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Voorwoord

Het moet wel. De omgeving verandert,
invloeden van buitenaf dwingen ons.

We moeten flexibeler en slagvaardiger worden.

Ergens in 1993 kwam ik Pierre van Amelsvoort tegen. Hij als sociotechnisch
adviseur, ik als (nieuwe) leidinggevende in de farmaceutische industrie. Op de trap
praatten we wat over taakgroepontwikkeling en over de mogelijkheden van
promoveren. Pierre adviseerde me om gegevens over de ontwikkeling van de
taakgroepen, die bijna werden ingevoerd, te gaan verzamelen.

Ergens in 1999 kwam ik Pierre van Amelsvoort tegen, nu bij de borrel na een
symposium. Weer kwam het gesprek op promoveren en aangezien ik een aantal
ideeën en een berg gegevens had, adviseerde hij me om maar eens een opzet te
maken.

Zo gezegd, zo gedaan en in vele avond- en weekenduren ontstond langzaam maar
zeker het boek dat nu voor u ligt. Een boek waarvan ik zelf al veel plezier heb gehad,
al was het alleen al van de enorme hoeveelheid die ik van het schrijven ervan heb
geleerd. Er moesten namelijk enkele obstakels worden overwonnen. Niet zozeer
obstakels om me aan het ordenen en analyseren van de gegevens of het schrijven te
zetten, maar vooral obstakels die me belemmerden voldoende afstand van het
onderwerp te nemen. Ik vind niettemin dat het behoorlijk is gelukt. Daarmee hoop ik
dat het een boek is geworden waaraan ook anderen plezier beleven, hetzij door het
lezen van de praktijkervaringen, hetzij door de analyses hiervan. Ik hoop echter niet
dat het als een klassiek werk wordt beschouwd. Een klassiek werk is volgens Ernest
Hemingway namelijk "een boek dat de mensen allemaal prachtig vinden, maar nooit
gelezen hebben."

Om de obstakels bij de creatie van dit boek te overwinnen, is hulp nodig. Zo heb ik
hulp gehad van Pierre van Amelsvoort en Herman Kuipers, die bij hun
ondersteuning een wonderlijke mengeling van criticus en motivator bleken te hebben.
Ik heb hulp gehad van vele mensen bij de verpakkingsafdeling waar het onderzoek
heeft plaatsgevonden, niet alleen bij het beoordelen van de juistheid van mijn
conclusies, maar ook als reisgenoten bij het ontwikkelen van de taakgroepen. Het gaat
te ver om jullie allemaal bij naam te noemen, maar ik wil jullie allemaal erg bedanken.
Ook wil ik de medewerkers van Blom Consultancy bedanken voor hun kritische blik
op hetgeen ik heb beschreven.

Verder heb ik nog bijzonder veel hulp gehad van mensen in mijn directe omgeving:
mijn ouders, Loes, Dion en Juliëtte, Doreen en Esther. Door jullie interesse,
ondersteuning en afleiding hielpen jullie me vooruit. Heel erg bedankt!
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Gezien de grote hoeveelheid aan vrouwelijke ondersteuning wordt de keuze moeilijk
om te schrijven in "mannelijke" dan wel "vrouwelijke termen". Vanwege het gangbare
taalgebruik heb ik in het algemeen gekozen voor het eerste en dat betekent dat overal
waar een mannelijke aanduiding staat (bijvoorbeeld "hij") evengoed een vrouwelijke
("zij") op haar plaats zou zijn.

Ton van Kollenburg
Maart 2003 
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Inleiding

Halve eeuw In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd bij onderzoek in de 
ontwikkeling Engelse Durham-kolenmijnen ontdekt dat veel problemen in het

sociale systeem (dat wil zeggen de sociale aspecten van het
functioneren van de organisatie) hun oorsprong vonden in het
technische systeem (hetgeen betrekking heeft op de technisch-
economische aspecten) (Kuipers en van Amelsvoort 1990).
Hiermee ontstond een nieuwe wetenschappelijke stroming: de
sociotechniek.

Taakgroepen De conceptuele toepassing van de sociotechniek resulteerde
onder meer in taakgroepen. Getuige de vele seminars, artikelen in
vakbladen, et cetera staan zeker de laatste vijftien jaar de
taakgroepen (soms met andere benamingen als zelfsturende
teams) volop in de belangstelling van zowel wetenschappers als
managers in Nederland en daarbuiten.
Er is intussen dan ook veel onderzoek gedaan naar het
ontwerpen, opzetten en implementeren van taakgroepen. Daarbij
is onder meer aandacht besteed aan (zie bijvoorbeeld Hoevenaars,
1991; van Eijbergen, 1999):
• Het gebruiken van sociotechnische principes bij het

vormgeven van een organisatie.
• De vergelijking van de sociotechnische theorie met de

(bureaucratische) praktijk.
• Het (verwachte) verloop van de sociotechnische veranderingen

in de praktijk en de verwachte en bereikte (en veelal positieve)
resultaten.

De onderzoeken betreffen vaak echter niet de lange-termijn-
effecten van een sociotechnisch ontwerp.

Longitudinaal Dit boek richt zich op de lange-termijn-effecten van de 
onderzoek toepassing van de sociotechniek op het microniveau van een

organisatie. Daarvoor wordt de ontwikkeling van taakgroepen
binnen de verpakkingsafdeling van een farmaceutisch
productiebedrijf gedurende tien jaar gevolgd. In deze afdeling
werden begin jaren negentig van de vorige eeuw de eerste
onderzoeken gedaan naar een taakgroepgerichte organisatie, waarna
eind 1993 werd gestart met de implementatie van vijf taakgroepen
met elk een eigen productenpakket en bijbehorend verpakkings-
proces. De verdere ontwikkeling van deze taakgroepen werd in een
longitudinaal onderzoek tot en met 1999 op de voet gevolgd.

1
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Onderzoeks- Bij het volgen van de taakgroepontwikkeling in de praktijk werd 
vragen een antwoord gezocht op een drietal onderzoeksvragen:

• Welke effecten heeft het toepassen van het sociotechnische
concept in de praktijk van een productieorganisatie op lange
termijn?

• Welke verschillen treden daarbij op tussen de praktijk en het
concept?

• Hoe kunnen deze verschillen worden verklaard?

Opbouw De beschrijving van het longitudinale case-onderzoek komt vanaf
hoofdstuk 3 aan bod. Eerst wordt in de komende hoofdstukken
een beschrijving gegeven van de wetenschappelijke (hoofdzakelijk
sociotechnische) theorie. Hiermee wordt een theoretisch kader
geschapen waarmee de praktijkontwikkelingen worden gevolgd en
onderzocht.
Naast vergelijking van de resultaten met de sociotechnische
theorie, is het ook interessant om een vergelijking te maken met
enkele (andere) longitudinale onderzoeken. De literatuurstudie
naar deze andere onderzoeken wordt in hoofdstuk 10 beschreven,
waarna de resultaten uit het case-onderzoek worden vergeleken
met die uit de andere longitudinale onderzoeken.

2
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1 De moderne sociotechniek

Inleiding Net zoals elk onderzoek begint ook een longitudinaal onderzoek
bij een beschrijving van de bestaande theorie. Deze komt in dit
hoofdstuk aan bod. In paragraaf 1.1 zijn de organisatiekundige
ontwikkelingen, die tot de moderne sociotechniek hebben geleid,
uitgewerkt. In de daarop volgende paragrafen komt de moderne
sociotechniek zelf aan bod.

1.1 Organisatiekundige ontwikkelingen
Beïnvloedende In de loop van de tijd hebben een aantal organisatiekundige
ontwikkelingen ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op

de moderne sociotechniek, zoals het scientific management, de
bureaucratie, de human relations benadering, de taakgerichte
benaderingen en de klassieke sociotechniek. Deze komen
hieronder kort aan bod om de context te beschrijven waarbinnen
de moderne sociotechniek zich heeft ontwikkeld.
De beschrijvingen hebben derhalve niet de pretentie om de
betreffende ontwikkelingen volledig tot hun recht te laten komen.
Hiervoor wordt verwezen naar de literatuur.

Scientific Als eerste organisatiekundige ontwikkeling die van invloed is 
management geweest op de moderne sociotechniek kan het scientific

management worden genoemd. Globaal kan deze rationele
benadering worden samengevat in vier managementprincipes
(Taylor, 1947):
• Na wetenschappelijk onderzoek (dat wil zeggen systematische

observatie en meting) moet een grote dagelijkse taak voor een
daarvoor geschikte werker onder optimale omstandigheden
worden gecreëerd. Voor de realisatie van deze taak krijgt de
werker een hoge beloning.

• Om deze hoge beloning te krijgen, dient de werker
wetenschappelijk te worden geselecteerd om zeker te stellen
dat hij de fysieke en intellectuele kwaliteiten heeft om het
gewenste outputniveau te bereiken. Daarna dient hij
systematisch te worden getraind om een "first-class man" te
worden.

• De wetenschap van het werk en de wetenschappelijk
geselecteerde en getrainde werkers moeten worden
samengebracht.

• Er dient sprake te zijn van een constante en nauwe
samenwerking tussen management en medewerkers. Daarbij

3
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neemt het management het werk over waarvoor het meer
geschikt is dan de werkers, namelijk zaken als de specificatie
en verificatie van methoden en werkstandaarden en de
continue supervisie en controle van de uitvoerende werkers.

Bij het toepassen van deze principes wordt naar maximale
specialisatie gestreefd, niet alleen bij de uitvoerende
werkzaamheden, maar ook bij het management. Ten aanzien van
dit laatste wordt dan gesproken van "functioneel management".

Bureaucratie Net als het scientific management is ook de bureaucratie (Weber,
1947) een rationele benadering, omdat alle benodigde middelen in
een dergelijke organisatie ontworpen zijn voor het bereiken van
bepaalde doelen. De organisatie kan worden gezien als een goed
ontworpen machine met een bepaalde functie. Elk deel van die
machine levert een bijdrage aan de totstandkoming van de
maximale prestatie ervan.
Weber ziet in dit kader de bureaucratie niet als de hedendaagse
negatieve term die staat voor inefficiëntie, afbakening en Grote
Massa's Papier, maar als technisch de efficiëntst mogelijke
organisatie.
Om de gewenste efficiëntie te realiseren heeft een bureaucratie als
kenmerken:
• Van elke functionaris zijn de taken beschreven en zijn de

bevoegdheden schriftelijk vastgelegd.
• De functies zijn gerangschikt in een hiërarchie, waarbij elk

hiërarchisch niveau alle eronder liggende functies omvat.
Er is een stelsel van regels en procedures, waarin voor alle
mogelijke omstandigheden in theorie maatregelen zijn
omschreven.

• Er is een afdeling voor het bewaren van alle geschreven
documenten en bestanden, omdat het belangrijk is voor de
rationaliteit van het systeem dat informatie opgeschreven staat.

• Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en
zakelijke aangelegenheden door bij benoeming van
medewerkers uit te gaan van omschreven technische
kwalificaties voor een functie. In dat kader is de benoeming
van experts belangrijk.

• Autoriteit is gebaseerd op een functie die iemand bekleedt.
Opdrachten worden opgevolgd, omdat de regels voorschrijven
dat het tot de bevoegdheden van een functionaris behoort om
dergelijke opdrachten te geven.

4
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Functionele Eén van de organisatiestructuren die bij een rationele benadering
structuur kan ontstaan, is de functionele structuur. Deze wordt gekenmerkt

door het bijeen brengen van gelijksoortige bewerkingen (vaak
gebaseerd op de gebruikte technologie) in één afdeling (In 't Veld,
1981). Het product-in-wording doorloopt bij deze structuur,
afhankelijk van de noodzakelijke bewerkingen voor de
transformatie, een deel van deze afdelingen.
Deze structuur wordt gekenmerkt door onder andere (in 't Veld,
1981):
• Het centraliseren van speciale voorzieningen voor een

bepaalde bewerkingssoort (bijvoorbeeld afzuiging of
klimaatregeling), waardoor de voorzieningen goedkoper
kunnen worden uitgevoerd.

• Een grote flexibiliteit, doordat men bij deze vorm moet
werken met universele machines. Daardoor kunnen zeer veel
totaal verschillende producten worden gefabriceerd.

• Lange doorlooptijden, doordat het bij het gebruik van
universele machines meestal niet mogelijk is om verschillende
bewerkingen tegelijk uit te voeren. Dat betekent dat de
doorlooptijd dus tenminste de som van alle individuele
bewerkingstijden is. Daar komt nog bij dat er wachttijden
optreden, bijvoorbeeld door het creëren van batches.

• Een complexe logistieke structuur, omdat het product in
willekeurige volgorde door de afdelingen heen kan worden
gestuurd, uiteraard afhankelijk van de fabricagetechnische
volgorde.

Human relations De human relations benadering start eigenlijk als Elton Mayo tot 
benadering de conclusie komt dat productiviteitsstijgingen niet alleen worden

verklaard uit zaken, die bij de rationele benaderingen belangrijk
worden gevonden, zoals rustpauzes en fysieke werkcondities. Na
een aantal studies, waarvan het Hawthorne-experiment van 1927
tot 1932 het belangrijkste was, concludeerde Mayo dat er naast de
formele organisatie ook sprake was van een informele organisatie
(Pugh, Hickson en Hinings, 1982). Daarbij toonden de
Hawthorne-onderzoeken vooral het belang aan van stabiele
sociale relaties in de werksituatie voor de werknemers.

Kritiek op Vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstaat kritiek op de human 
human relations relations benadering, omdat die de invloed van de technische

omgeving op de prestaties, de motivatie en de satisfactie van de
werknemers negeert. Daarnaast was uit de industriële psychologie
al bekend dat extreme taaksplitsing leidt tot onlustgevoelens bij

5
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de taakuitvoerder en een negatief effect heeft op de prestaties
(Kuipers en van Amelsvoort, 1990).

Taakverruiming Als gevolg van het groeiende inzicht ten aanzien van taaksplitsing
werden de eerste taakverbredingsprojecten opgezet. Bij deze
taakverbredingsbenadering werden kortcyclische uitvoerende
taken samengevoegd teneinde bijvoorbeeld een hogere
productiviteit, een hogere flexibiliteit, een betere productkwaliteit,
meer afwisseling en een lager verloop en verzuim te verkrijgen.
(Kuipers en van Amelsvoort, 1990).
Een probleem met de taakverbredingsprojecten betrof echter het
ontbreken van een systematische fundering en een uitgewerkte
methodologie. De taakverrijkingsbenadering van Herzberg was
dan ook de eerste poging om een taakontwerpbenadering te
ontwikkelen op basis van een systematische theorie met daarvan
afgeleide methodologie (Herzberg, 1959). Op basis van
onderzoek kwam Herzberg tot twee typen factoren die een rol
spelen bij taakverrijking, namelijk de "motivators" of intrinsieke
factoren en de "hygiene-" of extrinsieke factoren.
Intrinsieke factoren vinden hun oorsprong in het werk zelf, zoals
bij bijvoorbeeld prestatie, erkenning, verantwoordelijkheid,
vooruitgang en ontplooiing. Extrinsieke factoren komen voort uit
de werkomgeving, zoals bijvoorbeeld salaris, bedrijfsbeleid,
supervisie, status, zekerheid en werkomstandigheden. Volgens
Herzberg leidt de aanwezigheid van "motivators" tot satisfactie en
motivatie. De afwezigheid ervan leidt tot een neutrale houding ten
opzichte van het werk. De aanwezigheid van "hygiene-" factoren
leidt tot een neutrale houding ten opzichte van de werksituatie,
maar niet tot satisfactie en motivatie. Afwezigheid van deze
factoren leidt echter wel tot dissatisfactie en demotivatie.

Model van  Turner en Lawrence (1965) gingen verder op zoek naar de 
vereiste essentiële taakkenmerken en kwamen tot zes vereiste
taakkenmerken taakkenmerken:

• Afwisseling.
• Autonomie, dit betreft de beslissingsruimte bij bijvoorbeeld

het bepalen van de volgorde van het werk.
• Vereiste interactie, dat wil zeggen dat er sprake is van voor het

werk noodzakelijke contacten.
• Mogelijke interactie, waarmee wordt bedoeld dat er

mogelijkheden zijn tot contact op vrijwillige basis.
• De vereiste kennis en vaardigheden moeten een bepaalde

breedte en diepgang hebben.

6
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• De medewerker moet verantwoordelijkheid dragen en
aansprakelijk kunnen zijn in geval van fouten.

Aangezien deze taakkenmerken sterk met elkaar bleken samen te
hangen, werd uit de scores op de taakkenmerken één totaalscore
berekend: de RTA-index. Turner en Lawrence veronderstelden
dat deze RTA-index positief zou samenhangen met
arbeidssatisfactie en negatief met verzuim. Ten aanzien van
verzuim werd de hypothese bevestigd. Het verband met
arbeidssatisfactie was echter onduidelijk, totdat een splitsing werd
gemaakt tussen de resultaten afkomstig van het platteland en die
uit de stad: alleen bij werknemers uit een landelijke omgeving
werd een positief verband aangetroffen. De conclusie luidde dat
sommige (maar niet alle) mensen de voorkeur gaven aan
"verrijkte" taken (Vogelaar, 1990).
Een verdere uitwerking van de benadering van Turner en
Lawrence betreft het "Job Characteristics Model". Dit zal
verderop worden besproken.

Klassieke De klassieke sociotechnische benadering is ontstaan uit 
sociotechniek onderzoek naar de werkorganisatie in de mijnbouw in de

Durham-mijnen, dat in de jaren vijftig werd gedaan door het
Engelse Tavistock Institute for Human Relations. Daarbij werd
voor het eerst de relatie tussen het "technische systeem" en het
"sociale systeem" ontdekt. Andere lessen uit de Durham-case zijn
volgens Kuipers en van Amelsvoort (1990):
• De noodzaak wordt aangegeven om een productiesysteem als

geheel te bestuderen, aangezien veel problemen uit het
"sociale systeem" hun oorsprong vinden in het "technische
systeem" en omgekeerd een "technisch systeem" niet goed kan
functioneren zonder aandacht voor het "sociale systeem".

• De organisatie blijkt niet als gesloten systeem te moeten
worden bestudeerd. De omgeving, waarin men wordt
geconfronteerd met vele onvoorspelbaarheden, gevaren, et
cetera, is van grote invloed op de werksituatie.

• Eenzijdige rationalisatie van het technische systeem kan leiden
tot suboptimalisatie, aangezien deze is gericht op splitsing van
taken en leidt tot een scheiding van denken en doen. Uit de
Durham-case blijkt dat het resultaat een desintegratie van het
sociale systeem is met als gevolg een onvermogen om
adequaat op interne en externe verstoringen te reageren.

• Het werken in autonome groepen is een alternatief voor
gefractioneerde individuele taken zonder enige
verantwoordelijkheid. In de kolenproductie was een autonome
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groep verantwoordelijk voor de totale taakcyclus.
• Door de splitsing van taken volgens de methode van het

scientific management was in de Durham-mijnen de zin aan
het werk ontnomen en werd het onmogelijk om zicht en
greep te houden op de totale taak. Vervreemding is daarvan
het gevolg.

Nadruk op Naar aanleiding van de resultaten uit de Durham-mijnen zijn 
microniveau onderzoeken opgestart in andere Engelse mijnen en later ook in

andere productiesituaties en in andere landen. In deze intussen
klassieke sociotechniek lag de nadruk vooral op het (her)ontwerp
van een organisatie op microniveau. Dit is het laagste
ontwerpniveau binnen de organisatie waar men de functies van de
werknemers kan bundelen en onderbrengen in zogenaamde
autonome groepen. Daarbij moet volgens de klassieke
sociotechniek niet alleen aandacht worden besteed aan de
uitvoerende taken, maar ook aan ondersteunende, voorbereidende
en organiserende taken.

Moderne De aanpak van de klassieke sociotechniek liet een aantal vragen 
sociotechniek onbeantwoord. Een aantal vragen op het gebied van de

besturingsstructuur, de informatiestructuur en de
productiestructuur stijgt namelijk boven het niveau van de
taakgroep uit. Daarom wordt dit in de Nederlandse variant van de
moderne sociotechniek opgepakt door een integrale benadering
van de ontwerpaanpak1, zie onder andere van Eijnatten en de
Sitter (1995).
De ontwikkeling van de moderne sociotechniek is enerzijds
gebaseerd op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en anderzijds op
diverse conceptuele invloeden. Deze invloeden en uitgangspunten
komen hierna aan bod, gevolgd door een nadere beschrijving van
de moderne sociotechniek.

1.2 De theorie van de moderne sociotechniek
Inleiding Voor een goed begrip van de moderne sociotechniek is het van

belang om de precieze invloedsgebieden hierop te benoemen.
Deze komen in deze paragraaf aan bod, gevolgd door de

8

1Naast een Nederlandse variant onderscheiden van Eijnatten en de Sitter (1995) ook nog een
Australische variant, waarbij de medewerkers middels enkele principes vooral zelf aan het
herontwerpen worden gezet en een Scandinavische variant, waar de dialoog tussen de actoren in
de arbeidssituatie wordt gepropageerd.
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uitgangspunten en de verdere definiëring van de moderne
sociotechniek.

Invloeden op De invloeden op de moderne sociotechniek kunnen in drie 
de sociotechniek groepen worden onderverdeeld: de invloeden uit de maatschappij,

die uit diverse wetenschappelijke concepten en die uit de klassieke
sociotechniek. De eerste twee komen hieronder aan bod, de
laatste is al in de vorige paragraaf besproken.

Maatschappelijke De Sitter (1982) concludeert dat er in de Nederlandse industrie in 
invloeden jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw met betrekking tot de

ontwikkeling van arbeid een aantal zaken mis is, zoals:
• Een sterke arbeidsdeling, waarbij via direct toezicht of

procedures weinig wordt overgelaten aan het eigen initiatief
van werknemers.

• Veelvuldig voorkomende ongeschoolde arbeid.
• Discrepantie tussen opleidingsniveau en niveau van de

werkzaamheden.
• Slecht functionerend werkoverleg.
• Veelal extern zoeken van oplossingen met betrekking tot

arbeidsvraagstukken ("men moet zich aanpassen").
• Toenemende uitholling van de operatorfunctie ten gevolge van

toenemende automatisering.

Conceptuele Conceptueel gezien bouwde de Sitter voort op zijn dissertatie.
invloeden Hierin werd leiderschap niet als psychologisch verschijnsel

geanalyseerd, maar als sociologisch verschijnsel (Christis en
Fruytier, 1995). De grensverleggende gedachte daarbij was dat
leiderschap niet moet worden gezien als louter een "stijl" (sociaal
dan wel instrumenteel), maar vooral als een product van een
gegeven samenhang tussen informatiestructuur en
productieproces. Dit betekent dat het bij sociale systemen niet
zozeer gaat om eigenschappen, maar meer om relationele
kenmerken (van Eijnatten en van der Zwaan, 1995).
Op basis van dergelijke inzichten ontstond ten eerste het concept
van interferentie. Met dit concept wordt gedoeld op een
conflictsituatie waarin sociale processen elkaar in hun bedoelde
afloop belemmeren (van Eijnatten en van der Zwaan, 1995).
Verder werd de conceptuele invulling gebaseerd op de sociale
systeemtheorie, waarin wordt uitgegaan van een open systeem.
Dat wil zeggen dat er sprake is van uitwisseling tussen het
systeem en haar omgeving. Tevens werd er bij het toepassen van
de sociale systeemtheorie voor het ontwikkelen van een
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sociotechnisch concept van uitgegaan dat een arbeidssysteem een
sociaal proces is. Op basis hiervan gaat de Sitter (1995) er van uit
dat waarden, normen en behoeften in de tijd worden
geproduceerd door interactieve selectie uit een in wezen oneindig
scala van mogelijkheden. Interactieve selectie betekent dat het
selecteren plaatsvindt op basis van sociale referentie. Hierbij
komen de normen door middel van interactie met de
omgevingspartners tot stand. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als
iemand zijn gedrag aanpast op basis van informatie ("feedback")
die hij van anderen krijgt of als hij zijn gedrag aanpast aan de
gedragskeuzen van anderen. Dit betekent dat als mensen zich
aanpassen op basis van hun interactie met anderen zowel de
relaties in een netwerk als de inhoud van die relaties (concrete
gedragingen, intensiteit van de relatie, et cetera) continu
veranderen. Om hiermee om te kunnen gaan, zal een persoon een
zekere speelruimte in termen van interactiemogelijkheden binnen
de aanwezige sociale structuur moeten hebben.
In veel organisaties (waarin sprake is van een sociaal netwerk)
wordt deze speelruimte echter beperkt door de splitsing van
functies. Deze splitsing maakt het moeilijk voor mensen om de
betekenis van normen te begrijpen en ze te beoordelen tegen de
achtergrond van andere normen. Hierdoor zal een sociaal
netwerk beheersbaarheid en creatief zingevend vermogen
verliezen (de Sitter, 1995).
De derde "conceptuele beïnvloeding" was gebaseerd op het
begrip "requisite variety" dat werd ontleend aan Ashby (1969).
Hiermee wordt bedoeld dat er alleen samenwerking tussen
systemen zal ontstaan als de systemen op elkaar aansluiten (de
Sitter, 1995).

Uitgangspunten Op basis van deze conceptuele invloeden komt de Sitter (1989)
en definitie tot de volgende uitgangspunten van de moderne sociotechniek:
sociotechniek • Productieprocessen spelen zich af in sociaal-economische

uitwisselingsnetwerken, tussen productiesystemen en hun
omgevingen.

• Productiesystemen hebben een externe structuur (die
betrekking heeft op de configuratie van de relaties met
omgevingssectoren, zoals arbeidsmarkt, kapitaalmarkt,
afzetmarkt, leveranciersmarkt en overheid) en een interne
structuur (deze omvat de architectuur van de uitvoerende en
regelende relaties tussen de samenstellende delen van een
productiesysteem).

• Voor een evenwichtige procesgang is een voortdurende
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afstemming vereist tussen de uitvoering en regeling van
interne en externe functies onder veranderlijke condities die
voor een deel door het uitwisselingsnetwerk zelf worden
gegenereerd. Dit betekent dat de interne en externe structuren
zodanig moeten worden gedefinieerd dat er een reductie van
storingskansen en storingsgevoeligheid wordt gerealiseerd.

• Sociotechniek vormt een combinatie van technische en
structurele toepassingen, omdat bij het toepassen van één van
beiden slechts sprake kan zijn van marginale veranderingen.
Zo zal bijvoorbeeld het aanschaffen van een snelle en flexibele
machine in een structuur met veel wachttijden nauwelijks
bijdragen aan een kortere doorlooptijd.

Op basis van deze uitgangspunten ontstaat de volgende definitie
van het begrip sociotechniek (de Sitter, 1989, p. 232): "De studie
en verklaring van de wijze waarop arbeidsverdeling en technische
instrumentatie in onderlinge samenhang en in relatie tot gegeven
omgevingscondities de mogelijkheden voor de productie van
interne en externe functies bepalen en de toepassing van deze
kennis bij het ontwerpen en herontwerpen van
productiesystemen".

Sociotechniek Om te komen tot een invulling van de sociotechniek, moet er 
als integrale sprake zijn van een integrale aanpak. Dit betekent dat aan drie 
benadering aspecten tegelijkertijd aandacht wordt besteed (Christis, 1998):

• De kwaliteit van de organisatie (gericht op efficiëntie,
flexibiliteit en innovativiteit).

• De kwaliteit van de arbeid (met aandacht voor stressrisico's en
leermogelijkheden).

• De kwaliteit van de arbeidsrelaties (gebaseerd op coöperatie in
plaats van conflict).

Doel: grotere Om alle drie de resultaatgebieden tegelijkertijd te verbeteren,
beheersbaarheid dient het sociotechnisch (her)ontwerpen volgens de Sitter (1989)

gericht te zijn op het vergroten van de beheerscapaciteit van een
systeem op alle beheersniveaus2. In dit verband wordt de
beheersbaarheid van een systeem beschouwd als een functie van
de verhouding tussen beheersmogelijkheden en de
beheersbehoefte.
Er is dus sprake van beheersbaarheid als tegenover de (uit een

11

2Waar de Sitter (1989, 1994) schrijft over het vergroten van de beheersbaarheid, heeft van
Amelsvoort (1999) het over de onzichtbare werking van complexiteit. Deze complexiteit is de
reciproke van de beheersbaarheid.
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onafhankelijke verandering voortvloeiende) beheersbehoefte ook
daarmee corresponderende beheersmogelijkheden bestaan. Dit
komt overeen met de "law of requisite variety". Vanuit
bedrijfskundig perspectief moet daar echter aan worden
toegevoegd dat er voor moet worden gezorgd dat de
beheersbaarheid tegen minimale kosten wordt gerealiseerd. Dit
betekent volgens de Sitter (1994) dat moet worden gestreefd naar
een zo laag mogelijke beheersbehoefte, zodat ook de
noodzakelijke beheersmogelijkheden laag kunnen blijven.
Het voorgaande betekent dat ontwerpstrategieën gericht moeten
zijn op het reduceren van de beheersbehoefte en het vergroten
van de beheersmogelijkheden. Daarbij worden deze variabelen
bezien op macro-, meso- en microniveau van een
productiesysteem, gedifferentieerd naar productiestructuur en
besturingsstructuur, in deze volgorde.

Productie- en In de moderne sociotechniek worden, in tegenstelling tot de 
besturings- klassieke voorloper, technische en sociale systemen nadrukkelijk 
structuur in relatie met elkaar gezien. De moderne sociotechniek maakt wel

onderscheid tussen de productiestructuur en de
besturingsstructuur (zie onder andere van Amelsvoort, 1999;
Christis, 1998; de Sitter, 1994). Deze verdeling wordt aangebracht,
omdat allereerst wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk
voorkomen van de kans op verstoringen (c.q. interferentie) in het
ontwerp van de productiestructuur en daarmee reductie van de
complexiteit en dus de beheersbehoefte. Vervolgens dient de
besturingsstructuur zodanig te worden opgezet dat er speelruimte
c.q. regelmogelijkheden ontstaan op de plaats in de organisatie
waar verstoringen optreden. In het algemeen worden hiermee dan
de beheersmogelijkheden vergroot.

Schematische Als hetgeen hierboven is beschreven schematisch wordt
weergave weergegeven, dan ontstaat het globale schema in figuur 1.1.
moderne Daarin is weergegeven dat de moderne sociotechniek gebaseerd
sociotechniek is op de klassieke sociotechniek en op concepten zoals de "law of

requisite variety". Binnen de moderne sociotechnische theorie
wordt er (ten aanzien van de kwaliteit van de organisatie) van
uitgegaan dat in een organisatie allereerst de productiestructuur
moet worden opgezet. Hierdoor wordt de kans op verstoringen
bepaald en daarmee de noodzakelijke regelbehoefte vastgelegd.
Op basis van de noodzakelijke regelbehoefte wordt de
besturingsstructuur opgezet, waarbij regelmogelijkheden worden
verdeeld in de organisatie. Daarmee wordt de mate van
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autonomie voor de diverse elementen in de organisatie benoemd.
De regelmogelijkheden en autonomie vormen de basis voor het
ontstaan van ontwikkel- en leermogelijkheden, maar ook stress.
De mate waarin deze mogelijkheden en stress optreden leidt, in
relatie met de externe eisen zoals ze bijvoorbeeld op de
arbeidsmarkt gelden, tot de invulling van het resultaatgebied
"kwaliteit van de arbeid".
Verder beïnvloeden de regelmogelijkheden en autonomie het
resultaatgebied "kwaliteit van de arbeidsrelaties". Afhankelijk van
de machtsverdeling binnen de organisatie ontstaat in meerdere of
mindere mate speelruimte. Dit geeft, in combinatie met de kans
op verstoringen, vervolgens de mogelijkheid om in meerdere of
mindere mate zinvol over de werkuitvoering te praten. Hierdoor
kunnen er overlegsituaties ontstaan die variëren van klagen over
de koffieautomaat tot gezamenlijk innoveren van het
productieproces.

Figuur 1.1 Globaal overzicht van uitgangspunten en aspecten van de moderne sociotechniek
(bron: de Sitter, 1994).

Uitwerking De diverse aspecten uit figuur 1.1 worden in de volgende 
schema paragrafen verder uitgewerkt. Daarbij wordt eerst de

productiestructuur en dan de besturingsstructuur besproken,
aangezien dit ook de sociotechnische ontwerpvolgorde is. Op
soortgelijke wijze zijn de resultaatgebieden geordend: allereerst de
kwaliteit van de organisatie (gezien de relatie met de
productiestructuur), dan de kwaliteit van de arbeid en tenslotte de
kwaliteit van de arbeidsrelaties. Afgesloten wordt met een
beschouwing van de kritiek op de sociotechnische benadering.
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Informatie- Voor de goede orde dient nog te worden vermeld dat de 
structuur informatiestructuur (sociotechnisch gezien volgend op het

ontwerpen van de besturingsstructuur) hier buiten beschouwing
wordt gelaten, aangezien deze opgevat wordt als een verlengstuk
van de besturingsstructuur.

1.3 De productiestructuur
Definitie De productiestructuur betreft de groepering en koppeling van

uitvoerende werkzaamheden (de Sitter, 1994; Christis, 1998) ofwel
de organisatie van het primaire proces: wat gebeurt waar door wie
en in welke volgorde. Hoewel elke uitvoerende activiteit altijd wel
een regelende component heeft, wordt de regeling in de moderne
sociotechniek apart behandeld in de besturingsstructuur.

Subsystemen en Bij het bespreken van de productiestructuur is het van belang 
aspectsystemen onderscheid te maken tussen subsystemen en aspectsystemen.

Een subsysteem heeft betrekking op een gedeelte van een
systeem met een eigen interne en externe structuur, zoals
bijvoorbeeld een afdeling binnen een bedrijf. Een aspectsysteem,
of vaak een aspectregeling, heeft betrekking op het "spoor" van
relaties tussen in principe alle elementen binnen een systeem met
betrekking tot één bepaalde functie of aspect, zoals bijvoorbeeld
kwaliteit (de Sitter, 1994).

Parameters Ten aanzien van de productiestructuur kunnen drie parameters 
productie- worden onderscheiden (gebaseerd op de Sitter, 1994):
structuur • Functionele (de-)concentratie, die verwijst naar de groepering

en koppeling van elementen in een systeem ten opzichte van
elkaar.

• Specialisatie of integratie in de uitvoering, waarbij wordt
verwezen naar arbeidsverdeling door enerzijds het groeperen
van drie fundamentele functies in afzonderlijke subsystemen:
het voorbereiden (bijvoorbeeld werkvoorbereiding), het
ondersteunen (bijvoorbeeld onderhoud) en het maken
(bijvoorbeeld assemblage) of anderzijds het samenvoegen van
de drie functies in één subsysteem.

• Splitsing of integratie in de uitvoering, dat verwijst naar de
verdeling van uitvoerende werkzaamheden over subsystemen
(bijvoorbeeld het onderbrengen van de montage van wielen,
frame, voortbrenging, et cetera in één of meerdere
subsystemen van het proces "assemblage fiets").

Op basis van met name de eerste parameter (functionele
concentratie), worden twee ideaaltypische structuren onderscheiden:

14
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• Alle orders zijn gekoppeld aan alle subsystemen, waarmee
concentratie naar functies ontstaat, ofwel een
bewerkingsgerichte structuur.

• Elke order is gekoppeld aan zijn eigen subsysteem, waardoor
sprake is van deconcentratie in parallelle orderstromen, ofwel
een stroomsgewijze structuur.

Bewerkings- In het eerste extreme of ideaaltypische geval ontstaat de situatie 
gerichte dat er sprake is van functionele concentratie waardoor er 
structuur bewerkingsgericht wordt gedacht in plaats van ordergericht en de

orders onzichtbaar zijn geworden (de Sitter, 1994). Deze
structuur is als functionele structuur reeds bij de rationele
benaderingen aan bod gekomen. Orders gaan in deze situatie dus
kriskras van de ene naar de andere (gespecialiseerde) afdeling.
Daarnaast wordt in deze ideaaltypische structuur gebruik gemaakt
van een maximale specialisatie in de uitvoering. Het is immers in
principe efficiënt om het voorbereiden, ondersteunen en maken
te onderscheiden: mensen en middelen kunnen doorwerken,
terwijl anderen alvast volgende werkzaamheden voorbereiden en
zorgen voor de instandhouding van gebouwen,
productiemiddelen en personeel (de Sitter, 1994).
Tenslotte is de uitvoering maximaal gesplitst (de Sitter, 1994).

Stroomsgewijze In het tweede ideaaltype zijn de processen die aan klantorders zijn
structuur gekoppeld centraal gesteld in de vormgeving van de organisatie.

Dat betekent dat er sprake is van functionele deconcentratie en
dat afdelingen en dergelijke als substromen zijn ontworpen,
waarbij ongelijksoortige elementen die input-output-relaties met
elkaar delen bijeen zijn gebracht (de Sitter, 1994). Hiermee
ontstaat dus een structuur waarin alle bewerkingen voor een
bepaald product in één proces zijn georganiseerd.
Verder is sprake van minimale specialisatie in de uitvoering, zodat
interfaces de voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden
worden voorkomen.
Tenslotte is sprake van een minimale splitsing in de uitvoering,
waarbij de ongelijksoortige elementen dus niet alleen bijeen zijn
gebracht, maar daadwerkelijk zijn geïntegreerd.

Storingskans Bij de vergelijking tussen beide structuurtypen is het van belang
op te merken dat er volgens de theorie van de moderne
sociotechniek in het tweede ideaaltype sprake is van een lagere
storingskans dan in het eerste. Bij het tweede type is namelijk
sprake van minder elementen en minder interfaces. Hierdoor
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neemt volgens de sociotechnische theorie de kans op
verstoringen af en daalt de complexiteit van de organisatie.

Ontwerpen Het belangrijkste sociotechnische principe bij het ontwerpen van 
productie- de productiestructuur betreft het vergroten van de mogelijkheden 
structuur voor procesvariatie en het verminderen van de behoefte aan

procesvariatie per werkeenheid (de Sitter, 1994).
Daarbij dient het ontwerp van de productiestructuur "top-down"
plaats te vinden, dus van macro- naar microniveau.
Dit betekent dat bij een herontwerp de volgende drie vragen in
hun onderlinge samenhang moeten worden beantwoord (de
Sitter, 1994):
• Welke parallelle c.q. homogene orderstromen zouden kunnen

worden gevormd, zodat de regelnoodzaak wordt verkleind
(macroniveau)?

• Uit welke segmenten kan een stroom worden opgebouwd en
hoe zijn die onderling gekoppeld, zodat de regelnoodzaak
verder wordt verkleind en de regelcapaciteit wordt vergroot
door het inrichten van taakgroepen (mesoniveau)?

• Hoe kunnen binnen de segmenten taken worden ontworpen
en werkplekken ingericht, zodat zij human resources
mobiliseren, doorlooptijden verkorten, kwaliteit borgen en
bijdragen aan proces- en productinnovatie (microniveau)?

1.4 De besturingsstructuur
Koppelen van Bij het begrip besturingsstructuur moet onderscheid worden 
regelkringen gemaakt tussen uitvoerende en regelende taken. Middels de

uitvoerende taken vinden transformaties plaats, terwijl de
regelende taken deze transformaties (met inbegrip van de
bijbehorende inputs en outputs) beoordelen, waar nodig erop
ingrijpen en tussen transformaties coördineren. De
besturingsstructuur heeft betrekking op de groepering en
koppeling van de diverse regeltaken. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een functiemodel uit de systeemleer waarbij in een
regelkring de uitvoerende en de regelende aspecten van een
arbeidsproces in kaart worden gebracht (Christis, 1998). Het
elementaire schema van een regelkring is in figuur 1.2
weergegeven.
Hierin is te zien dat waarnemingen of metingen worden gedaan
ten aanzien van input (invoer), transformatie (uitvoerende arbeid)
en output (resultaat), welke worden vergeleken met hun norm.
Daarna worden de beoordelingen op de verschillende aspecten
samengenomen en wordt een ingreep gekozen, die vervolgens
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middels regeling wordt geëffectueerd. Bij deze regeling zijn er
twee mogelijkheden. Er kan sprake zijn van interne regeling als de
regelende actie binnen het systeem blijft. Er kan ook sprake zijn
van extern regelen als de regelende actie zich richt op de
omgeving van het systeem.

Parameters Net als bij de productiestructuur zijn er bij de inrichting van de 
besturings- besturingsstructuur een aantal parameters te onderscheiden 
structuur (gebaseerd op de Sitter, 1994):

• Scheiding of integratie van uitvoerende en regelende functies.
• Splitsing van de regeling over procesdelen, dat wil zeggen de

mate waarin de regeling over het gehele proces plaatsvindt of
alleen een subproces bestrijkt.

• Splitsing of integratie van de regeling ten aanzien van
aspecten, dat wil zeggen wel of geen aparte regelingen voor
kwaliteit, logistiek, onderhoud, et cetera.

• De mate van specialisatie van de regeling per niveau, waarmee
wordt verwezen naar de mogelijke arbeidsverdeling door het
wel of niet groeperen van drie aparte functies voor
respectievelijk regeling op strategisch, inrichtings- en
operationeel niveau in afzonderlijke subsystemen.

• Het splitsen of integreren van de regeling per regelfunctie, dus
de mate waarin de arbeid is verdeeld in waarnemen,
beoordelen per aspect, integraal beoordelen en ingreep kiezen.

De besturingsstructuur kent, net als de productiestructuur, op
basis van de genoemde parameters, twee ideaaltypische vormen:
• Traditionele of centrale besturing.
• Sociotechnische of lokale besturing.

17

uitvoerende arbeid

geheugen

regelende arbeid

resultaat invoer 

de beoordelingen per aspect
samennemend, hoe wijkt de 
situatie als geheel af van de 
gewenste?

wijken de waargenomen
aspecten af van hun norm?

wat zie ik?
de stand van zaken 
waarnemen

welke ingreep kan ik 
kiezen? in het proces 
zelf (intern) of 
afstemmen met de 
omgeving (extern)?

extern:
regelinfo naar omgeving

intern:
regelgeving naar uitvoering

Figuur 1.2 Elementair schema van een regelkring (bron: de Sitter, 1994). 
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Hierna zullen deze ideaaltypen worden besproken aan de hand
van de parameters van de besturingsstructuur.

Centrale De centrale besturing sluit conceptueel aan bij de 
besturing bewerkingsgerichte productiestructuur, waarbij er scheiding heeft

plaatsgevonden tussen de uitvoering en de regeling. Hierbij heeft
de uitvoerder geen interne of externe regelcapaciteit. Hij krijgt
zijn input, moet de voorgeschreven handelingen uitvoeren en
stuurt zijn output weg. Bij eventuele afwijkingen in input en
output worden door de externe regelaar acties genomen.
Verder is er bij dit ideaaltype sprake van splitsing van de regeling
per procesdeel.
Wat betreft de derde parameter krijgt de uitvoerder bij centrale
besturing te maken met één regelaar per aspect. De regelaar kan
voor meerdere uitvoerenden of uitvoerende (sub-)processen de
regeling op het betreffende aspect verzorgen. Wat betreft de
specialisatie van de regeling naar strategisch, inrichtings- en
operationeel niveau is bij een traditionele besturing sprake van
een strikte scheiding in regeldomeinen die veelal samenvallen met
hiërarchische niveaus.
Aangezien er sprake is van het splitsen van de regeling per
regelfunctie, zullen waarnemen, beoordelen op aspecten, integrale
beoordeling en keuze van de ingreep door afzonderlijke personen
worden uitgevoerd en geregeld. De ingreep zelf wordt gezien als
een kwestie van uitvoeren.

