeling moet uitgevoerd warden. Op welke wijze dit 
gebeurt en wat het resultaat ervan is, is niet van belang. Het project kan hierdoor zelfs 
vroegtijdig verzanden. Een project dat niet de volledige steun geniet van de bovenliggende 
niveaus kan waarschijnlijk beter niet warden uitgevoerd. 
Tevens moet de gehele organisatie betrokken warden bij een veranderproces. Aan alle 
personen op wie de verandering van toepassing is, en voor zover zij nog niet betrokken 
zijn bij het veranderproces, moet warden duidelijk gemaakt water voor die personen gaat 
veranderen en ook waarom. W eerstand tegen veranderingen moet hierdoor warden 
vermeden. 
De kans op het niet slagen van een project en de daarbij horende (extra) kosten

12 
moet 

12 Wanneer een project faalt zijn er namelijk twee soorten kosten. Kosten van het uitvoeren 
van het project en de kosten van de schade die het falen van een project heeft aangericht 
binnen een organisatie. De laatste kostensoort wordt vaak genegeerd. 
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men minimaliseren. 

- In en om de organisatie van het 930-squadron zijn in de afgelopen periode veel 
veranderingen van toepassing geweest. Tevens zullen in de komende tijd nog veel 
veranderingen worden ingevoerd. Naast deze al bekend zijnde veranderingen zijn er de 
nodige projecten lopende die voor nog meer veranderingen kunnen zorgen. Hoeveel 
veranderingen de organisatie binnen een bepaalde periode kan dragen, moet extra 
aandacht krijgen. 
Een organisatie kan maar een bepaalde hoeveelheid veranderingen ondersteunen. Het dee! 
van de energie die een organisatie naast haar eigenlijke werkzaamheden kan verdelen is 
beperkt. Het dient dan ook de aanbeveling om zorgvuldig met veranderingen binnen 
organisaties om te gaan. Men mag pas voor organisatieverandering kiezen wanneer de 
kans op mislukken (zo goed als) nihil is en er genoeg ruimte binnen de organisatie 
aanwezig is om het project volledig te ondersteunen. 
Het is aan te raden om een veranderproject eerst volledig af te ronden alvorens een ander 
project te starten. Op deze wijze kan de hele organisatie zich richten op de verandering die 
op dat moment wordt ingevoerd. Onduidelijkheid, het dubbel uitvoeren van 
werkzaamheden voor veranderprojecten, overmatige belasting en dergelijke kunnen 
hierdoor worden vermeden. 

- Tijdens het onderzoek is ervoor gekozen om alleen de ' platform' -organisatievorm aan 
onderzoek bloot te stellen. Aan de ' in het veld ' -organisatievorm is dus bewust voorbij 
gegaan. De twee organisatievormen zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er 
zou moeten worden onderzocht in hoeverre de in dit onderzoek vastgestelde problemen en 
de voorgestelde oplossingen ook van toepassing zijn op de 'in het veld'-organisatievorm. 
Tevens zou gekeken kunnen worden in hoeverre deze organisatievorm geholpen zou zijn 
met een (compleet) onderzoek naar organisatieverbetering. 

- Binnen de organisatie van de Koninklijk Luchtmacht is zeer sterk een informele 
organisatie waar te nemen. De neiging binnen de organisatie van de Koninklijke 
Luchtmacht is het onderdrukken van deze informele organisatie. Als reactie op de 
onderdrukking wordt de informele organisatie op sommige plaatsen sterker. 
Onderzocht zou moeten worden op welke wijze de formele en informele organisatie het 
beste kan worden gecombineerd. De informele organisatie is namelijk een onderdeel van 
de totale organisatie en geen bijverschijnsel. 

6.4 Nabeschouwing 

Het doe! van het afstudeeronderzoek is geweest het geven van een verklaring voor het 
geconstateerde verschil in beoogd resultaat en het gerealiseerde resultaat en het aanreiken van 
verbeteringsmogelijkheden. In deze paragraaf wordt teruggeblikt op het onderzoek dat is 
uitgevoerd binnen de organisatie . Er is gekeken naar het onderzoek en naar de organisatie 
waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd. 
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Bij het lezen van <lit verslag moet echter worden bedacht <lat de gehanteerde methoden zich 
richten op aspecten binnen de organisatie die voor verbetering in aanmerking komen. 
Ondanks <lat er veel aspecten (zoals eerder in het verslag te lezen is) voor verbetering in 
aanmerking komen, vormen deze aspecten slechts een onderdeel van de totale organisatie. Er 
mag dus niet worden geconcludeerd <lat de organisatie slechts uit fouten en problemen bestaat. 

6.4.1 Het afstudeeronderzoek 

Het doe! van het afstudeeronder2oek bestond uit (2oals in paragraaf 2.2.4 beschreven is) 
utwee hoofdpunten. Ener2ijds moesten de redenen van het niet optimaal functioneren worden 
ge'identificeerd en geanalyseerd en ander2ijds moesten er verbetermogelijkheden worden 
ontwikkeld en aangereikt. 
Om de redenen van het niet optimaal functioneren te identificeren en analyseren is gebruik 
gemaakt van een stroomanalyse. Door middel van de2e stroomanalyse zijn ( een groot aantal 
van) de aanwe2ige problemen in de organisatie van het 930-squadron blootgelegd. De 
problemen zijn onder2ocht naar tussenliggende relaties en achterliggende oorzaken. 
Voor de achterliggende oor2aken 2ijn oplossingsgerichte verbeteracties gedefinieerd. Een 
aantal van de2e oplossingsgerichte verbeteracties is gecombineerd in een ontwerp voor 
organisatieverandering. 

Er is echter een verschil waar te nemen in het accent <lat gelegd wordt in de 
probleemindicaties die 2ijn geformuleerd in het begin stadium van het afstudeeronder2oek en 
de problemen die 2ijn geformuleerd door middel van stroomanalyse. Dit verschil heeft de 
volgende twee oorzaken: 
- Tijdens het onder2oek is gekozen voor het uitvoeren van een stroomanalyse. Een 

stroomanalyse baseert zich (zoals in hoofdstuk 4 uitvoerig is beschreven) op participatie 
van de verschillende belanghebbenden. Bij de2e onderzoeksmethode worden de 
verschillende vormen van kennis gecombineerd, de theoretische kennis van de 
onderzoeker of projectleider en de praktische kennis van de participanten. Bij <lit 
onderzoek bestond de praktische kennis voornamelijk uit inzicht, ervaring en kennis van 
de organisatie. 
Het nadeel van de stroomanalyse is <lat 2ij is gebaseerd op de kennis en ervaringen van 
betrokkenen. De participanten zijn weliswaar 20 geko2en om een 20 duidelijk en compleet 
mogelijk beeld te kunnen vormen van de organisatie. Maar er kan dus door de participatie 
een enigszins gekleurd aandachtsveld zijn ontstaan. 