Problematische In het algemeen kan in navolging van de Sitter (1994) worden 
communicatie gesteld dat de scheiding tussen uitvoering en regeling in

afzonderlijke subsystemen impliceert dat er informatieoverdracht
moet plaatsvinden. Dat kost tijd, zodat informatie intussen kan
verouderen en aan actualiteit kan inboeten. Daarnaast vereist
informatieoverdracht codering en decodering van het signaal.
Daarin kunnen vervormingen optreden, zodat de
betrouwbaarheid van de informatie onder druk komt te staan.
Door scheiding van uitvoering en regeling neemt de kans op
"latente inputs" toe, dat wil zeggen dat er veranderingen kunnen
plaatsvinden die zich, vanwege de scheiding, buiten het
gezichtsveld van de regelaar bevinden. Daarmee wordt de
volledigheid van de informatie aangetast. Gevolg van dit alles is
dat de regelaar chronisch verstoken blijft van kennis inzake
variaties in het proces die voor hem relevant zijn.

18
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Kenmerken Doorredenerend op het voorgaande kunnen de volgende 
centrale kenmerken van de traditionele besturingsstructuur worden 
besturing onderscheiden:

• Aspectmatige benadering van problemen, doordat er sprake is
van besturing van het proces vanuit verschillende,
gesepareerde specialismen.

• In combinatie met een bewerkingsgerichte structuur is er
sprake van een functionele organisatie.

• De uitvoering van taken in het proces heeft een routinematig
karakter.

• De besluitvorming vindt plaats middels bureaucratische
routines.

• De medewerker is afhankelijk van de leidinggevende c.q. de
staf.

• Carrièreontwikkeling vindt plaats in een specialistisch gebied.
• Wantrouwen tussen regelaar en uitvoerder.
• Uitgangspunt is dat het proces voorspelbaar en stationair is.

Lokale besturing De lokale besturingsstructuur sluit conceptueel gezien aan bij de
stroomsgewijze productiestructuur. Hierbij worden zodanige
interne en externe regelmogelijkheden aan de uitvoering
gekoppeld dat de uitvoerenden zelf de werkstroom kunnen
coördineren en in geval van afwijkingen regelmogelijkheden
hebben. Hierdoor ontstaat er speelruimte en is er sprake van
autonomie binnen de grenzen van de operationele normen.
Bij deze vorm van besturing is niet alleen sprake van regeling van
het eigen procesgedeelte, maar zijn er mogelijkheden om
rechtstreeks met andere subprocessen te kunnen afstemmen.
Hierdoor is er vanuit besturingsoogpunt conceptueel gezien geen
sprake van splitsing van de regeling over deelprocessen.
Bij sociotechnische besturing is idealiter geen sprake van splitsing
van de regeling per aspect. Aspectfuncties kunnen namelijk alleen
effectief zijn als ze precies in de juiste complementaire mix per
segment zijn afgestemd. Dat betekent dat de voorbereidende en
ondersteunende functies binnen een stroom, die specifiek zijn
voor een segment, binnen de lokale besturing worden gebracht.
Alleen lokaal kunnen immers de aspecten onder wisselende
omstandigheden op elkaar worden afgestemd (de Sitter, 1994).
Ook specialisatie van de regeling per niveau (parameter 4) komt
bij een sociotechnische besturing idealiter niet voor. Op lokaal
niveau kan immers de gehele sub-processtroom worden overzien
en wordt dagelijks ervaring opgedaan met de operationele
regeling ervan. Dat betekent dat inzicht ontstaat in problemen die
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binnen de bestaande structuur niet oplosbaar blijken. Het
oplossen hiervan kan zich op inrichtings- of soms zelfs op
strategisch niveau afspelen.
Tenslotte is van splitsing van de regeling per regelfunctie bij de
sociotechnische besturing geen sprake. Bij splitsing wordt
namelijk niet alleen de slagvaardigheid belemmerd, maar wordt
ook het leervermogen aangetast. Alleen als op basis van eigen
waarnemingen en beoordelingen kan worden ingegrepen en
vervolgens de resultaten daarvan kunnen worden geëvalueerd, is
de leercyclus gesloten (de Sitter, 1994).

Kenmerken Op basis van het voorgaande lijkt de sociotechnische besturing de
lokale besturing volgende kenmerken te hebben:

• Er is sprake van een procesmatig karakter, dat wil zeggen dat de
besturing van het proces (integraal) op alle aspecten plaatsvindt.

• In combinatie met de stroomsgewijze productiestructuur
ontstaat er een stroomsgewijze organisatie.

• Uitvoerende en regelende taken zijn geïntegreerd.
• De besluitvorming vindt decentraal plaats.
• Door de directe terugkoppeling van de effecten van het

regelende handelen zijn er veel leermogelijkheden.
• Er is sprake van een gelijkwaardige relatie tussen de

medewerker en de leidinggevende.
• Carrièreontwikkeling vindt in de breedte plaats.
• Het uitgangspunt is dat het proces dynamisch en slechts heel

beperkt voorspelbaar is.

Ontwerpen Bij het sociotechnisch ontwerpen van de besturingsstructuur 
besturings- wordt uitgegaan van de reeds ontworpen productiestructuur en 
structuur van de dynamische omgeving waarbinnen het systeem moet

functioneren (ofwel de functie-eisen). Net als bij het ontwerpen
van de productiestructuur, draait het bij het ontwerp van de
besturing om het realiseren van een goede beheersbaarheid. De
Sitter (1994) definieert deze beheersbaarheid als een functie van
de verhouding tussen de beschikbare informatie met betrekking
tot de procesvariatie enerzijds en de vereiste informatie met
betrekking tot de procesvariatie anderzijds. In formulevorm ziet
dit er als volgt uit:

20

beheersbaarheid besturingsstructuur= f beschikbare info m.b.t. procesvariatie
vereiste info m.b.t. procesvariatie
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Volgens de Sitter (1994) is bij het ontwerp van de
productiestructuur de ontwerpstrategie gericht op reductie van de
regelbehoefte. Hierdoor neemt automatisch de vereiste informatie
ten behoeve van het omgaan met procesvariatie af. Hieruit valt af
te leiden dat de noemer in bovenstaande vergelijking al bij het
ontwerpen van de productiestructuur is geminimaliseerd. Dat
betekent dat het ontwerpen van de besturingsstructuur geheel kan
worden gericht op de teller: de beschikbare informatie met
betrekking tot de procesvariatie en dan met name op de kwaliteit
van deze informatie.

Eenheid van tijd, Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van besturingsinformatie te 
plaats en krijgen, is het van belang onderscheid te maken tussen vier 
handeling aspecten hiervan, te weten (de Sitter, 1994):

• De informatie moet betrouwbaar zijn, waarmee wordt gedoeld
op de scheiding tussen de plaats van verandering, de plaats
van waarneming en de beoordeling.

• De informatie moet actueel zijn: dit aspect betreft de
scheiding in tijd tussen het moment van verandering, het
moment van waarneming daarvan en het moment van
ingrijpen.

• De informatie moet volledig zijn, wat betrekking heeft op de
scheiding in tijd en plaats van de waargenomen aspecten.

• De informatie moet relevant zijn, dit betreft de scheiding in
tijd en plaats tussen regeling en uitvoering.

Om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van besturingsinformatie
te realiseren, dienen volgens de Sitter de genoemde scheidingen te
worden gereduceerd. Daarmee wordt "Eenheid van Tijd, Plaats
en Handeling" het ontwerpprincipe dat richting geeft aan het
ontwerp van de besturingsstructuur.
Behalve vanwege het maximaliseren van de kwaliteit van de
besturingsinformatie is het genoemde ontwerpprincipe ook
wenselijk uit kostenoogpunt. Aangezien de behoefte aan
beheersinformatie namelijk al minimaal is, dient ervoor te worden
gezorgd dat dit ook bij het ontwerpen van de besturingsstructuur
zo blijft. Daarom wordt bij het vormgeven van de
besturingsstructuur uitgegaan van het principe dat de
beheersmogelijkheden zo dicht mogelijk bij het te beheersen
proces moeten worden neergelegd. Hiermee wordt voorkomen
dat beheersbehoefte wordt gecreëerd, waardoor de beheersing
onnodig complex wordt gemaakt (van Ewijk-Hoevenaars, 1995).

21
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"Bottom-up" Uitgaande van "Eenheid van Tijd, Plaats en Handeling" moeten 
ontwerpen de regelkringen vanuit de procesdelen naar het geheel ("bottom

up") worden opgezet. Door het toewijzen van regelkringen vanuit
het proces is het mogelijk het verschil te beoordelen tussen
regelkringen die alleen centraal kunnen worden ingevuld (omdat
zij op de stroom als geheel betrekking hebben) en regelkringen
die beter decentraal kunnen worden geplaatst (omdat zij op een
deel van het proces of zelfs een werkplek betrekking hebben).

Verschillen met Zowel bij een sociotechnisch ontworpen besturingsstructuur, als 
traditionele bij traditionele structuren, is sprake van hiërarchisch gestapelde 
besturingen regelkringen. Niettemin zijn er toch enkele grote verschillen.

Allereerst worden in de traditionele manier van denken de
beheersmogelijkheden in de organisatie afgeleid van de
beheersmogelijkheden op algemeen niveau (top-down
benadering). Het sociotechnisch besturingsprincipe impliceert
daarentegen dat de regelmogelijkheden zoveel mogelijk daar
worden neergelegd waar de verstoringen optreden (van Ewijk-
Hoevenaars, 1995).
Ten tweede zal in een klassieke structuur een strikte scheiding
worden nagestreefd tussen uitvoering, microregeling,
mesoregeling en macroregeling. Daarbij is de hiërarchie van
regelkringen veel zwaarder belast met coördinerende functies,
omdat in de gefractioneerde uitvoeringsstructuur geen interne
coördinatiecapaciteiten aanwezig zijn (Kuipers en van
Amelsvoort, 1990).
Ten derde dient in een dynamische situatie anders te worden
omgegaan met normstelling. Kuipers en van Amelsvoort (1990)
beschrijven dat de klassieke perfectionering van het proces
plaatsvindt middels "single loop learning": de nagestreefde
sequenties en patronen van deelprocessen worden steeds
geraffineerder uitgevoerd.
Het kan in een dynamische situatie echter ook van belang zijn dat
de normen zelf ter discussie staan, in verband met nieuwe eisen
uit de omgeving of innovatie van producten of processen (dit
wordt betiteld als "betwijfelen"). Zo'n situatie vraagt om een
regelkring met een dubbele lus. In dat geval is er sprake van
"double loop learning". Schematische voorstellingen van "single"
en "double loop learning" zijn weergegeven in figuur 1.3.
In een klassieke organisatie met een stabiele omgeving biedt
"single loop learning" dus uitkomst. Bij een sociotechnisch
ontworpen organisatie in een turbulente omgeving moet echter
sprake zijn van "double loop learning".

22
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1.5 De kwaliteit van de organisatie
Definitie Uitgaande van de "law of requisite variety" zullen de

productiestructuur en de besturingsstructuur op een zodanige
wijze moeten zijn vormgegeven dat ze aansluiten bij de externe
functie-eisen, zoals die door de omgeving aan de organisatie
worden gesteld. De mate waarin dit gebeurt, wordt aangeduid met
de term "kwaliteit van de organisatie". Hiermee is de kwaliteit van
de organisatie een vergelijkingsmaatstaf en niet, zoals bij de Sitter
(1982), een kenmerk van een organisatie3.

Dynamiek De sociotechniek gaat uit van een ontwikkeling van meer stabiele 
en structuur naar meer dynamische omgevingen. Dit heeft tot gevolg dat

externe functie-eisen als flexibiliteit (door onder andere korte
doorlooptijden), beheerstheid (door onder andere betrouwbare
doorlooptijden en effectieve kwaliteitsbeheersing) en
innovativiteit (door onder andere korte innovatietijd) een
belangrijke rol (gaan) spelen. Op deze ontwikkeling wordt in
hoofdstuk 2 verder ingegaan. Een logisch gevolg van de
toenemende omgevingsdynamiek voor de kwaliteit van de
organisatie is enerzijds dat de kansen op verstoringen in de
organisatie (en daarmee de complexiteit ervan) zullen moeten
dalen, waardoor de regelnoodzaak afneemt. Dit betekent dat de
structuur van een organisatie moet verschuiven van een
bewerkingsgerichte naar een meer stroomsgewijze structuur.
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beoordelen

ingrijpen waarnemen

betwijfelen

beoordelen

ingrijpen waarnemen

single loop learning double loop learning

3De Sitter (1982) koppelt de scheiding van uitvoering en regulering aan de kwaliteit van de
organisatie in de zin dat meer scheiding leidt tot minder kwaliteit van de organisatie en vice
versa.

Figuur 1.3 "Single & double loop learning" (bron: Kuipers en van Amelsvoort, 1990).
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Anderzijds moeten (toch) optredende verstoringen tijdig en met
de nodige precisie worden verholpen. Dit vereist een meer lokale
besturing. Hierop wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan.

1.6 De kwaliteit van de arbeid
Ongewenste In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam de 
verschijnselen Sitter al tot de conclusie dat er met betrekking tot de kwaliteit van

de arbeid in de traditionele situaties sprake was van ongewenste
verschijnselen, zoals stress, lage mentale gezondheid4,
vervreemding5, motivatie- en psychosomatische problemen (de
Sitter, 1982). Dit werd veroorzaakt door het ontbreken van
creativiteit, ontwikkeling en zelfstandigheid bij ver doorgevoerde
arbeidsdeling.

Voorkomen van Op basis van de voorgaande verschijnselen onderzocht de Sitter 
ongewenste in het kader van de moderne sociotechniek hoe de kwaliteit van 
verschijnselen de arbeid kan worden verbeterd. Daarbij beschreef hij de

kwaliteit van de arbeid als resultante van de productiestructuur en
de besturingsstructuur. Middels deze structuren kunnen namelijk
ontwikkelings- en leermogelijkheden in het werk worden geboden
en kunnen stress en vervreemding (door de aanwezigheid van
voldoende regelmogelijkheden) worden voorkomen. Er is sprake
van kwaliteit van de arbeid als een werknemer beschikt over de
regelcapaciteit om zin te geven aan zijn handelen. Deze "zin" is
geen constante, maar kan met wisselende prioriteiten tot uiting
komen in zaken als schoonheid of vuilheid van het werk,
zekerheid die de arbeidspositie verschaft, beloning,
ontplooiingsmogelijkheden, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid,
medezeggenschap, monotonie of variatie in het werk (de Sitter,
1994).

Arbeidssituaties Om "zin te geven" dient er sprake te zijn van voldoende 
en gedrag regelcapaciteit. Daarbij is het de vraag wanneer er sprake is van

voldoende regelcapaciteit. Dit kan namelijk per individu anders
liggen. Daarom wordt in de moderne sociotechniek onderscheid
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4Kenmerken van een lage mentale gezondheid zijn: gering gevoel van eigenwaarde, periodiek
last van depressies, weinig vrienden, angstgevoelens, vijandigheidsgevoelens, wantrouwen, weinig
voldoening in het leven (de Sitter, 1982).

5Van vervreemding is sprake als een persoon een maatschappijbeeld en houding heeft die
uitdrukking geven aan resignatie, afstandelijkheid en wantrouwen in de omringende
maatschappij (de Sitter, 1982).
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gemaakt tussen kenmerken van arbeidssituaties en het gedrag van
mensen in die arbeidssituaties en is de aandacht gericht op de
kenmerken van arbeidssituaties en niet op het gedrag van mensen
in die situaties. Dat betekent dan ook dat er ten aanzien van
kwaliteit van de arbeid sprake is van een individu-onafhankelijke
benadering (Christis, 1991).

"Job Bij het beschouwen van de kenmerken van arbeidssituaties 
demand- (Christis, 1991) kan gebruik worden gemaakt van het "job 
control" model demand-control" model (Karasek, 1989). Dit model heeft twee

variabelen, namelijk de eisen die het werk aan mensen stelt ("job
demands") en de zelfstandigheid of beslissingsruimte waarover
mensen beschikken bij de uitvoering van hun werk. De
combinatie van beiden bepaalt of het werk stressrisico's dan wel
leermogelijkheden bevat. Volgens dit model is het dus van belang
dat de eisen die het werk stelt aan een medewerker in
overeenstemming zijn met de mogelijkheden die de medewerker
heeft om zijn werkzaamheden zelfstandig te regelen. Daarbij
wordt gestreefd naar actief werk waarin zowel de taakeisen als de
zelfstandigheid bij het uitvoeren van de taak op hoog niveau
worden ingevuld, en er leermogelijkheden ontstaan.

1.7 De kwaliteit van de arbeidsrelaties
Arbeidsrelaties In de traditionele organisatie heersen structurele omstandigheden 
en arbeidsdeling die de totstandkoming van goede arbeidsverhoudingen

belemmeren. De arbeidsdeling heeft zich namelijk ontwikkeld in
een richting waardoor (de Sitter, 1982):
• De mogelijkheden inzicht te verwerven in de gang van het

productieproces trendmatig afnemen.
• De barrières die de toegang belemmeren tot informatie die

voor het voorkomen, respectievelijk voor het oplossen van
storingen zou kunnen worden gebruikt, groter worden.

• De speelruimte binnen de arbeidstaken om zelf te kunnen
kiezen tussen alternatieve werkwijzen en deze te ontwikkelen
trendmatig afneemt.

Overleg en communicatie over de dagelijkse gang van zaken heeft
dus vaak geen zin, er valt immers weinig te overleggen bij de
bestaande arbeidsdeling. Daarnaast belemmeren zaken als
machinegebondenheid en lawaai de communicatiemogelijkheden
van uitvoerenden.
Van Amelsvoort (1999) benoemt in dit verband vier disfuncties
van een inadequate arbeidsdeling op het gebied van
arbeidsrelaties:
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• Het ontstaan van verschillende werelden, zoals die van
uitvoerenden enerzijds en die van leidinggevenden en
stafmedewerkers anderzijds door verschillen in
werkzaamheden en privileges.

• Moeizame gezamenlijke doelgerichtheid, doordat mensen zich
vooral identificeren en binden met directe collega's, waardoor
isolatie van de rest van de organisatie kan optreden en de
nadruk komt te liggen op handhaving of versterking van het
eigen belang.

• Een ineffectieve machtscultuur die ontstaat doordat de
regelaars meer inzicht, overzicht en (al dan niet
leidinggevende) bevoegdheden hebben. Hierbij ontstaat een
boven- en onderschikking, waarbij van de ondergeschikten
wordt verwacht dat ze afwachtend, meegaand en loyaal gedrag
vertonen, terwijl bij de bovengeschikten sprake moet zijn van
initiatief, managementidentificatie, controle en sturing. Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat beide "partijen" verschillende en
vaak tegengestelde belangen hebben, waarbij wantrouwen de
achterliggende basis vormt. Deze tegenstelling wordt nog
versterkt door de anonieme sturing middels een grote
hoeveelheid regels en procedures.

• Gespannen arbeidsverhoudingen, die ontstaan als er binnen
het werk geen sprake is van de mogelijkheid tot beïnvloeding
van de werksituatie. Medezeggenschap is los van de
organisatie geregeld, waarbij sprake is van een grote sociale
afstand tussen werkgevers en werknemers, onmondigheid van
werknemers en een dagelijkse afhankelijkheid van werknemers.
Daarmee wordt de behoefte aan interventiemogelijkheden,
gebaseerd op machtsconcentratie van werkgevers en
werknemers, gevoed en worden de tegenstellingen tussen
management en werknemers benadrukt. Worden daarbij op
centraal niveau gedetailleerde afspraken gemaakt over met
name arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid dan
vervreemden de medewerkers van de formele overlegorganen.

Zinvol overleg Als externe eis bij de kwaliteit van de arbeidsrelaties noemt de
Sitter (1994) effectief overleg. Goede arbeidsverhoudingen
binnen een bedrijf worden daarbij gekenmerkt door (de Sitter,
1982):
• Frequente communicatie tussen leiding en uitvoering.
• Overleg inzake problemen op korte en lange termijn.
• Geloof in het nut van een wederzijds belang bij

samenwerking.
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• Wederzijds respect en vertrouwen.
Voor zinvol overleg is echter wel van belang dat de arbeidsdeling
wordt veranderd en dat interne en externe regelmogelijkheden
worden geboden. De Sitter (1982, p. 90) schrijft hierover: "Indien
over speelruimte wordt beschikt, wordt van de daaruit
voortvloeiende overlegmogelijkheden gebruik gemaakt en wel des
te meer naarmate de werkdruk groter is". Daarbij stelt hij dat als
er geen sprake is van speelruimte er wel behoefte aan overleg kan
zijn. De chef (die wel speelruimte heeft) zal de noodzaak van
overleg echter niet inzien, waardoor de kans groot is dat er geen
overleg plaatsvindt.

Is dat alles? De sociotechnische theorievorming met betrekking tot de
arbeidsrelaties blijft vrij globaal. In hoofdstuk 2 zal de kwaliteit
van de arbeidsrelaties van taakgroepen en taakgroepleden in het
dagelijks werk daarom worden uitgewerkt.

1.8 Kritiek op de sociotechniek
"Populaire" De kritiek op de (moderne) sociotechniek komt van vele kanten.
kritiek Soms van adviseurs die het concept niet begrijpen en hun eigen

product willen aanprijzen, zie bijvoorbeeld de Roo (2000) en de
Groot (2001). Zij stellen bijvoorbeeld dat alleen een centrale
besturing kan leiden tot een geïntegreerde procesvoering.

Wetenschap- Er is echter ook sprake van kritiek met een wetenschappelijke 
pelijke kritiek achtergrond. Zie voor deze kritiek (c.q. het verweer ertegen)

bijvoorbeeld Kuipers (1998), Christis (1995), van Klaveren (1995),
de Sitter (1995), van Klaveren en Tom (1995), van Amelsvoort
(1999) en Vermeulen (1995). Het voert hier te ver om de kritiek
uitvoerig te bespreken, daarom zal worden volstaan met het
bespreken van een drietal punten die van belang zijn met het oog
op het case-onderzoek dat verderop volgt. Deze betreffen: de
relatie tussen systeemkenmerken en kenmerken van de
arbeidskracht, de interventiestrategie en de uitwerking van de
kwaliteit van de arbeidsrelaties.

1. Relatie Een punt van kritiek uit de wetenschappelijke literatuur betreft de 
systeem en . problematische relatie tussen systeemkenmerken en kenmerken 
arbeidskracht van de arbeidskracht c.q. de bovengrenzen van de

arbeidsbelasting (van Klaveren, 1995). In dit verband wordt
gesproken over een verhoging van de werkdruk bij
groepenproductie doordat er bijvoorbeeld geen tijd is om nieuwe
taken in te leren.
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In het verlengde hiervan wordt meer in het algemeen gesteld dat
de samenhang tussen bezetting en werkdruk te weinig expliciet
wordt gelegd. Van Klaveren en Tom (1995) stellen daarbij dat
problemen met werkdruk ook kunnen voorkomen in bedrijven
waarin sociotechnische organisatievernieuwing redelijk
consequent lijkt te zijn doorgevoerd. Daarbij halen zij Furda en
Meijman (1992) aan die waarschuwen voor het ongenuanceerd
vergroten van regelmogelijkheden. Volgens hen levert dat niet
zomaar een oplossing voor problemen van werkstress. Zij stellen
vast dat sturingsactiviteiten bij taakverruiming een bron van
spanning kunnen worden als zij de beschikbare capaciteiten van
de persoon overschrijden.
Ook Christis (1998) geeft aan dat regelen afhangt van
organisatorische regelmogelijkheden en persoonlijke
regelcapaciteit. Dit betekent dat deze overwegingen niet helemaal
passen in het sociotechnische denkkader, aangezien de kwaliteit
van de arbeid hiermee meer op het individu wordt toegesneden.
Voor het maken van een goed sociotechnisch ontwerp dient dit
individuele aspect wel te worden meegenomen. De
organisatorische regelmogelijkheden kunnen er immers wel zijn,
maar als iemand niet de capaciteiten heeft om te regelen, zal er
nog steeds sprake zijn van stress en mogelijk vervreemding.
Dit probleem richt zich derhalve vooral op de wijze waarop een
organisatieverandering wordt doorgevoerd en heeft als zodanig
niets met het sociotechnische concept te maken.

2. Interventie- Een ander punt van kritiek uit de literatuur is gericht op het 
strategie ontberen van een deugdelijke interventiestrategie in de moderne

sociotechniek, omdat ze gebruik maakt van een directieve "top
down" benadering met de nadruk op inhoud en expertise en geen
oog heeft voor (leer)processen.
Het probleem dat zich echter bij sociotechnische
organisatieverandering voordoet, is wat wel heet het probleem
van de Baron van Münchhausen (Fruytier, 1995) of het probleem
van de dubbele paradox (Kuipers en van Eijbergen, 1994): aan de
ene kant is het paradoxaal een autoritaire ondemocratische
organisatie te willen veranderen met democratische, participatieve
middelen; aan de andere kant is het even paradoxaal om een
participatieve, democratische organisatie te willen nastreven met
autoritaire, ondemocratische middelen. Dit kan betekenen dat bij
een goede implementatie gezorgd moet worden voor een
verschuiving van een autoritaire naar een participatieve aanpak in
de loop van een veranderingstraject.
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3. Kwaliteit Als derde punt van kritiek kan worden gesteld dat de kwaliteit van
arbeidsrelaties de arbeidsrelaties in de moderne sociotechniek te beperkt is

uitgewerkt. Oorspronkelijk verstond de moderne sociotechniek
onder het begrip "structuur" namelijk de sociale structuur, waarbij
zowel de informele als de formele structuur werden beschouwd.
Bij de verdere uitwerking van de moderne sociotechniek door de
Sitter is de aandacht voor de informele structuur echter verloren
gegaan. Hierdoor heeft slechts een beperkte uitwerking van de
kwaliteit van de arbeidsrelaties plaatsgevonden. Zo zouden met
betrekking tot de kwaliteit van de arbeidsrelaties bijvoorbeeld
machtsprocessen, die binnen taakgroepen kunnen werken (zie
bijvoorbeeld van Klaveren en Tom, 1995; Warmerdam, 1992; van
der Geest, 1993), kunnen worden onderzocht en zou kunnen
worden bekeken welke autonome interne functie-eisen er zijn.
Dat wil zeggen interne functie-eisen die niet voortkomen uit
externe functie-eisen, maar die zich binnen de organisatie min of
meer "autonoom" hebben ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de
waarden en normen van die organisatie. Deze interne functie-
eisen zijn afhankelijk van externe invloeden in het verleden en
van waarden en normen die het gevolg zijn van de
organisatiestructuur op dat moment en in het verleden.

Gevolgen voor Bij de uitvoering van het case-onderzoek zal met deze punten 
case-onderzoek rekening moeten worden gehouden. Dit geldt met name voor de

kwaliteit van de arbeidsrelaties. Aangezien hieraan in het
sociotechnische concept weinig aandacht is besteed, zal dit
verderop specifiek op microniveau worden uitgewerkt op basis
van onder andere bestaande theorie over groepen en
groepsdynamica.

1.9 Afsluiting
Volgende In het volgende hoofdstuk zullen de principes van de moderne 
hoofdstukken sociotechniek verder worden uitgewerkt. Daarbij wordt gebruik

gemaakt van de drie resultaatgebieden van de moderne
sociotechniek: kwaliteit van de organisatie, kwaliteit van de arbeid
en kwaliteit van de arbeidsrelaties.

Prestaties en Op basis van de hiervoor gegeven definitie van de sociotechniek 
veranderings- worden nog twee andere elementen van de sociotechniek 
proces onderscheiden.

Ten eerste is bij de invulling van de drie genoemde kwaliteiten
namelijk de vraag welke gevolgen ze hebben voor de
bedrijfsmatige prestaties. Daarom komt naast de ontwikkeling van
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de drie kwaliteiten de ontwikkeling van de prestaties als uitvloeisel
van de sociotechniek aan bod. Hierbij is ervoor gekozen om de
prestaties als een apart element van de sociotechniek te zien en
niet als onderdeel van elk van de drie resultaatgebieden. De
belangrijkste reden hiervoor is dat de prestaties niet puur
afhankelijk zijn van één kwaliteit, maar van een combinatie van
alle drie.
Het tweede sociotechnische element dat extra aan bod komt,
betreft het sociotechnische veranderingsproces. Er is immers
sprake van een veranderingsproces om de drie kwaliteiten en de
prestaties een andere inhoud te geven. Daarom is het interessant
om te zien hoe de verandering van een functionele organisatie
naar taakgroepenorganisatie verloopt.
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2 De elementen van de moderne
sociotechnniek

Inleiding Zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven, zullen in dit hoofdstuk de
elementen die aan de moderne sociotechniek kunnen worden
onderscheiden, aan bod komen. Deze zijn:
• Kwaliteit van de organisatie.
• Kwaliteit van de arbeid.
• Kwaliteit van de arbeidsrelaties.
• Bedrijfsmatige prestaties.
• Sociotechnische veranderingsproces.

2.1 De kwaliteit van de organisatie
Toenemende De sociotechniek gaat uit van de ontwikkeling van een stabiele 
omgevingseisen omgeving in het verleden naar een dynamische omgeving in het

heden. In 't Veld (1981, p. 13) verwoordt dit als volgt: "Op, voor
vele organisaties, korte termijn zijn het echter vooral de
veranderingen in de marktsituatie, de eisen tot grotere flexibiliteit
en korte doorlooptijden die het management dwingen de
organisatiestructuren te overwegen".
Bolwijn en Kumpe (1991) spreken in dat kader van een viertal
ontwikkelingen. Allereerst werd in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw de weg ingeslagen naar de massaproductie. Hierbij
ontstonden bedrijven waar het streven naar efficiëntie door
middel van specialisatie en hiërarchisering tot hoogste doel werd
verheven.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw komt er een aanval op dit
efficiëntiedenken door onder meer de democratiseringsgolf en
het kwaliteitsstreven van bijvoorbeeld Japanse bedrijven. Door de
toenemende aandacht voor zowel de kwaliteit van het product als
de kwaliteit van het werk winnen communicatie en samenwerking
binnen bedrijven aan belang.
Ook in de jaren tachtig van de vorige eeuw verandert de
concurrentiestrijd weer van karakter. Leidende bedrijven, die
kwaliteit en efficiëntie onder de knie hebben, voegen snelheid toe
als concurrentiefactor. Dit betreft zowel snelheid in de
productvernieuwing (snel nieuwe modellen op de markt kunnen
brengen) en snelheid in de uitlevering (korte levertijden).
Daarmee worden (logistieke) integratie en decentralisering
belangrijke kenmerken van flexibele bedrijven.
In deze ontwikkeling naar bedrijven die tegelijkertijd voldoen aan
eisen ten aanzien van efficiëntie, kwaliteit en flexibiliteit speelt
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technologie een belangrijke rol. Daarom is het logisch dat
bedrijven technologische innovatie in de concurrentiestrijd gaan
inbrengen in de tweede helft van de tachtiger jaren van de vorige
eeuw.

Veranderende Om te voldoen aan de veranderende omgevingseisen (of externe
interne functie-eisen) van snel, goed en goedkoop vindingrijke producten
functie-eisen op de markt kunnen zetten, is meer nodig dan goede technische

kennis. Zo kan het voorkomen dat de specialisten uit
verschillende disciplines moeten gaan samenwerken in ad-hoc
teams. Daarbij zal dan sprake zijn van een verregaande
decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor
een innovatief bedrijf zijn kenmerken als participatie en
democratisering daarom van belang.

"Law of requisite De veranderende eisen hebben dus gevolgen voor organisaties,
variety" waarbij de kwaliteit van de organisatie de mate betreft waarin de

organisatie is aangepast aan zijn omgeving c.q. voldoet aan de
externe functie-eisen, conform de "law of requisite variety"
(Ashby, 1969). In hoofdstuk 1 is reeds aangegeven dat deze wet
één van de belangrijkste uitgangspunten van de moderne
sociotechnische ontwerptheorie is. Deze stelt dat de interne
gevarieerdheid van een organisatie minstens gelijk moet zijn aan
de gevarieerdheid van de omgeving.
Door Kuipers en van Amelsvoort (1990, p. 48) wordt dit als volgt
geïnterpreteerd: "de regelcapaciteit moet proportioneel zijn aan
datgene wat er geregeld moet worden om de variatie in de
omgeving die men wil beheersen, de baas te worden." In een
dynamische omgeving is dit belangrijker dan in een stabiele
omgeving, omdat de invloeden van een stabiele omgeving
constanter zijn, waardoor bij (her-)ontwerp de organisatie meer
als gesloten systeem kan worden beschouwd.

Balanceren van Bij onvoldoende regelcapaciteit zijn er logischerwijs twee
mogelijkheden strategieën mogelijk om ervoor te zorgen dat men voldoet aan de
en behoefte "law of requisite variety", te weten:

• Het reduceren van de regelnoodzaak.
• Het opvoeren van de regelcapaciteit.
Daarbij wordt in de sociotechnische zienswijze niet uitgegaan van
afscherming van de omgeving middels bijvoorbeeld buffers, maar
naar vermindering van de regelnoodzaak die wordt veroorzaakt
door de complexiteit van de organisatiestructuur.
In plaats van regelnoodzaak en regelcapaciteit gebruikt
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Hoevenaars (1991) de termen beheersmogelijkheden en
beheersbehoefte. Op basis van de kosten die met de
beheersmogelijkheden of de beheersbehoefte zijn gemoeid,
onderscheidt zij vier mogelijkheden:
a. Kostbare beheersmogelijkheden en dure beheersbehoefte.
b. Goedkope beheersmogelijkheden en dure beheersbehoefte.
c. Kostbare beheersmogelijkheden en goedkope

beheersbehoefte.
d. Goedkope beheersmogelijkheden en goedkope

beheersbehoefte.
Deze zijn in figuur 2.1 weergegeven, met links de
beheersmogelijkheden en rechts de beheersbehoefte. In deze
figuur geeft de grootte van het gewichtje een maatstaf voor de
kosten die met het in balans houden van beheersbehoefte en
beheersmogelijkheden gemoeid zijn. Daarmee kan worden gesteld
dat van kwaliteit van de organisatie wordt gesproken als  de
beheersbehoefte en de beheersmogelijkheden tegen aanvaardbare
kosten met elkaar in evenwicht zijn (in figuur 2.1 is dit situatie d).
Hierbij kan worden opgemerkt dat niet precies duidelijk is wat
precies onder kosten voor beheersmogelijkheden wordt verstaan
en hoe deze zich verhouden tot andere kosten.

Figuur 2.1 Vier mogelijke verhoudingen tussen beheersmogelijkheden (linkerarm balans) en
beheersbehoefte (rechterarm balans). De grootte van het gewichtje geeft de hoogte van de kosten
aan. (bron: Hoevenaars, 1991).
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Minimaliseren Op basis van de theorie van de moderne sociotechniek (zie 
noodzaak en hoofdstuk 1) en de indeling van Hoevenaars kan dus worden 
behoefte gesteld dat allereerst de beheersbehoefte of regelnoodzaak moet

worden geminimaliseerd en dat er vervolgens voor wordt gezorgd
dat de beheersmogelijkheden of regelcapaciteit hierop aansluiten.
Hieronder zullen de mogelijkheden hiertoe worden besproken.

2.1.1 Het reduceren regelnoodzaak of beheersbehoefte
Externe en Wat betreft de beheersbehoefte maakt Hoevenaars (1991) 
aangeslibde onderscheid tussen externe en aangeslibde beheersbehoefte. De
beheers-behoefte externe beheersbehoefte omvat de behoefte voor het beheersen

van de variatie die vanuit de omgeving van de organisatie wordt
verlangd. Aangeslibde beheersbehoefte ontstaat daarentegen door
de wijze waarop de organisatie is vormgegeven. Zij wordt
gedefinieerd als de variatie die in de organisatie aanwezig is ten
gevolge van de wijze van groepering en koppeling van alle
werkzaamheden daarbinnen.
De aangeslibde beheersbehoefte is dus een regelnoodzaak die in
de organisatie zelf is ontstaan en niet door de omgeving wordt
opgelegd. Daarbij stelt Hoevenaars (1991) dat naarmate de
omvang van de aangeslibde beheersbehoefte geringer is, de
organisatie slagvaardiger kan reageren op veranderingen in de
omgeving. De activiteiten doorlopen dan namelijk minder
schakels.

Berekening Op basis van het concept van aangeslibde beheersbehoefte heeft 
aangeslibde Hoevenaars (1991) een methode uitgewerkt waarmee de 
behoefte aangeslibde beheersbehoefte cijfermatig kan worden

onderbouwd. Hierbij wordt de beheersbehoefte op drie dimensies
beschouwd:
• Het aantal producten dat tussen de clusters op en neer

beweegt ("assortiment").
• Het volume van deze productstromen.
• Het financieel belang dat hiermee is gemoeid.
De rekenkundige methode is in blok 2.1 weergegeven.
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Blok 2.1 Kwantitatieve methode ter bepaling van de aangeslibde beheersbehoefte (bron:
Hoevenaars, 1991).

Voorbeeld van de wijze van berekenen van de
aangeslibde beheersbehoefte:
a. Per product verzamelen van gegevens ten aanzien van volume,

financieel belang, bewerkingsvolgorde en verdeling van de 
bewerkingen over de clusters, bijvoorbeeld:

Verdeling van de bewerkingen over de clusters:
Cluster a: bestaande uit de bewerkingen: 1 - 3 - 6
Cluster b: bestaande uit de bewerkingen: 2 - 4
Cluster c: bestaande uit de bewerkingen: 5 - 7
(een cluster is een organisatorische eenheid waarin groepen
mensen en machines een deel van het primaire proces verzorgen)

b. Transformatie van de gegevens naar clusterroutes:

c. Berekening van de aangeslibde beheersbehoefte door per
overgang van de ene cluster naar de andere te bekijken
hoeveel producten, in welke volumes en met welke financiële
belangen dit betreft. Optelling van de totalen geeft de
aangeslibde beheershoeveelheid. Dit kan ook nog als
percentage ten opzichte van de externe beheersbehoefte
(zijnde de totalen in de tabel onder stap A) worden gegeven
(tussen haakjes):

35

Product- Volume Financieel Bewerkings-
nummer belang volgorde

1 20 300 3-6-1-4
2 50 100 2-3-5-7
3 30 250 1-3-7
4 40 350 2-4-6-7
5 10 400 1-2-5-6
Totaal: 150 1400

Productnummer Clustervolgorde

1 a-b
2 b-a-c
3 a-c
4 b-a-c
5 a-b-c-a

Van Naar Aantal Volume Financieel 
producten belang

a b 2 30 700
a c 3 120 700
b a 2 90 450
b c 1 10 400
c a 1 10 400
Totaal 9 (180%) 260 (173%) 2650 (189%)

hoofdstuk 2.qxd  24-2-2003  20:29  Page 35



2.1.2 Het vergroten van de regelcapaciteit of de
beheersmogelijkheden

Besturings- Naast reductie van de interne regelnoodzaak c.q. de aangeslibde 
concept beheersbehoefte kan de regelcapaciteit worden vergroot door te

kiezen voor een sociotechnische besturingsstructuur, gebaseerd
op het principe van "eenheid van tijd, plaats en handeling", zoals
werd beschreven in hoofdstuk 1. Daarvoor worden taakgroepen
gevormd, die op basis van lokale regelcapaciteit en met behulp
van flexibele technologie, zinvolle productiedelen beheersen
(Kuipers en van Amelsvoort, 1990).
Praktisch gesteld betekent dit dat als de omgeving vraagt om
snelle leveringen en dus korte doorlooptijden er in het
betreffende proces simpelweg geen tijd meer is voor (technische
en organisatorische) verstoringen. De proceseigenaar (zijnde de
taakgroep) zal dan moeten reageren door hetzij het verlagen van
de storingskans (wat gelijk is aan het reduceren van de
regelnoodzaak), hetzij het verkorten van de storingsduur. Dit
laatste kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het verkorten
van de reactietijd middels direct aanpakken van een verstoring
door de proceseigenaar (dus de taakgroep) zelf, in plaats van het
wachten op hulp. Feitelijk is er dan sprake van het opvoeren van
de regelcapaciteit.
Een dergelijk besturingsconcept vraagt dus een actieve aanpak
door de taakgroep, vandaar dat dit vaak "zelfsturing" wordt
genoemd. In het onderstaande worden de principes van de
taakgroep en de "zelfsturing" uitgewerkt.

Taakgroep Op basis van het sociotechnische ontwerpproces ontstaat een
situatie waarbij de organisatie stroomsgewijs is vormgegeven.
Daarmee ontstaat de mogelijkheid om afzonderlijke
deelprocessen (ook wel segmenten genoemd) te benoemen en de
organisatiestructuur hierop aan te passen. Als de regelkringen zo
laag mogelijk in de organisatie en zo dicht mogelijk bij het directe
proces zijn aangebracht en zo'n segment vervolgens wordt
bemand door een vaste groep medewerkers dan kunnen die zelf
een afgebakend deel van het proces besturen. In feite is hiermee
voor een groot deel de basis gelegd voor een taakgroep6. Zo'n
taakgroep kan als volgt worden gedefinieerd:
"Een vaste groep medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk
is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand
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6Naast taakgroep of afleidingen ervan als hele taakgroep, (semi-)autonome taakgroep e.d.
worden ook namen als (productie)cel en zelfsturend team gebruikt.
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komen, die aan een interne of externe klant geleverd worden.
Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse
problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder
daarbij voortdurend een beroep te doen op de leiding of
ondersteunende diensten." (van Amelsvoort en Scholtes, 1993,
p. 9).

Zelfsturing Een dergelijke taakgroep wordt niet meer aangestuurd ten aanzien
van de gehanteerde werkwijze (het "hoe"), dit vult de taakgroep
zelf in. Daarmee komt één van de basisprincipes van
zelforganisatie, zoals door Morgan (1986, 1998) geformuleerd,
om de hoek kijken, namelijk dat van de "minimum critical
specification" (oorspronkelijk gedefinieerd door Herbst, 1974).
Dit wil zeggen dat de mate van formalisatie en standaardisatie
zodanig geminimaliseerd moet worden, dat er voldoende
speelruimte is om de benodigde regelcapaciteit daadwerkelijk te
benutten.
Dit betekent niet dat er geen aansturing van de taakgroep meer
plaatsvindt. De traditionele aansturing op de gehanteerde
werkwijze wordt echter vervangen door duidelijke afspraken met
de taakgroep over te leveren prestaties (of doelstellingen),
randvoorwaarden en condities (het "wat"). De taakgroep zal
zowel aan het meten van de prestaties als aan het afleggen van
verantwoording invulling moeten geven.
Over het invoeren van zelfsturing en de voorwaarden, problemen
en aandachtspunten hierbij, gaat het navolgende. Bij het gebruik
van het zelfsturingconcept kan gebruik worden gemaakt van
prestatiesturingssystemen. Deze paragraaf wordt afgesloten met
enkele voorbeelden van dergelijke systemen.

Zelfsturing Voor een taakgroep onderscheidt van Amelsvoort (1999), in 
invoeren navolging van de Sitter (1994) twee soorten regelcapaciteit:

• Interne regelcapaciteit die betrekking heeft op de
zelfstandigheid van een organisatorische eenheid.

• Externe regelcapaciteit betreft de mogelijkheid van een
organisatorische eenheid om invloed uit te oefenen op de
samenwerkingspartners.

Bij het hanteren van het zelfsturingconcept zal er sprake moeten
zijn van een zodanige inhoud van beide regelcapaciteiten, dat de
taakgroep in staat is om de voorkomende problemen en
interferenties het hoofd te bieden. Dit betekent dat bij het
invoeren van zelfsturing de regelcapaciteiten in het algemeen
zullen moeten worden uitgebreid. Zo zullen voor het verhogen
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van de interne regelcapaciteit bevoegdheden en kennis vanuit de
hiërarchische lijn en de stafdiensten moeten worden gedelegeerd.
Voor het verhogen van de externe regelcapaciteit zal het
management haar traditionele verticale sturingsrol moeten
vervangen door een rol waarin de mogelijkheden voor zelfsturing,
horizontale afstemming en collectieve besluitvorming worden
gestimuleerd en bewaakt.

Invoerings- Het verhogen van de regelcapaciteiten (om nog niet te spreken 
problemen van het creëren van "double loop learning") vraagt dus om de 
bij zelfsturing bereidheid en inspanning van zowel management c.q.

leidinggevenden als stafdiensten om regelende taken en
bevoegdheden goed over te dragen aan de taakgroep. Waar de
verdeling van werkzaamheden en macht ter discussie staat, zal dit
echter lang niet altijd (en vooral niet vanzelf) gebeuren.
Gebrek aan bereidheid kan ook van de medewerkers komen. Zo
constateert Metsemakers (2000) dat er bij medewerkers, die in een
hiërarchische context werken en gewend zijn zich te "laten
aansturen", een afwachtende houding ontstaat. Dit betekent dat
men zal doen wat de baas vraagt, ook als het zaken betreft
waarvan men weet dat ze in de praktijk niet zullen werken.
Ook Verhoeven en IJsselsteijn (1996) constateren een dergelijke
passieve en machteloze houding.
Zowel bij Metsemakers als bij Verhoeven en IJsselsteijn wordt de
passieve houding gezien als iets dat kan worden veranderd.
Hackman et al. (1975, p. 78) zijn hierover wat minder positief:
"Psychologists who emphasize human potential argue that
everyone has within him at least a spark of the need to grow and
develop personally. Steadily accumulating evidence shows,
however, that unless that spark is pretty strong, chances are it will
get snuffed out by one's experiences in typical organizations. So, a
person who has worked for twenty years in stultifying jobs may
find it difficult or impossible to become internally motivated
overnight when given the opportunity."

Voorwaarden en Uit de bovenstaande ervaringen blijkt dat aan de ene kant 
aandachts- leidinggevenden en stafmedewerkers dus niet altijd staan te 
punten invoering trappelen om taken over te dragen en taakgroepmedewerkers aan
zelfsturing de andere kant een passieve houding aannemen. Het gevolg

hiervan is dat zelfsturing niet vanzelf van de grond komt.
Dat leidt tot de vraag welke voorwaarden en aandachtspunten er
zijn bij het invoeren van zelfsturing.
Aan onder meer van Jaarsveld (1997), Verhoeven en IJsselsteijn
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(1996), Algera (2000) en Hazendonk c.s. (1995) kunnen
voorwaarden en aandachtspunten bij het invoeren en gebruiken
van zelfsturing worden ontleend, zoals:
• Duidelijkheid ten aanzien van doelen, meten en ingrijpen.
• Participatie bij het vaststellen van doelen, meetmethode en

ingrijpen.
• Delegatie en betrokkenheid van het management.
Bij deze voorwaarden en aandachtspunten speelt ook
prestatiebeloning een rol. Men kan namelijk aan de doelen,
indicatoren, et cetera nog meer gewicht hangen door er een
beloningscomponent aan toe te voegen. Uitgaande van zinvolle
en uitdagende taken met voldoende regelmogelijkheden kan men
beredeneren dat dit moet worden ondersteund door een
aangepast beloningssysteem. Zo wordt door Simonse c.s. (1995)
gesteld dat er bij een zelfsturend team een koppeling moet zijn
tussen het resultaat en de beloning. Hierbij moet men er voor
waken dat het eigen belang niet voorop komt te staan, aangezien
dit bij teamwerk kan leiden tot destructief gedrag. Dergelijk
gedrag kan zowel bij de beloning op individueel niveau optreden,
als bij beloning op groepsniveau (bijvoorbeeld als groepsleden die
het prestatieniveau niet realiseren worden verstoten uit de groep).
Aangezien prestatiebeloning buiten de scope van dit onderzoek
valt, wordt volstaan met de opmerking dat bij het toepassen van
prestatiebeloning de nodige voorzichtigheid in acht moet worden
genomen.

2.1.3 Afsluiting
Samenvatting Uitgaande van een dynamische omgeving en de "law of requisite

variety" zijn hiervoor de mogelijkheden besproken om te zorgen
dat er sprake is van voldoende regelcapaciteit in en rondom een
proces door:
• Verlagen van de regelnoodzaak.
• Verhogen van de regelmogelijkheden.
Het reduceren van de regelnoodzaak werd besproken aan de hand
van het creëren van een stroomsgewijze organisatiestructuur.
Als gevolg van een dergelijke structuur bleek de aangeslibde
beheersbehoefte af te nemen.
Als de organisatiestructuur is "gestroomlijnd", kunnen
procesdelen (segmenten) aan taakgroepen worden toebedeeld. De
bedoeling is dat deze taakgroepen een zelfsturend karakter
hebben. In figuur 2.2 zijn de belangrijkste aspecten uit deze
paragraaf schematisch weergegeven.
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Ideaaltype Ten aanzien van de kwaliteit van de organisatie kunnen als
ideaaltypische kenmerken van een stroomsgewijze zelfsturende
organisatie worden gezien:
• Er is sprake van een dynamische omgeving van die organisatie.
• De aangeslibde beheersbehoefte (volgens de formule van

Hoevenaars, 1991) is gelijk aan nul.
• Het proces, c.q. de verzameling van processegmenten, wordt

integraal op alle aspecten aangestuurd.
• Er is sprake van eenheid van tijd, plaats en handeling, dat wil

zeggen dat de uitvoerenden direct terugkoppeling krijgen van
de resultaten van hun handelingen en dat zij de bevoegdheid
hebben direct in het proces in te grijpen.

• Om het voorgaande mogelijk te maken zijn regels,
voorschriften en specificaties minimaal vastgelegd (vergelijk
met de "minimum critical specifications").

• Middels "double loop learning" worden zowel de resultaten als
de normen getoetst en waar nodig bijgesteld door het team zelf.

• Zelfsturing middels regelkringen vindt actief plaats door de
groep zelf.

2.2 De kwaliteit van de arbeid
Uitdagend en Net als de kwaliteit van de organisatie, is ook de kwaliteit van de 
zinvol werk arbeid in hoofdstuk 1 al aan bod gekomen. Daaruit bleek dat de

kwaliteit van de arbeid zich richt op de kenmerken van de
arbeidssituatie en niet op het gedrag van individuen in een
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bepaalde situatie. Bij het onderzoeken van de situationele
kenmerken wordt gebruik gemaakt van het "job demand-
control"-model van Karasek (1989). In dat verband kan worden
gesproken van kwaliteit van de arbeid als er sprake is van
uitdagend en zinvol werk met leermogelijkheden.

Arbeids- Om vast te stellen in welke mate er sprake is van kwaliteit van de 
satisfactie als arbeid, is het verleidelijk om arbeidssatisfactie als maatstaf te 
maatstaf nemen. De aanname daarbij is dat tevreden mensen minder vaak

zullen verzuimen c.q. dat er sprake zal zijn van een lager verloop.
Arbeidssatisfactie blijkt volgens de Sitter (1982) echter een
onbruikbare maatstaf, omdat dit vooral aangeeft in welke mate
iemand zich aan een bepaalde situatie heeft aangepast.
Arbeidssatisfactie wordt namelijk bepaald door het vergelijken
van de waargenomen werkelijkheid met de standaarden die men
aanlegt, de aspiraties die men koestert en de verwachtingen die
men heeft. Daarbij worden de standaarden, aspiraties en
verwachtingen in hoge mate door de arbeid en de
arbeidsgeschiedenis bepaald. Het gevolg hiervan is dat vrijwel alle
satisfactieonderzoeken, onafhankelijk van land, soort industrie,
soort werk, soort arbeidsomstandigheden, et cetera steeds een
percentage van ongeveer 75% tevredenen opleveren (de Sitter,
1982). Vogelaar (1990) stelt hier tegenover dat, hoewel altijd
sprake is van enige aanpassing aan de situatie, dit nooit volledig
kan zijn. Als dit namelijk het geval was, dan zouden er geen
consequente relaties worden gevonden tussen objectieve situaties
en arbeidssatisfacties. Niettemin lijkt arbeidssatisfactie niet de
aangewezen maatstaf voor kwaliteit van de arbeid.

Kwaliteit van de Beter is het daarom om bij de beoordeling van de kwaliteit van de
arbeid en arbeid uit te gaan van objectieve kenmerken van de 
taakkenmerken arbeidssituatie. In dat verband kan de taakkenmerkenbenadering

uitkomst bieden, omdat deze, net als de moderne sociotechniek,
streeft naar een verbetering van de werksituatie uitgaande van de
kenmerken van het werk.
Derhalve komt hieronder allereerst de taakkenmerkenbenadering
aan bod, gevolgd door een discussie over de toepasbaarheid ervan
binnen de kwaliteit van de arbeid. De paragraaf wordt afgesloten
met de ideaaltypische kenmerken van de kwaliteit van de arbeid.

2.2.1 Het taakkenmerkenmodel
New strategy for Op basis van het werk van Turner en Lawrence (1965) kwamen 
job enrichment Hackman, Oldham, Janson en Purdy (1975) tot "a new strategy
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for job enrichment" (zie ook Hackman en Oldham, 1980). Het
model dat hierbij werd ontwikkeld heet het "Job Characteristics
Model" (JCM), of in het Nederlands het taakkenmerkenmodel. In
deze paragraaf komt allereerst een beschrijving van dit model aan
bod, waarna de belangrijkste kritiekpunten op het model worden
besproken.

Psychologische Het taakkenmerkenmodel gaat uit van drie psychologische 
toestanden toestanden die kritisch zijn ten aanzien van de motivatie en

satisfactie van een persoon bij zijn werk:
• "Experienced meaningfulness": het individu moet zijn werk als

zinvol of belangrijk ervaren.
• "Experienced responsibility": hij moet de overtuiging hebben

dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor de uitkomsten van
zijn inspanningen.

• "Knowledge of results": hij moet, op reguliere basis, kunnen
vaststellen of de uitkomsten van zijn werk voldoende zijn.

Bij het ontbreken van één van deze psychologische toestanden
neemt volgens Hackman en Oldham (1980) de motivatie sterk af.

Taakkenmerken Aan deze psychologische toestanden worden vijf taakkenmerken
("core job dimensions") gekoppeld die eraan bijdragen om de
genoemde toestanden te bereiken. Deze zijn:
• "Skill variety": dit betreft de mate waarin een taak van de

werker vraagt om zijn vaardigheden te tonen. Dit taakkenmerk
is van invloed op de "experienced meaningfulness".

• "Task identity": dit is de mate waarin de taak een afgerond en
identificeerbaar stuk werk omvat, dus het uitvoeren van een
taak van begin tot eind met zichtbaar resultaat. Ook dit
taakkenmerk draagt bij aan het bereiken van "experienced
meaningfulness".

• "Task significance": hieronder wordt de mate verstaan waarin
een taak een substantiële en waarneembare invloed heeft op
het leven van andere mensen. Ook hierdoor wordt bijgedragen
aan de "experienced meaningfulness".

• "Autonomy": hiermee wordt bedoeld de mate waarin de
werker bij het uitvoeren van het werk zelf zijn werkwijze kan
bepalen. Dit kenmerk is van invloed op de "experienced
responsibility".

• "Feedback": dit is de mate waarin de werker bij de uitvoering
van zijn werkzaamheden informatie krijgt over de effectiviteit
van zijn handelen. Daarbij wordt gesteld dat de feedback het
krachtigst is als deze direct uit de werkzaamheden voortkomt.
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Dit taakkenmerk is van belang met betrekking tot de
"knowledge of results".

Resultaten Volgens het taakkenmerkenmodel (Hackman c.s., 1975) leiden 
taakkenmerken- hoge scores op de taakkenmerken via de kritische psychologische 
model toestanden tot hogere resultaten met betrekking tot motivatie,

werkprestaties, tevredenheid, verzuim en verloop.

Relaties In figuur 2.3 zijn de relaties van de centrale taakkenmerken met 
taakkenmerken- de kritische psychologische toestanden aangegeven, evenals de 
model uitkomsten die volgens Hackman c.s. (1975) volgen uit de

kritische psychologische toestanden.

Figuur 2.3 Schematische weergave van het taakkenmerkenmodel (bron: Hackman et al,
1975).

MPS Om te komen tot één index waarmee de motivatiepotentie van
een taak kan worden weergegeven, definiëren Hackman en
Oldham (1980) de "Motivating Potential Score (MPS), waarbij de
volgende formule kan worden gehanteerd:

Gezien de veronderstelde relatie tussen de taakkenmerken en de
drie kritische psychologische toestanden, kan worden gesteld dat
alle drie de kritische psychologische toestanden moeten worden
geactiveerd om te kunnen spreken over een hoge
motivatiepotentie van een taak. Op elk taakkenmerk kan een
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score worden behaald van 1 tot en met 7. Voor de score op de
MPS betekent dit dat deze kan variëren van 1 tot en met 343 
(= 73) punten.

Individuele Hackman c.s. (1975) geven aan dat het bovenstaande niet voor 
groeibehoefte iedereen opgaat, aangezien onder andere de psychologische

behoeftes van mensen verschillen. Enerzijds onderscheiden ze
mensen met sterke behoeftes om nieuwe dingen te realiseren, te
leren, zich te ontwikkelen, om gestimuleerd te worden, et cetera.
Deze mensen scoren hoog ten aanzien van de groeibehoefte
(ofwel "growth need strength", GNS). Anderzijds onderscheiden
ze mensen die bovengenoemde eigenschappen in mindere mate
hebben. Deze scoren lager en hebben dus een lagere
groeibehoefte.
Hackman c.s. (1975) tekenen hierbij wel aan dat met de
beoordeling of iemand een hoge of een lage groeibehoefte heeft
voorzichtig moet worden omgegaan, aangezien dit in de tijd
mogelijk kan veranderen.

Andere factoren Behalve de groeibehoefte noemen Hackman en Oldham (1980)
kennis en vaardigheden en elementen uit de werkomgeving (zoals
tevredenheid met de beloning en met de leiding) als factoren die
bepalen of een taak met een hoge MPS ook als zodanig
motiverend wordt ervaren.

Kritiek op Aangezien elementen uit het taakkenmerkenmodel in het case-
taakkenmerken- onderzoek worden gebruikt, is het van belang om de relevante 
model kritiekpunten te bespreken. Op basis van publicaties van

Rousseau (1977), Hackman en Oldham (1980), Vogelaar (1990)
en Vogelaar en van der Vlist (1995) kunnen de volgende punten
als meest relevant worden aangemerkt:
• De taakkenmerken worden als onafhankelijk van elkaar

beschouwd. Dit blijkt niet het geval te zijn. Als er één
taakkenmerk hoog is, blijkt dit voor meerdere te gelden. Dit
lijkt vooral op te gaan voor "skill variety" en "autonomy".
Door deze relaties kunnen kanttekeningen worden geplaatst
bij de gebruikte MPS-formule. Wellicht is het in veel gevallen
afdoende als de scores van de verschillende taakkenmerken
worden opgeteld (Hackman en Oldham, 1980).
Ook Rousseau (1977) komt tot deze conclusie, want "in many
job design studies, skill variety has been found to be an
important determinant of motivation and satisfaction."

• Het "feedback"-concept is de zwakke plek in het model,
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aangezien het soms moeilijk is om aan te geven wat "feedback
uit het werk" precies is. Daarnaast wordt andere feedback
(zoals van leidinggevers) niet meegenomen, terwijl die ook
kennis kan geven met betrekking tot de resultaten van het
werk (Hackman en Oldham, 1980).

• Het taakkenmerkenmodel gaat ervan uit dat het voornamelijk
de objectieve taakkenmerken zelf zijn die de perceptie ervan
beïnvloeden. Met name Salancik en Pfeffer (1978) menen dat
taakpercepties voornamelijk sociaal geconstrueerde realiteiten
zijn, die ontstaan uit informatie die uit verschillende bronnen
wordt verkregen. Enkele onderzoeken (O'Reilly en Caldwell,
1979; White en Mitchell, 1979) bevestigen deze kritiek op het
taakkenmerkenmodel. Deze onderzoeken hebben echter
voornamelijk plaatsgevonden in laboratoriumsituaties met
studenten en niet in veldsituaties met werknemers. Dit leidt tot
artefacten aangezien het om situaties gaat die de respondenten
niet kennen (Vogelaar, 1990).
Deze stelling wordt bevestigd door een aantal bevindingen.
Ten eerste blijkt dat het effect van sociale informatie op de
perceptie van kenmerken van werk en werksituaties niet zo
sterk is (Thomas en Griffin, 1983).
Ten tweede gaat het bij experimenten veelal om eenzijdige
informatieverstrekking (ofwel alleen positieve ofwel alleen
negatieve informatie), terwijl gemengde informatie veel meer
conform de realiteit is (Blau en Katerberg, 1982).
Ten derde is in veldsituaties sprake van overeenstemming
tussen percepties van taakkenmerken van taakuitvoerenden en
beoordelingen van taken aan de hand van een
taakanalysesysteem (Taber, Beehr en Walsh, 1985).
Ten vierde blijken de percepties van de taakkenmerken niet te
zijn gerelateerd aan de fysieke vereisten van de baan en aan de
omgevingscondities van het werk (Taber, Beehr en Walsh,
1985; Gerhart, 1988).
Op basis van deze bevindingen kan worden aangenomen dat
de taakpercepties van werknemers in belangrijke mate
samenhangen met objectieve taakattributen.
Wat betreft de invloed van sociale factoren geldt dat deze
wellicht een ondersteunende in plaats van een versterkende rol
spelen (Dean en Brass, 1985).
Bij deze discussie kan tenslotte worden opgemerkt dat, zoals
in elk onderzoek, verschillen tussen mensen van invloed zijn
op de beoordeling van taken. Over de consequenties hiervan
is onvoldoende bekend (Vogelaar, 1990).
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• Het is de vraag of de taakkenmerken volledig zijn of dat er
nog andere zijn? Zo komen Stone en Gueutal (1985) tot drie
hoofddimensies van taakkenmerken: "job complexity", "serves
the public" en "physical demand". Het taakkenmerkenmodel
richt zich in dit kader alleen op de "job complexity". Campion
c.s. (1985, 1988, 1989, 1990) onderscheiden vier disciplines die
ieder hun eigen criteria ten aanzien van taakherontwerp
definiëren:
• Motivationele criteria: gericht op motivatie en satisfactie

(bijvoorbeeld taakkenmerkenmodel).
• Mechanistische criteria: gericht op efficiëntie van de

taakuitvoering.
• Biologische criteria: gericht op het minimaliseren van

fysieke inspanningen.
• Perceptuele/motorische criteria: gericht op het bevorderen

van betrouwbaarheid en veiligheid en daarbij rekening
houdend met menselijke bekwaamheden en beperkingen.

Op basis van dit model stellen Campion en Berger (1990) dat
functieveranderingen elkaar kunnen tegenwerken ten aanzien
van de verschillende criteria. Zo kan het verhogen van de
complexiteit van een functie leiden tot een verhoging van de
motivatie, maar ook tot een verlaging van de efficiëntie en de
betrouwbaarheid (Vogelaar en van der Vlist, 1995).

2.2.2 De taakkenmerkenbenadering en de kwaliteit van de
arbeid

Maatstaf? Ten aanzien van de taakkenmerkenbenadering in relatie tot de
kwaliteit van de arbeid kan de vraag worden gesteld of de
taakkenmerkenbenadering in het algemeen en de MPS in het
bijzonder als maatstaf voor de kwaliteit van de arbeid kunnen
worden gehanteerd? Hierop zal in deze paragraaf worden
ingegaan.

Kenmerken van Actief werk, zoals dat benoemd wordt in het "job-demand 
actief werk control" model van Karasek (zie hoofdstuk 1), heeft als eerste

kenmerk dat er sprake is van afwisselend werk, zodat goed kan
worden omgegaan met persoonlijke en omgevingsvariaties.
Daarnaast is actief werk zinvol werk dat tevens een herkenbare
belangrijke bijdrage levert aan de organisatie waar het wordt
uitgevoerd. Verder heeft actief werk leermogelijkheden, doordat
degene die het werk uitvoert verantwoordelijk is voor het
resultaat en hierover terugkoppeling krijgt. In feite sluiten deze
kenmerken van actief werk naadloos aan bij de taakkenmerken uit
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het model van Hackman c.s. (1975), dat hiervoor werd
beschreven. Deze taakkenmerken zijn: "skill variety", "task
identity", "task significance", "autonomy" en "feedback".
Deze redenering sluit aan bij onder andere die van Rousseau
(1977), Cummings (1978) en Denison (1982), die pleiten voor
samenvoeging van de (weliswaar Angelsaksische) sociotechnische
benadering en de taakkenmerkenbenadering van Hackman en
Oldham. Zo stelt Cummings dat de "skill variety" in de
flexibiliteit voorziet om groepsstrategieën te ontwikkelen om met
veranderende taken en omgevingscondities om te gaan. Verder
draagt het voorzien in "task identity" bij aan het creëren van een
"afgerond procesdeel" met duidelijke teamgrenzen. "Task
significance" voorziet in de sociale onderlinge afhankelijkheid die
nodig is om individuele taakbijdragen te koppelen aan die van
andere medewerkers.
In feite betekent het voorgaande dat de "Motivating Potential
Score" (MPS) kan worden gebruikt als maatstaf voor de kwaliteit
van de arbeid.

Individuele Een verschil tussen beide benaderingen is dat Hackman en 
factoren, Oldham (1980) rekening houden met verschillen tussen 
zinvolheid en individuen (zoals een verschil in groeibehoefte tussen mensen) en 
tevredenheid met de afhankelijkheid van contextuele factoren.

In dit verband wordt in de taakkenmerkenbenadering gesteld dat
er sprake moet zijn van een hoge groeibehoefte en een hoge
tevredenheid met contextuele factoren als beloning, collega's,
leiding en zekerheid van het werk teneinde een hoge MPS
daadwerkelijk te laten resulteren in hoge prestaties, hoge
motivatie, hoge tevredenheid, laag verloop en laag verzuim. In het
model van Karasek worden dergelijke individuele verschillen en
contextuele factoren, die direct op individuen betrekking hebben,
buiten beschouwing gelaten.
Dit impliceert dat de taakkenmerkenbenadering meer is gericht
op onder andere "tevredenheid", terwijl de sociotechnische
kwaliteit van de arbeid "zinvol werk" tot doel heeft.
Wordt met behulp van beide modellen dus het "welzijn" van
medewerkers onderzocht, dan kunnen verschillende uitkomsten
en aanbevelingen worden verwacht.

Individuele en Een ander punt in de vergelijking tussen de 
groepstaak taakkenmerkenbenadering en de sociotechnische kwaliteit van de

arbeid heeft betrekking op de individuele versus de groepstaak.
De taakkenmerkenbenadering is vooral gericht op de individuele
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taak en niet op het uitvoeren van taken in teamverband. In de
sociotechniek wordt uitgegaan van het uitvoeren van
werkzaamheden in groepsverband. Zoals Kuipers en van
Amelsvoort (1990) echter opmerken: "De zelforganiserende
groep ontleent haar kracht aan het feit dat elk groepslid, in
meerdere of mindere mate het geheel van de groep in zich
draagt." Dit impliceert dat onderzoek met behulp van de
individugerichte taakkenmerkenbenadering (zeker waar het gericht
is op het vaststellen van de taakkenmerken) ook geldig zou zijn
bij onderzoek in groepen. Derhalve levert het gebruik van de
taakkenmerkenbenadering geen belemmeringen op bij het gebruik
als operationalisatie van de kwaliteit van de arbeid in een groep.
Dit geldt zeker voor de vijf kerndimensies.
De relatie tussen de variabelen van de kwaliteit van de arbeid
("job control" en "job demand") en de kritische psychologische
toestanden is wellicht minder eenduidig. Ook groepsprocessen
kunnen immers hun invloed hebben op de psychologische
toestand van een individuele medewerker. In dit kader is een
veldexperiment van Orpen (1979), gebaseerd op het
taakkenmerkenmodel, interessant. Hierin werden de effecten van
taakverrijking op de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en
prestaties van twee groepen administratieve medewerkers
onderzocht. Orpen (1979, p. 215) concludeert onder meer dat "an
important difference between the jobs of the two groups was
that the members of the enriched group worked together as a
team to a greater extent than their counterparts in the unenriched
group. This individual vs. group difference may itself have
produced some of the differences between the two groups".
Deze verschillen bestonden uit onder meer een hogere motivatie
en tevredenheid in de "verrijkte" groep ten opzichte van de "niet-
verrijkte" uitgangspositie en de "niet-verrijkte" controlegroep.
Wall c.s. (1986) sluiten zich hierbij aan en noemen als grootste
verschil tussen autonome taakgroepen en de
taakkenmerkenbenadering het toepassings- en analyseniveau
(groep versus individu) en niet de inhoud.

Soort benadering In het verlengde van het verschil in aanpak ten aanzien van de
individuele en de groepstaak kan de taakkenmerkenbenadering
gekenschetst worden als een attributenbenadering, terwijl de
sociotechniek een relatiebenadering is. Koppeling van deze twee
benaderingen lijkt daarmee niet mogelijk.
Waar men echter specifiek kijkt naar de kwaliteit van de arbeid
dan selecteert men een bepaalde werkplek of groep van
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werkplekken om te beoordelen hoe het met de kwaliteit van de
arbeid is gesteld. Daarbij is het dan van belang om een aantal
attributen te definiëren die het begrip "zinvol werk"
operationaliseren, zoals in de MPS gebeurt.

Kwaliteit van Alles overziend kan dus worden geconcludeerd dat er bij zowel 
de arbeid het model van Karasek, als bij de taakkenmerkenbenadering 
en MPS sprake is van het inhoud geven aan het begrip "kwaliteit van de

arbeid". Het gebruik van de "Motivating Potential Score" (MPS)
bij een onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid is
gerechtvaardigd. Wat betreft de MPS lijkt het echter verstandig
om hieraan, met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid in een
sociotechnische setting, twee aspecten toe te voegen.
Ten eerste het aspect met betrekking tot de noodzakelijke
contacten met anderen, omdat hiervan in een taakgroep sprake
zal zijn. Aangezien dit met name een beroep doet op de sociale
vaardigheden, kan dit aspect aan de "skill variety" worden
toegevoegd.
Ten tweede het aspect met betrekking tot "feedback van
anderen". Zoals hiervoor al aangegeven, is een beperking van het
taakkenmerkenmodel dat alleen de "feedback" uit het werk wordt
meegenomen. Aangezien echter ook "feedback van anderen"
informatie geeft over de resultaten van het werk in een taakgroep,
verdient het aanbeveling dit aspect mee te nemen bij het
taakkenmerk met betrekking tot "feedback".

2.2.3 Afsluiting
Samenvatting In deze paragraaf kwam met name de relatie tussen de kwaliteit

van de arbeid en de taakkenmerkenbenadering aan bod. De MPS
en daarmee de vijf taakkenmerken bleken hierbij te hanteren als
maat voor de kwaliteit van de arbeid. Deze relaties zijn in figuur
2.4 weergegeven.

Figuur 2.4 Relaties tussen de taakkenmerken en de kwaliteit van de arbeid.
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“Skill variety” & noodzakelijke contacten met anderen

“Task identity”

“Task significance”

“Autonomy”

“Feedback” (uit het werk en van anderen)

kwaliteit van de arbeid
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Ideaaltype Ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid zijn een aantal
ideaaltypische kenmerken van een "leervolle" organisatie te
benoemen. Deze zijn:
• De organisatie bestaat uit medewerkers met een (potentiële)

hoge groeibehoefte die in voldoende mate tevreden zijn met
beloning, collega's, leiding en zekerheid van het werk.

• De werkzaamheden zijn afwisselend, uitdagend, zinvol en
vormen een afgerond geheel. Dit is vormgegeven door multi-
inzetbaarheid van de leden van de groep, waarbij ze naast
verscheidene uitvoerende taken ook regelende en innoverende
taken hebben (vergelijk met de "redundancy of functions").

• Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is er sprake van
directe terugkoppeling uit het werk van de resultaten, die
daarmee zeer zichtbaar worden.

• De gevolgde werkwijze wordt door de medewerker bepaald.

2.3 De kwaliteit van de arbeidsrelaties
Arbeidsrelaties Een taakgroep kan een aantal overeenkomsten met een groep uit 
in de groep een functionele organisatie hebben, zoals verantwoordelijkheid

voor het resultaat, verdeling van bevoegdheden binnen de groep
en heldere klant-leverancierrelaties. Natuurlijk zal de invulling van
dergelijke zaken verschillen. Een taakgroep heeft echter enkele
specifieke kenmerken. Naast het stroomsgewijze karakter, de
zelfsturing en de afwisselende en uitdagende werkzaamheden, die
hiervoor werden besproken, spelen onder andere de relaties in de
groep en de cultuur een zwaardere rol.

Arbeidsrelaties Wat betreft de arbeidsrelaties geldt dat een uitgangspunt in de 
als gevolg sociotechnische theorie is dat een goed ontworpen structuur

bijdraagt aan betere arbeidsrelaties. Dit betekent dat de kans op
goede arbeidsrelaties toeneemt door de structuur op de juiste
(sociotechnische) manier te ontwerpen. Ten aanzien van de
arbeidsrelaties in een taakgroep is het de vraag welke
groepskenmerken bijdragen aan een grotere kans op goede
arbeidsrelaties.

Arbeidsrelaties Wat betreft de relaties in de groep geldt ten eerste dat de 
als voorwaarde medewerkers sterker afhankelijk van elkaar worden en taken van

elkaar moeten overnemen. Kuipers en van Amelsvoort (1990)
stellen in dit verband dat de leden van een taakgroep binnen de
gegeven speelruimte een "subtiel samenspel" moeten
ontwikkelen. Dat wil zeggen dat taakgroepleden hun acties op
elkaar afstemmen op basis van betrouwbare en actuele informatie

50

hoofdstuk 2.qxd  24-2-2003  20:29  Page 50



over het gemeenschappelijke proces en hun rol daarin. Hierbij
kunnen groepen zowel het beste als het slechtste bij hun leden
oproepen. Dit betekent dat kwaliteit van de arbeidsrelaties een
voorwaarde is voor een goed functionerende taakgroep.

Groeps- Het voorgaande betekent dat de kwaliteit van de arbeidsrelaties de
kenmerken en nodige aandacht behoeft en dat daarbij twee aspecten van belang 
-ontwikkeling zijn:

• De vormgeving van de groep, c.q. de groepsstructuur.
• De ontwikkeling van de groep, c.q. het groepsproces.
De kenmerken van een groep en zijn ontwikkeling komen in de
paragraaf 2.3.1 dan ook uitgebreid aan bod. Aangezien de
sociotechniek geen specifieke theorie op dit gebied kent, zal
gebruik worden gemaakt van algemeen bekende
groepsdynamische theorieën en modellen als dat van Tuckman en
Jensen (1977).

Arbeidsrelaties Niet alleen de arbeidsrelaties binnen de groep zijn van belang,
rond de groep ook die van de taakgroep met zijn omgeving spelen een rol. Een

taakgroep dient namelijk te worden beschouwd als een "open
systeem" waarbij er sprake is van autonomie. Dat betekent dat de
interactie met de omgeving een andere inhoud heeft dan in een
klassieke situatie, waar de communicatie vooral via de
hiërarchische lijn verloopt. De relaties van een taakgroep met zijn
omgeving worden beschreven in paragraaf 2.3.2.

Cultuur Bij het herontwerpen van een organisatie worden relaties tussen
elementen opnieuw gedefinieerd. Dat geldt niet alleen voor de
formele relaties, maar ook voor de informele. Neem bijvoorbeeld
de invoering van zelfsturing. Hierbij zullen, door de contacten via
de formele relaties, nieuwe informele relaties ontstaan. Daarnaast
zullen bestaande informele relaties inhoudelijk veranderen
doordat er sprake is van nieuwe machtsverhoudingen. Door
dergelijke veranderingen in de relaties zal ook het waarden-en-
normen-patroon wijzigen, wat betekent dat de cultuur zal
veranderen. Zo wordt de cultuur in traditionele organisaties
vooral gekenmerkt door gedragskenmerken als volgzaamheid
(nadruk op hiërarchie) en het volgen van regels. In een
sociotechnische organisatie worden door het toekennen van
regeltaken aan de taakgroepen bijvoorbeeld resultaatgerichtheid
en het bijbehorende gedrag belangrijker. Het cultuuraspect wordt
beschreven in paragraaf 2.3.3.

51

hoofdstuk 2.qxd  24-2-2003  20:29  Page 51



Naar een Deze paragraaf wordt afgesloten met een samenvatting van 
ideaaltype hetgeen over arbeidsrelaties is beschreven en de beschrijving van

een ideaaltypische vorm van arbeidsrelaties.

2.3.1 De groep en de groepsontwikkeling
Kenmerken Op zich is het werken in een groep niets nieuws en zeker niet 
van een groep voorbehouden aan zelfsturende teams. Zo noemen Alblas en

Wijsman (1993) als kenmerken van een groep:
• Groepsgevoel: men is zich van elkaar bewust en heeft het

gevoel een groep te zijn.
• Interactie: men gaat regelmatig en op een directe manier met

elkaar om, zonder tussenkomst van anderen.
• Afhankelijkheid: men heeft elkaar nodig om doelen te

bereiken. In dit verband stellen Kuipers en van Amelsvoort
(1990) dat, bezien vanuit de sociotechniek, de structuur van de
groepstaak sterk bepalend is voor de verhoudingen tussen de
leden. Positieve taakinterdependentie en doelinterdependentie
zijn in dat kader twee dwingende determinanten voor
samenwerking. Met betrekking tot de afhankelijkheid van
doelen is ook van belang onderscheid te maken tussen formele
en informele doelen. Zo kunnen de medewerkers van een
taakgroep elkaar nodig hebben om een formeel doel, dat door
de organisatie is vastgesteld, te verwezenlijken. Er kan echter
ook sprake zijn van het realiseren van informele doelen die
van belang zijn voor een groep of een individuele
medewerker. Hierbij valt te denken aan het bieden van
bescherming tegen anderen, het verkrijgen van informatie of
het verkrijgen van een bepaalde status. Volgens Keuning en
Eppink (1996) houden de meest algemene redenen om in een
groep te participeren verband met de behoefte om ergens bij
te horen en gestelde doelen te bereiken.

Structuur en Een kenmerk van een groep is dat er interacties plaatsvinden. Bij 
proces van interactiepatronen die stabiel zijn over een langere periode wordt 
een groep dit aangeduid als de groepsstructuur. Groepskenmerken zijn

echter niet constant in de tijd. Ze zullen zich, afhankelijk van de
situatie waarin de groep verkeert, ontwikkelen. Deze ontwikkeling
wordt aangeduid als groepsproces. De groepskenmerken en het
groepsproces gelden voor allerlei groepen. De invulling ervan is
voor een taakgroep belangrijker dan voor een "klassieke" groep in
een hiërarchische functionele organisatie, aangezien de onderlinge
samenwerking kritischer wordt. Daarom worden de structuur en
het proces van een groep hierna verder uitgewerkt.
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Kenmerken Ten aanzien van de groepsstructuur onderscheiden Bagchus en 
groepsstructuur Kuipers (1985) vijf kenmerken:

• Communicatiestructuur.
• Groepsnormen.
• Rollen.
• Groepscohesie.
• Statusstructuur.
Deze worden hieronder specifiek voor een taakgroep uitgewerkt.

Communicatie- Voor een taakgroep is het van belang te komen tot een "subtiel 
structuur van samenspel" (Kuipers en van Amelsvoort, 1990). Ten aanzien van 
een taakgroep de communicatiestructuur is er echter sprake van een ongelijke

inbreng tussen de groepsleden. Dat wil zeggen dat sommigen veel
aan het woord zijn (de zogenaamde opinieleiders) en sommigen
weinig (zoals bijvoorbeeld waargenomen door Bales (1953) bij
besluitvormingsgroepen en Fay c.s. (2000) bij onderzoek naar
communicatiepatronen in discussiegroepen). Deze ongelijke
inbreng mag de samenwerking echter niet verstoren en
problemen binnen de groep moeten bespreekbaar zijn. Daarom
lijkt het van belang dat de groep niet te groot wordt. In dit
verband stellen Fay c.s. (2000) dat voor communicatie in
dialoogvorm een groep van 10 personen al groot is.
Kuipers en van Amelsvoort (1990) zien, op basis van Schumacher
(1976) als uiterste grenzen van de groepsgrootte: minimaal 4
personen (anders wordt de kwetsbaarheid te groot c.q. kan niet
een compleet proces worden uitgevoerd) en maximaal 20
personen (anders valt de groep uiteen in subgroepen).
Op basis van deze overwegingen lijkt de "ideale" groepsgrootte
een compromis te zijn tussen de kwetsbaarheid c.q. compleetheid
van de taak enerzijds en groepsvorming anderzijds (zie ook
Kuipers en van Amelsvoort, 1990). Daarmee lijkt een maximale
groepsgrootte van 15 personen een goed compromis.

Normen van De uniforme opvattingen over de manier waarop de 
een taakgroep samenwerking geregeld dient te worden en hoe groepsleden zich

dienen te gedragen worden normen genoemd. Welke normen
zich ontwikkelen, is afhankelijk van een aantal factoren (Feldman,
1984):
• De beginsituatie: wat er tijdens de eerste groepsbijeenkomsten

plaatsvindt, zet vaak de toon voor hoe men met elkaar omgaat.
• Het verleden: de groepsleden brengen op grond van hun

ervaringen in andere groepen zelf bepaalde voorkeuren en
wensen in de vorm van normen mee.
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• Expliciete uitspraken: een chef of collega kan een duidelijke
uitspraak doen over de "manier waarop we het hier altijd
doen".

• Kritieke gebeurtenissen: als er iets gebeurt wat door de groep
bijvoorbeeld als zeer kwalijk wordt ervaren, kan dit leiden tot
het ontstaan van een groepsnorm.

Aangezien een van de elementen van zelfsturing in taakgroepen
het afleggen van rekenschap over de geleverde prestaties is (van
Jaarsveld, 1997), zijn groepsnormen nodig die aansluiten bij de
normen die formeel in de organisatie zijn vastgesteld. Daarbij
geldt dat er sprake moet zijn van zogenaamde "open normen".
Hiermee wordt bedoeld dat de groepsnormen een zodanige
inhoud hebben dat ze ervoor zorgen dat de groep open staat
voor veranderingen in de omgeving en dat de groep de
bereidheid heeft om zich aan deze veranderende omstandigheden
aan te passen (zie Hackman, 1987).
Daarnaast zullen ook op het gebied van samenwerking de juiste
normen aanwezig moeten zijn.
Ter illustratie zijn in tabel 2.1 enkele voorbeelden van normen in
een klassieke en die in een taakgroepenorganisatie opgenomen.

Tabel 2.1 Voorbeelden van verschillen in groepsnormen in een klassieke en in een
taakgroepenorganisatie (bron: eigen onderzoek).

Rollen in Voor samenwerking in een taakgroep is een duidelijke 
een taakgroep rolverdeling een belangrijke voorwaarde. Met de term "rol"

worden hierbij bedoeld de verwachtingen die anderen over het
gedrag van het groepslid hebben, op basis van de positie die hij in
de organisatie heeft of door zijn interactie met die anderen
(Bagchus en Kuipers, 1985).
Ten aanzien van rolverdeling geeft Belbin (1998) een aardig
voorbeeld voor de verdeling van teamrollen in (weliswaar)
managementteams, gebaseerd op karaktertrekken van de
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Klassieke organisatie Taakgroepenorganisatie

Gij zult de baas gelijk geven Gij zult de klant helpen, 
want de klant heeft gelijk

Gij zult alles in regels vastleggen Gij zult eigen initiatief 
nemen

Stiekem gedrag loont Open houding loont
Het is hier ieder voor zich Samen zijn we sterk
Iedereen vindt dat hij alles al weet Iedereen wil leren
Communicatie vindt plaats Communicatie vindt plaats
in één richting in twee richtingen
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teamleden. Volgens Belbin moet een team in evenwicht zijn,
waarbij de zwakke kanten van mensen gecompenseerd worden
door anderen en hun sterke kanten ten volle worden benut.
Daarvoor worden een achttal rollen onderscheiden. Deze staan
kort weergegeven in tabel 2.2. De methode van Belbin wordt in
de sociotechnische praktijk regelmatig gebruikt als hulpmiddel bij
de teamontwikkeling van taakgroepen.

Tabel 2.2 Rollen van de leden van een managementteam (bron: Belbin, 1998).

Cohesie in Forsyth (1999) definieert groepscohesie als de kracht waarmee de
een taakgroep groepsleden gebonden zijn aan de groep door het gevoel van

eenheid, gevoelens van attractie voor specifieke groepsleden, de
groep zelf en de mate waarin de groepsleden hun inspanningen
coördineren bij het realiseren van hun doelstellingen.
Op basis van Alblas en Wijsman (1993) kunnen 4 factoren
worden onderscheiden die de cohesie in een taakgroep
bevorderen:
• Succes: als de groep succes heeft met het uitvoeren van de

groepstaak, is het aantrekkelijk om lid te blijven van de groep,
vanwege de kwaliteit van de opbrengsten.

• Attractie: wanneer er sprake is van interpersoonlijke attractie
tussen groepsleden zal men geneigd zijn deel uit te willen
blijven maken van de groep.

• Groepsgrootte: deze speelt een rol, omdat over het algemeen
de kans op subgroepvorming groter wordt als de omvang van
de groep toeneemt. De groepsleden voelen zich dan eerder
verbonden met de subgroep waarvan ze deel uitmaken dan
met de groep als geheel. Het is te verwachten dat over het
algemeen de cohesie groter is in kleine groepen dan in grote
groepen.

• Coöperatie: als er sprake is van coöperatie bij de manier van

55

Type Kenmerken

Bedrijfsman Behoudend, plichtsgetrouw, voorspelbaar
Voorzitter Kalm, beheerst, veel zelfvertrouwen
Vormer Veel energie, extravert, dynamisch
Plant Individualistisch, serieus, onorthodox
Brononderzoeker Extravert, enthousiast, nieuwsgierig, 

communicatief
Monitor Nuchter, weinig emoties, voorzichtig
Groepswerker Sociaal gericht, mild, gevoelig
Zorgdrager Nauwgezet, ordelijk, gewetensvol, 

gespannen
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samenwerken zal dit leiden tot een sterkere cohesie dan
wanneer er sprake is van competitie tussen de groepsleden.

Door de aanwezigheid van deze factoren kan een taakgroep als
team tot prestaties komen.
Een vijfde factor die cohesie bevordert, is (volgens Alblas en
Wijsman, 1993) de externe bedreiging. Deze is voor een
taakgroep echter niet wenselijk, omdat dit kan leiden tot het
afsluiten voor invloeden van buitenaf, waardoor de taakgroep een
gesloten karakter krijgt en samenwerking met de omgeving wordt
bemoeilijkt.