- Tijdens het onderzoek 2ijn een aantal keu2es gemaakt over de te onder2oeken 
onderwerpen. Er is gekozen om bij de stroomanalyse niet specifiek aandacht te schenken 
aan voorzieningsgerelateerde onderwerpen. 

Doormiddel van stroomanalyse 2ijn een groot aantal problemen in de organisatie van het 930-
squadron zichtbaar gemaakt. De2e problemen 2ijn opgenomen in een totaallijst (bijlage 4). Uit 
de probleemlijst 2ijn aandachtsgebieden geformuleerd en bijbehorende verhaalgroepen. Niet 
alle problemen 2ijn echter in die verhaalgroepen opgenomen. Er zijn dus een aantal 
problemen die wel 2ijn geconstateerd maar die niet in het verdere onderzoek 2ijn uitgewerkt. 
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In totaal zijn er 18 van de 90 zichtbaar gemaakte problemen die in het verdere onderzoek niet 
zijn uitgewerkt. Deze 18 problemen zijn op te delen in 5 categorieen. 

- Budgettaire problemen 
Tijdens het onderzoek is ervoor gekozen om voorzieningsgerichte problemen buiten 
beschouwing van het onderzoek te laten. Reden voor deze keuze was dat veranderingen 
van deze aard moeilijk realiseerbaar zijn. Tevens krijgt deze problematiek binnen de 
organisatie van de Koninklijke Luchtmacht al veel aandacht en is de materie complex en 
zeer uitgebreid. Van de eerder genoemde 18 problemen vallen er 8 in deze categorie. 

- Machtsmisbruik 
Een probleem stipt machtsmisbruik aan. Het leek niet verstandig om in het 
afstudeeronderzoek daar specifiek aandacht aan te schenken. De aanbevelingen die zijn 
gegeven in dit verslag zijn bedoeld om inzicht en duidelijkheid in processen te creeren. 
Door inzicht en duidelijkheid zal misbruik worden tegengegaan. 

- Belasting van veranderen 
Twee van de niet uitgewerkte problemen wijzen op de belasting van het veranderen. Het 
veranderen wordt in een aantal gevallen gezien als een onnodige belasting voor de 
organisatie omdat veranderen vaak weinig ruimte wordt gegeven en resultaten vaak niet 
worden geboekt. Bij dit onderzoek zijn kritieke voorwaarden benoemd die ervoor moeten 
zorgen dat veranderingen pas worden doorgevoerd wanneer de kans op succes bijna is 
verzekerd. Daarnaast is duidelijk gemaakt dat de gehele organisatie een verandering moet 
steunen. 
Regelen 
In de probleemlijst wordt gesteld dat sommige niveaus bij besturing of 
informatievoorziening worden overgeslagen. Wat al eerder in dit verslag is genoemd is dat 
verschillende organisatieonderdelen naar eigen inzicht werkzaamheden uit gaan voeren. 
De reden voor deze werkwijze is dat er geen inzicht bestaat in hoe het wel moet of dat het 
nut van die methode niet wordt ingezien. Ondanks dat dit niet specifiek is opgenomen in 
de verhaalgroepen biedt het ontwerp voor organisatieverandering hier wel oplossing voor. 
Het geven van verantwoordelijkheden op het juiste niveau en het creeren van direct 
contact tussen die personen waartussen dit nodig is, zorgen ervoor dat nutteloze 
( onnodige) samenwerkingsverbanden worden vermeden en nuttige niet kunnen worden 
overgeslagen. 
lnzichtgebrek 
Een aantal problemen (vier) gaan over een inzichtgebrek (onduidelijkheid). Het bestaan 
van problemen (in de verhaalgroepen) zorgt voor een zekere mate van onduidelijkheid. 
Deze vier problemen zijn hiervan het gevolg. Er is dus geen direct verband, maar wel 
gedeeltelijk indirect. Door het oplossen van de fundamentele problemen van de 
verhaalgroepen zullen ook deze problemen veranderen. 

Tijdens het afstudeeronderzoek is er de conclusie getrokken dat het doorvoeren van 
veranderingen binnen de organisatiestructuur zo goed als onmogelijk kan worden beschouwd. 
Binnen de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht wordt de organisatiestructuur op zeer 
hoog niveau bepaald. De opdrachtgever van het onderzoek behoort niet tot dat niveau, 
waardoor het uitvoeren van structuurveranderingen niet tot de mogelijkheden behoord. 
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Het ontwerp dat is gegenereerd als oplossing voor de blootgelegde problemen geeft dan ook 
weinig structurele veranderingen weer. In het ontwerp wordt uitgegaan van de bestaande 
organisatiestructuur. De veranderingen zijn vooral te vinden in de taakverdeling (inhoud), de 
samenwerkingsverbanden en contactvormen. 

Als aanbeveling is gegeven dat wanneer er voor gekozen wordt om het ontwerp voor 
organisatieverbetering niet in zijn geheel in de organisatie te implementeren ervoor gekozen 
moet worden om onderdelen ervan in te voeren. Er moet echter rekening worden gehouden 
met het feit dat de verschillende onderdelen niet klakkeloos kunnen worden toegepast in de 
organisatie. Vee! onderdelen oefenen invloed op elkaar uit en hebben meestal een diepgaand 
effect bij implementatie. De belangrijkste punten bij gedeeltelijke implementatie zijn de 
volgende: 
- Er moet een duidelijke afbakening komen tussen de verschillende niveaus binnen de 

organisatie van het 930-squadron. Elk niveau moet zijn eigen gebied krijgen waarbinnen 
dit niveau naar eigen inzicht kan werken. Van bovenaf kunnen hiervoor al dan niet strenge 
richtlijnen worden gegeven, maar de eigenlijke invulling moet zelf worden gekozen. Het 
denken en doen moet niet gescheiden zijn. 
Laat niveaus van gelijk niveau met elkaar communiceren. In de huidige situatie wordt 
eerst een aanvraag naar een hoog niveau gedaan, welke de aanvraag dan verder behandelt. 
De eigenlijke vragende partij wordt pas weer betrokken bij de feitelijke aflevering. 
Aanbeveling dient het om de aanvraag door de eigenlijke vragende partij zelf te laten 
afhandelen, waarvoor al dan niet goedkeuringen moeten worden gevraagd. Wanneer 
ongelijke niveaus communiceren kan door verschil in vaktermen spraakverwarring 
ontstaan. Tevens kan door het gebruik van meerdere niveaus verstoring van de informatie 
ontstaan. 