Statusstructuur Status kan worden gedefinieerd als de waardering die de groep 
in een taakgroep heeft voor een bepaald lid (Bagchus en Kuipers, 1985). In een

groep komt het bijna nooit voor dat leden dezelfde status
hebben, er is bijna altijd sprake van een rangordening van de
groepsleden van hoog naar laag op basis van het prestige dat ze
genieten, hun "belangrijkheid" of hun belang of nut voor de
groep. Factoren die een rol kunnen spelen bij het bepalen van de
status van iemand in een groep zijn bijvoorbeeld de formele
positie in de organisatie, leeftijd, opleidingsniveau, et cetera. Voor
de effectiviteit van een groep kan de statusstructuur van belang
zijn aangezien de leden met een hoge status de communicatie en
besluitvorming in de groep sterk kunnen beïnvloeden, maar niet
noodzakelijk over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken.
Ten aanzien van status in een taakgroep stellen Kuipers en van
Amelsvoort (1990) dat de statusverschillen in een taakgroep niet
zo groot mogen zijn dat ze de interne mobiliteit in de weg staan.
Het moet dus voor elk groepslid mogelijk zijn om een ervaren
breed inzetbaar groepslid te worden met een centrale statuspositie
in de groep.
Als er sprake is van decentralisatie van staftaken kan het zijn dat
de gespecialiseerde stafmedewerkers de plaatsing in een taakgroep
ervaren als een degradatie vanwege statusverlies. Daarbij worden
de werkzaamheden van de gedecentraliseerde stafmedewerkers
lang niet altijd duidelijk omschreven, met als gevolg dat ze in een
soort vacuüm terechtkomen (Kuipers en van Amelsvoort, 1990).
Bij min of meer nieuwe taakgroepen kan er dus sprake zijn van
statusonduidelijkheid en het ontbreken van statusacceptatie.

Groepsproces Zoals gezegd blijkt er in groepen een grote behoefte te ontstaan
om te komen tot uniforme opvattingen en gedragingen. De groep
heeft dus een "natuurlijke" drang om te komen tot een heldere
communicatiestructuur, uniforme groepsnormen, duidelijke
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rolverdeling, sterke groepscohesie en geaccepteerde
statusstructuur. Theoretici zijn het er bij een dergelijk proces
veelal over eens dat groepen door een aantal fasen heen gaan. Net
als mensen groeien van baby naar kind, puber, volwassene en
bejaarde, gaan fasenmodellen van groepsontwikkeling ervan uit
dat groepen op een voorspelbare sequentiële wijze van de ene
fase naar de volgende gaan (Forsyth, 1999). Wellicht het meest
geciteerde model met betrekking tot groepsfasen is het model van
Tuckman en Jensen (1977). Daarom wordt dit model gebruikt bij
de analyse van de praktijkcase. Derhalve wordt het hieronder
besproken.

Fasenmodel van Uit onderzoek van Tuckman en Jensen (1977), bij met name 
Tuckman en trainings- en therapeutische groepen, komt naar voren dat er in 
Jensen de ontwikkeling van een groep vijf fasen zijn te onderscheiden:

• De "forming"-fase waarin de groepsleden elkaar aftasten
teneinde helder te krijgen welk interpersoonlijk gedrag
acceptabel is. Men is dan ook heel beleefd tegen elkaar en op
zoek naar persoonlijk belang. Daarbij zoekt men een leider die
een einde kan maken aan de heersende onzekerheid. Als er
een leider is, stelt men zich sterk afhankelijk hiervan op. Een
andere strategie in deze fase om onzekerheid te reduceren, is
het vormen van subgroepen, zodat het aantal sociale
contacten beperkt kan blijven. Gezien alle spanningen in deze
fase, is er sprake van oriëntatie op de taak.

• De "storming"-fase waarin de groepsleden zich tegen elkaar
afzetten om zich te profileren. Dit heeft persoonlijke
conflicten over rollen, normen, statussen en
verantwoordelijkheden tot gevolg. Ook de groepstaken
moeten het in deze fase echter ontgelden. Er komen
emotionele reacties op de taakeisen en er ontstaat verzet tegen
de eisen die de taak aan het individu stelt. Er zijn aanwijzingen
uit onderzoek van onder meer Lacoursiere (1974) naar de
groepsvorming bij leerling-verpleegsters in een psychiatrisch
ziekenhuis dat er in plaats van een onderlinge strijd ook sprake
van kan zijn dat de groep zich afzet tegen de "boze"
buitenwereld. Boosheid en vijandigheid richtten zich dus niet
op andere groepsleden, maar op de omgeving. Ook tijdens
onderzoek van Spitz en Sadock (1973) bij een soortgelijke
groep ontbrak de onderlinge strijd. Tuckman en Jensen (1977)
geven als mogelijke verklaringen hiervan dat wellicht de nauwe
samenwerking tussen de verpleegsters of wellicht de
groepssamenstelling met vooral vrouwen (die traditioneel
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meer geleerd hebben om zich passief en vertrouwend te
gedragen) hiervoor zorgden.

• De "norming"-fase waarin de groep een eenheid wordt en de
groepsleden elkaar gaan accepteren. Daarbij wordt
beschikbare informatie onderling gedeeld, bestaat een gevoel
van gezamenlijke verantwoordelijkheid en worden besluiten op
basis van consensus genomen.

• De "performing"-fase brengt de leden van de groep naar een
verdeling van de rollen, waarbij de eigen talenten van ieder
teamlid waardevol worden gevonden. De groep leert omgaan
met veranderende omstandigheden en probeert opkomende
problemen op een constructieve manier op te lossen.

• De "adjourning"-fase betekent het einde van de groep zoals
die bestond. In de onderzoeken op dit gebied is veel gebruik
gemaakt van trainings- en therapiegroepen, waarbij de groep
op een gegeven moment letterlijk ophoudt te bestaan. In
bijvoorbeeld een organisatie in taakgroepen zal niet zo snel
sprake zijn van een volledig uiteenvallen van de groep, maar
wel van het wijzigen van de samenstelling van de groep: er
gaan leden weg en er komen nieuwe bij. Van Amelsvoort en
Scholtes (1993, p. 42) zeggen hierover: "Een wijziging in de
samenstelling van een team betekent vaak dat het team
opnieuw de voorgaande stadia zal doorlopen. Afhankelijk van
de omvang van de wijziging zal het doorlopen van het proces
al dan niet snel kunnen verlopen. Door de teamsamenstelling
te wijzigen kan voorkomen worden dat het team zich afsluit
voor nieuwe ideeën."

Cyclusmodel en Sommige theoretici menen dat groepen gedurende hun leven 
"faces"-model meerdere malen in een cycluspatroon door de fasen heen gaan in

plaats van er maar eenmalig doorheen te gaan (Arrow, 1997).
Kur (1996) gaat nog wat verder en stelt dat er in therapie- en
trainingsgroepen wellicht sprake is van een dergelijk sequentieel
proces, maar niet bij groepen in "werk"-situaties. Deze groepen
hebben volgens hem een fundamenteel andere aard. In plaats van
een sequentieel (al dan niet cyclisch) proces van opeenvolgende
fases, kunnen deze groepen verschillende gezichten hebben.
Daarbij kan een groep de gezichten in willekeurige volgorde
tonen. De gezichten die door Kur worden genoemd, zijn:
• Het informerende gezicht ("informing face"), als de leden

proberen elkaar te begrijpen, van elkaar te leren en een
gemeenschappelijk beeld te ontwikkelen.

• Het formerende gezicht ("forming face"), wanneer er sprake is
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van het elkaar aftasten en leren kennen van teamleden, waarbij
ze wat onzeker en gedesoriënteerd zijn.

• Het stormende gezicht ("storming face"), met verwarde, boze,
teruggetrokken en/of ontevreden teamleden als er
discrepantie is tussen de verwachtingen van de teamleden en
de werkelijkheid.

• Het normerende gezicht ("norming face"), als de teamleden
eensgezind zijn over de te volgen regels (ook als deze impliciet
en onbesproken zijn).

• Het presterende gezicht ("performing face") als de leden
individueel gedreven en open naar elkaar zijn, waarbij ze hun
afzonderlijke rollen aanpassen aan de veranderende behoeftes.

Als onderbouwing van dit model wordt door Kur (1996, p. 27)
slechts aangegeven dat "in these task-oriented groups the
assumption of one-direction, sequential movement does not hold
up because teams in the workplace move from one stage or face
to another in a nearly random order".

2.3.2 De arbeidsrelaties tussen taakgroep en omgeving
Soorten relaties Bij beginnende taakgroepen is nogal eens sprake van een discussie

over de bevoegdheden van de taakgroep. In sommige gevallen
gaan die bevoegdheden heel ver, zoals in de situatie bij busbedrijf
Arriva, waar zaken als marketing, planning, onderhoud,
administratie en personeel en organisatie tot de
verantwoordelijkheden van de chauffeurs horen (Heiligers, 1999).
Vaak blijven er echter vele onderling afhankelijke relaties bestaan
met anderen in de organisatie. Hier worden twee soorten relaties
onderscheiden:
• Onder-/bovengeschikte relatie, deze doet zich voor in de

verhouding tussen management en groep.
• Nevengeschikte relatie, die voorkomt in de relatie met andere

taakgroepen of met andere afdelingen.
Beide groepen relaties veranderen als men overgaat van een
klassieke organisatievorm naar een stroomsgewijze.

Onder-/boven- Wat betreft de onder-/bovengeschikte relatie geldt dat de 
geschikte relatie taakgroep een aantal "leidinggevende" taken van het management

overneemt. Dit zijn vooral coördinerende en controlerende taken.
Daarmee verandert de rol van de leidinggevende van de "baas"
die beslist wie wat wanneer doet en erop toeziet dat het op de
juiste manier wordt uitgevoerd, naar de "coach". De coach
spreekt met de taakgroep doelen en randvoorwaarden af en
begeleidt de groep vervolgens bij de realisatie van de doelen door
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de groepsleden te helpen hun regelende vermogen te
ontwikkelen. Daarbij betreffen doelen niet alleen de output. Zo
onderscheidt van Jaarsveld (1997) vier gebieden waarop resultaten
kunnen worden bereikt:
• Output (bijvoorbeeld kwaliteit, tijd en kosten).
• Teamontwikkeling (bijvoorbeeld vakmanschap, zelfstandigheid,

samenwerking).
• Ontplooiing van teamleden (dit betreft de benutting van

kennis en kunde en de kwaliteiten van teamleden).
• Leiderschapsontwikkeling (bijvoorbeeld de overdracht van

regeltaken, teamspelregels, ontwikkeling prestatiesturing).
Het gevolg van de veranderde rollen van leidinggevende en groep
is dat de onderlinge arbeidsrelatie ook verandert. Er zal onder
andere meer overleg moeten zijn en de communicatie zal in twee
richtingen moeten gaan verlopen. Ook zal er een relatie moeten
ontwikkelen die is gebaseerd op vertrouwen en respect, in plaats
van op wantrouwen en angst.

Nevengeschikte De nevengeschikte relatie is te verdelen in twee soorten. Ten 
relatie eerste is er de collega-relatie, waarbij er geen sprake is van directe

onderlinge afhankelijkheid, maar wel van een gelijksoortig belang.
Deze relatie doet zich bijvoorbeeld voor bij twee taakgroepen, elk
met een ander productenpakket.
Ten tweede is er de procesrelatie, waarbij er wel sprake is van
directe onderlinge afhankelijkheid: de output van de een is input
voor de ander. Een dergelijke relatie wordt ook wel een klant-
leverancierrelatie genoemd. Een fundamentele voorwaarde voor
een echte klant-leverancierrelatie is echter dat men de
mogelijkheid heeft samen verder te gaan of de relatie te
verbreken. Tussen een taakgroep met anderen in de organisatie is
dit meestal niet mogelijk.
Van de nevengeschikte relaties is vooral de procesrelatie bij het
inrichten van een stroomsgewijze organisatie aan verandering
onderhevig. Hoewel er zowel in een klassieke als in een
stroomsgewijze organisatie sprake is van procesrelaties, verschilt
de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. In de klassieke situatie
wordt de afstemming tussen procesdelen uitgevoerd door het
management of een stafafdeling. In een stroomsgewijze situatie
maakt een groep zelf met aanleverende en afnemende groepen
afspraken. Op basis van deze afspraken kan de groep vervolgens
zelf haar prestaties bewaken en bijsturen. Daarmee krijgen de
arbeidsrelaties op de werkvloer meer inhoud en neemt de
kwaliteit van deze relaties toe.
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2.3.3 De cultuur
Definities Bij Hofstede (1991) betreft cultuur de collectieve mentale

programmering van een groep of categorie mensen. Deze mentale
programmering onderscheidt de groep of categorie mensen van
anderen en is gericht op het overdragen van waarden, normen en
opvattingen. Waarden zijn in dit kader zaken die collectief juist
gevonden worden, die gewenst en nastrevenswaardig zijn. Daarmee
komen waarden tot uiting in de opvattingen die mensen vertonen.
Normen zijn hiervoor al aan bod gekomen.

Cultuur- Wat betreft de ontwikkeling van een cultuur stelt Schein (1985)
ontwikkeling dat deze geleidelijk ontstaat uit het oplossen van problemen die

betrekking hebben op de externe aanpassing (dat wil zeggen de
aanpassing aan eisen van de omgeving zoals de nationale cultuur,
wetgeving, soort werk) en de interne integratie (dat staat voor de
afstemming van de werkzaamheden van mensen in de organisatie).
Bij interne integratie kunnen interne invloeden bijvoorbeeld zijn:
beloningen en straffen, gemeenschappelijk taalgebruik,
machtsverhoudingen en leiderschapswisselingen.
Bij het ontwikkelen van taakgroepen is het van belang dat de
ontwikkelingsrichting van de cultuur aansluit bij de veranderingen
van de structuur.
Om te komen tot een cultuurverandering kunnen, op basis van
Alblas en Wijsman (1993), een aantal mogelijkheden worden
onderscheiden, namelijk:
• Selectie en aanname van personeel dat juist wel of juist niet

past in de nieuwe cultuur.
• Promotie van medewerkers die de belangrijke waarden,

normen en opvattingen van de nieuwe organisatie actief
ondersteunen en uitdragen, maar ook ontslag van degenen die
zich afwijkend gedragen.

• Opleidingen en trainingen die medewerkers stimuleren om de
gewenste gedragingen aan te leren en waarden over te nemen.

• Rituelen waarmee essentiële zaken steeds weer worden
benadrukt en ervoor zorgen dat de organisatieleden gevoelens
van gemeenschappelijkheid beleven.

• Socialisatie, dat een krachtig middel is om gewenste
gedragingen en opvattingen aan te leren en te bekrachtigen.
Daarbij kunnen beloningen en voorbeeldgedrag van
leidinggevenden een belangrijke rol spelen.

Het inzetten van deze mogelijkheden zou er toe moeten leiden
dat de cultuur zich zodanig ontwikkeld dat deze aansluit bij de
taakgroepenstructuur.
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Cultuurmodel Er zijn diverse analytische cultuurmodellen. Een model dat nogal
van Harrison eens wordt gebruikt is dat van Harrison (1972). Dit model gaat

uit van tegenstrijdige belangen tussen individu en organisatie.
Voor het individu zijn zaken als bevrediging in het werk,
veiligheid, invloed en economische opbrengsten belangrijk. Voor
de organisatie gaat het om overleven in een dynamische
omgeving. Harrison gaat ervan uit dat de oplossingen, die
organisaties vinden voor dit spanningsveld van tegenstrijdige
belangen, de cultuur bepalen. In dit kader onderscheidt hij de
machtsgerichte organisatie, de rolgerichte organisatie, de
taakgerichte organisatie en de persoonsgerichte organisatie.

Cultuurmodel Handy (1978) heeft de typologie van Harrison overgenomen en 
van Handy voorzien van godennamen: Zeus (de patriarch met macht),

Apollo (wetten, voorschriften en rollen), Athene (kan met haar
wijsheid uitstekend problemen oplossen) en Dionysos (de
individuele persoon). In tabel 2.3 staan per cultuurtype enkele
kenmerken.

Tabel 2.3 Cultuurtypen (ontleend aan Harrison (1972), Handy (1978)).
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Cultuurtype Kenmerken

Zeus Sterke leidersfiguur met trouwe 
medewerkers om zich heen. Meeste
medewerkers proberen centraler in het web
te komen met als mogelijk gevolg intriges en
machtsspelletjes. Weinig regels.
Het individu is belangrijk en zelfbewust.

Apollo Veel regels, afspraken, procedures en
hiërarchie. Als het werk volgens de regels
wordt uitgevoerd, wordt dit als juist ervaren.
Personen zijn niet zo belangrijk. Rol en status
zijn belangrijker dan prestatie.

Athene Nadruk op taakgerichtheid en deskundigheid.
Resultaten zijn belangrijker dan regels,
machtsverhoudingen of persoonlijke
behoeftes.
Teamwerk is belangrijk en mensen moeten
goed kunnen samenwerken in kleine los-vaste
werkeenheden.

Dionysos Het individu staat centraal.
De manager is gelijk aan de medewerker, het
is gewoon een taak die moet worden
uitgevoerd. Weinig regels en procedures.
Groei van de organisatie is geen belangrijke
doelstelling.
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Waar een Zeus- en een Apollocultuur bij een klassieke organisatie
lijken te horen, lijkt vooral de Athenecultuur meer van toepassing
bij een taakgroeporganisatie, want:
• De baas wordt immers coach (afname van "Zeus").
• Het teamwerk neemt in belang toe (toename van "Athene").
• De taakgroepen krijgen invloed op de regels met als gevolg

dat deze als minder "zwaar" zouden worden ervaren (afname
van "Apollo").

• De taakgroepen gaan hun eigen prestaties sturen, met als
gevolg dat dit ook in de cultuur zwaarder zou gaan wegen
(toename van "Athene").

2.3.4 Afsluiting
Samenvatting In deze paragraaf is de kwaliteit van de arbeidsrelaties besproken.

Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen de relaties in de groep
en die tussen een taakgroep en zijn omgeving. Ten aanzien van de
relaties in de groep werd ten eerste de groepsstructuur
beschouwd. Hiermee werden een aantal kenmerken van een
groep beschreven. Ten tweede kwam de groepsontwikkeling aan
bod, waarbij het model van Tuckman en Jensen werd besproken.
De relaties tussen de groep en zijn omgeving kunnen onder-
bovengeschikt zijn, maar ook nevengeschikt. In dit laatste geval
kan er sprake zijn van een collega-relatie, als er geen sprake is van
een directe onderlinge afhankelijkheid, maar ook van een
procesrelatie, als die afhankelijkheid er wel is.
Tenslotte kwam het onderwerp cultuur en cultuurontwikkeling
aan de orde. In figuur 2.5 zijn de aspecten weergegeven die in
deze paragraaf met betrekking tot de kwaliteit van de
arbeidsrelaties aan bod kwamen.

Figuur 2.5 Schematisch overzicht van de aspecten ten aanzien van de kwaliteit van de
arbeidsrelaties.
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Ideaaltype Op basis van het voorgaande kunnen een aantal ideaaltypische
kenmerken worden onderscheiden van de "relationele"
organisatie:
• Er is sprake van een "subtiel samenspel" binnen de taakgroep,

dat wil zeggen dat taakgroepleden hun acties op elkaar
afstemmen op basis van betrouwbare en actuele informatie
over het gemeenschappelijke proces en hun rol daarin.
Hiervoor is het van belang dat er sprake is van een
evenwichtige communicatie, een goede en duidelijke
rolverdeling, normen die ruimte laten voor een goede
samenwerking binnen de groep en voor het leveren van
prestaties en een groepsgrootte van maximaal 15 personen.

• Er is sprake van onderlinge afhankelijkheid binnen de groepen
bij het realiseren van de doelstellingen en van cohesie binnen
de groep ten gevolge van zaken als succesvol zijn, onderlinge
attractie, gelimiteerde groepsgrootte en coöperatie.

• De statusverschillen tussen de groepsleden zijn overbrugbaar.
• De taakgroep verkeert in de "performing"-fase van de

groepsontwikkeling.
• Er is sprake van een coachende stijl van leidinggeven.
• Coördinatie tussen groepen vindt plaats op basis van

gelijkwaardigheid en op basis van afspraken met betrekking tot
hun procesrelatie.

• Er is sprake van met name een Athenecultuur.

2.4 De bedrijfsmatige prestaties
Resultaten Tal van publicaties over onderzoeken in de praktijk berichten over
in de praktijk de resultaten die met een sociotechnisch herontwerp zijn behaald.

In een aantal gevallen worden de behaalde resultaten kwantitatief
weergegeven, geregeld echter alleen kwalitatief. Of er sprake is
van objectieve meting of van een subjectief gevoel van
verbetering blijft jammer genoeg soms ook in het midden.
Verder is opmerkelijk dat de studies zich met name lijken te
richten op de effecten van het zelfsturende concept en minder of
niet op integrale vernieuwing van de organisatie.
Bij het beschouwen van de effecten van het zelfsturende concept
is het maar de vraag welke verbeteringen op het conto van de
sociotechnische vernieuwing mogen worden geschreven. In dit
verband stellen onder andere Beenen et al. (2000, p. 106): "Veel
onderzoek gaat uit van de veronderstelling dat de gevonden
(positieve) effecten grotendeels verklaard kunnen worden door de
invoering van teamwork. Daarmee wordt voorbijgegaan aan
relevante omringende variabelen, zoals ontwikkelingen in de
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markt, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, flexibiliseringstrategieën
en ontwikkelingen in de technologie." 
De resultaten zullen, met dit gegeven in het achterhoofd, moeten
worden geïnterpreteerd.

Angelsaksische Wordt de Engelstalige literatuur op praktijkresultaten van de 
resultaten sociotechniek nageslagen, dan worden met name kwaliteits-,

personeels- en productiviteitseffecten gerapporteerd. Een
voorbeeld hiervan leveren Cohen en Ledford (1994) die op basis
van literatuurstudie tot de volgende conclusies komen:
• De meeste onderzoeken komen tot de bevinding dat het

werken met zelfsturende teams een directe (positieve) invloed
heeft op de kwaliteit.

• De resultaten met betrekking tot productiviteitsverbeteringen
door het werken met autonome groepen zijn in het algemeen
licht positief te noemen.

• De overgrote meerderheid van de onderzoeken meldt
verbeteringen ten aanzien van satisfactie van werknemers en
kwaliteit van de arbeid door het zelfsturende concept.

• De effecten van zelfsturende teams op verzuim, veiligheid en
gezondheid zijn minder systematisch bestudeerd en de
resultaten van de onderzoeken zijn niet consistent.

Gedeeltelijk vergelijkbaar hiermee komen Goodman et al. (1988)
op basis van literatuuronderzoek naar drie casegevallen en een
meta-analyse tot vijf conclusies:
• Volgens de meta-analyse lijkt er sprake van

productiviteitsstijging bij zelfsturende teams. De casegevallen
geven kleine positieve invloeden van zelfsturende teams op de
productiviteit aan. Daarbij tekenen ze aan dat het moeilijk is
om de productiviteitseffecten van zelfsturende teams sec te
bepalen, aangezien er gelijktijdig diverse andere invloeden zijn.
Goodman c.s. leggen hierbij een sterke nadruk op de
technologische effecten.

• Specifieke attitudes veranderen door het werken in
zelfsturende teams, met name die attitudes die samenhangen
met de interventie in de organisatie, zoals
verantwoordelijkheid, beheersing en afwisseling.

• Trends ten aanzien van effecten van zelfsturende teams op
ziekteverzuim en verloop zijn niet gevonden.

• Er zijn aanwijzingen dat zelfsturende teams de veiligheid
kunnen verbeteren.

• Er zijn nauwelijks kosten-batenanalyses uitgevoerd met
betrekking tot het werken in zelfsturende teams.
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Nederlandse De resultaten die in de Nederlandse literatuur worden vermeld 
resultaten komen voor een groot deel overeen met die in de Angelsaksische.

Het grote verschil is dat in de Engelstalige literatuur geen
logistieke verbeteringen worden gemeld, terwijl dit in Nederland
wel het geval is. Op zich is dit niet verwonderlijk, aangezien de
Nederlandse sociotechnische benadering (waarin sprake is van
een integrale organisatie verandering) internationaal gezien geen
gemeengoed is.
In tabel 2.4 zijn de resultaten globaal en kwalitatief samengevat
die zijn gevonden in de Nederlandse literatuur (zie onder meer
van Eijbergen (1999), de Sitter (1994), Beenen et al. (2000),
Middendorp et al. (1996)). Daarbij blijkt dat deze resultaten
globaal kunnen worden samengebracht in vier resultaatgebieden,
namelijk:
• Kwaliteit.
• Personeel.
• Logistiek.
• Kosten.
Daarbij kan het resultaatgebied "personeel" gedeeltelijk worden
gezien als resultaat van de kwaliteit van de arbeid. Ten aanzien
van het resultaatgebied "kosten" is in de moderne sociotechniek
geen direct aanknopingspunt te vinden. Verder staat het
resultaatgebied "kwaliteit" in het verlengde van de externe
functie-eis "beheerstheid" van de Sitter (1994) en hangt
"logistiek" samen met de externe functie-eis "flexibiliteit".
Daarnaast onderscheidt de Sitter (1994) als externe functie-eis van
de kwaliteit van de organisatie "innovatievermogen". Dit sluit aan
bij hetgeen door Bolwijn en Kumpe (1991) is gesteld (zie
paragraaf 2.1), namelijk dat ook een toename in de innovativiteit
wordt verwacht, als een organisatie aan de omgevingseisen wil
kunnen voldoen. Deze komt in de tabel echter niet naar voren, of
men zou een toename van de marktgerichtheid als zodanig
moeten beschouwen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de gemelde resultaten
afhankelijk zijn van de kwaliteit van het herontwerp van de
organisatie. Voor zover bekend, werd deze relatie in de genoemde
onderzoeken niet gelegd. Derhalve is het niet goed mogelijk om
te bepalen tot welke prestatieverbetering een goed sociotechnisch
ontwerp leidt. Gezien de eenduidigheid in de
onderzoeksresultaten lijkt het echter wel aannemelijk dat het
sociotechnische concept met name effect heeft op een viertal
resultaatgebieden.
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Vier resultaat- Op basis van de voorgaande overwegingen worden hierna de 
gebieden belangrijkste aspecten van de resultaatgebieden kwaliteit,

personeel, logistiek en kosten aan de orde gesteld. Daarbij worden
van elk resultaatgebied eerst de ontwikkelingen besproken, daarna
komen de indicatoren aan bod die bij het bepalen van de
resultaatontwikkelingen kunnen worden gebruikt.

2.4.1 Kwaliteit
Ontwikkelingen In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd kwaliteit steeds

belangrijker. Daarbij ontwikkelde zich een nieuw paradigma met
betrekking tot het begrip kwaliteit. Zo ontwikkelde de definitie
van kwaliteit zich tot het "voldoen aan de eisen van de klant"
(Crosby, 1987, p. 91). Verhoeven (1991) spreekt in dit kader van
een overgang van technische kwaliteit (dit is voldoen aan de
technische specificaties) naar functionele kwaliteit (dat wil zeggen
voldoen aan de behoeftes van de klant).

67

Resultaat Resultaatgebied

Verbetering productkwaliteit Kwaliteit
Vermindering reparatie-uren Kwaliteit
Minder klachten Kwaliteit
Verbetering dienstverlening Kwaliteit
Verlaging uitval Kwaliteit
Toegenomen marktgerichtheid Kwaliteit
Toename arbeidsvoldoening/-satisfactie Personeel
Hogere motivatie Personeel
Afname ziekteverzuim Personeel
Verlaging verloop Personeel
Verhoging kwaliteit van de arbeid Personeel
Verbetering veiligheid Personeel
Verbetering samenwerking Personeel
Toename in verbeteringsinspanningen, Personeel
zoals meer ideeën
Verbetering groepsfunctioneren Personeel
Verkorting doorlooptijden Logistiek
Verlaging voorraden Logistiek
Toename flexibiliteit Logistiek
Verhoging leverbetrouwbaarheid Logistiek
Verhoging productiviteit Kosten
Verbetering efficiëntie Kosten
Meer inzicht in kosten Kosten
Lagere kosten ten aanzien van loon, voorraad en uitval Kosten

Tabel 2.4 Overzicht van de gerapporteerde resultaten van het werken in taakgroepen,
gegroepeerd naar resultaatgebieden (bron: van Eijbergen (1999), de Sitter (1994), Beenen et
al. (2000), Middendorp et al. (1996)).
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Het nieuwe paradigma had niet alleen betrekking op de externe
gerichtheid, maar ook de wijze waarop de (product)kwaliteit werd
gerealiseerd, veranderde van karakter. Tot de jaren zeventig
speelde met name efficiëntie in productieprocessen de
belangrijkste rol. Door middel van eindcontroles kon het (relatief
lage) kwaliteitsniveau worden zeker gesteld (zie bijvoorbeeld
figuur 2.6).

Figuur 2.6 Voorbeeld van het zekerstellen van kwaliteit door eindcontrole (bron: onbekend)

Met het toenemen van de kwaliteitseisen werd dat een dure
benadering, zodat de nadruk meer kwam te liggen op het
inbouwen van kwaliteit in het proces, of zoals Crosby (1987, p.
85) dat noemt: "Kwaliteitsverbetering steunt op het principe dat
iedereen Het Meteen Goed Doet." Als maatstaf voor kwaliteit
noemt Crosby (1987, p. 119) "de prijs van het niet-voldoen aan de
eisen". Deze prijs bestaat uit de som van alle uitgaven die worden
veroorzaakt door fouten in de hele organisatie. Voor industriële
bedrijven zou deze prijs volgens Crosby oplopen tot twintig
procent of meer van de omzet.

Ook kwaliteitssystemen werden in de zeventiger en tachtiger jaren
van de vorige eeuw steeds belangrijker. Zo ontstonden de GMP-
richtlijnen (Good Manufacturing Practices) voor de
farmaceutische industrie. Opmerkelijk bij deze richtlijnen is dat ze
zijn gebaseerd op klassieke denkpatronen, waarbij de functionele
organisatie wordt benadrukt. Kieffer en Diaz (1997, p. 51) stellen
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in dit verband: "People and operations are generally organized
functionally not by process. The cGMP's reinforce this concept in
demanding the organizational separation of QC from
Production." 
Andere voorbeelden zijn het (impliciet) beschouwen van
medewerkers als verlengstuk van de machine of band waaraan ze
werken en het belang van controleren van de uitvoering en de
eindcontrole.
Voor bedrijven die aan militaire instanties leverden, gold dat ze
moesten voldoen aan de AQAP's (Allied Quality Assurance
Publications) (Mulder, 1979). De AQAP-regelingen werden later
vervangen door de ISO 9000-normen van de International
Standardisation Organisation, die ook civiel werden toegepast.

Indicatoren Indicatoren die met betrekking tot het meten van kwaliteit
worden gebruikt zijn:
• Kwaliteitskosten (kosten voor uitval, herstellen, controleren,

valideren, et cetera).
• Aantal klachten van klanten, eventueel gewogen naar de ernst 

van de klacht.
• Indicatoren gebaseerd op steekproefkeuringen, bijvoorbeeld

het aantal gevonden fouten per duizend producten of het
aantal goed- of afgekeurde partijen.

• Indicatoren gebaseerd op het verloop van procesparameters in
de tijd.

2.4.2 Personeel
Ontwikkelingen Net als op het gebied van kwaliteit is ook ten aanzien van

personeel sprake van een veranderend beeld. Lange tijd werd
personeel namelijk gezien als een kostenpost, niet als
bedrijfskapitaal. Met de democratisering van de samenleving en
het toenemen van de concurrentie-eisen veranderde in de zestiger
en zeventiger jaren van de vorige eeuw dat beeld en werd het
welzijn van de individuele medewerker belangrijker. Zo werden in
de Arbeidsomstandighedenwet de veiligheidseisen strenger en
werd een welzijnsparagraaf toegevoegd, waarin onder meer een
preventieve aanpak van het ziekteverzuim wordt geëist.
De gevolgen hiervan waren een toenemende aandacht voor onder
andere kwaliteit van de arbeid, betere overlegstructuren, et cetera.
De bedoeling hiervan was vaak een streven naar meer
tevredenheid, betrokkenheid en innerlijke motivatie bij de
medewerkers teneinde het verzuim en het verloop te laten dalen.
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Indicatoren Bij het gebruik van indicatoren ten aanzien van het
resultaatgebied personeel kan men denken aan indicatoren op het
gebied van:
• Ziekteverzuim.
• Tevredenheid.
• Verloop.
• Kwaliteit van de arbeid.

2.4.3 Logistiek
Ontwikkelingen Logistiek kan worden gedefinieerd als: "Het beheersen van de

goederenstroom" (van Kollenburg, 1999, p. 119). Hierbij is het de
bedoeling om de klantvraag, voorraden en capaciteiten goed op
elkaar af te stemmen. Met toenemende eisen ten aanzien van
flexibiliteit in de tachtiger jaren van de vorige eeuw wint de
logistiek aan belang. Als de klantvraag immers meer divers wordt
en de voorraden dalen door kortere doorlooptijden, moeten de
aanwezige capaciteiten beter gepland worden.
In het verleden werd gekozen voor een centrale
(capaciteits)planning om de goederenstroom te beheersen. Door
toepassing van sociotechnische principes en
informatietechnologie kan de capaciteitsplanning echter steeds
decentraler plaatsvinden, zonder dat de integrale aansturing
daaronder hoeft te lijden.

Indicatoren Bij het meten aan de logistieke prestatie komen vooral de
volgende aspecten aan bod:
• Doorlooptijd, dit is de tijd tussen het plaatsen van een opdracht

(of een ander afgesproken moment) en de realisatie ervan.
• Leverbetrouwbaarheid, waarmee de mate wordt aangegeven

waarin te vroeg, op tijd of te laat wordt geleverd.
• Voorraadhoogte, die absoluut kan worden uitgedrukt in

aantallen producten of in geld. De voorraadhoogte kan ook
relatief ten opzichte van bijvoorbeeld de omzet worden
uitgedrukt. In beide gevallen kan dit gebeuren om een
bestelmoment te bepalen, maar ook om een maat te hebben
voor het kapitaalbeslag. Voorraad wordt dan dus gezien als een
kostenpost.

2.4.4 Kosten
Ontwikkelingen Het beheersen van de kosten staat al eeuwen in de belangstelling.

Dat is wellicht ook de reden dat er vele kostensoorten bestaan.
Als het gaat om kostenbeheersing is het daarbij natuurlijk van
belang om vast te stellen welke van de kostensoorten moeten
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worden beheerst. Volgens de traditionele aanpak zijn het vooral
de directe loonkosten bij het uitvoeren van een (productie)taak
die onderwerp van beheersing zijn. Daarbij wordt op basis van
(nauwkeurige) tijdstudies bepaald hoe lang over een taak mag
worden gedaan: de normtijd. Daarnaast wordt een uurtarief
vastgesteld voor een medewerker op basis van de gemiddelde
loonkosten en de gemiddelde beschikbaarheid voor het uitvoeren
van directe werkzaamheden. Het product van de normtijd en het
uurtarief levert de kosten voor die taak op. Als ten eerste de
normtijden en uurtarieven goed zijn te bepalen en ten tweede de
loonkosten een aanzienlijk deel van het budget uitmaken, is dit
een goede aanpak.
Waar de werkzaamheden de laatste decennia echter regelmatig
wijzigden of onvoorspelbaar werden, daalde het nut van deze
benadering. Daar kwam bij dat de looncomponent bij veel
bedrijven nog maar een klein gedeelte van het budget ging
uitmaken. Door uitbesteding en modulaire opbouw van
producten kwam het namelijk steeds vaker voor dat de
ingekochte materialen het overgrote bestanddeel van het totale
budget besloegen. In zo'n geval doet "een mannetje meer of
minder" er niet meer zo toe. Een hoge opbrengst ("yield") op de
ingekochte materialen daarentegen wel.

Indicatoren Gezien het voorgaande kunnen loonkosten en materiaalkosten,
afhankelijk van de situatie, allebei zinvol zijn om te beheersen,
waarbij het belang van het beheersen van de directe loonkosten in
de afgelopen decennia daalde. Daarnaast zijn er nog andere
kosten die de moeite waard kunnen zijn om te beheersen, zoals
onderhoudskosten en opleidingskosten.
Wat betreft het gebruik van indicatoren met betrekking tot
kostenbeheersing door een taakgroep voldoen dergelijke
aspectmatige kostensoorten echter niet. Zo is bijvoorbeeld niet
ondenkbaar dat de opleidingskosten van een taakgroep hoger zijn
dan die van dezelfde groep mensen in een klassieke organisatie.
Als indicatoren met betrekking tot kosten in een taakgroep kan
men daarom beter denken aan:
• Materiaalopbrengst, dat wil zeggen de verhouding tussen de

materialen die het proces ingaan en de materialen die er (in de
vorm van eindproduct) weer uitkomen, deze verhouding kan
gebaseerd zijn op aantallen producten of op de geldelijke
waarde.

• Efficiëntie, dit is de verhouding tussen de werkelijk bestede
tijd voor een taak en de normtijd.
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• Budget versus werkelijke uitgaven.
• De verhouding tussen de aantallen directe en indirecte

medewerkers.

2.4.5 Afsluiting
Samenvatting Volgens de Sitter (1994) zou er sprake moeten zijn van resultaten

ten aanzien van flexibiliteit, beheerstheid en innovatievermogen
door de verbetering van de kwaliteit van de organisatie bij het
inrichten van taakgroepen. Uit vooral de Nederlandse literatuur
met betrekking tot onderzoeken in de praktijk blijkt dat er
resultaten worden gemeld ten aanzien van:
• Kwaliteit.
• Personeel.
• Logistiek.
• Kosten.
In de Engelstalige sociotechnische onderzoeken worden
verbeteringen op logistiek gebied niet gemeld.
De genoemde vier resultaatgebieden zijn in deze paragraaf
uitgewerkt.

Ideaaltype Aangezien kwaliteit gerelateerd kan worden aan beheerstheid en
logistiek (met name kortere doorlooptijden) aan flexibiliteit,
kunnen, uitgaande van de externe functie-eisen van de Sitter
(1994) en de bevindingen uit de praktijkonderzoeken, na een
sociotechnisch veranderingsproces ideaaltypisch op de volgende
resultaatgebieden verbeteringen worden verwacht:
• Flexibiliteit.
• Beheerstheid.
• Innovatievermogen.
• Financieel resultaat.
• Personeel.
Deze zijn in figuur 2.7 weergegeven.

Figuur 2.7 Gebieden van prestatieverbetering door het inrichten van taakgroepen.
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2.5 Het sociotechnische veranderingsproces
Inhoud In dit gedeelte wordt het veranderen van een bureaucratische

organisatie naar een zelfsturende organisatie besproken. Kuipers
en van Amelsvoort (1990) geven aan dat een dergelijk
sociotechnisch veranderingsproces zich niet alleen moet richten
op de structuur van de organisatie, maar ook op de andere
(onderling afhankelijke) variabelen: beleid, cultuur en gedrag. Er is
dus niet alleen sprake van een technische wijziging, maar
(inderdaad) van een sociotechnische. Dat betekent dat betrokken
medewerkers met hun rationele en emotionele eigenschappen en
niet te vergeten hun eigen wil, een rol spelen in het
veranderingsproces.

Opzet Vanwege de rol van medewerkers komen in deze paragraaf als
eerste de belemmeringen aan bod die bij een dergelijke
verandering kunnen optreden. Vervolgens komen de aspecten aan
bod die van belang zijn bij de keuze van een
veranderingsprogramma en dit wordt logischerwijs gevolgd door
een overzicht van de veranderingsprogramma's waaruit een keuze
kan worden gemaakt.
Een sociotechnische verandering is in het algemeen een
behoorlijk complex en langdurig proces. Daarom komt ten vierde
de fasering van het veranderingsproces aan bod. De paragraaf
wordt afgesloten met een samenvatting waarin een aantal
ideaaltypische aspecten zullen worden benoemd die van
toepassing zijn bij een veranderingsproces op sociotechnische
leest.

2.5.1 De belemmeringen bij sociotechnische verandering
Categorieën Uit de literatuur blijken zeer diverse belemmeringen bij het 
belemmeringen doorvoeren van (sociotechnische) veranderingen. Op basis van

Kuipers en van Amelsvoort (1990), Hackman (1990), Wissema,
Messer en Wijers (1993), Kloosterboer (1993), van Eijbergen
(1999) en van Amelsvoort (1999) kunnen een zestal categorieën
van belemmeringen worden onderscheiden:
• Belemmeringen ten gevolge van kenmerken van de organisatie

waarin de verandering plaatsvindt. Zo belemmert  de starre
structuur van een bureaucratische organisatie veranderingen.

• Belemmeringen ten gevolge van cultuurinvloeden op het
veranderingsproces. Zo is in een (bureaucratische) organisatie
sprake van een ongelijke verdeling van macht en invloed.
Door deze verdeling van macht en invloed is er in de
organisatie vaak geen homogene en herkenbare cultuur: elke
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(sub)groep heeft zijn eigen normen en waarden. Dit werkt
belemmerend met het oog op sociotechnische verandering.

• Belemmeringen ten gevolge van kenmerken van de groep die
onderhevig is aan het veranderingsproces. In dit verband kan
worden gesteld dat groepen worden gekenmerkt door een
streven naar stabiliteit in communicatie, eenduidige
groepswaarden en -normen en groepscohesie. Bij een
sociotechnisch veranderingsproces staan deze zaken ter
discussie. Op basis daarvan zijn weerstanden in de bestaande
groepen te verwachten.

• Belemmeringen ten gevolge van aspecten ten aanzien van het
individu dat met veranderingen te maken krijgt. Ofschoon
Wissema et al. (1993) concluderen dat in geen van de door
hen onderzochte cases de mate van veranderingsbereidheid
van de werknemers een knelpunt was bij het doorvoeren van
veranderingen kunnen er wel mogelijke bronnen van
weerstand worden onderscheiden, zoals (Kuipers en van
Amelsvoort, 1990): selectieve perceptie en herinnering,
onzekerheid en regressie en gewoonte en inertie.

• Belemmeringen ten gevolge van de kwaliteit van het
management dat de verandering aanstuurt. Hierbij kan men
denken aan onvoldoende communicatie en het ontbreken van
een heldere doelstelling en een expliciete veranderingsstrategie.

• Belemmeringen ten gevolge van contextuele factoren ten
aanzien van een veranderingsproces, zoals andere
veranderingsprojecten die gelijktijdig lopen en sterke interactie
van de omgeving (bijvoorbeeld van vakorganisaties).

Deze worden hieronder verder uitgewerkt.

2.5.2 De aspecten bij de keuze van een
veranderingsprogramma

Keuzes bij Van Amelsvoort  (1996) gaat ervan uit dat er verschillende 
veranderings- mogelijkheden zijn om een verandering door te voeren. Hij 
programma benoemt vijf basiskeuzes ten aanzien van een

veranderingsprogramma en benoemt de sociotechnische invulling
hiervan. Dit zijn:
• De impact van de verandering, zo zijn sociotechnische

veranderprocessen in aanvang fundamenteel vernieuwend ten
aanzien van het ontwerp van een organisatie.

• Het tempo van het veranderingsproces. Bij een sociotechnisch
veranderproces varieert het tempo van invoering tussen snel
en geleidelijk. Waar onderdelen van het herontwerp moeten
worden uitgewerkt zal het tempo hoog liggen. Als er draagvlak
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moet worden ontwikkeld of de cultuur moet worden
veranderd zal het tempo lager liggen.

• Het object van de verandering, waarbij in een sociotechnisch
veranderproces veelal de "hele" organisatie onderwerp zal zijn
van een integrale verandering.

• De speelruimte in het programma (zo kan het
veranderingsproces vooraf gestructureerd en vastgelegd zijn
of er kan "niets" vastgelegd zijn). Bij een sociotechnisch
veranderprogramma kan de aanpak van het
veranderingsproces ten tijde van het diagnosticeren en
ontwerpen gesloten zijn aangezien hierbij sprake is van
planbare activiteiten. Na implementatie van het herontwerp zal
de aanpak meer open moeten zijn, aangezien er activiteiten
moeten worden ondernomen, afhankelijk van de situationele
ontwikkeling.

• De mate van participatie.
Naast deze factoren moet bij de keuze van een
veranderingsprogramma ook rekening worden gehouden met
zaken als de aanleiding van de verandering, de geschiedenis, de
omgeving en de uitgangssituatie (zie Wissema et al., 1993).

Participatie Eén aspect bij de keuze van een veranderingsprogramma 
bij veranderen betreft de participatie door de betrokkenen. Participatie wordt

door van Amelsvoort (1996, p. 100) gedefinieerd als "het
beïnvloeden van veranderingsprocessen door meerdere partijen,
die naast verschillende belangen ook gemeenschappelijke
belangen hebben en erkennen." 

Mate van Ten aanzien van participatie zijn er vier gradaties in invloed (van 
participatie Amelsvoort, 1996):

• Meeweten: betrokkenen worden geïnformeerd over de plannen.
• Meepraten: betrokkenen worden geconfronteerd met een plan

of enkele alternatieven en achteraf worden de meningen
gepeild.

• Meedenken: betrokkenen worden ingeschakeld bij het
bedenken van oplossingen.

• Meebeslissen: betrokkenen nemen deel aan de besluitvorming.
Hierbij kan de participatie dan nog indirect worden ingevuld, dat
wil zeggen dat bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van de
werknemers deelneemt als participant. De participatie kan ook
direct zijn, als de betrokken medewerkers zelf deelnemen.
De mate van participatie hangt af van een aantal condities, te
weten (van Amelsvoort, 1999):
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• De aanwezigheid van een gemeenschappelijk belang en een
redelijke vertrouwensbasis tussen management en
medewerkers.

• Het management is in staat om richting te geven aan
veranderingsprocessen met de overtuiging dat participatie
belangrijk is en dat ideeën en meningen van medewerkers
serieus worden genomen.

• Het perspectief ten gevolge van de verandering. Als er
bijvoorbeeld sprake is van afbouw van personeel, zal het
animo voor participatie relatief laag zijn.

• Statusgevoeligheid in de organisatie. Als deze hoog is, zal  de
openheid voor andere samenwerkingsvormen laag zijn, dus
ook voor participatie.

• Als medewerkers hebben geleerd om te gaan met onzekerheid
komt participatie makkelijker van de grond dan wanneer dit
niet het geval is.

• Inzicht in externe ontwikkelingen versterken de drijfveer om
tot verandering te komen.

• Ervaringen die door de organisatie zijn opgedaan met
veranderingsprocessen en participatie.

Tweezijdige Ten aanzien van participatie is er volgens Kuipers en van 
paradox Eijbergen (1994) bij het sociotechnisch herontwerpen sprake van

een tweezijdig paradoxale situatie. Aan de ene kant is het
paradoxaal om op ondemocratische wijze een democratische
organisatievorm te willen realiseren. Aan de andere kant is het
echter net zo paradoxaal om op participatieve wijze een
bureaucratische organisatie (dat wil zeggen een organisatievorm
gebaseerd op autoriteit) te willen veranderen, waarbij zonodig ook
de posities van de participanten zelf ter discussie staan.
Van Amelsvoort (1999) stelt dat in een dergelijke situatie de top
down aanpak noodzakelijk is om de vicieuze cirkel van de
bureaucratie te doorbreken en om daarmee condities te creëren,
zodat er vervolgens een participatief ontwikkelingsproces kan
plaatsvinden. Hierbij merkt hij op dat het hierbij belangrijk is dat
medewerkers voldoende vertrouwen hebben in de top down
besluitvorming van het management.
Dit wordt ondersteund door van Eijbergen (1999, p. 283) in zijn
eindreflexie op vier onderzochte cases: "Voor alle casussen geldt
dat het wellicht beter was geweest als de top van de organisatie de
hoofdrichting bepaald had."
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Participanten Wissema et al. (1993, p. 73) constateren dat de weerstand tegen 
veranderingen het hoogst is bij het middenkader. Als oorzaken
worden hiervoor genoemd dat:
• De eigen positie vaak meer in het geding is dan die van

uitvoerende medewerkers.
• Deze personen via carrière en scholing vaak in tamelijk

gespecialiseerde posities terecht zijn gekomen en daarin gezag
hebben verworven dat niet zonder meer valt over te brengen
naar een andere functie.

Gezien de macht die het middenkader heeft, kan ze een
verandering maken of breken. Ten aanzien van het
veranderingsproces zou dit kunnen betekenen dat participatie
vooral moet worden gehanteerd ten aanzien van degenen met
macht, kennis, invloed en status en minder voor organisatieleden
die dit niet hebben. Speciale aandacht zou dan gericht moeten
zijn op leidinggevenden en de ondernemingsraad en minder op
de werkvloer, waar de veranderingsbereidheid veelal reeds hoog is
(zie Wissema et al., 1993).

2.5.3 De soorten veranderingsprogramma's
Twee soorten Kloosterboer (1993) noemt twee soorten veranderingen. Ten 
veranderingen eerste het "sprongsgewijze vernieuwen", waarbij zaken als

systemen, structuren, procedures, producten en technologie in
hoog tempo, veelal via een projectorganisatie, worden aangepakt.
Ten tweede het "continu leren en verbeteren". Thema's hierbij
zijn samenwerking, gedrag, communicatie en cultuur. De
verandering vindt geleidelijk plaats, veelal via de lijnorganisatie.

Soorten Op basis van de genoemde soorten veranderingen zijn ook bij 
veranderings- veranderingsprogramma's globaal twee soorten te onderscheiden,
programma's namelijk de ontwerpprogramma's en de ontwikkelprogramma's.

Van Eijbergen splitst deze programma's vervolgens weer verder
op in een klassieke en een sociotechnische variant, te weten:
• Klassieke ontwerpbenadering vs. de integrale

organisatievernieuwingsbenadering.
• Organisatie ontwikkelingsbenadering vs. de democratische

dialoogbenadering.

Ontwerpen Bij de klassieke ontwerpbenadering worden organisaties via vooral
bureaucratische principes ontworpen, uitgaande van een stabiele
omgeving. Bij de integrale organisatievernieuwingsbenadering
(I.O.V.-benadering) refereert de term integraal aan het
sociotechnische uitgangspunt dat zowel alle aspectsystemen
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(bijvoorbeeld logistieke en financiële) in hun onderlinge
samenhang alsmede de subsystemen (bijvoorbeeld
productieafdelingen, verkoopafdelingen, et cetera) in hun
samenhang worden bekeken. De I.O.V.-benadering wijkt
daarnaast op nog een aantal andere punten af van de klassieke
benadering. Zo wordt participatie bij het ontwerpen volgens de
I.O.V.-benadering als een belangrijke voorwaarde gezien en is de
I.O.V.-benadering gericht op het vergroten van het lokale
regelvermogen. De klassieke ontwerpbenadering is daarentegen
gericht op beheersing door arbeidsdeling en werkprocedures. In
blok 2.2 zijn de ontwerpvolgorderegels van de I.O.V.-benadering
weergegeven.

Blok 2.2 Ontwerpvolgorderegels van de I.O.V.-benadering (bron: de Sitter, 1994).

Ontwikkelen Bij de ontwikkelbenaderingen wordt de bestaande organisatie als
uitgangspunt genomen. Daarbij legt de klassieke organisatie
ontwikkelingsbenadering nadruk op het gedrag van mensen,
cultuur, leervermogen van de medewerkers en de invloed die de
verschillende machtscentra hebben binnen de organisatie. De
democratische dialoog is vooral gericht op het verkleinen van de
machtsverschillen binnen een organisatie (van Eijbergen, 1999).

2.5.4 De fasering van veranderingsprogramma's
Verschillende Ondanks de verschillende mogelijkheden bij het kiezen van een 
faseringen veranderingsprogramma, blijkt het toch mogelijk om te komen

tot een eenduidige fasering van een veranderingsprogramma. In
tabel 2.5 zijn de faseringen van de veranderingsprogramma's van
vier (en geen vijf !) auteurs met elkaar vergeleken.
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1. Begin met het formuleren van functie-eisen op basis van "een
luchtkasteel". Toets dit vervolgens op haalbaarheid in
opeenvolgende ontwerpstappen.

2. Ontwerp eerst de productiestructuur en vervolg met het 
ontwerp van de besturingsstructuur.

3. Ontwerp de productiestructuur van bovenaf; van macroniveau
naar mesoniveau en van mesoniveau naar microniveau.

4. Ontwerp de besturingsstructuur van onder op naar omhoog.

5. Productietechnologische functie-eisen volgen uit 
ontwerpbeslissingen bij het segmenteren op mesoniveau. Een
eindbeslissing en eenduidige technische specificatie is echter
een uitkomst van het ontwerpen op microniveau; het ontwerp
van de interne structuur van de taakgroep.
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Tabel 2.5 Vier (sociotechnische) veranderingsprogramma's met faseringen (bron: van Eijbergen
(1999), van Amelsvoort (1996), Kloosterboer (1993), Kuipers en van Amelsvoort (1990)).

Keuze fasering Uit de tabel blijkt dat er sprake is van een behoorlijk uniforme
aanpak. De fasering van van Eijbergen is daarbij de meest
gedetailleerde van de bovengenoemde programma's met als fases:
oriëntatiefase, diagnosefase, beslissingsfase, ontwerpfase,
implementatiefase en evaluatie- en onderhoudsfase. Daarom zal
deze als uitgangspunt worden gebruikt voor het theoretische
raamwerk waaraan de praktijk kan worden getoetst. In tabel 2.6 is
deze veranderkundige opzet uitgewerkt naar het doel dat met elke
fase wordt beoogd, de benodigde activiteiten in de fase en de
uitkomst per fase.

2.5.5 Afsluiting
Samenvatting In deze paragraaf kwam een aantal aspecten met betrekking tot

het (sociotechnisch) veranderen van een organisatie naar voren.
Aangezien zowel het beleid, de structuur, de cultuur als het
gedrag onderwerp zijn van de verandering, kunnen tal van
belemmeringen bij dergelijke veranderingsprocessen optreden.
Ten aanzien van het veranderingsprogramma zijn er globaal twee
varianten te onderscheiden, namelijk ontwerpen en ontwikkelen,
elk met een klassieke en een sociotechnische variant.
Verder is het van belang om bij het invullen van het
veranderingsprogramma onder meer rekening te houden met
participatie en met het hanteren van een goede fasering.
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Veranderingsprogramma

van Eijbergen van Amelsvoort Kloosterboer Kuipers en 
(1999) (1996) (1993) van 

Amelsvoort 
(1990)

Oriëntatiefase Belichten Oriëntatiefase Verkennen
Verwerken

Diagnosefase Vergaren

Beslissingsfase Richten

Ontwerpfase Inrichten Uitwerkingsfase Vormgeven

Implementatie- Verrichten Invoeringsfase Verankeren
fase

Evaluatie- 
en onderhouds-
fase
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Fase Doel Activiteiten Uitkomst

Oriëntatie Leren kennen Kennismakings- Plan van aanpak 
organisatie gesprekken voor diagnose
Indruk problematiek Rondgang
krijgen
Bestuderen 
documenten

Diagnose Vinden oplossings- Uitvoeren Voorstel oplossings-
richting haalbaarheids- richting
Analyse bestaande onderzoek Haalbaarheid
knelpunten oplossings-richting
Verkrijgen draagvlak

Beslissing Beslissen over Workshop m.b.t Besluit over
oplossings-richting uitgangspunten oplossings-
m.b.t. globale sociotechniek richting
structuur Strategische 

conferentie t.b.v.
topmanagement
Betrekken
organisatie bij
keuze

Ontwerp Uitgewerkt Oprichten Kiezen herontwerp
herontwerp-voorstel. ontwerpgroep
Plan van invoering Bespreken 
van het ontwerp herontwerp-

werkconferenties.
voorstellen in 
Herontwerp

Implementatie Invoeren herontwerp Informeren alle Ingevoerd 
medewerkers herontwerp
Invoeren nieuwe 
structuren en 
systemen
Aanpassen 
bedrijfscultuur
Invoeren coachende 
leiderschapsstijl
Ontwikkelen
teamstructuur en 
teambuilding
Opzetten 
ontwikkelings-
organisatie
Betrekken 
topmanagement

Evaluatie en Stimuleren Reflecteren Doorgaande
onderhoud nieuwe patronen Verbeter- ontwikkeling

activiteiten 
met teams 
afspreken

Tabel 2.6 Fasering van een sociotechnisch veranderingsprogramma volgens van Eijbergen (1999).
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Ideaaltypisch Op basis van deze uitgangspunten kan een ideaaltypisch 
veranderings- sociotechnisch veranderingsproces worden gedefinieerd met oog 
proces voor:

• Het soort veranderingsproces, dat wil zeggen dat gestart wordt
met een ontwerpproces en dat dit in de loop van de tijd
verandert naar een ontwikkelproces.

• De opbouw van participatie in de loop van het
veranderingsproces, waarbij de participatie in het begin passief
is (hierbij vindt enkel informeren van de medewerkers plaats)
en in de loop van de tijd actiever wordt als medewerkers
worden  gevraagd om mee te denken c.q. mee te beslissen
over de invulling van de organisatieverandering.

• De ontwikkeling van de inhoud van het veranderingsproces in
de loop van de tijd. Dat wil zeggen dat in eerste instantie
wordt gekeken naar beleid en organisatiestructuur en dat de
aandacht verschuift naar cultuur en gedrag.

• De fasering van het proces in een zestal stappen,
gecombineerd met de bijbehorende veranderingsprogramma's.

Dit model is weergegeven in figuur 2.8.
Bij dit model moet wel worden opgemerkt dat dit niet de enig
geldende mogelijkheid is. Dit model, op deze wijze ingevuld, lijkt
met name te passen bij een middelgrote organisatie met een
relatief lage veranderingsnoodzaak op korte termijn, waarin
medewerkers bereid zijn te participeren.

Figuur 2.8 Ideaaltypisch sociotechnisch veranderingsproces.
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3 De beschrijving van het onderzoek

Inleiding In dit hoofdstuk wordt het onderzoek, dat hierna aan de hand
van een case aan bod komt, beschreven. Dat wil zeggen dat ten
eerste wordt stilgestaan bij het doel van het onderzoek. Daarna
komt in paragraaf 3.2 de aard van het onderzoek aan bod,
gevolgd door de gebruikte onderzoeksmethodes (paragraaf 3.3).
Daarna worden de onderzoeken, die met betrekking tot de
diverse sociotechnische elementen zijn uitgevoerd, besproken.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing van de
validiteit van het onderzoek.

3.1 Het doel van het onderzoek
Duurzaamheid Bij het sociotechnische onderzoek dat de afgelopen decennia 
sociotechnisch heeft plaatsgevonden, is aandacht besteed aan onder meer de 
onderzoek vergelijking van de sociotechnische theorie met de

(bureaucratische) praktijk, aan het verloop van de sociotechnische
veranderingen in de praktijk en aan de bereikte (en veelal
positieve) resultaten. Veel onderzoeken hebben echter geen
longitudinaal karakter7, waardoor het niet duidelijk wordt of er
sprake is van duurzame ontwikkelingen of van een kortstondige
verbetering. Een organisatie verandert echter niet voor een korte-
termijn-effect haar complete structuur, aangezien het doorvoeren
van de veranderingen veelal gepaard gaat met arbeidsonrust en
een eventuele mislukking de kans op successen in de toekomst
verkleint. Daarom is het van belang om niet alleen vast te stellen
wat de korte-termijn-effecten zijn van een taakgroepgeoriënteerde
werkwijze, maar vooral ook welke resultaten er daadwerkelijk op
lange termijn kunnen worden bereikt.

Praktijkcase Om meer inzicht in de lange-termijn-effecten van de
sociotechniek te krijgen, werd de ontwikkeling in de praktijk van
vijf taakgroepen in de verpakkingsafdeling van een farmaceutisch
productiebedrijf gedurende tien jaar gevolgd. Deze ontwikkeling
start in 1990 als er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid
om parallelle stromen te creëren. In die tijd is de
verpakkingsafdeling zowel wat betreft structuur als cultuur
volgens met name de klassieke principes van scientific
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7 Er is in dit kader sprake van een longitudinaal karakter als bij een onderzoek in de
praktijk minimaal twee maal dezelfde (soort) waarnemingen en/of metingen zijn uitgevoerd
met een minimale tijdspanne van één jaar.
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management en bureaucratie ingericht. Op basis van enkele
vervolgonderzoeken wordt besloten om in 1993 taakgroepen te
implementeren. Daarbij kreeg elke taakgroep een vaste groep
medewerkers met een eigen productenpakket en de benodigde
apparatuur. De ontwikkeling van de taakgroepen die op de
implementatie volgt, is er een van vallen en opstaan. Deze
ontwikkeling wordt aan de hand van de vijf eerder genoemde
elementen van de moderne sociotechniek gevolgd tot en met
1999.

Onderzoeks- Op basis van het voorgaande luiden de onderzoeksvragen:
vragen Welke effecten heeft het toepassen van het sociotechnische concept (in de brede

zin, zoals hiervoor geformuleerd) in de praktijk van een productieorganisatie
op lange termijn? Welke verschillen treden daarbij op tussen de praktijk en
het concept en hoe kunnen deze verschillen worden verklaard? Dit betekent
dat de bestaande theoretische sociotechnische concepten worden
toegepast in een praktijksituatie. Vervolgens wordt longitudinaal
aan de praktijksituatie kwalitatief en kwantitatief gemeten. De
resultaten uit deze metingen worden daarna vergeleken met de
bestaande theorieën, wat gedeeltelijk resulteert in discrepanties
tussen theorie en waargenomen praktijk. Middels discussie over
deze discrepanties ontstaan nieuwe inzichten ten aanzien van het
sociotechnische concept dan wel de toepassing ervan in de
praktijk. Dit is schematisch, in de vorm van een "Deming-cirkel"
(of Plan-Do-Check-Act-cirkel), weergegeven in figuur 3.1.
Duidelijk mag daarbij zijn dat, aangezien het hier gaat om de
uitwerking van één praktijksituatie, de mogelijkheden tot
generalisatie in beginsel beperkt zullen zijn.
Deze aanpak roept een aantal vragen op. Wellicht de meest voor
de hand liggende vraag is of taakgroepen op de lange termijn
succesvol zijn. Maar ook vragen als "Hoe verloopt het
veranderingsproces op lange termijn?", "Hoe ziet de lange termijn
ontwikkeling van de zelfsturing eruit, neemt deze toe of af?" en
"Hoe ziet de groepsdynamische ontwikkeling van een taakgroep
er op langere termijn uit?" passen bij de doelstelling. Om deze
vragen gestructureerd te benaderen, zal gebruik worden gemaakt
van de vijf elementen van de sociotechniek, die ook al in de
voorgaande hoofdstukken naar voren kwamen, te weten: kwaliteit
van de organisatie, kwaliteit van de arbeid, kwaliteit van de
arbeidsrelaties, bedrijfsmatige prestaties en het sociotechnische
veranderingsproces.
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Bijdrage Met dit onderzoek wordt naast de inhoudelijke resultaten, die 
onderzoek direct voortkomen uit de doelstelling van het onderzoek, op drie

manieren een bijdrage geleverd aan de discussie over de voor- en
nadelen van een taakgroepgeoriënteerde werkwijze in de
dagelijkse praktijk. Zeker voor de sociotechniek is dit belangrijk,
omdat deze kan worden betiteld als een praktijktheorie (vergelijk
Kuipers en van Amelsvoort, 1990).
De eerste bijdrage aan de discussie betreft de integrale benadering
van diverse deelconcepten. Dit betekent dat niet alleen het
ontwerpen van een organisatiestructuur ter sprake komt, maar
bijvoorbeeld ook de groepsdynamische ontwikkeling van een
taakgroep. In het onderzoek, dat hierna wordt beschreven,
worden derhalve verschillende theoretische deelconcepten uit de
sociotechniek, organisatiepsychologie en diverse bedrijfskundige
disciplines, aan elkaar gekoppeld en onderzocht. Hiermee vindt
onderzoek plaats naar het totale "taakgroepenconcept" (weliswaar
voornamelijk op microniveau), zoals dat in de praktijk voorkomt,
waarbij reflectie plaatsvindt aan de diverse theoretische
(deel)concepten. De tweede bijdrage aan de discussie heeft
betrekking op de relatie van de onderzoeker met de te
onderzoeken eenheid of organisatie. Een gevolg van het plegen
van intensief longitudinaal onderzoek in de dagelijkse praktijk is
dat er niet aan te ontkomen is dat een onderzoeker onderdeel
wordt van de organisatieontwikkeling, of er wellicht een leidende
rol krijgt (bijvoorbeeld vanuit de aanwezigheid van expertkennis).
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discussie over
dicrepanties

theorie-praktijk
(ACT)

longitudinale
praktijk toetsing

(CHECK)

theoretisch
sociotechnische

concepten
(PLAN)

Invoering in
de praktijk

(DO)

Figuur 3.1 Doel van het onderzoek: toetsing van en terugkoppeling aan de theorie op basis
van longitudinale praktijkbevindingen, weergegeven met behulp van de "Deming-cirkel" (Plan-
Do-Check-Act).
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Naast de potentiële nadelen die dit met zich kan meebrengen,
zoals een gebrek aan objectieve waarneming, is een voordeel dat
de studie "van binnenuit" wordt verricht en dat het onderzoek
zowel in de lengte, de breedte en de diepte meer inhoud krijgt.
Zo wordt het mogelijk een organisatie gedurende lange tijd te
volgen (lengte), dit te doen ten aanzien van vele aspecten
(breedte) en door middel van continue gegevensverzameling
(diepte).
De derde bijdrage betreft de objectieve meting van de resultaten
van de taakgroepgeoriënteerde werkwijze. Als de dagelijkse
praktijk jarenlang op de voet wordt gevolgd, is het relatief
eenvoudig om onder andere repeterende metingen uit te voeren
en prestatieontwikkelingen consistent te volgen. In een aantal
sociotechnische onderzoeken is juist met betrekking tot dit laatste
sprake van een sterke subjectiviteit aangezien medewerkers die (in
meerdere of mindere mate) betrokken waren bij de
sociotechnische veranderingen wordt gevraagd naar hun
inschatting van de prestatieontwikkeling (zie bijvoorbeeld
Middendorp c.s., 1996). Door daadwerkelijk te meten, kan de
resultaatontwikkeling van een sociotechnisch ontworpen
organisatie objectief worden gevolgd. Daarbij dient men echter
wel te realiseren dat het in de complexiteit van de praktijksituatie
altijd moeilijk blijft om precies aan te geven welke ontwikkeling
nu precies welke invloed heeft gehad (vgl. Beenen et al, 2000).
Het is in een complexe praktijksituatie immers heel goed mogelijk
dat een resultaat door bijvoorbeeld een sociotechnische
verandering lijkt te zijn bereikt, maar ook door een andere
verandering in of om de organisatie is veroorzaakt.

3.2 De aard van het onderzoek
Combinatie van Het longitudinale onderzoek in een praktijksituatie, zoals dat 
onderzoeken hierna wordt beschreven, heeft een holistisch karakter in de zin

dat het "totale taakgroepenconcept" in zijn geheel wordt bekeken.
Daarbij is sprake van zeer vele beïnvloedende factoren en relaties
tussen die factoren die wisselen in de tijd. Empirisch onderzoek,
waarbij gezocht wordt naar causale verbanden, is daarom niet
zinvol.
Het hierna volgende longitudinale praktijkonderzoek wordt dan
ook gekarakteriseerd als een combinatie van gevalstudie,
actieonderzoek en evaluatieonderzoek, volgens de terminologie
van van der Zwaan (1984). Hierbij richt de gevalstudie zich in
haar extreme vorm op het bestuderen van één eenheid op één
moment in de tijd. In het hier beschreven onderzoek geldt dat
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slechts gedeeltelijk, aangezien het onderzoek ten eerste een
longitudinaal karakter heeft en de verschillende taakgroepen (waar
mogelijk) als aparte cases worden beschreven en vergeleken.
Van actieonderzoek is sprake als er behalve van onderzoek ook
sprake is van actie. Dit betekent dat er sprake is van
actieonderzoek als er in een organisatie wordt gewerkt "aan het
oplossen van een probleem inzake de structuur of het
funktioneren van (een deel van) die organisatie. Een dergelijk
project kenmerkt zich door een geleidelijke invoering /
ontwikkeling / verandering, door leereffecten, door tussentijdse
bijsturing en benutting van inmiddels opgedane inzichten, door
weloverwogen maar ook door onvoorziene activiteiten en
effecten, door een veelheid van betrokkenen, door
onderzoekgestuurde actie, alsmede door actiegestuurd
onderzoek"(van der Zwaan, 1984, pp. 79, 80). Zoals verderop zal
blijken, is dit hier van toepassing. Zo is er bijvoorbeeld "midden"
in het onderzoeksgebied, namelijk in 1996 een evaluatie
uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie werden vervolgens acties
ondernomen. Als methode bij het onderzoek naar de
ontwikkeling van taakgroepen kan dit echter moeilijk bezwaarlijk
worden genoemd, aangezien dit de mogelijkheid biedt om (met
de taakgroepen) de ontwikkeling te sturen.
Tenslotte is er sprake van evaluatieonderzoek, aangezien een
aantal onderzoeksaspecten achteraf zijn gereconstrueerd. In de
loop van het onderzoek hebben de onderzoeksaspecten zich
namelijk ontwikkeld, want hoewel er een aantal aspecten van het
begin af aan werd onderzocht, waren er ook die er in de loop van
het onderzoek bijkwamen. Een voorbeeld hiervan is de
groepsdynamische ontwikkeling. Om dergelijke ontwikkelingen in
de onderzoeksaanpak mogelijk te maken, werd vanaf het begin
zoveel mogelijk informatie verzameld en vastgelegd. Hierbij kan
men denken aan het bewaren van verslagen van
projectbesprekingen en werkoverleggen, het bijhouden van een
dagboek met bevindingen, et cetera.

Casestudie In het navolgende zal het onderzoek worden betiteld als
"casestudie" (of -onderzoek), maar dan in de definitie van
Biemans en van der Meer-Kooistra (1994, pp. 53, 54): "Het
onderzoeken van een hedendaags, empirisch verschijnsel binnen
de werkelijke context." Met deze definitie worden namelijk geen
beperkingen opgelegd ten aanzien van de tijdsduur van het
onderzoek en kunnen de aspecten van het actieonderzoek en het
evaluatieonderzoek worden meegenomen.
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3.3 De gebruikte onderzoeksmethodes
Verschillende Om een onderzoek met zoveel verschillende aspecten uit te 
methodes voeren, is het noodzakelijk dat er ook veel verschillende

onderzoeksmethodes worden gebruikt. Zo wordt, ter toetsing van
het sociotechnische ontwerp, gebruik gemaakt van een simulatie.
Het grootste deel van het onderzoek werd echter uitgevoerd met
behulp van waarnemingen, enquêtes en resultaatmetingen in de
praktijk. Deze worden hieronder toegelicht.

Waarnemingen De waarnemingen zijn te verdelen in de directe en de indirecte
waarnemingen. Bij de directe waarnemingen heeft de onderzoeker
met eigen zintuigen bepaalde ontwikkelingen waargenomen. Dit
gebeurde op een drietal manieren:
• Observaties in de praktijksituatie.
• Interviews met individuen.
• Gesprekken met groepen.
Het gevaar van deze methode zit in de selectieve perceptie van de
waarnemingen. Daarom zijn deze waarnemingen zoveel mogelijk
vergeleken met de indirecte waarnemingen. Hieronder worden
waarnemingen verstaan die door anderen zijn gedaan en in
documenten (te weten verslagen van overleggen, memo's en
rapporten) zijn vastgelegd. Een vermeldenswaardige categorie van
deze documenten vormen de wetenschappelijke rapporten. Dit
betreft ten eerste het rapport en de dissertatie van Hoevenaars
(respectievelijk 1990, 1991). Ten tweede is sprake van een tweetal
afstudeerverslagen, zie Koen (1991; afstudeerverslag Technische
Universiteit Eindhoven) en Südmeier (1995; afstudeerverslag
Katholieke Universiteit Nijmegen). Ten derde kunnen nog een
drietal onderzoeken van hogescholen worden genoemd die zijn
gebruikt bij het onderzoeken van de oorspronkelijke situatie
(Jongetjes, 1983; Kalasek, 1991; van den Nieuwenhof en
Thomassen, 1992).
Bij de rapportage van de waarnemingen kan worden gekozen
voor een kwalitatieve beschrijving of voor een kwantitatieve
weergave, waarbij de waarnemingen in een meetbare dimensie
worden vertaald. Dit laatste wordt onder andere toegepast bij het
beoordelen van de ontwikkeling van de regelcapaciteit in het
kader van de kwaliteit van de arbeid.

Enquêtes Behalve waarnemingen is veel gebruik gemaakt van enquêtes om
informatie te verzamelen. Daarbij was sprake van vragenlijsten die
individueel door alle medewerkers moesten worden ingevuld.
Deze lijsten waren waar mogelijk gebaseerd op reeds bestaande
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vragenlijsten, wat met name geldt voor het "Job Diagnostic
Survey" (JDS). Daarnaast waren er vragenlijsten over
groepsontwikkeling (ontleend aan Südmeier, 1995) en cultuur
(ontleend aan Handy, 1978). Tenslotte werd ten behoeve van de
volledigheid en diepte van zelfsturing gebruik gemaakt van een
enquêtevorm waarbij de antwoorden door een groepje
vertegenwoordigers moesten worden gegeven (ontleend aan
Südmeier, 1995).

Aanwezige Tenslotte werd bij de metingen ten aanzien van de ontwikkeling 
metingen van de bedrijfsresultaten, op het gebied van flexibiliteit,

beheerstheid, innovativiteit, kosten en personeel, gebruik gemaakt
van metingen die reeds in de organisatie aanwezig waren. Deze
worden in hoofdstuk 8 verder besproken.

Overzicht In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de onderzoeken en de 
onderzoeken daarbij behorende methodes. In de volgende paragrafen zal

verder op de opzet en het gebruik van deze methodes worden
ingegaan.

3.4 Het onderzoeken van de kwaliteit van de organisatie
Drie onderzoeks- Het onderzoek naar de kwaliteit van de organisatie wordt op drie 
aspecten aspecten uitgevoerd:

• Evaluatie van de ontwerpmethode die is gebruikt bij het
herontwerp van de verpakkingsafdeling, te weten de SPS-
methode, waarbij SPS staat voor Semi-Parallelle Stromen.

• Volledigheid van de zelfsturing, waarbij als vragen worden
gesteld wat onder "sturen" wordt verstaan en op welke
prestaties wordt gestuurd.

• Diepte van de zelfsturing, dat zich richt op de vraag wie er
feitelijk stuurt.

3.4.1 Het onderzoek naar het ontwerpen met de SPS-
methode

Bruikbaarheid Het eerste onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van de 
SPS-methode organisatie richt zich op het ontwerpen van een stroomsgewijze

organisatie. Met betrekking tot de case betekent dit dat het
onderzoek zich richt op de bruikbaarheid van de SPS (Semi-
Parallelle Stromen)-methode van Hoevenaars (1990, 1991), zoals
die is beschreven in hoofdstuk 2 en is gehanteerd bij het
herontwerp van de verpakkingsafdeling. Daarbij kan worden
opgemerkt dat het doel van de methode is om de regelnoodzaak
(in de vorm van aangeslibde beheersbehoefte) zoveel mogelijk te
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reduceren. Zie voor een beschrijving hiervan hoofdstuk 2.
Daarom is er sprake van bruikbaarheid van de methode als deze
aan twee voorwaarden voldoet:
• Hij levert een zodanig ontwerp op dat dit in de praktijk leidt

tot een organisatie met een lagere regelnoodzaak.
• Het resultaat van de ontwerpmethode geldt ook op langere

termijn.
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Element Onderwerp Methode van 
onderzoek gegevensverzameling

Kwaliteit van Ontwerpen m.b.v. Simulatie
de organisatie SPS-methode

Volledigheid Enquêtes bij vertegen-
zelfsturing woordigende groepen
Diepte zelfsturing Enquêtes bij 

vertegenwoordigende
groepen en observaties

Kwaliteit van Ontwikkeling Enquêtes met JDS
de arbeid taakkenmerken en 

kwaliteit van de arbeid
Groeibehoefte Enquêtes met JDS
Contextuele Enquêtes met JDS
tevredenheid
Objectieve Interviews, 
ontwikkeling kwaliteit groepsgesprekken
van de arbeid en observaties

Kwaliteit van Groepsdynamische Interviews, observaties, 
de ontwikkeling en subtiel enquêtes
arbeidsrelaties samenspel

Cultuur Enquêtes
Integratie technici Interviews, observaties, 

groepsgesprekken

Bedrijfsmatige Flexibiliteit Praktijkmetingen
prestaties Beheerstheid Praktijkmetingen

Innovativiteit Observaties
Kosten Praktijkmetingen
Personeel Praktijkmetingen en

enquêtes

Sociotechnisch Ontwikkelingen in Observaties, interviews
veranderings-. veranderings- en groepsgesprekken
proces proces

Tabel 3.1 Overzicht van de onderzoeken en de gebruikte methodes.
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Vergelijking In het onderzoek met betrekking tot de SPS-methode wordt de
1990 - 1999 situatie, zoals door Hoevenaars in 1990 werd aangetroffen,

vergeleken met de situatie in 1999. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de in het bedrijf aanwezige gegevens. Wat betreft de
situatie in 1990 werden de cijfers van Hoevenaars (1990, 1991)
overgenomen. Ten aanzien van 1999 zijn de beheersbehoeftes
speciaal voor dit onderzoek berekend voor wat betreft ten eerste
de werkelijke stroomsgewijze organisatie op dat moment.
Daarnaast werden de beheersbehoeftes berekend voor wat betreft
een gesimuleerde functionele organisatie die in 1999 zou hebben
kunnen bestaan als de afdeling haar oorspronkelijke (functionele)
organisatievorm had aangehouden en niet in taakgroepen was
gaan werken.
Een probleem dat zich hierbij voordoet is dat er in de loop van
de jaren een aantal wijzigingen in de diverse systemen zijn
doorgevoerd. Hiermee wordt in het onderzoek zoveel mogelijk
rekening gehouden, zodat een vergelijkbare situatie ontstaat.

3.4.2 Het onderzoek naar volledigheid van zelfsturing
Volledigheid Bij het onderzoeken van de volledigheid van zelfsturing c.q. de 
regelkring ontwikkeling hiervan, is het van belang om vragen te stellen als

"Wat verstaat men onder sturen?" en "Over welke prestaties
spreekt men?". Bij het beantwoorden van dergelijke vragen wordt
hier de regelkring als uitgangspunt genomen (zie figuur 3.2),
waarbij de termen "sturen" en "regelen" als synoniemen zullen
worden beschouwd.

In een regelkring zijn er vier activiteiten te onderscheiden:
• Meten.
• Vaststellen van de norm.
• Vergelijken van meetresultaat en norm.
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Figuur 3.2 Schematische weergave van een regelkring (bron: In 't Veld, 1983).
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• Ingrijpen als er (ongewenst) verschil is tussen meetresultaat en
norm.

Als er werkelijk sprake is van volledige sturing, zullen alle vier de
activiteiten uit de regelkring aanwezig moeten zijn, wat betekent
dat er daadwerkelijk een meting, een norm, een vergelijking en
een ingreep voor een te beheersen aspect van een proces moeten
zijn.

Regelkringen Bij het gebruik van een regelkring in een bedrijfsmatige context 
en concrete wordt deze gekoppeld aan de prestaties die men wil bereiken. In 
prestatie- de eerste opzet van het onderzoek werden door Südmeier (1995)
gebieden vier prestatiegebieden onderscheiden, namelijk logistiek,

productiviteit, kwaliteit en kosten. Bij de latere daadwerkelijke
uitvoering van het onderzoek in 1996 en 1999 werden drie
gebieden onderscheiden, namelijk logistiek, kwaliteit en kosten.
Voor deze drie werd gekozen, omdat deze toen min of meer
gangbaar waren als door een taakgroep te besturen
prestatiegebieden. Daarnaast bleek het met deze drie mogelijk om
tot een betere concretisering van de volledigheid van zelfsturing
te komen, zodat eenduidiger was vast te stellen in welke mate er
sprake was van zelfsturing in een taakgroep. Terugblikkend kan
bij deze aanpak worden opgemerkt dat het vollediger zou zijn
geweest om ook andere aspecten mee te nemen en dan niet alleen
bijvoorbeeld een outputgericht aspect als welzijn of veiligheid,
maar ook  "interne" aspecten zoals teamontwikkeling.
Op zich is het mogelijk op elk van de drie genoemde gebieden
vast te stellen of er sprake is van een complete regelkring. Om te
zorgen dat de volledigheid van de regelkring door
taakgroepmedewerkers zelf kon worden vastgesteld, werden de
gebieden verder geconcretiseerd naar een besturingsaspect dat,
volgens het management, door de taakgroep te beïnvloeden zou
moeten zijn en dat reeds in de organisatie werd gemeten. Op
deze wijze werd "logistiek" verbijzonderd naar
leverbetrouwbaarheid, dat wil zeggen de mate waarin de orders in
een bepaalde periode op tijd werden afgeleverd. "Kwaliteit" werd
nader gespecificeerd in de kwaliteit van de "lijnzuiveringen"8.
Het kostengebied werd verbijzonderd naar de "kosten voor
onderhoud en kleine aanschaf", hieronder vallen alle kosten die
moeten worden gemaakt voor machineonderdelen,
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8Bij het zuiveren van een lijn moeten alle orderspecifieke componenten uit een (verpakkings-)
lijn worden verwijderd, zodat een verwisseling van de ordercomponenten wordt vermeden. Door
middel van het uitvoeren van een "lineclearance" wordt de kwaliteit hiervan gecontroleerd.
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monteurbezoeken en dergelijke, maar ook bijvoorbeeld de
aanschaf van een nieuwe stoel of tafel, een pc of een
pompwagen.

Verzameling Voor het onderzoek kreeg per taakgroep een groepje 
informatie vertegenwoordigers (waarin alle functies vertegenwoordigd waren

behalve de taakgroepleider) de drie indicatoren in tabelvorm
voorgelegd met het verzoek om aan te geven welke van de vier
aspecten uit de regelkring aanwezig was in hun taakgroep. Daarbij
kon slechts met "aanwezig" of "niet aanwezig" worden gescoord.

Complicaties Bij het uitvoeren van de metingen deden zich enkele complicaties 
bij het meten voor. Ten eerste bleek dat er sprake was van onbekendheid van

het begrip "regelkring" bij taakgroepmedewerkers. Hierdoor
ontstonden bijvoorbeeld uitkomsten als het wel aanwezig zijn van
een vergelijking tussen meting een norm, maar het afwezig zijn
van een norm. Waar dit optrad zijn de uitkomsten met de
medewerkers besproken en gecorrigeerd.
Ten tweede was het niet telkens precies dezelfde groep
medewerkers die om hun mening werd gevraagd. Hierdoor
kunnen afwijkingen in de onderzoeksresultaten zijn ontstaan,
Aangezien de onderzoeksresultaten werden vergeleken met
vooraf (door het management) gedefinieerde verwachtingen ten
aanzien van de uitkomsten, is dit echter niet waarschijnlijk.
Ten derde werd het onderzoek door verschillende onderzoekers
uitgevoerd. Aangezien de leiding van de onderzoeken echter in
alle gevallen in dezelfde handen was, lijkt ook deze foutkans klein.
Ten vierde werd vooral de beleving van taakgroepmedewerkers
gemeten ten aanzien van de volledigheid van zelfsturing. Hierdoor
ontstaat er mogelijk een verschil tussen het verwachte resultaat en
de werkelijke beleving. Deze beleving kan op twee manieren een
rol spelen. Enerzijds kan er sprake zijn van een andere beleving,
doordat er verschillende medewerkers aan de twee metingen
deelnamen. Anderzijds mag worden verwacht dat medewerkers
zich in de tijd tussen de metingen ontwikkelden en dus andere
denkbeelden kregen.

3.4.3 Het onderzoek naar de diepte van zelfsturing
Twee diepte- Volgens het concept "zelfsturing" is er sprake van regelende taken 
onderzoeken bij de uitvoering van het werk die door een medewerker of een

groep medewerkers zelf worden verricht. De diepte van de
zelfsturing heeft betrekking op het niveau in de organisatie
waarop deze regelende taken zich daadwerkelijk bevinden. Voor
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de beantwoording van de vraag waar de regelende taken zich in
een taakgroep werkelijk bevinden, werd enerzijds een
enquêteonderzoek opgezet. Anderzijds werd middels
praktijkobservatie (met daarbij onder andere gesprekken met
betrokkenen) vastgesteld welke taken er in de loop der jaren in en
rondom een verpakkingslijn werden uitgevoerd.

Opzet enquête- Bij het enquêteonderzoek kregen van elke taakgroep enkele 
onderzoek medewerkers een lijst met mogelijke activiteiten voorgelegd. Bij

elke activiteit diende men aan te geven of men wel of niet
bevoegd was die zelfstandig uit te voeren. Als voorbeeld is een
gedeelte van deze lijst in figuur 3.3 opgenomen.

Figuur 3.3 Gedeelte van de vragenlijst met betrekking tot meting van de diepte van de
zelfsturing (bron: Südmeier, 1995).

Met betrekking tot de diepte van zelfsturing is vooral het
onderscheid tussen het "zelfstandig regelen" en de overige
categorieën (zie figuur 3.3) van belang, aangezien dat een redelijke
maatstaf is voor het zelfstandig regelen als taakgroep. Op basis
van het aantal activiteiten dat men zelfstandig uitvoert ten
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Meetlijst zelfstandigheid taakgroepen. TAAKGROEP:___________

Geef per punt aan of de taakgroep:
• dit zelf regelt (zonder overleg met anderen)
• dit in overleg regelt (na overleg met bijvoorbeeld taakgroepleider of technische groep)
• alleen advies mag geven (de beslissing wordt door bijvoorbeeld de taakgroepleider

genomen)
• niets te vertellen heeft over het punt, dit ligt bij de taakgroepleider
• niets te vertellen heeft over het punt, ook de taakgroepleider niet ("boven" TGL)

zelf- in advies alleen "boven" n.v.t
standig overleg geven TGL of TGL
regelen regelen hoger

1. kastcontrole

2. aanvragen 
hulpmiddelen, 
gereedschappen, etc.