Dit afstudeeronderzoek is gericht geweest op de organisatorische kant van een grotendeels 
dienstverlenende organisatie. Dit betekent dat het onderwerp van onderzoek een moeilijk 
tastbaar onderdeel is van een menselijke samenwerking. Organisatieveranderingen komen hier 
dus overeen met het veranderen van gedragspatronen van de organisatieleden, ofurel het doen 
en denken van die organisatieleden. Om een verandering te bewerkstelligen in het doen en 
denken, moet een persoon het nut van ervan inzien. Het is dus noodzakelijk om de personen 
inzicht te verschaffen in hoe een bepaalde verandering een verbetering kan opleveren. 
Dit rapport is bedoeld om inzicht te verschaffen in de invloed die bepaalde organisatorische 
eigenschappen uitoefenen op het functioneringsniveau van de organisatie. Hierbij is duidelijk 
gemaakt op welke wijze deze eigenschappen kunnen worden beinvloed. Er zijn handvaten 
gegeven die mogelijkheden moeten scheppen voor organisatieverbetering. 
Dit onderzoek geeft een leidraad, het eigenlijke veranderen blijft een taak van de organisatie 
zelf. Organisatieverandering moet door de betrokkenen zelf worden uitgevoerd en niet door 
bijvoorbeeld een exteme projectgroep. 

6.4.2 De organisatie 

Op basis van het afstudeerproject kunnen er een aantal punten worden aangestipt, die 
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betrekking hebben op de organisatie van het 930-squadron ( en de Koninklijke Luchtmacht in 
het geheel) en die niet specifiek in het verslag zijn behandeld. 

Er zijn in de organisatie een aantal (schijnbare) tegenstellingen aanwezig. Het gaat hier om 
een aantal (mijns inziens) moeilijk rijmbare organisatorische invullingen. 

- Enerzijds wordt er een verzelfstandiging van de verschillende eenheden binnen de 
Koninklijke Luchtmacht nagestreefd, terwijl anderzijds sprake is van een sterke 
afhankelijkheid. De verschillende squadrons zijn grotendeels zelfstandig, maar zijn toch 
verplicht om gebruik te maken van de diensten van de andere squadrons. Er is geen sprake 
van een onderhandelsituatie. 

- Er wordt tot op laag niveau verantwoordelijkheid gedelegeerd. Hier staat weer tegenover 
<lat binnen <lit lage niveau de verantwoordelijkheid gecentreerd blijft op hoog niveau. 

- Er wordt binnen de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht uitgegaan van 
samenwerkingsverbanden. De verschillende eenheden moeten samenwerken om hun taken 
te kunnen volbrengen. Van gemeenschappelijk voordeel is meestal geen sprake. Drijfveer 
achter de samenwerkingsverbanden is daardoor meestal dwangmatig van aard. 

Geconstateerd is <lat binnen de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht een grote 
hoeveelheid aan individuele kennis en vaardigheden aanwezig is die in veel gevallen slechts 
gedeeltelijk wordt benut. Bij veel personen is de wetenschap aanwezig van problemen en 
tevens wat er moet gebeuren om deze problemen op te lossen. Echter mogelijkheden tot het 
uitvoeren van deze oplossingen liggen niet in het bereik van die personen, zijn niet gewenst 
door die personen of worden door andere personen tegengewerkt. 
Er wordt niet stilgestaan bij wat een bundeling van deze kennis en vaardigheden aan 
voordelen zou kunnen betekenen voor de organisatie. In de meeste gevallen worden 
veranderingen en samenwerkingsverbanden als aantasting van machtsposities gezien. 
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Bijlage 2 Probleemindicaties 

Gebrek aan inzicht 
Er is op verschillende plaatsen in de organisatie van het 930-squadron weinig tot geen inzicht 
in wat er in de aankomende periode aan werk te verwachten valt. De aanvragen naar 
ondersteuning worden als ad-hoc aanvragen beschouwd. 

Gebrek aan terugkoppeling 
Bij de Koninklijke Luchtmacht is het niet gebruikelijk dat er terugkoppeling plaats vindt. De 
informatiestromen zijn in principe eenrichtingsverkeer. Er is dus geen sprake van 
communicatie maar van rapportage. Medewerkers krijgen geen respons op de door hun 
verstrekte informatie. Wanneer een bepaald persoon zijn meerdere attendeert op een gebrek, 
een fout of iets dergelijks, hoort die persoon daar in veel gevallen niks meer van. 

Lange Informatiestromen 
De organisatie van de Koninklijke Luchtmacht is zeer verticaal. Er zijn zoals eerder vermeld 
veel besturingsniveaus. Door deze vele lagen binnen de organisatie is er ook sprake van vaak 
zeer lange informatiestromen. Wanneer er van een organisatiedeel informatie wordt 
opgevraagd, zal de aanvraag en daarna ook de verstrekking meestal via veel verschillende 
tussenliggende organisatiedelen geschieden. Lange wachttijden en vervorming van de inhoud 
van de informatie kunnen worden waargenomen. 

Bevelsketen en eenheid van bevel 
Een militair specifieke eigenschap is de bevelsketen. De uitvoering van een opdracht kan 
worden geforceerd door middel van de bevelsketen. Dit gebeurt echter zelden, aangezien dit 
alleen kan bij dienstbelang. In geval van een ramp kan iemand een willekeurig persoon, die 
lager in rang is, opdrachten geven. Direct kunnen dus moeilijk bevelen worden gegeven aan 
personen die niet onder een persoon zijn geplaatst, maar door indirecte macht worden die 
bevelen toch gegeven en uitgevoerd. Er is veel melding gemaakt van dit soort bevelen. 
Problemen ontstaan wanneer verschillende indirecte opdrachten aan dezelfde persoon worden 
gegeven en deze persoon niet in staat is om al die opdrachten uit te voeren. 