3. bewaken 
NOG-voorraad

4. regelen tijdige 
aanvoer MHD

5. opstellen 
werkplanning

6. wijziging planning bij 
verstoringen

7. werkverdeling

8. aan- en afwezigheid
registratie
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opzichte van het totaal, kan de procentuele zelfstandigheid
worden bepaald. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de
procentuele uitkomst van het aantal activiteiten dat zelfstandig
wordt uitgevoerd, op één moment weinig zegt. De zeggingskracht
neemt toe door vergelijking van de uitkomsten in de tijd.

Opmerkingen Bij het onderzoek moeten enkele opmerkingen worden geplaatst.
Ten eerste werd het onderzoek in 1995 en in 1999 uitgevoerd,
waarbij de deelnemers in 1995 niet dezelfden waren als die in
1999. Dit kan betekenen dat de uitkomsten hierdoor werden
beïnvloed.
Daarnaast was de lijst in 1999 iets uitgebreider dan die in 1995 om
een vollediger beeld te krijgen van de zelfstandigheid met het oog
op verdere ontwikkelingen. Om de vergelijking tussen de metingen
in 1995 en 1999 toch mogelijk te maken, zijn deze "extra"
activiteiten verwijderd, waarmee er 39 activiteiten resteerden.
Tenslotte wordt opgemerkt dat de lijst in 1999 meer
gespecificeerd was naar concrete activiteiten. Zo werd de
"ingangscontrole" uit de lijst van 1995 vertaald naar
"kastcontrole" in de lijst van 1999. Hierdoor werd meer
aangesloten op de begrippen zoals ze binnen de
verpakkingsafdeling werden gehanteerd en kon de lijst
zelfstandiger door de medewerkers worden ingevuld. Dit
betekende dat de intensievere begeleiding bij het invullen, die in
1995 was gebruikt, achterwege kon blijven.

Praktijk- Bij de praktijkobservatie werd nagegaan hoeveel en welke 
observatie (hoofd)taken in en direct rondom een verpakkingslijn werden

uitgevoerd. Daarbij werden die taken genomen die onder de
verantwoordelijkheid van een groepsleider c.q. taakgroepleider
vielen, maar niet routinematig door hen zelf werden uitgevoerd.
De praktijkobservatie werd door de onderzoeker zelf uitgevoerd
tijdens de dagelijkse gesprekken met medewerkers en door middel
van observaties op de afdeling.

3.5 Het onderzoeken van de kwaliteit van de arbeid

3.5.1 Het Job Diagnostic Survey
Onderzoek Zoals in hoofdstuk 2 werd aangegeven, sluit de 
taakkenmerken taakkenmerkenbenadering afdoende aan bij het begrip "kwaliteit 
met JDS van de arbeid". Daardoor kan de "Job Diagnostic Survey" (JDS),

zeker waar het de taakkenmerken, groeibehoefte en contextuele
tevredenheid als afzonderlijke elementen betreft, worden gezien
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als een operationalisatie van de kwaliteit van de arbeid. Het
gebruik van de JDS heeft, naast het feit dat deze gebaseerd is op
een doordacht concept, als grote voordelen dat het invullen niet
al te veel tijd in beslag neemt en dat de verwerking van de
gegevens vrij eenvoudig door de organisatie zelf kan worden
uitgevoerd.

Geen WEBA Op basis van het voorgaande blijkt dat er geen gebruik wordt
gemaakt van de Nederlandse WEBA-methodiek9. Dat hiervoor is
gekozen, is in dit verband wellicht vreemd, omdat de WEBA
methodiek kan worden gezien als een praktisch sociotechnisch
instrument voor het beoordelen van een individuele functie
(Christis, 1998). Er kleven echter bezwaren aan de WEBA-
methodiek. Zo zijn de uitkomsten van de methodiek sterk
afhankelijk van de eigenschappen van de betrokkenen (dat wil
zeggen de onderzoeker en degenen die door hem worden
geïnterviewd), zoals de expertise en de ervaringen van de
onderzoeker. Hierdoor mag worden verwacht dat de consistentie
van de uitkomsten beperkt zal zijn. Dit wordt onder meer
veroorzaakt doordat er niet alleen sprake is van een methodiek
die uit een gestructureerde werkwijze bestaat, maar dat ook het
erbij behorende verhaal moet worden begrepen. Het gevolg van
deze opzet is wel dat de methodiek flexibel kan worden toegepast
(Christis, 1998). Zeker waar het gaat om het meten van
ontwikkelingen in de tijd is de WEBA-methode dus geen
geschikte manier voor het meten van de kwaliteit van de arbeid.

Gebruik MPS Voor het bepalen van de ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeid met behulp van de JDS is primair de ontwikkeling van de
niveaus van de taakkenmerken van belang. Zoals in hoofdstuk 2
beschreven, kunnen deze taakkenmerken worden samengevat in
één index, namelijk de "Motivating Potential Score" (MPS).
Daarmee is de MPS een bruikbare graadmeter bij het volgen van
de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid.
De MPS wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
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9 WEBA staat voor Welzijn bij arbeid. Met deze methodiek die nauw aansluit bij de
welzijnsparagraaf in de Arbowet kan (kort gezegd) de mate waarin er sprake is van kwaliteit
van de arbeid worden vastgesteld.

MPS= skill variety + task identity + task significance *autonomy*feedback
3
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Zoals in hoofdstuk 2 werd aangegeven, is het verstandig om
hierin twee aspecten te integreren, namelijk het noodzakelijke
contact met anderen (bij "skill variety") en de "feedback van
anderen" bij "feedback".

Meten MPS Om te komen tot een berekening van de MPS kregen de
betreffende medewerkers de betreffende gedeeltes (deel 1 en 2)
van de JDS-vragenlijst voorgelegd. In tabel 3.2 staan de vragen
verkort weergegeven. Zoals hieruit blijkt, waren de vragen ten
eerste vertaald naar het Nederlands en ten tweede "vertaald" naar
de situatie waarin de vragenlijsten werden afgenomen. Zo werd er
bijvoorbeeld niet meer gesproken over "uw chef", maar over "uw
taakgroepleider". Verder staan de vragen in tabel 3.2 per deel van
de JDS-vragenlijst vermeld (het eerste cijfer bij elke vraag). Bij het
daadwerkelijk afnemen van de vragen stonden ze dus niet
gesorteerd op taakdimensie, maar door elkaar heen.
Bij de vragen in het eerste gedeelte kan voor elke vraag een score
tussen de 1 en 7 punten worden gegeven, waarbij deze punten
kort worden toegelicht. In blok 3.1 staat een voorbeeld voor het
eerste gedeelte van de vragenlijst.

Blok 3.1 Voorbeeldvraag voor eerste gedeelte JDS-vragenlijst (bron: Hackman en Oldham,
1980).

Bij het tweede gedeelte van de vragenlijst moest men cijfers
toekennen, wederom van 1 tot en met 7. Daarbij gaf men met
"1"  aan dat de stelling "volkomen onjuist" was en met "7" dat
deze "volkomen juist" was. In beide delen werden enkele vragen
"negatief" gesteld om eventueel blind invullen tegen te gaan.

Invullen De JDS-vragenlijsten zijn door de medewerkers zelf, tijdens een 
vragenlijsten bijeenkomst van de groep waarin men werkte, ingevuld. De lijsten

werden zoveel mogelijk door iedereen tegelijk (maar wel
individueel) en anoniem ingevuld. Daarbij werd telkens aan de
medewerkers uitgelegd wat de bedoeling van het onderzoek was,
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In welke mate moet u bij uw werk machines gebruiken?

1 2 3 4 5 6 7

1= Niet of erg weinig; bij het werk wordt geen of bijna geen
gebruik gemaakt van machines

4= Nogal eens
7= Erg veel; bij het werk wordt voortdurend gebruik gemaakt

van machines.
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hoe anonimiteit zou worden gewaarborgd en op welke wijze de
terugkoppeling van de resultaten zou plaatsvinden.
Verwerking van de gegevens geschiedde met behulp van een
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Nr. Vraag Taakdimensie

1.1 In welke mate is het voor uw werk noodzakelijk "Skill variety"
dat u nauw samenwerkt met andere mensen?

1.2 Hoeveel zelfstandigheid heeft u in uw werk? "Autonomy"
Dat wil zeggen, in welke mate beslist u zelf wat u moet doen?

1.3 In welke mate is uw werk het doen van een "Task identity"
"afgerond" en duidelijk herkenbaar stuk werk? 
Dat wil zeggen, houdt uw werk een afgerond stuk 
werk in met een duidelijk begin en eind? Of is 
het meer een klein deel van een groot geheel, dat 
door anderen of machinaal wordt afgemaakt?

1.4 Hoeveel afwisseling is er in uw werk? "Skill variety"
Dat wil zeggen, in welke mate moet u 
verschillende dingen doen bij uw werk?

1.5 Hoe gewichtig of belangrijk is uw werk in het "Task significance"
algemeen? Dat wil zeggen, kan uw werk grote 
invloed hebben op het leven of het welzijn van 
andere mensen?

1.6 In welke mate laten taakgroepleider of collega's "Feedback"
u weten hoe u het werk doet?

1.7 In welke mate merkt u bij het uitvoeren van uw werk zelf hoe "Feedback"
goed u het doet; los van wat uw collega's of 
taakgroepleider ervan vinden?

2.1 Mijn werk vereist een grote vakbekwaamheid "Skill variety"

2.2 Mijn werk vereist veel samenwerking met andere mensen "Skill variety"

2.3 Mijn werk is zo geregeld dat ik niet de mogelijkheid heb "Task identity"
om een afgerond stuk werk uit te voeren

2.4 Bij het doen van het werk kan ik er "Feedback"
gemakkelijk achterkomen hoe goed ik het doe

2.5 Mijn werk bestaat uit erg eenvoudige "Skill variety"
werkzaamheden met weinig afwisseling

2.6 Mijn werk kan behoorlijk worden uitgevoerd "Skill variety"
door iemand die alleen werkt, onafhankelijk van anderen

2.7 Taakgroepleider en collega's zeggen bijna nooit hoe "Feedback"
goed ik mijn werk doe

2.8 Hoe ik mijn werk doe kan voor een heleboel andere "Task significance"
mensen belangrijke gevolgen hebben

2.9 Ik krijg geen kans mijn werk naar eigen inzicht en naar eigen "Autonomy"
ideeën uit te voeren

2.10 De taakgroepleider laat mij dikwijls weten hoe ik het werk doe "Feedback"

2.11 Het werk geeft mij de gelegenheid om werk waaraan ik "Task identity"
begin helemaal af te maken

2.12 Aan het werk zelf kan ik bijna niet merken of "Feedback"
ik het goed doe of niet

2.13 Ik heb heel wat gelegenheid om mijn werk zelfstandig te doen "Autonomy"

2.14 Mijn werk is niet erg belangrijk als je het vergelijkt "Task significance"
met dat wat anderen doen

Tabel 3.2 De vragen uit de JDS met betrekking tot de MPS (bron: Hackmann en Oldham,
1980)
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computerprogramma. Daarbij werd voor de berekening van de
score op een taakdimensie het gemiddelde van de antwoorden
genomen. Deze werkwijze is vier maal uitgevoerd. De eerste keer
betrof een proefmeting, waarbij tien medewerkers (4
verpakkingsmedewerkers, 3 lijnleidsters en 3 monteurs) de
vragenlijst kregen voorgelegd teneinde de geschiktheid van de lijst
vast te stellen. Hieruit kwam naar voren dat de vragen te
beantwoorden waren, hoewel een vraag soms meerdere keren
moest worden gelezen om hem goed te kunnen beantwoorden.
Vervolgens werd in 1993 een "nulmeting" uitgevoerd. Daarna
werd de ontwikkeling gemeten in 1996 en 1999.

Psychometrische Taber en Taylor (1990) hebben onderzoek gedaan naar de 
aspecten JDS psychometrische eigenschappen van de JDS. Daarvoor hebben ze

de publicaties van empirische studies over vijftien jaar
geëvalueerd. De aandacht lag hierbij op "skill variety",
"autonomy", "task identity", "task significance", "job feedback",
"feedback from others " en "dealing with others". Aspecten als
tevredenheid, motivatie en groeibehoefte zijn hierbij dus niet
meegenomen. In het onderzoek worden zes psychometrische
aspecten besproken:
• "Test-retest" correlaties (dezelfde taak wordt door dezelfde

personen op verschillende tijdstippen beoordeeld, waardoor
variatie kan ontstaan). Hierover blijken te weinig gegevens te
bestaan om dit aspect te beoordelen. Er waren namelijk
slechts vijf gepubliceerde onderzoeken die hiernaar keken met
hertestintervallen variërend van een tot vijf maanden. Daarom
lijkt de waarschuwing van Hackman en Oldham (1980) ook op
zijn plaats dat bij het beschouwen van taken en functies
gegevens van meerdere functionarissen moeten worden
verzameld.

• De interne consistentie van de vijf schalen van de
taakkenmerken. Deze blijkt laag. Dit kan problemen opleveren
bij het interpreteren van de scores. Taber en Taylor zien dit
echter niet als echt problematisch, omdat elk taakkenmerk
items bevat die anders zijn weergegeven.

• De volledigheid van de categorieën taakkenmerken. De mate
waarin de JDS volledig is wat betreft de genoemde
taakkenmerken staat niet vast. Het is heel goed mogelijk dat er
nog andere relevante kenmerken zijn.

• Het onderscheid tussen de schalen. De diverse schalen lijken
goed van elkaar te onderscheiden. Niettemin is er wel sprake
van enige "externe" correlatie van kenmerken in een taak. Zo
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is er bij "autonomy" en "skill variety" waarschijnlijk sprake van
"externe" correlatie in een taak: taken met een hoge
autonomie zullen in het algemeen meer afwisseling kennen.

• De objectiviteit van de JDS-schalen. Deze lijkt voldoende
aangezien diverse experimentele onderzoeken hebben laten
zien dat veranderingen in de objectieve eigenschappen van een
taak leiden tot significante veranderingen in de JDS-scores.
Voor toepassing  van de JDS in een organisatie kan het echter
zijn dat de schalen te algemeen  van aard zijn om specifieke en
objectieve oorzaken van het niet goed op elkaar aansluiten van
taak en uitvoerenden te identificeren. Daarvoor is het
raadzaam ook andere, objectieve, gegevens te verzamelen,
zoals cyclustijden of ordergroottes.

• Wat betreft de causale verbanden tussen de verschillende
elementen van het "Job Characteristics Model" dat als basis
dient voor de JDS, komen Taber en Taylor tot de conclusie
dat de JDS  wordt beïnvloed door sociale aspecten, maar dat
de JDS sterker wordt beïnvloed door de objectieve kenmerken
van een taak.

Conclusie In deze studie naar de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid 
gebruik JDS op de verpakkingsafdeling wordt de JDS specifiek gebruikt om de

ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid bij een grote groep
medewerkers te meten. Voor dat doel blijkt de JDS, gezien het
bovenstaande en de opmerkingen in hoofdstuk 2, geschikt.
Niettemin zal voorzichtigheid in acht moeten worden genomen
bij het interpreteren van de scores. Daarnaast zal, ter beoordeling
van de objectiviteit, de ontwikkeling van de inzetbaarheid worden
vergeleken met de "skill variety".

Groeibehoefte Naast het meten van de ontwikkeling van de taakkenmerken is 
en JDS een ander interessant gegeven in de taakkenmerkenbenadering de

individuele groeibehoefte. Dit vormt immers een van de
kernelementen van de motivatietheorie die als basis dient voor de
JDS. Volgens Hackman en Oldham is de groeibehoefte geen
vaststaand gegeven, maar iets dat zich in de loop van de tijd kan
ontwikkelen, mits de omgeving hiertoe uitnodigt. Dit ligt in lijn
met de gedachtegang binnen de moderne sociotechniek.

Meten Voor het vaststellen van de individuele groeibehoefte is aan 
groeibehoefte medewerkers gevraagd om aan te geven in welke mate men

bepaalde elementen graag in het werk zou terugzien. Daarbij
diende men 4 punten te geven als men het element niet graag in
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het werk wilde terugzien en 10 punten als men dit wel graag
wilde. De elementen staan in tabel 3.3.

Tabel 3.3 Elementen met betrekking tot de individuele groeibehoefte volgens de JDS (bron:
Hackman en Oldham, 1980).

Na beantwoording werd van elk antwoord 3 punten afgetrokken
om in het bij de JDS gangbare schaalbereik (van 1 tot en met 7)
te komen.
De vragen met betrekking tot de individuele groeibehoefte
maakten onderdeel uit van de JDS-vragenlijsten. De wijze van
uitvoering van dit deelonderzoek is gelijk aan het onderzoek naar
de ontwikkeling van de MPS.

Contextuele In het model dat ten grondslag ligt aan de JDS wordt er ook van 
tevredenheid uitgegaan dat de contextuele tevredenheid van invloed is op de

uiteindelijke resultaten van de verdeling van de taken. Onder de
contextuele tevredenheid worden die tevredenheidselementen uit
de omgeving (dat wil zeggen niet voortkomend uit het werk)
verstaan die van invloed zouden moeten zijn op het welbevinden
van een medewerker. Voor de achtergronden hiervan wordt
verwezen naar Hackman en Oldham (1980).

Meten In de JDS worden vier van die tevredenheidselementen uit de 
contextuele omgeving gemeten:
tevredenheid • Tevredenheid met de beloning.

• Tevredenheid met zekerheid van het werk.
• Tevredenheid met collega's.
• Tevredenheid met de leiding.
In tabel 3.4 staan de stellingen vermeld die in het kader van dit
onderzoek werden gebruikt, met erachter het "soort"
tevredenheid waarop ze betrekking hebben.
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Werk dat je aanmoedigt en dat je uitdaagt
Bij mijn werk zelfstandig kunnen denken en handelen
Door het werk nieuwe dingen kunnen leren
De mogelijkheid om creatief en met fantasie te werk te gaan
Mogelijkheden om mijzelf door het werk te ontwikkelen
Het gevoel dat ik met dit werk iets waardevols doe
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Voor elke stelling kon men maximaal 7 punten geven als men
buitengewoon tevreden was tot minimaal 1 punt als men
buitengewoon ontevreden was.
Deze vragen werden op dezelfde wijze afgenomen als die met
betrekking tot de ontwikkeling van de MPS, aangezien het een
geïntegreerde vragenlijst betreft.

Geldigheid Uit het voorgaande mag blijken dat dit onderzoek geen uitspraken 
taakkenmerken- oplevert over de geldigheid van het taakkenmerkenmodel, zoals 
model dat is ontwikkeld door Hackman en Oldham. Daarvoor wordt

verwezen naar onder meer Orpen (1979). Delen uit het model
worden gebruikt om de ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeid (mede) vast te stellen.

3.5.2 De objectieve ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeid

Objectieve Bij het hiervoor beschreven onderzoek kan de objectiviteit van de 
taakeigen- JDS-methode onderwerp zijn van discussie. Het is namelijk de 
schappen bedoeling zo objectief mogelijk vast te stellen in welke mate er

sprake is van kwaliteit van de arbeid (zie ook Christis, 1991 en de

Stelling Tevredenheid met
De zekerheid van deze baan Zekerheid werk
Het geld dat ik verdien en Beloning
mijn andere arbeidsvoorwaarden
De mensen met wie ik praat Collega's
en werk in deze baan
De achting en de eerlijke Leiding
behandeling van de kant 
van mijn taakgroepleider
De kans door dit werk Collega's
andere mensen te leren kennen
De medewerking en  Leiding
begeleiding die ik van mijn
taakgroepleider krijg
Het geld dat ik ontvang Beloning
Mijn toekomst in dit bedrijf Zekerheid werk
De gelegenheid om bij mijn Collega's
werk mensen te helpen
De manier waarop ik leiding Leiding
krijg bij mijn werk

Tabel 3.4 Vragen bij onderzoek naar contextuele tevredenheid (bron: Hackman en Oldham,
1980).
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Sitter, 1994). Hackman en Oldham stellen dat er naast de
taakkenmerken "modererende variabelen" zijn die het gevoel van
tevredenheid beïnvloeden, zoals kennis en vaardigheden, factoren
uit de omgeving van het individu en de individuele groeibehoefte.
Dit impliceert dat er bij het meten van de kwaliteit van de arbeid
met de JDS-methode verstorende invloeden zouden kunnen zijn,
waardoor een verkeerd beeld zou kunnen ontstaan. In dat kader is
het interessant om te bekijken hoe de objectieve ontwikkeling van
de kwaliteit van de arbeid zich heeft voltrokken en hoe deze zich
verhoudt tot de gemeten waarden van de taakkenmerken.

Inzetbaarheid Bij het beschouwen van de objectieve taakeigenschappen is 
als maatstaf gekozen om de mate van inzetbaarheid als objectieve maatstaf te

nemen. Met de mate van inzetbaarheid wordt bedoeld de mate
waarin medewerkers zich de verschillende taken in de taakgroep
hebben eigen gemaakt. Voor deze maatstaf is gekozen, omdat
deze eenvoudig en betrouwbaar te meten is en hij direct aansluit
bij "skill variety" en waarschijnlijk indirect bij "task identity",
"autonomy" en "feedback".

Meten De inzetbaarheid wordt gemeten met behulp van een 
inzetbaarheid praktijkmeting die werd gehanteerd door de verpakkingsafdeling.

Daarbij wordt het aantal taken dat door de medewerkers in een
taakgroep wordt beheerst vergeleken met het maximaal haalbare
taken dat men zou kunnen leren. Bij het vaststellen hiervan wordt
gebruik gemaakt van checklisten die voor bijna alle taken zijn
ontwikkeld.

3.6 Het onderzoeken van de kwaliteit van de arbeidsrelaties
Drie De bestudering van de ontwikkeling van de kwaliteit van de 
onderzoeken arbeidsrelaties heeft plaatsgevonden met behulp van drie

onderzoeken:
• Kwalitatief onderzoek naar de groepsdynamische ontwikkeling

van de taakgroepen, gecombineerd met kwantitatief
onderzoek naar het subtiele samenspel binnen de taakgroepen.

• Kwantitatief onderzoek naar de cultuur in de taakgroepen.
• Onderzoek naar de integratie van technici in taakgroepen.

3.6.1 Het onderzoek van groepsdynamische ontwikkeling en
subtiel samenspel

Twee De bedoeling van dit onderzoek was om vast te stellen op welke 
benaderings- wijze en in welke mate de taakgroepen zich op groepsdynamisch 
wijzen gebied hebben ontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt op twee
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manieren beschouwd. Ten eerste door middel van kwalitatief
onderzoek en ten tweede door kwantitatief onderzoek naar het
subtiele samenspel. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een
groepsdynamische ontwikkeling ook inhoudt dat het subtiele
samenspel zich ontwikkelt.

Kwalitatief Voor wat betreft het kwalitatieve onderzoek werd door middel 
onderzoek van waarnemingen in de loop der jaren, interviews met betrokken

medewerkers en verslagen een beeld gevormd van de
ontwikkeling zoals die in de afzonderlijke taakgroepen was
voorgekomen. Daarbij werd deze ontwikkeling gespiegeld aan het
groepsdynamische model van Tuckman en Jensen (1977), zie voor
een beschrijving hiervan hoofdstuk 2.

Kwantitatief Daarnaast werd in elke taakgroep het subtiele samenspel 
onderzoek onderzocht. Zoals in hoofdstuk 2 is besproken, is het subtiele

samenspel een kenmerk van een taakgroep. Door Südmeier
(1995) is dit vertaald in acht aspecten, te weten:
• Duidelijkheid van de doelen voor alle medewerkers.
• De kwaliteit van de samenwerking binnen de taakgroep.
• De wijze waarop binnen de taakgroep met gevoelens wordt

omgegaan.
• De manier waarop problemen binnen de groep worden

behandeld.
• De kwaliteit van het leidinggeven.
• De wijze waarop besluiten worden genomen in de taakgroep.
• Het aanwezige vertrouwen tussen de taakgroepleden.
• De mogelijkheden voor creativiteit en ontplooiing.

Vragenlijst Elk aspect is vertaald in een vraag, waarbij een "goede" en een
"slechte" situatie werden beschreven, zie blok 3.2. Per item
konden de respondenten een cijfer geven van 1 (heel slecht) tot
10 (heel goed).
De (schriftelijke) vragenlijst werd in 1996 en 1999 aan de
medewerkers van de verpakkingsafdeling voorgelegd. Hij maakte
deel uit van een set vragen waaronder ook de vragen met
betrekking tot de eerder genoemde JDS. De vragen moesten
worden beantwoord door elke medewerker individueel en
anoniem.
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A. Doelen: 
Zijn de doelen die voor de taakgroep zijn gesteld voor iedereen duidelijk?
slecht goed
verward, uiteenlopend, tegenstrijdig, duidelijk erbij betrokken
weinig belangstelling, etc ter harte nemen, etc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. Samenwerking:
Hoe ondervindt u de samenwerking binnen de groep?
slecht goed
enkelen overheersen, passiviteit, allen komen aan de beurt,
subgroepen, mensen vallen buiten de groep naar allen wordt geluisterd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C. Gevoelens:
Hoe wordt er met gevoelens binnen de groep omgegaan?
slecht goed
mag gevoelens niet tonen, komen openlijk tot uiting,
worden genegeerd of bekritiseerd er wordt op gereageerd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D. Problemen binnen de groep:
Hoe behandelt men problemen binnen de groep?
slecht goed
gaan direct over op voorstellen, bij een probleem wordt situatie
behandelen symptomen, niet de oorzaken zorgvuldig geanalyseerd, remedies tegen oorzaken
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E. De leiding: 
Wat is uw mening over de leiding van de taakgroep?
slecht goed
aan behoefte aan leiding wordt niet voldaan, aan behoefte aan leiding kan door 
groep te afhankelijk van één persoon meerdere personen worden voldaan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F. Besluiten: 
Hoe staat het met de besluiten die binnen de groep worden genomen?
slecht goed
noodzakelijke besluiten worden niet genomen, betrokken worden bij beslissingen,
deel van de groep neemt de beslissingen afwijkende meningen tellen mee
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G. Vertrouwen: 
Is er goed vertrouwen tussen de groepsleden onderling?
slecht goed
leden wantrouwen elkaar, zijn bang kritiek uit te leden vertrouwen elkaar, respecteren
spreken en te krijgen en gebruiken reactie van elkaar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H. Creativiteit en ontplooiing:
Wordt creativiteit gestimuleerd en bestaan er mogelijkheden tot ontplooiing?
slecht goed
werken is een sleur, geen vooruitgang, groep is flexibel, zoekt nieuwe en
het werk en de groepsleden zijn te star betere wegen, meedenken wordt gewaardeerd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Blok 3.2 Vragen ten aanzien van het subtiele samenspel.
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Methodologische Bij deze opzet kunnen een aantal methodologische opmerkingen 
opmerkingen worden geplaatst. Daarbij is sprake van opmerkingen met

betrekking tot de gehanteerde schaal, de gebruikte termen, het
uitgangspunt van de vragen, de eventuele relaties tussen de
vragen en de interne consistentie.

Schaal Allereerst kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de in de
vragenlijsten gebruikte schaal. Voordeel van deze schaal, die loopt
van 1 tot en met 10, is dat deze aansluit bij de cijferschaal zoals
de medewerkers die zich van hun schoolopleiding zullen
herinneren. Deze schaal heeft potentieel als nadeel dat de
absolute waarde vaak in het middengebied uitkomt. Voor wat
betreft dit onderzoek hoeft dat geen groot probleem te zijn,
aangezien een vergelijkende meting over meerdere groepen in de
tijd is uitgevoerd. Hierdoor mag worden verwacht dat de
gevolgen van deze fout beperkt zullen blijven.

Gebruikte Een kanttekening kan wellicht worden geplaatst bij het gebruik 
termen van de termen "goed" en "slecht". De kans bestaat hierbij immers

dat iemand een (gevoels-)waarde toekent aan het woord "goed"
of "slecht" en dat daardoor sociaal wenselijke antwoorden
worden gegeven. Om dat te bekijken is in het onderzoek in 1999
de vraag met betrekking tot de doelen ("Zijn de doelen die voor
de groep zijn gesteld voor iedereen duidelijk?") met daarbij
aangegeven "goed" en "slecht" later in de vragenlijst nogmaals
iets anders gesteld, namelijk "Zijn de doelen die voor de
taakgroep zijn gesteld voor iedereen duidelijk?" Daarbij kon
worden beantwoord met "ja" of "nee", de omschrijving daarbij
veranderde niet ten opzichte van de oorspronkelijke vraag.
Worden de antwoorden op beide vragen met elkaar vergeleken
middels een in het computerprogramma Excel aanwezige formule
voor berekening van de correlatiecoëfficiënt, dan volgt hiervoor
een waarde van 0,69. Vergelijking met de tabel met de verdeling
van de steekproefcorrelatiecoëfficiënt (uitgaande van ρ=0), levert
de conclusie op dat met meer dan 99,9% betrouwbaarheid kan
worden gesteld dat er sprake is van een sterke correlatie.

Uitgangspunt Een kanttekening die, net als het voorgaande, te maken heeft met 
vragen de wijze van vraagstellen is dat de vragen (of met name de

omschrijvingen erbij) zijn opgesteld vanuit een
"taakgroepgedachte", waarbij het als "goed" wordt betiteld als
mensen willen leren, dingen willen uitproberen, zelf besluiten
willen nemen. Het is echter niet zeker dat dit altijd geldt. Waar
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mensen zoeken naar stabiliteit en zekerheid bestaat het risico dat
de vragen anders worden geïnterpreteerd dan bedoeld. Daarom
was het mogelijk beter geweest als er sprake was geweest van
"positieve" en "negatieve" (controle-)vragen. Aangezien dit echter
een vergelijkend onderzoek betreft, wordt het effect van de
manier van vraagstellen verwaarloosbaar geacht, aangezien de
populatie in grote lijnen gelijk is gebleven. Een vergelijking met
eventuele onderzoeken elders zal echter niet zonder meer geldig
zijn.

Relaties tussen Een ander belangrijk punt bij de methodologische kant van dit 
vragen onderzoek betreft de mogelijke relaties tussen de verschillende

vragen. Uit de meetgegevens (zie hoofdstuk 7) blijkt namelijk dat
er sprake is van correlaties tussen de diverse elementen. Worden
deze correlaties berekend, dan ontstaat het beeld in tabel 3.5.

Tabel 3.5 Overzicht van de correlaties tussen de aspecten met betrekking tot samenspel in
1996 en 1999 (bron: eigen onderzoek).

Hieruit komen een aantal sterke correlaties naar voren, waarbij
"gevoelens" in de "top 3 van sterkste correlaties" alle drie keer
voor komt. Dit leidt tot de indruk dat met de meting mogelijk het
positieve of negatieve gevoel (van dat moment) wordt gemeten
en dat afhankelijk van dat resultaat ook de andere elementen
hoger of lager scoren. Vanzelfsprekend kan deze relatie ook
omgekeerd zijn, waarbij bijvoorbeeld slechte samenwerking,
wantrouwen, et cetera leiden tot negatieve gevoelens. Bij de
conclusies uit dit onderzoek moet dan ook rekening worden
gehouden met dit emotionele aspect. Ervan uitgaande dat de
meting vooral het gevoelsmatige samenspel op het moment van
meten weergeeft, kan dit twee dingen betekenen. Ten eerste kan
het zijn dat het gevoel op een moment wordt gemeten, zonder
dat direct kan worden geconcludeerd dat het samenspel verbeterd
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Doelen Samen- Gevoelens Problemen Leiding Besluiten Vertrouwen
werking

Samen-
werking 0.49

Gevoelens 0.54 0.73

Problemen 0.52 0.66 0.71

Leiding 0.50 0.50 0.51 0.59

Besluiten 0.51 0.64 0.65 0.66 0.60

Vertrouwen 0.35 0.66 0.74 0.58 0.34 0.48

Creativiteit 0.44 0.45 0.57 0.50 0.48 0.60 0.45
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of verslechterd is. Ten tweede kan het gevoel een heel belangrijke
factor zijn bij het beleven van samenwerking. Op basis van dit
onderzoek is niet met zekerheid vast te stellen welke van de twee
geldig is, daarvoor zou nader onderzoek nodig zijn.

Interne Aangezien de vragen geen afzonderlijke items vormen, maar 
consistentie bijdragen aan één en dezelfde schaal, kan tenslotte de vraag

worden gesteld of de vragenlijst wel voldoende consistent is? Op
basis van de hiervoor genoemde correlaties, lijkt dit wel het geval.
Om dit te toetsen is gebruik gemaakt van de berekening van
Cronbach's alfa (Cronbach, 1951). Met behulp van deze
berekening en met het gebruiken van de bovenstaande
correlatiematrix, kan hieruit een alfawaarde worden berekend van
0,91. Maar betekent dit dat de meting voldoende betrouwbaar is?
Lewis Beck c.s., 1994, p. 41) zeggen hierover: "As a general rule,
we believe that reliabilities should not be below 0,80." Aangezien
de berekende waarde beduidend hoger is, kan worden gesteld dat
de meetmethode voldoende interne consistentie heeft.

3.6.2 Het onderzoek naar de cultuur
Cultuur- Bij de metingen met betrekking tot de cultuur is gebruik gemaakt 
onderzoek van een lijst met elf vragen, ontleend aan Handy (1978), die in

blok 3.3 staat. Deze lijst maakte deel uit van de totale vragenlijst,
die ook met betrekking tot het bepalen van de MPS werd
gebruikt. Daarom wordt voor de wijze van afnemen en dergelijke
verwezen naar de beschrijving van het onderzoek hiernaar.
Bij elke vraag betrof antwoord "a" de Zeuscultuur, antwoord "b"
de Apollocultuur, antwoord "c" de Athenecultuur en antwoord
"d" de Dionysoscultuur.De verwerking heeft plaatsgevonden door
de antwoorden in een spreadsheet in te brengen en vervolgens de
gemiddelde scores van het totaal en per taakgroep te bepalen. In
die gevallen dat niet de gehele vragenlijst was ingevuld, zijn de
antwoorden toch meegenomen, aangezien de vragen
onafhankelijk waren van elkaar. In die gevallen waar bijvoorbeeld
het taakgroepnummer ontbrak, zijn de antwoorden wel
meegenomen in het totaal, maar niet per taakgroep. Overigens
werd de meting niet uitgevoerd voor aanvang van de
stroomsgewijze organisatie, maar wel in 1996 en 1999. Dit
betekent dat de cultuurverandering ten gevolge van een ander
organisatieontwerp niet kan worden vastgesteld. De verschuiving
in de cultuurelementen tijdens de taakgroepontwikkeling is wel
onderwerp van onderzoek.
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1. Als er sprake is van een verandering in de werkomstandigheden 
(bijv. andere werktijden invoeren), dan:
a. hangt het ervan af wat de directie ervan vindt; de groep is afhankelijk van hun beslissing
b. wordt er overlegd, waarschijnlijk wordt een commissie ingesteld die een voorstel zal doen
c. gaan wij als groep na wat de inhoud en de gevolgen van de verandering zijn en proberen wij onderling de 

problemen op te vangen
d. is de vraag of mensen er beter mee uit de voeten kunnen; zij die dat vinden zullen er gebruik van 

maken, anderen hoeven niet.
2. Mensen die het goed doen binnen de taakgroep:

a. zijn slimme, op wedijver ingestelde mensen die uit zijn op macht binnen de groep
b. zijn plichtsgetrouw, hebben verantwoordelijkheidsgevoel en hebben een loyale instelling t.o.v. de taakgroep
c. zijn vakbekwaam, efficiënt en wijden zich met volledige inzet aan hun taak
d. zijn efficiënt in hun contact met anderen.

3. Als iemand niet zo goed meer meekan, dan:
a. zal hij/zij zich verschuilen, een sterke positie proberen te vinden en terugwinnen
b. zal hij/zij gewoonlijk overgeplaatst of weggepromoveerd worden
c. krijgt iemand anders zijn/haar baan en gaat hij/zij ander werk doen dat er is
d. accepteren wij dat en helpen hem/haar dat te ervaren

4. De taakverdeling binnen de taakgroep is gebaseerd op:
a. de persoonlijke behoeften en inzichten van de taakgroepleider
b. de formele splitsing van functies en verantwoordelijkheden binnen de taakgroep
c. de middelen en deskundigheid die nodig zijn voor het verrichten van de taak
d. de persoonlijke wensen en behoeften van de groepsleden ten aanzien van verdere ontplooiing

5. Als er om een bepaald doel te bereiken iemand in uw taakgroep "een veer moet laten" of schade
lijdt of tekort moet worden gedaan, dan:
a. hangt het ervan af of het een hoge of een lage functionaris betreft. 

bij iemand met weinig invloed gebeurt dit sneller
b. wordt er nagegaan wat er in vorige gevallen is gedaan; afhankelijk daarvan wordt al dan niets gedaan
c. moet de persoon in kwestie door de zure appel heen bijten
d. helpen wij die persoon dat te accepteren, als hij/zij dat niet kan is dat jammer voor hem/haar of anders 

zal hij/zij weggaan.
6. Als iemand in uw taakgroep een verschil van mening heeft met een collega, dan:

a. ontstaat er een tweestrijd, waarin de beste wint
b. leggen zij het conflict voor aan de taakgroepleider die dan een beslissing neemt
c. gaan ze samen na wat het beste voor de taakgroep is en doen dat
d. discussiëren zij erover, waarna ieder doet wat hem het beste lijkt.

7. Als er voor uw taakgroep een voordeel met risico's te behalen is, maar er moeten daarvoor
enkele regels en procedures tijdelijk buiten werking worden gesteld, dan:
a. beslist het hoofd van de afdeling en zegt vervolgens wat iedereen moet doen
b. doen we het alleen als het kan zonder de regels overboord te zetten
c. gaat iedereen die ermee te maken heeft snel informatie verzamelen om de haalbaarheid na te gaan; 

als alles positief lijkt doen we het
d. is er meestal alleen belangstelling van de hele groep als men het een interessante uitdaging vindt, 

overigens heeft niemand er bezwaar tegen
8. Onderlinge concurrentie binnen de groep is gericht op:

a. het verkrijgen van zoveel mogelijk macht
b. het verkrijgen van een zo hoog mogelijke status
c. het uitblinken in het werk
d. het zo goed mogelijk bevredigen van je eigen behoeften

9. De redenen waarom mensen zich binnen de taakgroepen inspannen zijn voornamelijk:
a. omdat je in de taakgroep alleen wat bereikt als je er hard tegenaan gaat, anders krijg je je baas op je nek
b. omdat van je verwacht wordt dat je goed doorwerkt en prestaties levert
c. omdat de klus op tijd klaar moet zijn en je daar met zijn allen aan werkt
d. omdat het werk je belangstelling heeft en het een stuk van jezelf is geworden.

10. Als iemand in de taakgroep ruzie heeft met de taakgroepleider, dan:
a. zal hij/zij misschien proberen de taakgroepleider er onder te krijgen, maar meestal geeft hij/zij toe
b. is er een procedure die hij/zij kan volgen om een bindende uitspraak te krijgen
c. is het de vraag of dat voor het werk belangrijk is. Zo ja, dan zorgen wij dat de ruzie wordt bijgelegd
d. zullen wij als groep met hen praten en hen helpen de zaak op te lossen, maar als dat niet lukt zullen zij wel

ruzie houden en elkaar ontlopen.
11. Als iemand niet tevreden is met zijn baan, dan zal hij/zij gewoonlijk:

a. voor een promotie vechten
b. een verzoek om verandering of overplaatsing doen aan de taakgroepleider of PZ
c. een andere bijdrage gaan leveren binnen het totale te verrichten werk
d. ander werk gaan doen of een andere baan zoeken.

Blok 3.3 Vragen met betrekking tot het cultuuronderzoek (ontleend aan Handy, 1978).
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Kanttekeningen Deze methode heeft als potentieel nadeel dat een persoonlijke 
bij onderzoek voorkeur van een individu voor een bepaald antwoord

(bijvoorbeeld "b") de uitkomst zou kunnen beïnvloeden. Uit geen
van de geretourneerde formulieren bleek echter dat systematisch
sprake was van één antwoord dat in extreme mate voorkwam (in
enkele gevallen was sprake van zeven antwoorden op één
cultuursoort, maar deze waren dan verspreid over de vragenlijst).
Een voordeel is dat de kans op fouten bij de verwerking van de
gegevens kleiner is. Een ander aspect met betrekking tot het
onderzoek betreft de vraag of met dit onderzoek daadwerkelijk
waarden en normen worden gemeten? Op zich kan die vraag met
"ja" worden beantwoord, omdat de antwoorden concreet een
aantal waarden en normen weergegeven. In het verlengde hiervan
is het echter de vraag of die cultuurelementen worden gemeten
die bij taakgroepontwikkeling het belangrijkste zijn? Met name
vraag 3 lijkt  minder te passen bij het subtiele samenspel van een
taakgroep, aangezien er wordt uitgegaan van de aanwezigheid van
onderlinge concurrentie. De overige vragen lijken daarentegen
wel behoorlijk aan te sluiten. Al met al lijkt daarmee het model
van Handy (1978) bruikbaar voor het meten van de
cultuurontwikkeling.

3.6.3 Het onderzoek naar de integratie van de technici
Aanleiding In het kader van het ontwikkelen van taakgroepen en met 
onderzoek betrekking tot de ontwikkeling van de samenwerking in die

taakgroepen is de integratie van de technici interessant. In de
praktijk is namelijk een veelgehoorde klacht dat deze integratie
één van de grote problemen is bij de ontwikkeling van
taakgroepen. Daarmee ontstaan twee vragen:
• Is er sprake van een moeilijke integratie van technici in

taakgroepen? En zo ja, welke oorzaken zijn er hiervoor aan te
wijzen?

• Welke mogelijkheden waren er om technici te integreren?

Beschrijving Door middel van het verzamelen en analyseren van de resultaten
onderzoek uit interviews, groepsgesprekken en waarnemingen wordt een

poging gedaan de eerste vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.
Bij de beantwoording van de tweede vraag wordt gebruik gemaakt
van de mogelijkheden om de cultuur in stand te houden of te
veranderen (Alblas en Wijsman, 1993), zoals aangegeven in
hoofdstuk 2. Dit zijn:
• Selectie en aanname van personeel dat past in de cultuur.
• Promotie van medewerkers die de belangrijke waarden,
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normen en opvattingen in de organisatie actief ondersteunen
en uitdragen, maar ook ontslag van degenen die zich afwijkend
gedragen.

• Opleidingen en trainingen die medewerkers stimuleren om de
gewenste gedragingen aan te leren en waarden over te nemen.

• Rituelen waarmee essentiële zaken steeds weer worden
benadrukt en ervoor zorgen dat de organisatieleden gevoelens
van gemeenschappelijkheid beleven.

• Socialisatie, dat een krachtig middel is om gewenste
gedragingen en opvattingen aan te leren en te bekrachtigen.
Daarbij kunnen beloningen en voorbeeldgedrag van
leidinggevenden een belangrijke rol spelen.

Middels interviews, groepsgesprekken en waarnemingen is
bekeken welke van deze punten houvast boden bij de integratie
van technici.
Bij het onderzoek wordt de aandacht gericht op de ontwikkeling
van de "oude monteurs" naar technisch productiemedewerkers en
niet op bijvoorbeeld de voormannen die technisch
productiemedewerkers werden. Deze laatsten waren al veel meer
geïntegreerd in de directe productieorganisatie, zodat er veel
minder sprake was van integratie c.q. integratieproblemen.

3.7 Het onderzoeken van de prestatieontwikkeling
Beschrijving Bij de metingen van de bedrijfsprestaties is het de bedoeling de 
onderzoek ontwikkelingen ten aanzien van flexibiliteit, beheerstheid,

innovativiteit, kosten en personeel in beeld te brengen. Daarbij is
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande
praktijkmetingen in de organisatie. Dit wordt in hoofdstuk 8
verder uitgewerkt.