Overlappende niveaus 
Het is niet altijd duidelijk wie welke beslissingen behoort te maken. Wanneer verschillende 
soorten beslissingen door elkaar ]open, kan het ook zijn dat er belangenverstrengeling ontstaat 
of dat de doelstellingen van de verschillende beslissingen (door elkaar gaan lopen en) 
vervagen. Het is niet meer duidelijk wie voor welke taken precies verantwoordelijk is. 
Bepaalde taken worden achterwege gelaten omdat men het te druk heeft met andere taken, 
waaraan men voorrang meent te moeten geven. Wanneer personen worden aangesproken op 
niet uitgevoerde taken ontstaat er een stoelendans. Er wordt met een beschuldigende vinger 
naar een andere persoon gewezen. Een andere persoon wordt verantwoordelijk geacht voor 
die taak of andere personen leveren niet genoeg gegevens aan om die taak te kunnen uit te 
voeren. 
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Oorlogs- en vredessituaties 
De organisatie is een militaire organisatie. Doelstelling van een militaire organisatie is om in 
geval van een conflictsituatie direct ingezet te kunnen worden. 
Om directe inzetbaarheid te kunnen garanderen is het in sommige gevallen noodzakelijk om 
inefficiente of soms zelfs overbodige taken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn: het 
aanhouden van grote veiligheidsvoorraden, het niet (kunnen) uitbesteden van bepaalde 
organisatietaken en het achter de hand houden van bepaalde hoeveelheden capaciteiten. 
Om in conflict situaties doelmatig te kunnen opereren wordt hiervoor regelmatig op oefening 
gegaan. Een oefensituatie (de ' in het veld-organisatie' ) is echter zeer verschillend aan de 
normale organisatie (zoals deze wordt gevoerd in de 'platform-organisatie'). Door de grote 
verschillen is het voor de betrokkenen vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen deze 
twee organisatievormen. Er kan dan ook worden waargenomen dat de verschillende 
organisatievormen door elkaar gaan lopen. Zo is er sterk de neiging om het informele regelen 
en improvisatie toe te passen in de 'platform-organisatie'. 
Het is voor veel personen niet duidelijk welke manier van organiseren gebezigd kan en mag 
worden. 

De informele organisatie 
De (zeer sterk aanwezige) informele organisatie heeft een aantal invloeden op de organisatie. 
lnformele macht gaat meestal ten koste van formele macht. Om het machtsverlies tegen te 
gaan wordt de informele organisatie in de formele organisatie zoveel mogelijk tegengewerkt. 
Het bewandelen van de informele wegen wordt binnen de organisatie sterk afgekeurd. 

Capaciteitsproblemen 
Op de nodige werkplekken binnen het 930-squadron is er sprake van capaciteitsproblemen. 
Indicaties hiervan zijn dat wachtrijen vollopen, wachttijden langer worden, sommige 
aanvragen worden geweigerd en dat werkzaamheden niet volledig worden uitgevoerd. Het is 
in deze fase van het onderzoek niet duidelijk wat de oorzaken van deze probleemindicaties 
ZlJ n. 
Bij de probleemindicatie van het vollopen van de wachtrijen en vergroting van wachttijden 
wordt melding gemaakt van: 
op korte termijn varierende capaciteitsvraag, 
vergroting van de vraag naar capaciteit, 
een (tijdelijk of structureel) tekort aan capaciteit, 
een gemiddeld hoge bezettingsgraad, 
communicatie problemen, 
lange besteltijden. 
Bij het weigeren van aanvragen wordt melding gemaakt van: 
tijdelijke of structurele ondercapaciteit, 
vermeerdering van oneigenlijke werkzaamheden ( dit zijn werkzaamheden die officieel niet tot 
de uit te voeren taken behoren, maar we! worden uitgevoerd, zoals het uitlenen van capaciteit 
aan niet-klanten, dubbel uitvoeren van werkzaamheden, en dergelijke), 
het onjuist uitvoeren van werkzaamheden, 
het niet deelbaar zijn van werkzaamheden. 
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Bij het verkorten van werkzaamheden (het niet volledig uitvoeren van een bepaalde 
ondersteuning, dus sommige delen schrappen) wordt melding gemaakt van: 
capaciteitstekorten, 
werkzaamheden waarvan het nut niet duidelijk is, 
een lage motivatie, 
gebrek aan inzicht, 
het verlopen van de "deadline" van werkzaamheden. 

Snelle doorloop binnenfuncties 

22-03-99 

In de organisatie van het 930-squadron bestaan voor de nodige functies vacatures. Binnen de 
Koninklijke Luchtmacht is er de mogelijkheid om na twee jaar verder te solliciteren op een 
andere functie. Veel mensen in de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht maken hier 
gebruik van. Door de afschaffing van de dienstplicht kan de Koninklijke Luchtmacht zich niet 
meer beroepen op een stabiele aanvoer van medewerkers die hun dienstplicht bij de 
Koninklijke Luchtmacht willen uitvoeren. Daarnaast is de verkrapping op de arbeidsmarkt de 
oorzaak van een verlaging van arbeidsaanbod van technisch opgeleid personeel ( en tevens een 
veroorzaker van het leeglopen van functies ). 
Naast het vacant zijn van functies zijn sommige functies niet volledig bezet door incomplete 
opleidingen van medewerkers. Vee! functies in de organisatie van het 930-squadron vereisen 
specifieke opleidingen. Deze opleidingen zijn in veel gevallen bij het aanvaarden van een 
functie bij het 930-squadron nog niet volledig afgerond. De afronding moet dan dus tijdens 
het uitvoeren van de functie geschieden, hetgeen voor problemen kan zorgen voor zowel die 
persoon als de collegae 
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Bijlage 3 Stroomanalyse 

Stap 1 Samenstellen van het management veranderteam 
Naast het aanwijzen van de personen die het onderzoek gaan uitvoeren, moeten ook de 
personen worden vastgesteld die zullen participeren in het onderzoek. Van tevoren zal moeten 
worden duidelijk gemaakt welke personen er in ieder geval betrokken moeten worden in het 
onderzoek. 

Stap 2 Verzamelen van gegevens 
Nadat bekend is welke personen het onderzoek zullen gaan uitvoeren, en wie er benaderd zal 
worden voor het verzamelen van gegevens, zal men een keuze moeten maken over hoe men 
de informatie gaat verzamelen. Het verzamelen van informatie kan door middel van een 
aantal methoden, of een combinatie van meerdere. Deze methoden zijn onder meer: 
interviews, vragenlijsten, observatie en analyse van (historische) bedrijfsgegevens. 
Tijdens het verzamelen van informatie moet het accent liggen op het verzamelen van 
problemen (in een zo breed mogelijk perspectief) binnen een organisatie. 