Kanttekeningen Bij het gebruiken van reeds bestaande metingen zijn er twee
gevaren. Ten eerste is er het gevaar van een gebrek aan
consistentie in de tijd en ten tweede kan er sprake zijn van een
tekort aan objectiviteit. Deze twee aspecten worden hieronder
uitgewerkt.

1. Consistentie Daarbij moet vooral worden gewaakt voor veranderende 
in de tijd definities van de metingen in de tijd. Door bijvoorbeeld de

aanwezigheid van nieuwe mensen, nieuwe systemen en andere
invloeden kunnen de metingen of de resultaten van deze
metingen namelijk soms veranderen. Hierdoor wordt interne
vergelijking van de gegevens in de tijd bemoeilijkt en komt de
betrouwbaarheid van uitspraken op basis van de meetgegevens
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onder druk te staan. Dit betekent dat primair als eis wordt gesteld
dat de definitie niet verandert in de loop van de tijd. Waar dit
toch onvermijdelijk blijkt, zal moeten worden bekeken welke
consequenties de verandering heeft voor de consistentie van de
betreffende meting.

2. Objectiviteit Een ander aspect met betrekking tot het volgen van
bedrijfsmatige prestaties in de tijd betreft de objectiviteit. In een
aantal sociotechnische onderzoeken wordt namelijk gebruik
gemaakt van subjectieve waarneming van de ontwikkeling van de
bedrijfsprestaties, waarbij een organisatielid wordt geïnterviewd.
Daarbij wordt in een aantal gevallen de indruk gewekt dat het
betreffende organisatielid direct betrokken is (geweest) bij de
sociotechnische veranderingen, waardoor de objectiviteit nog
verder kan afnemen. Daarom is het, om een goed beeld te
krijgen, van belang om de daadwerkelijke prestatieontwikkeling
kwantitatief te volgen. Hiervan is in dit onderzoek gebruik
gemaakt.

3.8 Het onderzoeken van het sociotechnische
veranderingsproces

Beschrijving Bij het volgen van het veranderingsproces, dat zich in de loop van
onderzoek de tijd ontwikkelde, is gebruik gemaakt van de theoretische

beschrijving in hoofdstuk 2. Een aantal belangrijke elementen
hieruit worden gevolgd in de casesituatie. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van observaties, interviews en gesprekken in
groepsverband. Zie hiervoor hoofdstuk 9.

3.9 De validiteit van het onderzoek
Beperkingen Bij een onderzoek, zoals dat hier wordt besproken, zijn er met 
validiteit name vijf aspecten die de validiteit van het onderzoek zouden

kunnen beperken. Deze aspecten zijn: subjectiviteit, opzet
onderzoek, gebruikte meetmethodes, ontwikkelingen (in de tijd
en in de omgeving) en generalisatie. De eerste vier hebben
betrekking op de interne validiteit, de laatste op de externe. Ze
worden hieronder uitgewerkt.

1. Subjectiviteit Ten aanzien van de interne validiteit is er allereerst het gevaar van
subjectiviteit, omdat de onderzoeker onderdeel is van de
organisatie in de casesituatie. Om deze subjectiviteit zoveel
mogelijk te voorkomen, zijn een aantal maatregelen genomen:
• Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kwantitatieve data

uit enquêtes en resultaatmetingen. Waar dit niet mogelijk was,

111

hoofdstuk 3.qxd  16-2-2003  21:42  Page 111



is geprobeerd de waarnemingen te kwantificeren of gebruik te
maken van indirecte waarnemingen. Hiermee werd gestreefd
naar een maximale eliminatie van subjectiviteit van de
waarneming.

• Waar het voorhanden was, is gebruik gemaakt van
(wetenschappelijke) rapportages van derden, zoals ze in
paragraaf 3.3 reeds werden genoemd.

• De resultaten van de waarnemingen en de analyses zijn
voorgelegd aan diverse betrokkenen in het ontwerp- en
ontwikkelingsproces. Dit waren de opeenvolgende managers
van de totale productie-eenheid, het hoofd van de
verpakkingsafdeling ten tijde van het herontwerp en de
implementatie en een medewerker die in de functionele
verpakkingsorganisatie groepsleider was en in de
stroomsgewijze organisatie taakgroepleider van
(achtereenvolgens) twee taakgroepen was.

Door deze maatregelen mag worden verwacht dat de mate van
subjectiviteit tot acceptabele proporties is teruggebracht.

2. Opzet In het verlengde van subjectiviteit is een risico voor de interne 
onderzoek validiteit van het onderzoek dat een deel van de gebruikte

onderzoeken in de loop van het onderzoekstraject is opgezet.
Hierdoor moest gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige
metingen en gegevens in plaats van onderzoeken en metingen die
voortkomen uit een vooraf gedefinieerd (theoretisch)
sociotechnisch concept. Als zo'n concept vooraf aanwezig is,
ontstaat een zuiverdere manier van onderzoeken, zodat
bijvoorbeeld bedrijfsmatige prestaties gerichter kunnen worden
gevolgd en het samenspel ook ten opzichte van de functionele
situatie kan worden geanalyseerd. Gezien de grote hoeveelheid
gegevens die bij het case-onderzoek voorhanden was, lijkt een
goede analyse echter toch mogelijk. De volledigheid van het
onderzoek naar de diverse aspecten uit het hiervoor gedefinieerde
sociotechnische concept, zou echter wel bij een zuiverdere aanpak
zijn gebaat.

3. Gebruikte Ten derde kan de interne validiteit van het onderzoek onder druk 
meetmethodes komen te staan door de gebruikte meetmethodes en de specifieke

uitwerkingen hiervan. Hieraan is bij de beschrijvingen van de
onderzoeksmethodes aandacht besteed.

4. Ontwikke- Bij een longitudinaal onderzoek kunnen verder met name drie 
lingen ontwikkelingen roet in het eten gooien voor wat betreft de
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interne validiteit. Allereerst verandert de medewerkerpopulatie in
de loop van de tijd door de komst en het vertrek van
medewerkers. De verwachting is echter dat de invloed van
eventuele populatiewijzigingen nihil zal zijn, zoals in het
onderzoek van Wall c.s. (1986). Zij nemen dit aspect wel mee in
een onderzoek in de Britse confectie-industrie. Daarbij komen zij
tot de conclusie dat wijzigingen in de populatie niet leiden tot
significante veranderingen in het responsgedrag van die populatie.
Aangezien in het case-onderzoek de demografische kenmerken,
zoals de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen en het
opleidingsniveau, in de verpakkingsafdeling in de
onderzoeksperiode nauwelijks is veranderd, wordt derhalve
verwacht dat het responsgedrag niet significant wijzigt.
De tweede ontwikkeling die effect kan hebben op de validiteit van
het onderzoek heeft betrekking op de consistentie van de
metingen. Door bijvoorbeeld de introductie van nieuwe systemen
wordt vergelijking van de verzamelde gegevens in de tijd
bemoeilijkt. Waar dergelijke ontwikkelingen optraden, zijn de
effecten ervan in beeld gebracht en beoordeeld.
De derde ontwikkeling betreft de ontwikkeling van de omgeving.
Bij dit onderzoek is namelijk geen gebruik gemaakt van een
referentiegroep. Daardoor is het mogelijk dat een waargenomen
ontwikkeling binnen de verpakkingsafdeling deel uitmaakt van
een ontwikkeling in een groter verband (bijvoorbeeld in de gehele
organisatie of in de maatschappij). Dit dient men daarom bij het
beschouwen van de beschreven ontwikkelingen in het
achterhoofd te houden.

5. Generalisatie Met betrekking tot de externe validiteit is de generaliseerbaarheid
van de resultaten een aandachtspunt, aangezien er sprake is van
één case. Hierdoor zouden de onderzoeksresultaten slechts geldig
zijn binnen de context van de organisatie waarbinnen het
onderzoek is uitgevoerd. Theoretische generalisatie zou wellicht
uitkomst kunnen bieden. Hillebrand en Kok (1999, p. 78)
definiëren theoretische generalisatie als: "Het geldig verklaren van
de gevonden resultaten van een onderzoek van één of enkele
gevallen voor een grotere populatie op basis van een logische
bewijsvoering van de resultaten". Ze stellen daarbij wel dat de
generalisatie alleen geldt voor soortgelijke situaties, dat wil zeggen
situaties met dezelfde kritische kenmerken. In de sociale context
van een organisatie is echter sprake van een veelheid aan
kenmerken, waarvan de dominantie niet precies is vast te stellen.
Derhalve moet voorzichtigheid in acht worden genomen met het
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toepassen van theoretische generalisatie.
Door de grote hoeveelheid kenmerken of variabelen, die in een
casesituatie een rol kunnen spelen, biedt toetsing aan andere
onderzoeken meer houvast. Daarom zullen de gevonden
resultaten uit het case-onderzoek worden vergeleken met een
viertal andere longitudinale studies.
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4 Naar taakgroepen op een farmaceutische
verpakkingsafdeling

Inleiding Het case-onderzoek betreft het onderzoek naar de lange termijn
ontwikkeling (1990-1999) van taakgroepen binnen de
verpakkingsafdeling van een farmaceutisch productiebedrijf.
Allereerst wordt een algemene beschrijving gegeven van het
bedrijf en de afdeling. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op
de situatie zoals die bestond tot het moment van "kantelen" van
de afdeling eind 1993: de startsituatie. Paragraaf 4.3 gaat in op de
aanleiding om te veranderen. In paragraaf 4.4 wordt een globaal
overzicht gegeven van de veranderingen in de tijd en de bereikte
resultaten. Deze worden vervolgens uitgewerkt in de paragrafen
4.5 tot en met 4.9. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
aantal praktijklessen die uit de case kunnen worden getrokken.

4.1 Algemene beschrijving van het bedrijf en de afdeling
Bedrijf Het bedrijf uit de case maakt onderdeel uit van een groot

chemisch concern. Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 10.000
medewerkers in dienst en een omzet van ongeveer 1,1 miljard
euro.

Productiebedrijf Het productiebedrijf uit de case heeft als hoofdtaken:
• Het produceren van parenteralia10, solids (tabletten en

capsules) en speciale producten (extrusieproducten).
• Het verpakken van deze producten.
Er werken ruim 400 medewerkers.

Afdeling Een van de afdelingen binnen het productiebedrijf is de 
Verpakking verpakkingsafdeling.

Het is de taak van deze verpakkingsafdeling om de
geneesmiddelen die in de andere afdelingen c.q. op andere
locaties zijn gemaakt klantspecifiek te verpakken. In de periode
1990 - 1999 betreft dit met name twee soorten producten:
parenteralia (injectiepreparaten) en solids (tabletten en capsules).
Voor het verpakken van deze producten zijn een aantal
activiteiten in de afdeling ondergebracht. De belangrijkste
activiteiten zijn in blok 4.1 weergegeven.
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10Parenteralia zijn geneesmiddelen die buiten het maag-darm-kanaal om worden toegediend,
zoals bijvoorbeeld injectievloeistoffen
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Complexiteit De complexiteit van de orderstroom binnen de
verpakkingsafdeling blijkt onder andere uit het grote aantal
verschillende presentaties, namelijk ongeveer 5000: met of zonder
bijsluiter, met 1 of meer strips of ampullen per verpakking, et
cetera. Dit leidt zeker in een farmaceutische organisatie tot de
nodige organisatorische complexiteit, aangezien een verwisseling
van producten of verpakkingsmaterialen desastreuze gevolgen
kan hebben en dus moet worden voorkomen. Zie voor een
voorbeeld van een gevolg van een verwisseling figuur 4.1.

116

• Productiewerkzaamheden:
• Verpakken van tabletten in doordrukstrips ("strippen").
• Visueel nakijken van doordrukstrips.
• Sachetteren van doordrukstrips.
• Aftellen van tabletten en capsules in containers.
• Bedrukken van vouwkartons.
• Vouwen van bijsluiters.
• Etiketteren van (afgevulde) tabletcontainers, ampullen 

en flacons.
• Kartonneren van doordrukstrips en containers.
• Verzendgereed maken van verpakt product 

("emballeren" en "palettiseren").

• Technische werkzaamheden:
• Verzorgen van ombouwingen, onderhoud en 

het verhelpen van storingen.
• Beheren van de  technische materialen.
• Realisatie van technische projecten 

(o.a. aanschaf nieuwe machines).
• Validatiewerkzaamheden.
• Voeren van de technische administratie met behulp van 

een technisch informatiesysteem.
• Oplossen van materiaalproblemen.

• Logistieke werkzaamheden:
• Schedulen van de productieorders.
• Bewaken van de voortgang van de productieorders.
• Afroepen van materialen uit het magazijn.

• Werkzaamheden met betrekking tot
kwaliteitsbeheersing:
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles voor, 

tijdens en na de productie.
• Registreren van kwaliteitsgegevens.

• Overige werkzaamheden, zoals:
• Bewaken Veiligheid en Milieu.
• Personeelsaanname, -opleiding en -training.

Blok 4.1 Belangrijkste activiteiten van de verpakkingsafdeling (bron: eigen onderzoek).
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Figuur 4.1 Voorbeeld van een gevolg van een farmaceutische verwisseling (bron: Brabants
Dagblad, 1999).

Onder andere voor het voorkomen van dergelijke verwisselingen
zijn regels opgesteld: de zogenaamde Good Manufacturing
Practices. Deze worden verderop besproken.
Behalve door het grote aantal producten, wordt de complexiteit
ook veroorzaakt door het aantal productieorders. Dit blijken er
ongeveer 5000 per jaar te zijn, waarbij één order gemiddeld uit 2,3
bewerkingen bestaat die sequentieel of parallel worden uitgevoerd.

Personeel Het personeel van de verpakkingsafdeling bestaat uit 150 tot 200
medewerkers, afhankelijk van de bedrijfsdrukte. De globale
samenstelling hiervan is in figuur 4.2 weergegeven. Hieruit blijkt
dat een groot gedeelte van het personeel vrouwelijk is en dat
medewerkers veelal een LBO-niveau hebben. Verder is ongeveer
de helft van de dienstverbanden een parttimeverband. Daarbij
geldt dat hoe groter het aantal parttimers is, hoe meer
medewerkers er logischerwijs nodig zijn voor een bepaalde
hoeveelheid werk. Dit heeft onder andere consequenties voor de
communicatie en voor de benodigde inspanningen van de
leidinggevende.

Figuur 4.2 Personele samenstelling verpakkingsafdeling (bron: eigen onderzoek, 1996).
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4.2 De beschrijving van de startsituatie

Rationele 
ontwikkeling

Blok 4.2 Ontwikkelingen naar een meer functionele organisatie van de verpakkingsafdeling in
de jaren 1970 - 1980 (bron: Rutjes, 1989).
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Productie van doordrukstrips:
Het eerste voorbeeld van een verandering in de loop van de jaren
zeventig van de vorige eeuw van een procesgewijze naar een meer
functionele organisatie betreft het maken en nakijken van
doordrukstrips. De strips werden gemaakt op een
dieptrekmachine. In deze machine werden de tabletten in de
pockets van een kunststoffolie werden gebracht en vervolgens
bedekt met aluminiumfolie. Na uitstansing ontstaat een
doordrukstrip.
Oorspronkelijk werden doordrukstrips alleen visueel op fouten
nagekeken en daarna ingepakt door een groep nakijksters aan een
lopende band, die in dezelfde ruimte achter de dieptrekmachine
gekoppeld was. In 1970 werd de afdeling opnieuw ingericht,
waarbij de lopende banden door een wand werden gevoerd, zodat
de nakijksters in een ruimte gingen werken, die gescheiden was
van de ruimte waarin zich de dieptrekmachines bevonden.
Hierdoor werd het contact met het actieve product sterk
gereduceerd, ook al omdat vanaf dat moment werd
voorgeschreven dat een medewerkster nooit langer dan 2 uur per
dag de dieptrekmachine mocht bedienen.
Het nadeel van dit controlesysteem was echter dat bij elke
stilstand van de machine (storing of het opzetten van een nieuwe
rol folie) de gehele groep nakijksters aan de lopende band op non-
actief werd gesteld, waardoor een groot aantal arbeidsuren
verloren ging. Eind 1976 is daarom voorgesteld de lopende banden
door de wand te verwijderen en de strips in het vervolg direkt
achter de machine te storten in dozen en deze dozen daarna af te
voeren naar een speciale afdeling (de Centrale Nakijkafdeling)
waar de strips konden worden nagekeken (Rutjes, 1989). En aldus
geschiedde.

Verpakken van injectiepreparaten:
Een ander voorbeeld van de overgang naar een meer functionele
organisatie had betrekking op het etiketteren en verpakken van
parenterale producten. Daarbij werd overgeschakeld van
handmatig verpakken van de ampullen en flacons in ampullendozen
(een soort sigarendoosjes) naar het gebruik van interieurs waarin
de producten werden verpakt. De interieurs werden vervolgens
verder verpakt in bijvoorbeeld een vouwkarton (Dit project
heette het "I.D.V.-projekt"). Rutjes (1989, deel 3, p. 6) merkte in
dit verband op: "Vroeger waren alle etiketteermachines voor
ampullen en injektieflakons rechtstreeks gekoppeld aan de
insteeklijnen voor ampullendozen. De voorgenomen invoering van
het I.D.V.-projekt noopte ons, uit het oogpunt van kapaciteit,
flexibiliteit en efficiency, centraal te gaan etiketteren."
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Zoals zo veel bedrijven is het productiebedrijf groot geworden in
de jaren na de Tweede Wereldoorlog, onder andere door het
toepassen van managementtools die in die jaren zeer gangbaar
waren. Hierbij kan met name worden gedacht aan het toepassen
van de in hoofdstuk 1 genoemde rationele principes. Zo was er
binnen de verpakkingsafdeling sprake van ontwikkelingen naar
een functionelere indeling in de jaren zeventig van de vorige
eeuw. Enkele voorbeelden hiervan staan in blok 4.2 beschreven.

Traditionele Op basis van dergelijke ontwikkelingen ontstond een typische 
organisatie traditionele organisatie. Jongetjes (1983) geeft hiervan een

sprekend voorbeeld. In het kader van een onderzoek naar de
reductie van het uitvalspercentage bij het maken van
doordrukstrips (de zogenaamde semiproductie) kwam hij namelijk
tot een klassiek beeld van de structuur, de motivatie en het
verantwoordelijkheidsgevoel. Deze zijn in blok 4.3 beschreven.

Blok 4.3 Bevindingen ten aanzien van de structuur, motivatie en het
verantwoordelijkheidsgevoel bij het hanteren van traditionele werkwijzen binnen de
verpakkingsafdeling (bron: Jongetjes, 1983).

Kenmerken Naast het genoemde voorbeeld, bleken uit onder andere 
afdeling onderzoek van Kalasek (1991) en uit waarnemingen van
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"De directe besturingsmogelijkheden liggen bij verschillende groepen
(personen), namelijk de machinestellers en de bedieningsmeisjes.
Deze groepen hebben geen directe organisatorische relatie met
elkaar" (p. 64). Ten aanzien van de motivatie worden door Jongetjes
kanttekeningen geplaatst bij het omgaan met de kwaliteitscontrole:
"Momenteel wordt tijdens het productieproces, in de
semiverpakking, de kwaliteit buiten het bedieningsmeisje om, door
verschillende personen gecontroleerd:
• De groepsleider.
• Een kwaliteitscontroleur van de afdeling Verpakking.
• Een quality inspector van de afdeling Quality Control.
Door deze controles krijgt men een aantal malen een
momentopname van de kenmerken:
• Aangebrachte productiedatum.
• Chargenummer(s) tablet(ten).
• Foliecodering.
• Visueel voorkomen van de strip.
Na de semiproductie worden de producten op de "nakijk" honderd
procent visueel gecontroleerd. De indruk bestaat dat dit een
negatieve invloed heeft op het verantwoordelijkheidsgevoel van het
personeel, tijdens het bedienen van de "dieptrekmachines"." (p. 68)
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medewerkers een aantal kenmerken van de traditionele organisatie
van de verpakkingsafdeling, te weten:
• Wederzijds wantrouwen tussen afdelingsleiding en

medewerkers, wat tot uiting kwam in opmerkingen zoals: "De
enige reden dat ze een stap zetten bij het lopen, is dat ze
anders omvallen" (van de leiding) tegenover "Ze weten niet
wat ze willen…" (van de medewerkers).

• Interne gerichtheid van de afdeling en van groepen binnen de
afdeling, waarbij men zich afzet tegen anderen zoals Product
Inspection (d.w.z. kwaliteitscontrole), Produktieburo (planning
van productieorders), maar ook het voorste gedeelte van de
afdeling tegen het achterste gedeelte. Op ludieke wijze kreeg
dit laatste vorm in een aantal voetbalwedstrijden van "FC
VOOR" tegen "FC ACHTER". Kalasek (1991) stelt in dit
verband dat er sprake was van onvoldoende aanwezige
samenwerking/afstemming zowel tussen als binnen de
afdelingen (hokjesgeest).

• Sociale controle binnen de groepen van medewerkers,
waardoor de groepsnormen leidend waren. Zo werd het in
principe niet geaccepteerd als iemand een "rookpauze"
oversloeg.

• Een soms hoog verzuim en niet optimale motivatie (Kalasek,
1991). Daarnaast constateerde zij dat de organisatie niet over
de nodige flexibiliteit beschikt, omdat mensen niet op
verschillende plaatsen op verschillende taken konden worden
ingezet en de verantwoordelijkheden bovendien niet
voldoende naar beneden toe werden gedelegeerd.

• Een scheiding tussen denken en doen kwam tot uiting door
onder andere:
• Het toekennen van de verantwoordelijkheid voor de

uitvoering van de in-proces-controles aan de groepsleiders
(medewerkers in de verpakkingslijnen verrichtten alleen
bedienende en zuiverende werkzaamheden).

• De verantwoordelijkheid van "het Technisch Buro" voor
keuze, aanschaf (na goedkeuring door het management) en
onderhoud van de apparatuur.

• De plaatsing van de logistieke aansturing (scheduling) en
kwaliteitscontroles bij "het Afdelingsburo".

Kalasek (1991) constateerde in dit kader dat de speelruimte op
de arbeidsplaats met betrekking tot inhoud van het werk,
tempo van het werk, wijze van werken, werkplek,
werkcontacten en persoonlijke contacten voor een aantal
functies (de laagste niveaus in de organisatie) binnen Productie
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nihil is. "Het denken en doen is gescheiden … de wijze van
werken staat op voorschriften voorgeschreven, mensen zitten
vast aan hun werkplek en kunnen dus de ruimte niet zonder
meer verlaten. De pauzes zijn op vaste tijden, werkcontacten
zijn er wel maar tijdens het werk kan er i.v.m. de hoge graad
van concentratie, niet "gekletst" worden. Persoonlijke
contacten hebben de mensen met hun directe collega's"
(Kalasek, 1991, p. 22).

• De aanwezigheid van een rollencultuur binnen het
productiebedrijf met een sterke nadruk op hiërarchie en
status, waarbij de rechten en plichten zorgvuldig waren
vastgelegd. Vele mensen hadden lange dienstverbanden, veel
leidinggevenden waren reeds lange tijd in de rollencultuur
geconditioneerd en meenden dat het "denken" en "doen"
gescheiden moesten zijn. Aan het "denken" ontleenden de
leidinggevenden per slot van rekening hun macht. De stijl van
leidinggeven had een vrij hiërarchisch karakter. De
communicatie geschiedde overwegend top-down (Kalasek,
1991).

• Een functionele organisatie van de beschikbare middelen in
o.a. "de Etiketteer", "de Nakijk", "de Semi" en "de Drukkerij".

• Een hiërarchische stijl van leidinggeven die onder andere tot
uiting kwam in de sterke betrokkenheid van de afdelingsleiding
bij de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, onder andere
door het besteden van veel tijd aan directe supervisie.
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Figuur 4.3 Organogram van de verpakkingsafdeling in de startsituatie met vijf hiërarchische
lagen (bron: eigen onderzoek).
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Vijf lagen De nadruk op hiërarchie bleek ook uit de sterke gelaagdheid in de
organisatie, waarbij er sprake was van vijf lagen. Dit blijkt
duidelijk uit het organogram van de verpakkingsafdeling in de
startsituatie, zoals weergegeven in figuur 4.3.

Traditionele Het traditionele c.q. functionele karakter van de 
logistiek verpakkingsafdeling en haar omgeving kwam ook naar voren in

de logistieke structuur van het productiebedrijf, zoals die er begin
jaren negentig uitzag. Deze is schematisch weergegeven in figuur
4.4.

Figuur 4.4 Logistieke structuur productiebedrijf begin jaren negentig (bron: van den
Nieuwenhof en Thomassen, 1992). Daarbij maken het Order Handling Department en het
Produktieburo deel uit van de afdeling Logistiek en wordt de kwaliteitsvrijgifte gedaan door de
afdeling Quality Assurance.

Daarbij werd door van den Nieuwenhof en Thomassen (1992)
aangegeven dat het wenselijk is om op order te verpakken om
grote voorraadvorming, vanwege een grote diversiteit aan
eindverpakkingen, te voorkomen. De aansturing van de orders
gebeurde door het Produktieburo, dat onderdeel uitmaakte van de
(centrale) afdeling Logistiek (die geen deel uitmaakt van
Productie). Ook het Order Handling Department, waar de
klantorders werden ontvangen en vertaald naar productieorders
maakte deel uit van de afdeling Logistiek.
Een gereedgekomen order mocht niet zomaar verder worden
verwerkt of worden verstuurd, maar moest eerst door de
(centrale) afdeling Quality Assurance worden vrijgegeven (die
geen deel uitmaakt van Productie).
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In blok 4.4 komt de complexe functionele situatie nog eens naar
voren in een puntsgewijze beschrijving van het logistieke proces.

Blok 4.4 Beschrijving logistieke proces in de startsituatie (bron: van den Nieuwenhof en
Thomassen, 1992).
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• De orderontvangst vond plaats bij het Order Handling Department
(OHD, onderdeel van de centrale afdeling Logistics), die
kredietwaardigheid en minimum ordergrootte checkte. Geboekte orders
kwamen in de orderportefeuille terecht. Een order kon prioriteit krijgen
als:
• De prioriteiten door OHD werden doorgegeven (bijvoorbeeld klant

"out of stock").
• Er sprake was van een introductie van een nieuw product.
Het productiebedrijf hanteerde een standaard orderprocedure voor Local
Companies. Dit betekende dat in principe een levertijd van 17 weken
werd gegarandeerd. Van deze 17 weken waren er 11 bestemd voor het
verpakkingsproces (inclusief de planning daar omheen). Local companies
waren verplicht een forecast af te geven. Deze forecast was niet bepalend
voor de acceptatie van orders. Voor tenders werd de beschikbare
capaciteitsruimte bepaald en werd er vervolgens een levertijd afgegeven.

• Wanneer een order was geboekt en in de orderportefeuille terecht was
gekomen, werd gekeken naar de beschikbaarheid van semi-verpakte
producten, halffabricaten en verpakkingsmaterialen.

• Bestellingen en productieorders konden nu worden gegenereerd. Het
Produktieburo (onderdeel van de centrale afdeling Logistics) zorgde
ervoor dat de gewenste producten, op een door OHD afgegeven datum,
verpakt beschikbaar waren voor verzending. Acht weken voor de
gevraagde interne levertijd (einde verpakken) kwam de order in de
planning van het Produktieburo terecht. Materialen werden nu
gereserveerd en informatie omtrent de levertijd werd doorgegeven aan
OHD. Orders werden ingepast in formaatruns, zoals die in de
capaciteitsplanning waren bepaald. Drie tot vier weken voor de gevraagde
interne levertijd moest de order worden vrijgegeven voor verpakking. Als
de benodigde materialen niet beschikbaar waren, werden de orders pas
later vrijgegeven. Per week werd een werkorder-vrijgavelijst samengesteld. 

• Vrijgegeven orders werden, nadat controle had plaatsgevonden,
opgenomen in het Order Combinatie Systeem (OCS). In dit OCS werden
de voor- en eindbewerkingen gedefinieerd. Doel was om de voortgang van
verpakkingsorders te bewaken. De detailplanning was de basis voor de
interne besturing van de afdeling en was gericht op een tijdige realisatie
van de geaccepteerde werkorders. De taak van het Afdelingsburo was om
binnen de formaatrun, de ideale volgorde te bepalen op basis van de
gevraagde levertijd en subformaatplanning.

• Lijnleidsters ontvingen een planning met verpakkingsorders van het
Afdelingsburo. Zij konden orders afroepen met behulp van het OCS.
Vervolgens werden de diverse materialen naar de lijn/machine gebracht en
kon de orderverwerking plaatsvinden.

• Was een bewerking gereed, dan gingen de uitgaande producten naar het
magazijn en werden ze met behulp van OCS opgeboekt. Het
Afdelingsbureau paste de planning met verpakkingsorders aan, zodat de
lijnleidsters van volgende bewerkingen de orders weer konden afroepen.
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Logistieke Een kenmerk voor een organisatie die functioneel is ingericht,
prestatie zou logischerwijs een gebrek aan procesgerichte indicatoren

kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een doorlooptijdmeting. Voor de
verpakkingsafdeling was dit in ieder geval van toepassing, want
begin jaren negentig waren er geen logistieke prestatie-indicatoren
aanwezig. Door van den Nieuwenhof en Thomassen is
onderzocht wat de logistieke performance in de periode oktober-
november 1991 was op drie eindverpakkingslijnen: CP5, KM7 (op
beide lijnen werden strips en sachets in vouwkartons verpakt) en
I2V (op deze lijn vond het eindverpakken van parenteralia plaats).
In tabel 4.1 is te zien dat er sprake was van doorlooptijden  van
gemiddeld ongeveer 14 weken met een grote standaarddeviatie.

Tabel 4.1 Logistieke performance van de eindverpakkingslijnen CP5, KM7 en I2V ten
aanzien van doorlooptijden (dlt) (bron: van den Nieuwenhof en Thomassen, 1992).

Van de onderzochte orders was door van den Nieuwenhof en
Thomassen (1992) bepaald in welke mate zij de gevraagde interne
levertijd overschreden. De gevraagde interne doorlooptijd was
voor verreweg de meeste orders, volgens de standaard
gehanteerde orderprocedure, 11 weken. Spoed- en tenderorders
konden hiervan afwijken. De overschrijding werd uitgedrukt in
"interne overdue".
Met de "externe overdue" werd aangegeven in welke mate de
individuele orderregels naar verwachting het tijdig combineren en
verzenden van orders zou verstoren. Deze "verwachting" was
berekend aan de hand van de speling die ontstond in het
transportgedeelte van de orderprocedure. De externe overdue
werd als een maat voor leverbetrouwbaarheid gebruikt.
Om de reële leverbetrouwbaarheid te kunnen meten, diende het
moment van orderontvangst door de klant te worden
geregistreerd. In het beleid werd gestreefd naar een
leverbetrouwbaarheid van 95%. Dit betekende dat 95% van de
klantorders tijdig diende te arriveren. Concrete
leverbetrouwbaarheidsmetingen waren niet beschikbaar.
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Lijn Produktie- Afdelings- Verpakken Totale Standaard- 
buro buro dlt deviatie
(dlt in (dlt in (dlt in (in (in
weken) weken) weken) weken) weken)

CP5 7.76 4.86 1.64 14.26 5.26
KM7 8.10 3.58 0.85 12.53 6.28
I2V 9.75 4.78 1.02 15.55 5.95
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In tabel 4.2 is de interne en externe overdue van de onderzochte
lijnen weergegeven. Hieruit blijken (ten opzichte van het streven)
relatief lage leverbetrouwbaarheden.

Tabel 4.2 Interne en externe overdue van de eindverpakkingslijnen CP5, KM7, I2V als
maatstaf voor de leverbetrouwbaarheid (bron: van den Nieuwenhof en Thomassen, 1992).

Invloed Het kwaliteitssysteem in de farmaceutische industrie is gebaseerd 
kwaliteits op de "Good Manufacturing Practices" (GMP-regels). Dit zijn 
systeem wettelijke regels die sinds 1986 in Nederland algemeen geldend

zijn. De primaire GMP-regels betreffen de volgende
onderwerpen: kwaliteitsmanagement, personeel, faciliteiten,
documentatie, productie, kwaliteitsbeheersing, uitbestedingen,
klachten en recall van producten en zelfinspectie. Daarnaast zijn
er specifieke regels voor bijzondere omstandigheden, zoals de
productie van steriele producten. In blok 4.5 staan enkele
voorbeelden van GMP-regels voor een verpakkingsafdeling
(European Commission DG III, 1998). Het toepassen van deze
regels bevordert een houding en werkwijze met de volgende
kenmerken:

· • Het (blindelings) volgen van vooraf vastgestelde en
geautoriseerde regels.

• Controle van de uitgevoerde werkzaamheden door een
"onafhankelijke functionaris".

• Het creëren van een stabiele omgeving waarin verstoringen
zoveel mogelijk worden buitengesloten.

• Het volgen van bureaucratische principes.
Waarschijnlijk heeft dit op de verpakkingsafdeling bijgedragen aan
het ontstaan van de eerdergenoemde kenmerken van een
traditioneel ingerichte afdeling, aangezien ze sterke
overeenkomsten vertonen met de kenmerken van een
bureaucratie (zie hoofdstuk 1).
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Lijn Interne overdue Externe overdue
(% orders) (% orders)

CP5 75% 66%
KM7 46% 24%
I2V 88% 64%
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• "Instructions and procedures are written in an instructional
form in clear and unambiguous language, specifically applicable
to the facilities provided" (p. 24).

• "Operators are trained to carry out procedures correctly" 
(p. 24).

• "Besides the basic training on theory and practice of Good
Manufacturing Practice, newly recruited personnel should
receive training appropriate to the duties assigned to them.
Continuing training should also be given, and its practical
effectiveness should be periodically assessed. Training
programmes should be available, approved by either the head
of production or the head of Quality Control, as appropriate.
Training records should be kept" (p. 29).

• Documents should (p. 35):
• "be approved, signed and dated by appropriate and

authorised persons".
• "be regularly reviewed and kept up-to-date".
• "not be handwritten and any alterations made to the entry

on a document should be signed and dated; the alteration
should permit the reading of the original information".

• "Any deviation from instructions or procedures should be
avoided as far as possible. If a deviation occurs, it should be
approved in writing by a competent person, with the
involvement of the Quality Control Department when
appropriate" (p. 44).

• "When setting up a programme for the packaging operations,
particular attention should be given to minimising the risk of
cross-contamination, mix-ups or substitutions. Different
products should not be packaged in close proximity unless
there is physical segregation" (p. 46).

• "Before packaging operations are begun, steps should be taken
to ensure that the work area, packaging lines, printing
machines and other equipment are clean and free from any
products, materials or documents previously used, if these are
not required for the current operation. The line-clearance
should be performed according to an appropriate checklist" 
(p. 47).

• "Self-inspections should be conducted in an independent and
detailed way by designated competent person(s) from the
company" (p. 57).

Blok 4.5 Enkele Voorbeelden van Good Manufacturing Practices voor een
verpakkingsafdeling (bron: European Commission DG III, 1998).
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4.3 De aanleiding tot veranderen

Inleiding In hoofdstuk 2 werd de theorie van Bolwijn en Kumpe (1991)
besproken. Hierin werd aangegeven dat de omgevingseisen van
een organisatie veranderen van alleen prijseisen naar een
combinatie van concurrentiefactoren. Ook aan de
verpakkingsafdeling werden veranderende eisen gesteld, waardoor
er aanleiding ontstond om de organisatie te veranderen. Deze
aanleiding wordt besproken aan de hand van de volgende
kernwoorden:
• Logistiek.
• Kosten.
• Kwaliteit.
• Personeel.

Logistiek Het streven naar een hoge flexibiliteit in de zin van korte
doorlooptijden, gekoppeld aan een hoge leverbetrouwbaarheid is
niet iets van de laatste jaren, zoals blijkt uit de illustratie in blok
4.6. In 1993 bleek echter dat er sprake was van een doorlooptijd
naar de klant van gemiddeld 17 weken (waarbij 26 weken ook
voorkwam). Volgens het aanwezige "logistiek concept" hoorde dit
echter 10 weken te zijn. Het gevolg van deze situatie was dat
klanten (vaak locale vestigingen) zelf hoge (veiligheids-)voorraden
aanhielden. Daarnaast waren er echter toch regelmatig klachten
over te late leveringen. Voor de verpakkingsafdeling was de vraag
in die situatie echter redelijk stabiel en was het mogelijk lange
(formaat)runs te maken. Als er druk op de doorlooptijd ontstaat,
krijgt het vraagpatroon een steeds grilliger verloop
doorlooptijden, omdat er minder tijd is om orders te "levellen".

Blok 4.6 Voorbeeld van flexibiliteiteis uit 1954 (bron: Paap, 2000, p. 2).
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"…In de praktijk blijkt echter een steeds grotere vraag te ontstaan
van de commerciële sector naar kortere levertijden. Van een serie
opeenvolgende orders werd voor 40% door Afdeling Export een
levertijd gevraagd binnen 2 weken (variërend van 3 tot 12
dagen)…Op grond van het feit dat spoedorders met een
toenemende frequentie het systeem beginnen te ontwrichten, zal
het noodzakelijk zijn een dusdanig systeem te ontwerpen, waarin
deze "spoedorders" niet meer als storing gevoeld worden, maar
als normaal verschijnsel kunnen worden verwerkt."

J. Meijer, 19-6-1954 
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Kosten Met betrekking tot het kernwoord "kosten" waren voor de
verpakkingsafdeling vooral twee soorten kosten van belang,
namelijk de personele kosten en de product- en materiaalkosten
(Manufacturing Result, 1999). Wordt gekeken naar de
ontwikkeling van deze kosten, dan heeft het productiebedrijf wat
betreft de personele kosten, net als veel andere bedrijven, de
efficiencydrive uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
doorgemaakt. Het gevolg hiervan is een sterke nadruk op deze
kosten. Een van de redenen om een andere organisatiestructuur
te overwegen, betrof dan ook de opdracht van het hoger
management op deze kosten te besparen door vermindering van
het aantal "indirecten".
Daarnaast constateerde Kalasek (1991) dat financieel
economische overwegingen een rol hebben gespeeld bij het
besluit om de productie van geneesmiddelen die op recept
verkrijgbaar zijn in het buitenland te gaan uitvoeren. Er was dus
sprake van druk op de personele kosten.
Ten aanzien van de kosten voor producten en materialen kan
worden gesteld dat ze dominant zijn in de kostprijsopbouw:
ongeveer 80% van de productiekosten betreft ingekochte
producten en materialen. Uit het oogpunt van operationele
kostenbeheersing is aandacht voor uitvalbeheersing en
uitvalbeperking daarom zeer zinvol. In de startsituatie kwam het
voor dat producten gemaakt in de ene bewerking tijdens de
volgende bewerking uitgesorteerd werden, omdat ze niet
voldeden aan de (subjectieve) kwaliteitsnormen. Meest typerend
voorbeeld is dat de doordrukstrips op de semi-afdeling werden
gemaakt, waarbij men weliswaar probeerde goede strips te maken,
maar waar de nadruk lag op de hoogte van de output. Bij het
nakijken van deze strips verdwenen er vervolgens veel in de
afvalbakken. Gezamenlijke aandacht van medewerkers in de
verschillende opeenvolgende bewerkingen is hiervoor gewenst.

Kwaliteit Met betrekking tot het omgaan met veranderende kwaliteitseisen
constateerde Kalasek (1991) dat de vele regels en voorschriften
het doorvoeren van veranderingen in de organisatie
bemoeilijkten. De flexibiliteit kon maar tot een bepaald niveau
worden doorgevoerd. Verder stelde ze vast dat overheden steeds
strengere eisen stelden met betrekking tot de houdbaarheid en de
productie van geneesmiddelen die op recept verkrijgbaar waren.
Daarbij werd van de productie geëist dat iedere processtap een
degelijke controle (door medewerkers van de productie èn de
kwaliteitsdienst) zou ondergaan. Ook constateerde ze dat de

128

hoofdstuk 4.qxd  24-2-2003  20:45  Page 128



uitwerking die deze eisen voor de productie had, als volgt kon
worden weergegeven:
• Er mocht steeds minder op voorraad worden geproduceerd,

hetgeen tot gevolg had dat de productie pas begon als een
klant een order had geplaatst. Doordat de geneesmiddelen
alleen binnen de houdbaarheidstermijn verkocht mochten
worden, vroeg de klant steeds meer om kleinere hoeveelheden
geneesmiddel per verpakking. Daarnaast had de vraag van de
klant tot gevolg dat het assortiment van verpakkingsmaterialen
aanzienlijk moest worden uitgebreid en dat de
verpakkingsmachines geschikt moesten zijn voor meerdere
productpresentaties.

• Medewerkers moesten tijdens de productie speciale kleding
dragen.

• De kwaliteitseisen ten aanzien van het product en de productie
namen toe. De controles die tijdens de productie
plaatsvonden, moesten ook door mensen van buiten de eigen
afdeling worden uitgevoerd. Bovendien moeten steeds meer
in-proces-controles worden uitgevoerd.

• Ieder land stelde zijn eigen eisen ten aanzien van het product
en de productie. Als er bijvoorbeeld orders voor Canada
moesten worden geproduceerd dan kwam eerst de Canadese
inspectie het productieproces inspecteren.

Teneinde de kwaliteit te waarborgen en aan de toenemende eisen
vanuit het kwaliteitssysteem te voldoen, was het derhalve nodig
dat het personeel goed en gestructureerd getraind en gemotiveerd
was.
Derhalve diende kwaliteit meer "in het proces" te worden
ingebouwd, onder andere doordat het productiepersoneel zich
verantwoordelijk zou voelen voor de kwaliteit van het afgeleverde
werk en dat dit (ook in de beleving van medewerkers) geen
primaire taak van de kwaliteitsafdeling (Product Inspection) zou
zijn. Zo kwam het voor dat medewerkers ongezien een verpakte
eenheid aan een kwaliteitscontroleur gaven die een controleronde
liep. Zelf controleren was niet nodig, als de kwaliteitscontroleur
de controle uitvoerde, was het immers (ook) goed. Een ander
voorbeeld van gebrekkige betrokkenheid bij kwaliteit betrof het
blindelings invullen van de in-proces-controle resultaten, zonder
de controles daadwerkelijk kritisch te hebben uitgevoerd. Het
proces globaal bewaken werd door betreffende medewerkers
voldoende geacht, de voorgeschreven in-proces-controles werden
slechts als ballast ervaren (nodeloos "papieren invullen waar
niemand nog ooit iets mee doet").
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Personeel Ten aanzien van de ontwikkelingen op personeelsgebied is onder
andere de wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld de
arbeidsomstandigheden in de loop der jaren sterk veranderd. Zo
staat in de Arbeidsomstandighedenwet (1995) dat monotoon
werk zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Binnen de
verpakkingsafdeling was de meest kritische activiteit in dit kader
het visueel nakijken van doordrukstrips, waarmee de kwaliteit van
de strips werd zeker gesteld. Hierbij was uit Arbo-oogpunt echter
sprake van een ongewenste situatie. De betreffende medewerkers
werden namelijk geacht de hele dag (weliswaar onderbroken door
regelmatig een pauze) met een tempo van 1200 - 1400 strips per
uur de nakijkwerkzaamheden te verrichten.