Stap 3 Indelen van problemen in categorieen 
Het aantal problemen dat in de vorige stap is gegenereerd zal erg groot zijn en zal daarom 
worden opgedeeld in bepaalde categorieen. Deze categorieen, ook wel stromen genoemd, zijn 
gebaseerd op bepaalde centraal staande onderwerpen binnen de problemen. 
Bij een groot aantal problemen is het aan te raden om een aantal 'verhalen' uit te filteren. 
Verhalen zijn hier duidelijk bij elkaar horende problemen. 

Stap 4 Identificeren van relaties 
Na de grof opdeling in stap 3 zal in deze fase van het onderzoek de werkelijke relaties tussen 
de verschillende problemen worden bepaald. Er zal worden bepaald of een probleem een 
andere probleem bei'nvloedt, of dat problemen een gezamenlijke oorzaken hebben, of dat er 
een tot nu toe nog onbekende relatie hebben, en dergelijke. Deze relaties kunnen 
overzichtelijk worden weergegeven in probleemdiagrammen. 

Stap 5 Analyse van de probleemdiagrammen 
In de diagrammen kunnen nu verschillende probleemsoorten worden onderscheiden. Binnen 
de diagrammen zijn oorzaakgevolg pijlen weergegeven. Een probleem dat een ander 
probleem vooraf gaat, is dus de (gedeeltelijke) oorzaak van het andere probleem. (Een 
probleem kan meerdere oorzaken en of gevolgen hebben.) Er kunnen vijf verschillende 
probleemsoorten onderscheiden worden, namelijk: 
-Fundamentele problemen problemen die enkel oorzaak zijn voor andere problemen. 
-Kemproblemen problemen die veel andere problemen aansturen en zelf maar 

-Intermediair 

-Symptomen 
-Zelfstandige problemen 

930-squadron 

weinig oorzaken hebben 
problemen die zowel oorzaak als gevolg zijn, waarbij de 
gevolgen meestal talrijker zijn 
problemen die alleen het gevolg zijn van andere problemen 
problemen zonder dat deze andere problemen 
bei'nv loeden of zelf be'inv loed worden 
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Stap 6 Formuleren van actieplannen 
In de vorige stap zijn de relaties tussen de verschillende problemen duidelijk gemaakt. Het is 
de bedoeling dat de actieplannen gericht zijn op de (fundamentele) kernproblemen. Het is 
logisch om problemen "bron" aan te pakken. Er moet zo hoog mogelijk in het diagram 
gekeken worden. De symptomen zullen na het aanpakken van de kernproblemen vanzelf 
verminderen of zelfs verdwijnen. Er kan een diagram van de actieplannen gemaakt worden 
die overeenkomt met de eerder genoemde probleemdiagrammen, maar in dit geval is er 
sprake van acties en een tijdas. 

Stap 7 Volgen van het veranderproces 
Tijdens het veranderproces zullen de genomen acties worden vastgelegd in diagrammen. Op 
deze wijze kan men een goed beeld krijgen van welke actie wanneer is genomen. Deze 
informatie kan worden terug gekoppeld naar geformuleerde actieplannen uit stap 6. Tevens 
kan men de informatie gebruiken als proces. Door het vastleggen wordt duidelijk welke acties 
welke gevolgen hebben. De diagrammen kunnen tevens als een leidraad dienen voor volgende 
projecten. 
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Bijlage 4 Totaallijst problemen naar aanleiding van stroomanalyse 

• Geen acties naar aanleiding van onderzoek en aanbevelingen. 
• Moe van alle onderzoeken. 
• Moe van veranderingen. 
• Geen terugkoppeling. 
• Slechte informatievoorziening. 
• Geen of weinig overleg (op hoog niveau). 
• Wordt niet of slecht geluisterd naar de personen met de ervaring. 
• Alleen topdown benaderingen, doorduwen van bovenaf van veranderingen en 

dergelijke. 

22-03-99 

• Eventuele verstoringen worden niet terug gemeld, pas na navraag wordt duidelijk waar 
iets blijft. (meestal pas na maanden wachten) 

• Budget tekorten. 
• Opleidingen niet altijd aanwezig bij start functie (zelfs sommige basis opleidingen, 

vereisten) Daardoor omscholing en bijscholing. 
• Grote roulatie op officiersniveau. 
• Machtsmisbruik ( doorduwen van dingen door en voor de hoge officieren) 
• Geen kader van werk en taak gekregen ( onduidelijkheid). 
• Geen kader krijgen betekent ook geen kader kunnen stellen naar beneden toe 
• Door opleidingen personen vaak Jang uit roulatie. 
• Er wordt niet gekeken naar kwaliteit, maar naar kwantiteit. Zolang de OT gevuld is, is 

er niks aan de hand. Iemand die 10 jaar ervaring heeft staat gelijk aan iemand die nog 
net een schroevendraaier kan vasthouden. 

• Bij aanschaf of invoering van grote projecten wordt er vaak beknibbeld op 
ondersteunende faciliteiten (monteuropleidingen, specifieke gereedschappen enz.) 

• Geen vakantie spreiding en overleg. 
• Grote doorloopsnelheid collegae, snelle wisseling van functies. 
• Niet volledig opgeleid personeel. 
• Wachttijden voor opleidingen. 
• lnformatie voorziening, geen terugkoppeling en ook het niet melden van aankomende 

veranderingen enz. 
• Sommige taken worden dubbel uitgevoerd en andere juist niet. 
• Niet voldoende budget om taakstelling te kunnen uitvoeren. Vooral voor speciale 

apparaten. 
• De instelling van het uitzitten van de werktijd, tot pensioen. Motivatie en flexibiliteit 

danig laag, moeilijk werkbaar, weinig collegiaal, ambtenaar effect. 
• Verdeling en prioriteitsstelling budgetten. Budget is opgedeeld in verschillende 

deelbudgetten, waar niet mee geschoven kan worden. 
• Aankopen zijn voor een deel op basis van aanwezig budget (wat op moet) in plaats 

van noodzaak. 
• Slechte training on the job. 
• In sommige gevallen zeer minimale inwerk en begeleiding voor nieuwe functie. 
• Nieuwe functie wordt soms gestart met achterstand. 
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• Weinig betrokkenheid met proces, vooral bij onderofficieren en niet officieren. 
• Geen inzicht in eigen functioneren, waarom doet men zijn of haar taak. 
• Zelfs op hoog niveau (squadron) weinig sprake van lange termijn beleid, wel zeer vaak 

sprake van operationele besluitvorming. ( Ondanks gebrek aan inzicht en expertise.) 
• Beslissingen worden zelden of nooit getoetst aan beleid, iedereen geeft er zijn eigen 

invulling aan. 
• De vele veranderingen hebben tot verslapping van aandacht geleid. 
• Veel personen hebben nog maar kennis van alleen een aantal specifiek voor hen van 

toepassing zijnde veranderingen of systemen. 
• Het werken is slechts een standaard handeling geworden. De reden waarom bepaalde 

dingen op een bepaalde wijze is niet bekend maar wordt afgedaan met zo doen we het 
altijd of zo hoort het. 

• Weinig mensen hebben genoeg kennis paraat om gedegen antwoorden te geven. Er is 
geen duidelijk totaal beeld meer aanwezig. 

• Door het ontbreken van inzicht heerst er onzekerheid voor personeel, men weet niet 
waar men aan toe is. 

• Door het veranderen binnen de organisatie, (leerprocessen, overgangsfases, enz.) 
effectiviteit en efficientie onderdruk. 

• Veel problemen worden vaak ondergeschoven en niet behandeld, ze blijven sluimeren. 
• Op officiersniveau vooral snelle doorlooptijden. Voor men goed en wel ingewerkt is, 

en de onder hen werkende personen hen bekend zijn geworden, verhuizen zij alweer 
door. (In veel gevallen direct na het minimum van twee jaar, soms zelfs eerder in 
geval van uitzonderingsgevallen.) 

• Voor de niet officieren geldt dat er bij het vertrek van een werknemer er soms niet 
altijd een vervanger voor die persoon is gevonden. Hierdoor blijven functies open 
staan. 

• Personen die de organisatie (op niet officiersniveau) binnen komen hebben vaak alleen 
een basis opleiding gehad (geen kennis of ervaring). Specifieke opleidingen met 
betrekking tot de uit te voeren taak moeten nog worden gedaan. 

• Ontbreken van directe controle mogelijkheden. Gevolg: geen overzicht, minder 
motivatie, moeilijk sturen, enz. 

• Feedback ontbreekt, de personen weten niet altijd meer wanneer er iets fout gedaan 
wordt, het zelf lerende proces komt hierdoor onder druk te staan. Tevens moeizaam te 
corngeren. 

• Druk door bezuinigingen en hogere eisen op het gebied van efficientie en effectiviteit. 
• Geen lange termijnplannen en acties voor het budget verlies. Blijven als vanouds 

besteden, maar moeten op een bepaald moment werkzaamheden stoppen of aanvragen 
weigeren wanneer het geld op is. 

• Door het wegvallen van de dienstplicht is er een gebrek aan specifiek fysieke 
arbeidskracht. 

• Zwaar fysieke werk wordt afgeschoven en zoveel mogelijk ontweken. 
• lnformatie over 'gasten' en het uitzenden van personen wordt niet doorgegeven aan 

het O.C.C. 
• Het O.C.C. wordt echter in veel gevallen gepasseerd door middel van direct contact. 
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• Informatiestromen lopen meestal om het O.C.C. heen. 
• O.C.C. wordt enkel na het ontstaan van een conflictsituatie betrokken, zij worden dan 

geacht een uitspraak te doen, terwijl ze nog geen inzicht in de situatie hebben. 
• Het 930-squadron accepteert in principe alle aanvragen en gaat daama pas bedenken 

welke aanvragen verwerkt kunnen worden. Hierdoor worden sommige aanvragen 
alsnog geweigerd. 

• Er wordt geen melding gemaakt van afzegging of uitstel van werk naar het O.C.C .. 
Zowel op detailniveau ( onderdelen aanvraag) als projectmatig niveau ( exteme 
ondersteuning). 

• Er is op O.C.C. niveau niet duidelijk wat het 930-squadron aan diensten kan leveren. 
(Zowel op capaciteitsniveau als op praktisch niveau) Hierbij kan men denken aan het 
maximum aantal te leveren diensten van bepaalde aard even als het nog hebben van 
budget voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. 

• Er wordt pas melding gemaakt van problemen op het laatste moment, wanneer men er 
echt niet omheen kan. Terwijl in veel gevallen het probleem al veel eerder 
gesignaleerd was. 

• Het 930-squadron geeft geen eenduidige indruk naar buiten. Het 930-squadron wordt 
gezien als een samenraapsel van drie PVE' s en een soort van staf als een soort herder. 
Het is in veel gevallen niet duidelijk wie er in bepaalde gevallen aangesproken moet of 
kan worden. 

• Het niet kunnen krijgen van genoeg personeel. 
• Het moeilijk kunnen vasthouden van personeel (leegloop ). 
• Niet voldoende opleidingen. 
• Moeilijke opleidingen. 
• Langdurige opleidingen. 
• Bij het uitleveren van prioriteit hebbende producten wordt de prioriteit soms 

genegeerd of niet serieus genomen. 
• In veel gevallen lijkt het erop dat de uiterlijke levertijd als richttijd wordt gehanteerd. 

Binnen 24 uur leveren betekent dan dus <lat er nog 23 uur de tijd is om het product de 
deur uit te doen, "dus rustig aan, alle tijd". 

• Weinig tot geen registratie van handige historische gegevens. Wanneer wel gegevens 
aanwezig dan moeilijk toegangbaar. 

• Er wordt slecht tot niet gepland. 
• Er is geen terugkoppeling van wat er is af gehandeld en in welke fase bepaalde grote 

opdrachten zijn. 
• Binnen planning wordt geen rekening gehouden met benodigde ruimte voor 

incidentele ondersteuningsaanvragen. 
• Te verwachten veranderingen zoals modificaties en dergelijke worden niet gemeld. 
• Het is niet bekend wat er als doorlooptijd verwacht mag worden van de verschillende 

aanvragen, zelfs geen globale schatting. 
• Gebrek aan opleiding en ervaring bij nieuwkomers op functie . 
• Geen leiding gevende capaciteiten hebben. 
• Een verkeerd beeld hebben van wat leiding geven inhoudt 
• Niet luisteren naar anderen. 
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• Niet openstaan voor suggesties. 
• Ondergeschikte "niet vertrouwen" ( dat ze hun functie juist uitvoeren, continue 

controle en bemoeiingen). 
• Vastroesten van personen op hun functie. 
• Niet luisteren naar ervaring. 
• Geen prioriteiten kunnen stellen, dus werk niet naar belangrijkheid kunnen inschatten. 
• Weinig zicht op het totaalbeeld van organisatie. 
• Taakonduidelijkheid. 
• Afschuiven van werkzaamheden. 
• Het je zelf overladen met werk. 
• Geen verantwoordelijkheidsbesef hebben. 
• Pessimistische instelling (continu klagen en ideeen bij voorbaat afwijzen). 
• Niet flexibel zijn. 
• Matige tot slechte fysieke gesteldheid. 

De personen die hun medewerking hebben verleend voor het opstellen van deze lijst zijn: 
- Hoof d PVE-CIS 
- Waamemend hoofd PVE-Logistiek 
- Hoofd PVE-mechanica 
- Hoofd LBB-Logistiek 
- Hoofd Stafbureau 
- Hoofd OCC 
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Bijlage Sa Probleemlijst en probleemdiagram verhaalgroep taakonduidelijkheid 

• Geen terugkoppeling. 
• Slechte informatievoorziening. 
• Alleen top-down-benaderingen, doorduwen van bovenafvan veranderingen en dergelijke. 
• Machtsmisbruik ( doorduwen van dingen door en voor de hoge officieren) 
• Geen kader van werk en taak gekregen ( onduidelijkheid). 
• Geen kader krijgen betekent ook geen kader kunnen stellen naar beneden toe 
• Grote doorloopsnelheid collegae, snelle wisseling van functies. 
• Sommige taken worden dubbel uitgevoerd en andere juist niet. 
• De instelling van het uitzitten van de werktijd, tot pensioen. Motivatie en flexibiliteit danig 

laag, moeilijk werkbaar, weinig collegiaal, ambtenaar effect. 
• Slechte training on the job. 
• Nieuwe functie wordt soms gestart met achterstand. 
• In sommige gevallen zeer minimale inwerk en begeleiding voor nieuwe functie . 
• Weinig betrokkenheid met proces, vooral bij onderofficieren en niet officieren. 
• Geen inzicht in eigen functioneren, waarom doet men zijn of haar taak. 
• Zelfs op hoog niveau (squadron) weinig sprake van lange termijn beleid, wel zeer vaak 

sprake van operationele besluitvorming. ( Ondanks gebrek aan inzicht op dit gebied.) 
• Beslissingen worden zelden of nooit getoetst aan beleid, iedereen geeft eigen invulling aan 

beleid. 
• Verslapping van aandacht. 
• Veel personen hebben nog maar kennis van alleen een aantal specifiek voor hen van 

toepassing zijnde veranderingen of systemen. 
• Het werken is slechts een standaard handeling geworden. De reden, waarom bepaalde 

dingen op een bepaalde wijze gedaan worden, is niet bekend maar wordt afgedaan met zo 
doen we het altijd of zo hoort het. 

• Weinig mensen hebben genoeg kennis paraat om gedegen antwoorden te geven. Er is geen 
duidelijk totaal beeld meer aanwezig. 

• Door het ontbreken van inzicht heerst er onzekerheid voor personeel, men weet niet waar 
men aan toe is. 

• Personen die de organisatie (op niet officiersniveau) binnen komen hebben vaak alleen een 
basis opleiding gehad (geen kennis of ervaring). Specifieke opleidingen met betrekking tot 
de uit te voeren taak moeten nog worden gedaan. 

• Ontbreken van directe controle mogelijkheden. Gevolg: geen overzicht, minder motivatie, 
moeilijk sturen, enz. 

• Feedback ontbreekt, de personen weten niet altijd meer wanneer er iets fout gedaan wordt, 
het zelf lerende proces komt hierdoor onder druk te staan. Tevens moeizaam te corrigeren. 

• Zwaar fysieke werk wordt afgeschoven en zoveel mogelijk ontweken. 
• Er wordt slecht tot niet gepland. 
• Gebrek aan opleiding en ervaring bij nieuwkomers op functie. 
• Ondergeschikte "niet vertrouwen" (dat ze hun functie juist uitvoeren, continue controle en 

bemoeiingen). 
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• Vastroesten van personen op hun functie. 
• Geen prioriteiten kunnen stellen, dus werk niet naar belangrijkheid kunnen inschatten. 
• Weinig zicht op het totaalbeeld van organisatie. 
• Taakonduidelijkheid. 
• Afschuiven van werkzaamheden. 
• Het je zelf overladen met werk. 
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Probleemdiagram behorende bij verhaalgroep 'onduidelijkheid van taken' 
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Aandachtspunt (zie paragraaf 4.3.3) 

□ Fundamenteel probleem (zie paragraaf 4 .3.5) 
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Bijlage 5b Probleemlijst en probleemdiagram verhaalgroep personeelsproblematiek 

• Wordt niet of slecht geluisterd naar de personen met de ervaring. 
• Opleidingen niet altijd aanwezig bij start functie (zelfs sommige basisopleidingen, 

vereisten) Daardoor omscholing en bijscholing. 
• Door opleidingen personen vaak Jang uit roulatie. 
• Er wordt niet gekeken naar kwaliteit, maar naar kwantiteit. Zolang de OT gevuld is, is 

er niks aan de hand. Iemand die IO jaar ervaring heeft staat gelijk aan iemand die nog 
net een schroevendraaier kan vasthouden. 

• Grote doorloopsnelheid collegae, snelle wisseling van functies. 
• Niet volledig opgeleid personeel. 
• Wachttijden voor opleidingen. 
• De instelling van het uitzitten van de werktijd, tot pensioen. Motivatie en flexibiliteit 

danig laag, moeilijk werkbaar, weinig collegiaal, ambtenaar effect. 
• Voor de niet officieren geldt dat er bij het vertrek van een werknemer er soms niet 

altijd een vervanger voor die persoon is gevonden. Hierdoor blijven functies open 
staan. 

• Personen die de organisatie (op niet officiersniveau) binnen komen hebben vaak alleen 
een basis opleiding gehad (geen kennis of ervaring). Specifieke opleidingen met 
betrekking tot de uit te voeren taak moeten nog worden gedaan. 

• Het niet kunnen krijgen van genoeg personeel. 
• Het moeilijk kunnen vasthouden van personeel (leegloop ). 
• Niet voldoende opleidingen. 
• Moeilijke opleidingen. 
• Langdurige opleidingen. 
• Gebrek aan opleiding en ervaring bij nieuwkomers op functie. 
• Niet luisteren naar anderen. 
• Niet openstaan voor suggesties. 
• Ondergeschikte "niet vertrouwen" (dat ze hun functie juist uitvoeren, continue 

controle en bemoeiingen). 
• Vastroesten van personen op hun functie . 
• Niet luisteren naar ervaring. 
• Geen prioriteiten kunnen stellen, dus werk niet naar belangrijkheid kunnen inschatten. 
• Weinig zicht op het totaalbeeld van organisatie. 
• Pessimistische instelling ( continu klagen en ideeen bij voorbaat afwijzen). 
• Niet flexibel zijn. 

9 3 0-sq uadron Koninklijke Luchtmacht 16 



A fstudeerverslag (bij la gen) 22-03-99 

Probleemdiagram behorende bij verhaalgroep 'personeelsproblematiek' 
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Aandachtspunt (zie paragraaf4.3.3) 
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□ Fundamenteel probleem (zie paragraaf 4.3.5) 
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Bijlage Sc Probleemlijst en probleemdiagram verhaalgroep communicatie 

• Geen acties naar aanleiding van onderzoek en of aanbevelingen. 
• Alleen top-down-benaderingen, doorduwen van bovenaf van veranderingen en dergelijke. 
• Zelfs op hoog niveau (squadron) weinig sprake van lange termijn beleid, we! zeer vaak 

sprake van operationele besluitvorming. (Ondanks gebrek aan inzicht en expertise.) 
• Het 930-squadron accepteert in principe alle aanvragen en gaat daama pas bedenken welke 

aanvragen verwerkt kunnen worden. Hierdoor worden sommige aanvragen alsnog gewei
gerd. 

• Weinig tot geen registratie van handige historische gegevens. W anneer wel gegevens 
aanwezig dan moeilijk toegangbaar. 

• Er wordt slecht tot niet gepland. 
• Bij het uitleveren van prioriteit hebbende producten wordt de prioriteit soms genegeerd of 

niet serieus genomen. 
• Geen terugkoppeling. 
• Eventuele verstoringen worden niet terug gemeld, pas na navraag wordt duidelijk waar iets 

blijft. (meestal pas na maanden wachten) 
• Geen vakantie spreiding en overleg. 
• Informatie voorziening, geen terugkoppeling en ook het niet melden van aankomende 

veranderingen enz. 
• Informatie over ' gasten' en het uitzenden van personen wordt niet doorgegeven aan het 

O.C.C. 
• Te verwachten veranderingen zoals modificaties en dergelijke worden niet gemeld. 
• Het is niet bekend water als doorlooptijd verwacht mag worden van de verschillende 

aanvragen, zelfs geen globale schatting. 
• Geen of weinig overleg (op hoog niveau) . 
• In veel gevallen lijkt het erop dat de uiterlijke levertijd als richttijd wordt gehanteerd. 

Binnen 24 uur leveren betekent dan dus dat er nog 23 uur de tijd is om het product de deur 
uit te doen, "dus rustig aan, alle tijd". 

• O.C.C. wordt enkel na het ontstaan van een conflictsituatie betrokken, zij worden dan 
geacht een uitspraak te doen, terwijl ze nog geen inzicht in de situatie hebben. 

• Er wordt pas melding gemaakt van problemen op het laatste moment, wanneer men er echt 
niet omheen kan. Terwijl in veel gevallen het probleem al veel eerder gesignaleerd was. 

• Er is geen terugkoppeling van wat er is afgehandeld en in welke fase bepaalde grote 
opdrachten zijn. 

• Binnen planning wordt geen rekening gehouden met benodigde ruimte voor incidentele 
ondersteuningsaanvragen. 
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Probleemdiagram behorende bij verhaalgroep 'communicatie' 
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Aandachtspunt (zie paragraaf4.3.3) 

□ Fundamenteel probleem (zie paragraaf 4.3.5) 
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Bijlage 6 Haalbaarheid in ruime zin 

Het verminderen of het opheffen van de eerder bepaalde problemen is niet de enige 
voorwaarde waaraan de veranderplannen moeten voldoen. Een project moet haalbaar zijn. 
Haalbaar moet hier ruim warden gezien. 

Haalbaarheid in ruime zin bestaat in dit geval uit (hoofdzakelijk) de volgende onderwerpen: 
budget, passendheid, risico en winst. 
Budget 
Bij het budget moet gekeken warden of de verandering uit te voeren is op basis van de 
hoeveelheid benodigde middelen. Wanneer er voor een verandering niet voldoende middelen 
kunnen warden vrijgemaakt, kan de verandering niet plaats vinden. Middelen kunnen geld 
zijn maar bijvoorbeeld ook arbeidstijd of schaarse capaciteit. 
Passendheid 
Met passendheid wordt hier bedoeld in hoeverre de beoogde verandering past in de huidige 
organisatie. Een verandering moet qua cultuur, werkwijzen, structuur en systemen in grate 
lijnen overeenkomen met de originele organisatie. Er mogen geen tegenstrijdigheden 
ontstaan. 
Risico 
De kans dat een veranderproject niet of gedeeltelijk mislukt moet geminimaliseerd. Vooraf 
moet bepaald warden wat de te verwachten uitkomsten van het veranderproject zullen zijn. Er 
moet dus volop aandacht besteed warden aan de realisatie van de gewenste uitkomst. Een 
uitgebreid vooronderzoek moet warden uitgevoerd. Er moet bij dit vooronderzoek niet 
geaarzeld warden om een veranderproject tegen te houden wanneer blijkt dat bij een 
verandering het risico tot mislukken te groat is. Het doe! van een veranderproject is het 
verbeteren van de organisatie, en niet het veranderen zelf. 
Wins! 
Voor elk project moeten offers gemaakt warden. Hier tegenover staat dat projecten bedoeld 
zijn om opbrengsten te realiseren. Dit realiseren van de verwachte opbrengsten kan gebeuren 
door het voortbrengen van voordelen en of inkomsten, maar ook door het verkleinen van 
kosten en of nadelen. Een project moet uitgevoerd warden wanneer de te verwachten 
opbrengsten grater zijn dan de te maken offers. Bij het maken van deze afweging moet een zo 
compleet mogelijk beeld warden geschetst. Er moet niet alleen gekeken warden naar offers in 
geld. De niet geldelijke gevolgen zoals het ontstaan van onduidelijkheid, demotivatie, 
weerstand en dergelijke, moeten in de afweging warden meegenomen. 

930-squadron Koninklijke Luchtmacht 20 