Andere Op basis van de sociotechnische theorie zoals die eerder werd 
organisatie besproken en de hier boven staande bevindingen met betrekking

tot de omgevingsontwikkelingen, is het logisch dat de traditionele
inrichting wordt losgelaten en dat wordt gekozen voor een
sociotechnisch herontwerp. Dit wordt bevestigd door Hoevenaars
(1990), die in een onderzoek naar de mogelijkheden tot
stroomsgewijs organiseren, met betrekking tot de gehele
productiesector constateerde: "Zowel op basis van de visie van
het eigen management als op basis van de theoretische blik, kan
worden gesteld, dat de prestaties van het productiebedrijf door de
jaren heen licht verbeterd zijn, maar dat er geen volledige
tevredenheid bestaat over de huidige situatie. Zowel bij het
management als bij de onderzoeker leven ideeën om
veranderingen aan te brengen. Zo wil het management graag
vernieuwing in de organisatie aanbrengen, om het funktioneren
op sociaal en logistiek gebied te verbeteren" (p. 19).

4.4 Een globaal overzicht van de veranderingen en de
bereikte resultaten

Vijf fasen Hiervoor is de uitgangssituatie voor de casestudie beschreven,
namelijk de bedrijfsbeschrijving, de oorspronkelijke situatie en de
aanleiding tot veranderen. En daarmee is het verhaal slechts
begonnen. In de volgende paragrafen worden de ontwikkelingen
beschreven die in tien jaar "ontwikkelen van en werken met
taakgroepen" hebben plaatsgevonden. Aan de hand van
interviews met betrokkenen (medewerkers en management),
waarnemingen in de loop der jaren en de bestudering van
verslagen (met name verslagen van veranderingsprojecten en
werkoverleggen) wordt een beeld geschetst van het
veranderingsproces, waarbij vijf fases worden onderscheiden.
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Daarbij zijn activiteiten die voor een groot deel in een fase vielen
en voor kleinere delen in andere fases bij die eerste fase
ondergebracht. De fases zijn:
• Ontwerpfase.
• Uitwerkingsfase.
• Implementatiefase.
• Afbouw- en herbezinningsfase.
• Verbeteringsfase.
Deze komen in deze paragraaf kort aan bod. In de volgende
paragrafen worden ze uitgebreider besproken, gevolgd door de
analyse van de ontwikkelingen ten aanzien van de vijf
sociotechnische elementen, te weten: de kwaliteit van de
organisatie, de kwaliteit van de arbeid, de kwaliteit van de
arbeidsrelaties, de bedrijfsmatige prestaties en het sociotechnische
veranderingsproces.

Ontwerpfase De ontwerpfase vond plaats in 1990 en 1991. De belangrijkste
onderwerpen hierin waren:
• Het opzetten en uitwerken van een stroomsgewijs herontwerp

(in concept).
• Het vergelijken van het herontwerp met een alternatief.
• Het kiezen van het stroomsgewijze herontwerp.
Het resultaat van deze fase was een conceptontwerp van de
nieuwe stroomsgewijze organisatie.

Uitwerkingsfase Tijdens de uitwerkingsfase in 1992 en 1993 vonden op basis van
het conceptontwerp een aantal activiteiten plaats, zoals:
• Uitwerking van het conceptontwerp in een concrete

organisatie.
• Voorbereiden van de implementatie.
• Zorgdragen voor de adviesaanvraag bij de ondernemingsraad.
Hiermee werd in deze fase bijvoorbeeld duidelijk welke
apparatuur en welke personen in welke taakgroep zouden worden
geplaatst. Daarnaast vond in deze fase overleg en communicatie
met zowel de ondernemingsraad (onder andere dus in de vorm
van een adviesaanvraag) en de medewerkers plaats. Het resultaat
van deze fase was een detailontwerp van de nieuwe organisatie.

Implementatie- In de implementatiefase (in 1994 en 1995) werd daadwerkelijk 
fase gestart met het werken in taakgroepen. Dit betekende onder

meer:
• Het invullen van die zaken die in de voorbereiding over het

hoofd waren gezien.
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• Het geven van vorm en inhoud aan de samenwerking in de
taakgroepen.

• Het werken aan de noodzakelijke verbeteringen (onder andere
ten aanzien van de benodigde systemen).

In de implementatiefase werd dus daadwerkelijk gestart met het
werken in de taakgroepen, hetgeen aanvankelijk met de nodige
problemen gepaard ging. In deze fase was er duidelijk sprake van
een hang naar de oude situatie, zoals naar voren kwam in
opmerkingen als: "Vroeger kwam er tenminste nog iets uit de
lijn". De activiteiten in deze fase waren gericht op het aan elkaar
gewend raken, het trainen van de nieuwe taken en de "losse
eindjes" uit het ontwerp zien te verbinden. Veel energie werd in
deze fase daarom gestopt in gewenning aan de nieuwe situatie en
de nieuwe werkzaamheden en de realisatie van systemen om de
taken te kunnen uitvoeren, zoals het invoeren van planborden
waarmee de taakgroep zelf haar orders kon plannen.

Afbouw- en In de afbouw- en herbezinningsfase in 1996 en 1997 was eerst 
herbezinnings- sprake van een forse personele reductie. Daarna stond het 
fase evalueren en bediscussiëren van het werken in taakgroepen

centraal.
Eind 1995 ontstonden er afzetproblemen, waardoor de
hoeveelheid werk binnen de verpakkingsafdeling afnam en er
voor een dertigtal medewerkers in de loop van 1996 een andere
functie moest worden gezocht. Na deze afbouwfase, was er
sprake van een soort herbezinningsfase. Hierin werd zowel aan
het herstel van het wederzijds vertrouwen en samenwerken
gewerkt, als aan het evalueren van de werkwijze tot dat moment.

Verbeteringsfase Tijdens de verbeteringsfase, vanaf 1998, ontstond aandacht voor
het oplossen van de geconstateerde knelpunten ten aanzien van
de gekozen taakgroepstructuur en vooral de aanwezige cultuur.
In deze fase stond in eerste instantie een verdere verbetering van
de logistieke afstemming centraal, aangezien het stroomsgewijs
werken de mogelijkheid bood om een aantal buffers in de stroom
te verwijderen en daarmee de doorlooptijd verder te verkorten.
Na realisatie hiervan werden communicatie, samenwerking,
aansturing en organisatie binnen de taakgroep het onderwerp van
verbetering. Hoewel deze fase doorloopt tot en met 2001, worden
slechts de gegevens tot en met 1999 meegenomen.
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4.5 De ontwerpfase (1990-1991)
Inleiding In de voorgaande paragrafen werd beschreven welke aanleidingen

er, uit de omgeving, waren om een herontwerp te maken van de
organisatie van de gehele Productie-sector. Als alternatief voor
een functionele organisatiestructuur is door Hoevenaars een
aanzet gegeven tot een stroomsgewijze productiestructuur voor
de verpakkingsafdeling. Vanwege de hoge beheersbehoefte werd
gekozen voor deze afdeling, omdat "àlle te verpakken produkten
er 'gehandeld' moeten worden." (Hoevenaars, 1990, p. 22).

4.5.1 De ontwikkelingen in 1990: een eerste herontwerp
Oorspronkelijke In voorgaande paragrafen zijn de kenmerken van de 
situatie oorspronkelijke functionele startsituatie besproken. Hoevenaars

(1990, 1991) neemt echter een andere insteek en komt tot een
viertal functionele clusters binnen de verpakkingsafdeling:
• Cluster a: etiketteren, interieur vormen, kartonneren,

blisterverpakken.
• Cluster b: sachetteren, kartonneren, flowpacken.
• Cluster c: nakijken.
• Cluster d: strippen, aftellen blikken en flacons.

Figuur 4.5 Weergave van de omvang van de stromen tussen de verschillende functionele
clusters, uitgedrukt in het aantal verschillende productgroepen (bron: Hoevenaars, 1990,
1991).

In deze situatie moesten veel producten in hun procesgang van
het ene functionele cluster naar het volgende, zodat er tussen de
verschillende clusters sprake was van productstromen. Dit is in
figuur 4.5 weergegeven, waarbij de cijfers het aantal
productgroepen weergeven dat van de ene cluster naar de
volgende gaat. Op basis hiervan is de aangeslibde
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beheersbehoefte te berekenen door alle "interne" stromen bij
elkaar op te tellen en de uitkomst hiervan te delen door het totaal
van de "externe" stromen, ofwel:
(112+15+34+75+11+1+2) / (119 + 15+161) * 100% = 85%.
Dit betekent dat de "interne" stromen (op basis van
productgroepen) in totaal 85% groter zijn  dan de "externe".
Hierdoor is er voor de beheersing van de "interne" stroom
beheersbehoefte "aangeslibd".

Stroomsgewijs Voor het stroomsgewijze ontwerp werd op basis van een 
herontwerp productstroomanalyse met de SPS (Semi-Parallelle Stromen)-

methodiek het productenpakket van de verpakkingsafdeling
opgedeeld in vier productgroepen of clusters:
• Cluster 1: etiketteren, interieur vormen, kartonneren.
• Cluster 2: strippen, nakijken, sachetteren, kartonneren.
• Cluster 3: strippen, nakijken, kartonneren, flowpacken,

handverpakken.
• Cluster 4: aftellen blikken en flacons, blisterverpakken,

kartonneren.
De productstromen (uitgedrukt in aantal verschillende
productgroepen) die ten gevolge van dit herontwerp ontstaan,
zijn weergegeven in figuur 4.6. Net als bij de functionele
clustering, is ook hier de aangeslibde beheersbehoefte te
berekenen door de som van de "interne" stromen te delen door
de som van de "externe" stromen. Hieruit blijkt een aangeslibde
beheersbehoefte (op basis van aantallen productgroepen) van:
(5+8+4+3+1) / (57+55+118+65) * 100% = 7%.

Figuur 4.6 Omvang tussen de verschillende stroomsgewijze clusters, uitgedrukt in het aantal
verschillende productgroepen (bron: Hoevenaars, 1990, 1991).
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Startsituatie vs. Hoevenaars (1990, 1991) onderscheidde een drietal dimensies 
herontwerp waarop naar productstromen werd gekeken:

• Het assortiment, uitgedrukt in het aantal productgroepen.
• Het volume van de productstroom, uitgedrukt in aantallen

producteenheden (bijvoorbeeld aantal strips en aantal
vouwkartons).

• Het financieel belang, dat wil zeggen dat het volume van de
productstroom in geld wordt uitgedrukt.

Wordt de functionele situatie ten aanzien van het assortiment, het
volume en het financieel belang vergeleken met het herontwerp
dan ontstaat het beeld in tabel 4.3. Hieruit blijkt dat op alle drie
de dimensies sprake is van een afname van de aangeslibde
beheersbehoefte in geval van het herontwerp ten opzichte van de
aangetroffen situatie.

Tabel 4.3 Vergelijking van de aangeslibde beheersbehoeftes in de aangetroffen situatie en het
herontwerp naar aantal producten (assortiment), volume productstroom in aantallen producten
en in geld uitgedrukt (bron: Hoevenaars, 1991).

Voorgestelde Als de stroomsgewijze clusters worden toegewezen aan 
organisatie verschillende taakgroepen, dan werd, volgens het ontwerp van

Hoevenaars, een taakgroep verantwoordelijk voor een compleet
verpakkingsproces van een productgroep. Daarmee kwam zij tot
de conceptorganisatiestructuur in figuur 4.7.

Figuur 4.7 Initieel stroomsgewijs herontwerp (bron: Hoevenaars, 1990).

De taken in een verpakkingslijn bestonden in het begin van de
jaren negentig van de vorige eeuw uit machinebediening, zuiveren
(dat wil zeggen het verwijderen van ordergebonden materialen)
en schoonmaken van de lijn, lineclearance (dit is de vrijgave van

135

operationele 
groep

verpakking

ampullen grote strips kleine strips flacons en
blikken

Aangeslibde beheersbehoefte in de

Aangetroffen situatie Situatie herontwerp

Assortiment Volume Fin. Belang Assortiment Volume Fin. Belang

85% 127% 80% 7% 2% 13%

hoofdstuk 4.qxd  24-2-2003  20:45  Page 135



de lijn voor een volgende order), in proces controles, het
afroepen van te verpakken orders en het bestellen van
hulpmaterialen. Hoevenaars (1990) stelde voor om dit binnen de
taakgroepen uit te breiden met taken zoals:
• Instellen van machines.
• Ombouwen van machines.
• Verrichten van onderhoud.
• Scheduling.
• Controleren van het eigen werk.
• Verzorgen van de interne opslag en het transport.
• Signaleren van storingen.
• (Laten) verhelpen van storingen.
• Bewaken van de directe kosten.
• Verzorgen van de materiaal toe- en afvoer.
• Verzendgereed maken.
Voor de operationele groep werden als taken voorgesteld:
storingen verhelpen, onderhoud verrichten, directe kosten
bewaken en planning en productievoortgang afstemmen.

Bruikbaarheid Hoevenaars heeft de bruikbaarheid van het herontwerp laten 
herontwerp beoordelen door een aantal betrokkenen. In tabel 4.4 is het

resultaat weergegeven.

Tabel 4.4 Overzicht van de visie van de verschillende beoordelaars over het papieren
herontwerp (bron: Hoevenaars, 1991).

Daarbij werd aangegeven dat men voordelen verwachtte op het
gebied van doorlooptijden, tussenvoorraden, storingskansen en
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dus ook kosten. Bovendien zou de voorgestelde organisatievorm
kunnen bijdragen aan de betrokkenheid en motivatie van het
personeel, waardoor het hoge verzuimcijfer zou kunnen dalen.
Hoevenaars (1991) stelt hierbij dat naast de reductie van de
regelnoodzaak ook de regelcapaciteit in de taakgroepen moet
worden verhoogd door de besturing van de orders binnen de
stromen te brengen en ook de tussenopslag daarbinnen te
plaatsen. Volgens haar geeft dit de groep een aantal instrumenten
in handen om adequaat op mogelijke verstoringen te reageren. Te
denken valt hierbij aan het opvangen van spoedorders en van
onverwachte afwezigheid van medewerkers. Bovendien stelt
Hoevenaars dat mag worden verwacht, dat de storingskans kleiner
wordt ten gevolge van de stroomsgewijze organisatie. De kennis,
behorende bij het product in wording, blijft namelijk binnen de
groep, waardoor - beter dan in de functionele opstelling -
geanticipeerd kan worden op potentiële storingsbronnen.

4.5.2 De ontwikkelingen in 1991: naar een herontwerp
Alternatief De conclusies en aanbevelingen van Hoevenaars werden in eerste 
herontwerp instantie alleen door de manager Productie gedeeld. Uit

onderzoek van Koen (1991) blijkt dat de afdelingsleiding van de
verpakkingsafdeling in eerste instantie niets voelde voor een
dergelijke oplossing. In reactie op het ontwerp van Hoevenaars
koos men liever voor een functioneel herontwerp van de
organisatie, waarbij de oorspronkelijk aanwezige vijf
organisatorische lagen (min of meer kunstmatig) zouden worden
teruggebracht naar drie. Doel van deze ingreep was te komen tot
een snellere en betere communicatie, waardoor de organisatie
overzichtelijker, flexibeler en beter beheersbaar werd. Een
bijkomend voordeel was dat de noodzakelijke
klimaatbeheersingssystemen voor de verschillende processtappen
gecentraliseerd konden worden. Dit alternatieve ontwerp staat in
blok 4.7 beschreven.

Onderzoek Volgens Koen (1991) werd een projectorganisatie ingesteld om de 
alternatieven twee alternatieve structuren nader te onderzoeken. Deze zou gaan

bestaan uit een stuurgroep, een projectgroep (met daarin
voornamelijk de afdelingsleiding) en een werkgroep. De bedoeling
van het project was om het functionele ontwerp van de
afdelingsleiding en het stroomsgewijze ontwerp van Hoevenaars
met elkaar te vergelijken.
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Uitwerken Om de vergelijking tussen de beide herontwerpen goed te kunnen 
stroomsgewijze maken, werd eerst het stroomsgewijze alternatief verder 
herontwerp uitgewerkt. Hieruit bleek dat een aantal aanpassingen

noodzakelijk waren:
• De productgroep ampullen werd qua omvang te groot

gevonden. Derhalve werd besloten deze groep op te splitsen
in twee productgroepen. Teneinde de taakgroepen zo
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In het alternatieve ontwerp van de afdelingsleiding bleef de afdeling
opgedeeld in twee sectoren, waarbij de leiding van de sectorchefs
niet meer strikt was gescheiden per sector. Binnen deze sectoren
was de structuur verder aangepast. De vijf productiegroepen
waren ieder gespecialiseerd in één (eventueel twee)
deelbewerkingen van het productieproces en zouden onder leiding
komen te staan van een meewerkend-voorman. De functies van
groepsleider en assistent-groepsleider kwamen daarbij te
vervallen.

De meewerkend-voorman moest een technisch specialist op het
gebied van de in zijn groep aanwezige apparatuur zijn, waardoor
afhankelijkheid van het Technisch buro gereduceerd werd. Afname
in personele omvang van het Technisch buro was mogelijk.

Ten aanzien van het Afdelingsburo waren geen veranderingen
voorgenomen, scheduling van de productie bleef hier noodzakelijk,
om alle deelprocessen op elkaar af te stemmen. Het gevaar dat
productiegroepen zelfstandig hun proces zouden gaan
optimaliseren zonder afstemming met voorgaande en volgende
groepen bleef in dit ontwerp aanwezig, er was dan sprake van sub-
optimalisatie. Een overzicht van de voorgestelde
organisatiestructuur is hieronder weergegeven (Koen, 1991). 
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Blok 4.7 Samenvatting van het alternatieve herontwerp door de afdelingsleiding (bron: Koen,
1991).
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onafhankelijk mogelijk van elkaar te maken, werd besloten dit
door middel van parallellisatie vorm te geven. Uit onderzoek
bleek dat dit realiseerbaar was.

• De scheiding tussen grote en kleine strips werd als onpraktisch
gekwalificeerd, omdat stripformaten niet direct
productstroomgebonden zijn. Hiervoor in de plaats werd
gekozen voor een binding aan de verpakkingslijn. Producten
werden namelijk altijd toegewezen aan een vaste groep
machines. Hierbij werd, in geval van onverpakt product,
onderscheid gemaakt naar belangrijke farmaceutische
producteigenschappen, zoals de aanwezige actieve ingrediënten.

• De (tussen-)opslag van materialen en (half-)fabrikaat werd
vanwege de indeling en opzet van het productiegebouw als
een probleem gezien. Om dit op te lossen, werd gekozen voor
een opslag die, met uitzondering van het onderhanden werk,
plaatsvond in het centrale magazijn.

Daarnaast werd verwacht dat het verpakken van losse tabletten in
strips of flacons zou moeten plaatsvinden in één aparte
afgesloten ruimte met speciale ruimtelijke condities (de
zogenaamde "semi-verpakkingsafdeling"). Nadere bestudering
bracht echter aan het licht dat verdeling over meerdere "losse"
cabines, verspreid over de afdeling, ook mogelijk was. Hierdoor
kon iedere taakgroep haar eigen "semi-ruimte" krijgen.
Ook op het gebied van de productiebesturing werd een probleem
gesignaleerd, aangezien in de tablettensector het semi-verpakken
(in strips of tabletflacons) veelal op voorraad gebeurde en het
eindverpakken vooral op klantorder. Als oplossing werd gekozen
voor verplaatsing van het klantorderontkoppelpunt tot voor de
afdeling. Om de haalbaarheid hiervan vast te stellen werd een
simulatie uitgevoerd van het gedeelte van het functionele ontwerp
waar tabletten in strips werden verpakt. Koen (1991) kwam op
basis van deze simulatie tot de conclusie dat het binnen de
geldende doorlooptijd voor kartonneerorders van 20 dagen
mogelijk zou moeten zijn om met de bestaande apparatuur ook te
strippen en eventueel te sachetteren. Gezien de lange omsteltijden
van de stripmachines was het wel wenselijk verder onderzoek te
doen naar omsteltijdverkorting.

Aangepast Op basis van de voorgaande overwegingen en aanpassingen 
stroomsgewijs ontstond een herontwerp met vijf taakgroepen (twee groepen 
herontwerp voor het verpakken van parenteralia, één voor het verpakken in

tabletflacons, twee voor het verpakken van tabletten in strips) en
daarnaast een operationele groep.
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Voor wat betreft de taken in de taakgroep kwam Koen (1991) tot
de volgende uitbreiding van taken (bovenop de reeds aanwezige
taken):
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles.
• Instructie of opleiding van nieuw personeel.
• Productievoortgang binnen de groep.
• Signaleren en/of verhelpen van afwijkingen.
• Planning (< 1 week).
• Optimaliseren van het productieproces.
• Signaleren van de personeelsbehoefte en betrokkenheid bij

aanname van nieuw personeel.
• Bijhouden van werkvoorschriften.
• Voeren van werkoverleg.
• Het opstellen van de begroting met betrekking tot personeel,

onderhoud en/of investeringen.
• Registratie van: kwaliteitsgegevens, output, omstellingen &

tijden, materieel en personeel.
• Controle op naleving van de GMP-regels en procedures.
• Opstellen van procedures.
• Adviseren van nieuwe verpakkingen en verpakkingsvormen.
• Maken van kostenoverzichten.

Keuze tussen Na uitvoerige vergelijking werd door de projectgroep het 
alternatieven principebesluit genomen om door te gaan met het herontwerp

gebaseerd op parallelle stromen. De afweging bij dit besluit was
gebaseerd op een aantal criteria, waarvan sommige als kwalitatief
werden getypeerd en sommige als kwantitatief.
Deze criteria zijn:
• Kwalitatieve criteria:

• Arbeidsomstandigheden.
• Beslissingsniveau.
• Betrokkenheid.
• Effectiviteit/flexibiliteit.
• Procesbeheersing.
• Beheersing orderbesturing.
• Kwaliteit van de output.
• Kwaliteit van het productieproces.

• Kwantitatieve criteria:
• Orderdoorlooptijd.
• Voorraadpositie.
• Omstel-/tussenordertijd.
• Kosten ruimte.
• Kosten apparatuur.
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• Personeelskosten (opleiding en inschaling).
• Ziekteverzuim.

Vervolgens werd elk criterium voorzien van een (subjectieve)
weegfactor (waarde 1 tot en met 5) en een (subjectieve) score
(waarde 1 tot en met 3). De som van het product van
wegingsfactor en score leverde per ontwerp een totaalscore op.
Dit is voor de deelnemers aan de besluitvorming (zijnde de
projectgroep en de manager Productie) weergegeven in tabel 4.5.
Daaruit blijkt een voorkeur voor het stroomsgewijze herontwerp.

Tabel 4.5 Afweging van de herontwerpen (bron: Koen, 1991).

Bedenkingen Hoewel werd gekozen voor het stroomsgewijze herontwerp,
bleven er nog wel een aantal bedenkingen. Zo wilde men met
betrekking tot het aanpassen van de lay-out van de afdeling de
mogelijkheid openhouden om terug te keren naar een functionele
indeling. Verder werd het wenselijk geacht het stroomsgewijze
ontwerp gefaseerd in te voeren, eerst voor de parenteralia-
groepen en de aftelgroep aangezien hier reeds orderbesturing
plaatsvond c.q. eenvoudig was te realiseren. Op basis van
ervaringen met deze groepen zou dan verder worden bekeken of
verdere invoering van taakgroepen wenselijk was. Daarnaast
hadden de sectorchefs hun twijfels over het "tijdig op het juiste
niveau" krijgen van het productiepersoneel, als dit al haalbaar zou
zijn. Men achtte alleen (een beperkte) taakverbreding
realiseerbaar. Mogelijke oorzaken betroffen het lage
opleidingsniveau van het productiepersoneel en de cultuur op de
afdeling.
Deze cultuur werd gekenschetst door duidelijke (sociale)
groepsvorming met sterke normen en waarden. Onder andere het
nemen of krijgen van verantwoordelijkheden in de
taakgroepenorganisatie door individuen, zou niet worden
geaccepteerd door delen van het overige productiepersoneel en
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Functioneel Stroomsgewijs
herontwerp herontwerp

Aspecten Project- Manager Project- Manager Max.
groep Productie groep Productie score

Kwalitatief 62 66 73 81 93
Kwantitatief 30 43 32 47 54
Totaal 92 109 105 128 147
Totaal in % 63% 74% 71% 87% 100%
van max. 
score
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leiden tot verwijdering uit de gevestigde groepjes. Daarom werd als
tussenoplossing de mogelijkheid opengelaten om een organisatie te
creëren waarbij binnen elke taakgroep volgens functionele principes
zou worden gewerkt.
Tenslotte waren er vraagtekens ten aanzien van het stroomsgewijze
ontwerp ten aanzien van de (organisatorische) afstand tussen het
"Produktieburo" en de taakgroepen (Koen, 1991).

Verloop her- Over het verloop van de uitvoering van het project merkte Koen 
ontwerpproces (1991) het volgende op:

• De stuurgroep is nooit bijeen geweest, aangezien het hoofd
Productie de noodzaak niet zag om de stuurgroep bijeen te
roepen. "De projectgroep is vanaf het begin met grote
regelmaat … bijeen geweest. Wel is er in het begin
onduidelijkheid geweest over de eigenlijke taak van de
projectgroep, waarna, volgend op een discussie,
overeengekomen is dat de projectgroep verantwoordelijk is
voor het feitelijke herontwerpproces en de eventuele
implementatie van een ontwerp" (p. 41). De werkgroep was
nog niet samengesteld, aangezien men eerst duidelijkheid over
de haalbaarheid van een herontwerp wenste te hebben. De
bedoeling hiervan was om onrust te voorkomen op een
moment dat er nog geen concrete uitspraken over de
toekomst gedaan konden worden.

• "Bij het opzetten van de projectorganisatie is afgesproken dat
de projectgroep de uiteindelijke keuze zou maken voor een
herontwerp. In de praktijk bleek al snel dat het hoger
management deze eindbeslissing niet aan de projectgroep zou
overlaten. Heroverweging van de keuze zou door het hoger
management gevraagd kunnen worden indien het algemene
organisatiebelang hiermee gediend was" (p. 41).

• "Opvallend … is de verandering van houding van de
afdelingsleiding ten aanzien van de mogelijkheden voor een
sociotechnisch organisatieontwerp binnen de afdeling
Verpakking. Bij aanvang van het project heerste voornamelijk
een houding van (gepaste) terughoudendheid en een zeker
cynisme ten aanzien van de haalbaarheid. Theorieën werden
interessant gevonden, maar toepasbaarheid niet echt
waarschijnlijk geacht. Een verklaring hiervoor ligt mogelijk in
de op dat moment nog betrekkelijk geringe kennis van de
Sociotechniek en de achterliggende ideeën. Door hier
veelvuldig en met grote openheid over te communiceren,
werden de mogelijkheden op dit gebied … duidelijk" (p. 47).

142

hoofdstuk 4.qxd  24-2-2003  20:45  Page 142



Participatie Zoals uit het voorgaande blijkt, was er geen sprake van actieve
participatie van medewerkers in het project. Wel werd eind 1991
een informatiebijeenkomst gehouden over de uitkomsten van het
onderzoek voor medewerkers van de afdeling en leden van de
ondernemingsraad, zie figuur 4.8.

Figuur 4.8 Informatiebijeenkomst voor medewerkers van de verpakkingsafdeling en leden van
de ondernemingsraad.

4.6. De uitwerkingsfase (1992-1993).
Inleiding In 1991 was besloten om het stroomsgewijze herontwerp in te

gaan voeren en waren de hoofdlijnen ervan gereed. Het
detailontwerp moest echter nog worden gemaakt en de
implementatie moest nog worden voorbereid. Daar werd in 1992
mee gestart.

4.6.1 De ontwikkelingen in 1992: van grof- naar
detailontwerp

Samenstellen Om het stroomsgewijze herontwerp uit te werken naar een 
projectgroep concrete organisatie werden een aantal activiteiten in gang gezet.

Voor de afstemming van deze activiteiten werd een projectgroep
opgericht. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van de
afdelingsleiding, de afdeling personeelszaken, de kwaliteitsafdeling
en de bedrijfskundige stafafdeling. De activiteiten van de
projectgroep betroffen: het opstellen van functiebeschrijvingen,
het maken van lay-outplannen en het selecteren van een
adviesbureau om het implementatieproces te begeleiden.

Contact met de Begin 1992 werd door de manager Productie een presentatie 
ondernemings- gehouden voor de gehele ondernemingsraad over autonome 
raad taakgroepen in de verpakkingsafdeling die de functionele

structuur moesten gaan vervangen. Daarbij kwamen zowel de
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inhoudelijke aspecten als de (met name positieve) veranderingen
voor de medewerkers aan bod, zoals: een grote afwisseling, meer
verantwoordelijkheden, groter inzicht, meer invloed op de
kwaliteit, meer gebruik van kennis en het samenwerken in een
vaste groep. Vervolgens werd de ondernemingsraad op de hoogte
gehouden totdat in het najaar van 1993 de adviesaanvraag werd
ingediend.

Integratie Vooruitlopend op de komende ontwikkelingen werden de 
technici technici alvast vanuit het Technisch buro overgeplaatst naar de

productie-afdelingen. Dit gebeurde in een sfeer van sterk
wantrouwen tussen afdelingsleiding en technici. Deze sfeer kwam
begin 1992 al tot uiting in een klachtenlijst van vier kantjes A4
van de technici die via de ondernemingsraad werd aangekaart.

4.6.2 De ontwikkelingen in 1993: detailontwerpen en
voorbereiden implementatie

Participatie In 1993 werd de projectgroep uitgebreid met een externe
adviseur. Zowel (toekomstige) taakgroepleiders als medewerkers
maakten geen deel uit van de projectgroep. Nu was dat voor de
taakgroepleiders in eerste instantie ook niet mogelijk, aangezien
de meesten nog moesten worden geworven. Ook toen dit echter
had plaatsgevonden, maakten de taakgroepleiders geen deel uit
van de projectgroep. Uit gesprekken met de taakgroepleiders
bleek dat zij zelf niet precies wisten wat de bedoeling was c.q. wat
er van hen werd verwacht.
Wat betreft de deelname van medewerkers aan de projectgroep
(of anders aan bijvoorbeeld werkgroepen) kan de vraag worden
gesteld of, als dit wel was gebeurd, dit succesvol zou zijn geweest.
Geconstateerd werd namelijk dat één van de kenmerken van de
afdeling een sfeer van wantrouwen betrof tussen medewerkers en
leiding. Hoewel participatiestrategieën streven naar het
doorbreken van een dergelijke sfeer, betekent dit niet dat ze daar
ook werkelijk in slagen. Het gevolg van het falen van zo'n
strategie kan zijn dat er niets van de grond komt.
Daarnaast bleek uit reacties van medewerkers dat een kenmerk
van het personeel een sterke gezagsgetrouwheid was. Dit levert in
combinatie met een hiërarchisch ingestelde afdelingsleiding en het
genoemde wantrouwen geen goede bodem voor participatie.

Maken Dit gebrek aan participatie betekende dat de projectgroep zich 
detailontwerp bezighield met het detailontwerpen van de nieuwe structuur en
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met de voorbereidingen voor de implementatie. Uit de
projectverslagen blijkt dat men de volgende activiteiten verrichtte:
• Het definiëren van het doel van de invoering van taakgroepen,

te weten:
• Verbetering van de kwaliteit van de arbeid.
• Verbetering van de outputprestaties.
In dit kader werden ook pogingen ondernomen om prestatie-
indicatoren op te stellen en werd een nulmeting uitgevoerd
met betrekking tot het niveau van de kwaliteit van de arbeid
met behulp van het "Job Diagnostic Survey".

• Het in detail inrichten van de lay-out, zodat deze past bij de
taakgroepenstructuur.

• Het verder verdelen van de diverse taken tussen de
taakgroepen en de operationele groep. Daarbij werd besloten
om de operationele groep vooral een voorbereidende en een
administratieve functie te geven. Dit waren taken als het
printen en combineren van de documenten ten behoeve van
de productieorders, het printen van labels ten behoeve van
kisten en dozen, het beheren van het tijdregistratiesysteem en
het verzorgen van de administratieve verwerking van de
productievoortgang voor de taakgroepen. De technische taken
werden, voor zover ze niet in de taakgroep werden belegd,
ondergebracht in een technische groep. Deze taken waren:
technische coördinatie, opzetten en realiseren van technische
projecten, technische ondersteuning van de taakgroepen,
validaties en beheer van het technisch magazijn. Deze splitsing
werd aangebracht, omdat de binding tussen enerzijds de
voorbereidende en administratieve taken en anderzijds de
technische taken te beperkt werd geacht.
De invoering van de taken in de taakgroep zou geleidelijk
moeten verlopen: eerst starten met de productietaken en
daarna de regelende en leidinggevende taken.

• Het verdelen van de apparatuur over de taakgroepen. Daarbij
werd ervoor gekozen alle apparatuur (van een grote
stripmachine tot een klein plakmachientje) over de
taakgroepen te verdelen, zodat duidelijk zou zijn wie de
eigenaar is van het betreffende apparaat. Daarbij werden ook
de technici reeds ingedeeld bij de machines behorend tot een
taakgroep.

• Het opstellen van functieprofielen en overzichten met
detailverantwoordelijkheden per functie. De bedoeling hiervan
was dat aan de medewerkers duidelijk kon worden gemaakt
wat van hen verwacht werd en waarop ze konden worden
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aangesproken. Hierbij bleek ook dat de functies, zoals ze in
1992 waren gedefinieerd niet op alle punten voldoende
zouden zijn. Zo was het gat tussen de verpakkingsmedewerker
en de allround verpakkingsmedewerker in taakgroep 4 en 5 te
groot. Daarom werd besloten om de functie van "eerste
verpakkingsmedewerker" in te voeren. Ook waren er een
aantal medewerkers die naast verpakkingswerkzaamheden ook
ombouwingen verrichten. Om van hun kennis en
vaardigheden gebruik te kunnen blijven maken, werd de
functie van "allround operator" toegevoegd, dat wil zeggen
een medewerker die naast alle verpakkingswerkzaamheden in
de taakgroep ook alle ombouwingen kon uitvoeren.

• Het opstellen van een opleidingsplan. Uit de verslagen van de
projectgroep blijkt dat hierbij sprake was van een sterke
invloed van de "Good Manufacturing Practices", omdat de
nadruk vooral lag op het beschrijven van de opleidingen die
gevolgd moesten worden en de wijze van registratie hiervan.

• Het definiëren van een overlegstructuur waarbij de
taakgroepleider dagelijks met de eerste en tweede
medewerkers (de latere technisch productiemedewerkers en
productie assistenten) zou overleggen ten aanzien van de
planning, de werkverdeling en de lopende
productieproblemen. Wekelijks diende het reeds bestaande
werkoverleg tussen afdelingshoofd en chefs c.q.
taakgroepleiders te worden gehandhaafd waarin onderwerpen
van algemene en beleidsmatige aard zouden moeten worden
besproken. Elk kwartaal zou de taakgroepleider met alle
taakgroepmedewerkers een werkoverleg moeten gaan voeren
met daarin onderwerpen van algemene aard, beleidszaken,
prestatie-indicatoren, et cetera.

Naar een Bij het maken van het detailontwerp kreeg vooral de 
stroomsgewijze stroomsgewijze structuur de aandacht. In deze structuur kreeg 
structuur elke taakgroep een eigen productenpakket, waarbij de groep

verantwoordelijk voor (nagenoeg) het gehele verpakkingsproces
van die producten.
Overeenkomstig het herontwerp van Koen (1991), zoals dat
hiervoor is beschreven, ontstonden daarmee vijf taakgroepen.
Daarnaast was er sprake van een technische groep ten behoeve
van de technische ondersteuning van de taakgroepen en een
operationele groep voor de administratieve ondersteuning. Dit
resulteerde in het organogram dat in figuur 4.9 is weergegeven.
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Door deze indeling ontstond een afgerond werkdomein, waarbij
alle bewerkingen voor een productgroep bijeen waren gebracht.

Taken en In het stroomsgewijze detailontwerp ontstond de mogelijkheid 
functies om resultaatgebieden voor een dergelijke taakgroep te definiëren.

De projectgroep besteedde hier aandacht aan, hoewel er geen
eenduidig beeld ontstond.
Verder werden er regelende taken gecreëerd, zoals:
• Administratieve taken:

• Kwaliteitsbewaking.
• Plannings- en logistieke taken.
• Administratie aan- en afwezigheid.
• Kostenbewaking.

• Technische taken:
• Verzorgen preventief en curatief onderhoud en techniek.
• Ombouwen.

In figuur 4.10 is ter illustratie van een dergelijk proces een
voorbeeld gegeven van hoe op deze wijze een taakgroep zou
kunnen worden gedefinieerd.

Figuur 4.10 Voorbeeld van het verpakken van tabletten met daarbij een aantal regeltaken en
resultaatgebieden (bron: eigen onderzoek).

Zowel de bovengenoemde regelende taken als de uitvoerende
taken werden verdeeld over een aantal functies, aangezien ervoor
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verpakking

technische groep
(techn. ondersteuning)

(6 medewerkers)

operationele groep
(adm. ondersteuning)

(8 medewerkers)

taakgroep 1
(parenteralia)

(25 medewerkers)
7 machines/lijnen

taakgroep 2
(parenteralia)

(25 medewerkers)
6 machines/lijnen

taakgroep 3
(tabletten in flacons)
(15 medewerkers)
5 machines/lijnen

taakgroep 4
(oestr. tabletten in strips)

(50 medewerkers)
9 machines/lijnen

taakgroep 5
(tabletten in strips)
(40 medewerkers)
5 machines/lijnen

strippen nakijken

bedrukken

kartonneren

Kwaliteitsbewaking Planning

Onderhoud /Techniek Kosten

prijs
kwaliteit
levertijd

Administratie

Figuur 4.9 Organogram van de verpakkingsafdeling in de stroomsgewijze situatie aan het
einde van de uitwerkingsfase (bron: eigen onderzoek).
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werd gekozen niet iedereen in de taakgroep alle taken te laten
uitvoeren. Deze keuze werd enerzijds ingegeven door
kostenoverwegingen, anderzijds door de praktische overweging
dat het niet mogelijk zou zijn iedereen op een dergelijk niveau te
krijgen en te houden.

Tabel 4.6 Overzicht van de functies met bijbehorende soorten en aantallen zelfstandig uit te
voeren taken van de taakgroep (de zwarte gebieden betekenen dat deze taken niet bij de
betreffende functie horen) (bron: eigen onderzoek).

In tabel 4.6 is een overzicht gegeven van de functies met de
bijbehorende soorten taken, oplopend van aankomend
verpakkingsmedewerker (geen zelfstandige taken) naar technisch
productiemedewerker (die alle taken in de taakgroep zelfstandig
zou moeten kunnen uitvoeren). Daarbij kan worden opgemerkt
dat de functie van eerste verpakkingsmedewerker alleen in
taakgroep 4 en 5 bestaat, omdat daar anders het gat tussen
verpakkingsmedewerker en allround verpakkingsmedewerker te
groot zou worden.
Behalve de genoemde functies werd de functie van
taakgroepleider gedefinieerd. Volgens de functiebeschrijving was
het doel van deze functie "het plannen, organiseren, leiden en
controleren van alle werkzaamheden in een taakgroep, zodat deze
op een zo doelmatig mogelijke wijze, strevend naar optimale
kwaliteit, efficiency en zo laag mogelijke kosten worden
uitgevoerd".

Cultuur Dat er niet alleen aandacht was voor structuurveranderingen,
maar ook voor de verwachte veranderingen in de cultuur, blijkt
uit een artikel in het personeelsblad uit 1993. Dit is weergegeven
in blok 4.8.
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Aantal zelfstandige taken

Uit Om- Admini- Onder-
voering bouwen stratie houd

Aankomend VM Geen
VM 1
Eerste VM Meerdere
Allround VM Alle
Allround Operator Alle Alle
Productie Assistent Alle Alle
Technisch 
Productiemedewerker Alle Alle Alle Alle

VM: Verpakkingsmedewerker
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Blok 4.8 Beschrijving stroomsgewijze situatie in het personeelsblad (bron: personeelsblad,
1993).

Uit het artikel in blok 4.8 blijkt dat bij de nieuwe structuur een
cultuur moest worden ontwikkeld die als kenmerken zou moeten
hebben: onderlinge gelijkheid in de taakgroep, betrokkenheid bij
het werk en de prestaties van de taakgroep, overleg over de
werkwijze, invloed van de taakgroepmedewerkers, zelfstandigheid
en coachend leiderschap.
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"De afdeling wordt verdeeld in vijf taakgroepen en de eerste twee
gaan waarschijnlijk in september van start. De andere drie zullen
later operationeel worden. De groepsgrootte varieert van ongeveer
twintig tot veertig personen. Aan het hoofd staat een
Taakgroepleider, die moet je zien als een soort coach.
Binnen elke taakgroep zijn er geen niveaus meer, maar wel
verschillende taken. Er zijn: Verpakkingsmedewerkers, die werken
op één onderdeel; Allround Verpakkingsmedewerkers, die op alle
machines inzetbaar zijn; productieassistenten die allround zijn en
daarnaast allerlei administratieve en controlerende taken krijgen; en
er zijn technische productiemedewerkers, die naast productie- en
administratieve taken ook technische zaken voor hun kiezen krijgen.
Iedereen krijgt de mogelijkheid om minimaal allround te worden.
Wil iemand dat echt niet, dan mag dat natuurlijk, maar we hopen op
allemaal allrounders. Het werkt efficiënter als iedereen overal
inzetbaar is, maar het werk is ook veel afwisselender. De
mogelijkheden om jezelf te ontplooien zijn nog nooit zo groot
geweest.

Maar dit is niet het enige dat verandert, het belangrijkste is wel dat
elke taakgroep een product van begin tot eind onder zijn hoede
krijgt. 'Zij van Etikettering' of 'Wij van de Drukkerij' bestaat niet
meer. Alle taken worden binnen de taakgroepen ingevuld.

Binnen de groep zijn er geen bazen. De productieassistenten gaan in
overleg werk en personeel plannen, taken verdelen, controles
uitvoeren en steekproeven doen. Bovendien zijn ze overal inzetbaar.
Ze staan zelf middenin de groep en hebben met iedereen contact.
Ze zijn op de hoogte van het werk en de staat van de machines.
Mede daardoor worden de taakgroepen zelfsturend. De
productieassistenten komen met een voorstel, maar de groep kan
daarin sturen. Dat geldt ook voor nieuw personeel, voor de
vakantieplanning, zelfs voor het taakgroepbudget. De groep geeft
aan wat er nodig of juist niet nodig is. Een zware taak is ook
weggelegd voor de Taakgroepleider, die dit alles zorgvuldig moet
gaan begeleiden. Vooral in het begin zal er veel overleg nodig zijn,
want het opbouwen van het team is heel belangrijk. Iedereen moet
zich lekker voelen in de groep.
Er komt ook geen onderlinge uitwisseling binnen de groepen. Ze
moeten het helemaal zelf doen en dragen ook zelf de
verantwoording, want schuld afschuiven, naar 'hen van Verpakking'
kan niet meer"
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Voorbereiden Naast het maken van het stroomsgewijze detailontwerp werden in 
implementatie 1993 ook voorbereidende activiteiten voor de implementatie

opgestart en uitgevoerd, gedeeltelijk door de projectgroep en
gedeeltelijk door de taakgroepleiders. Een van de activiteiten had
betrekking op de indeling en selectie van medewerkers. Zo
werden de aanwezige medewerkers verdeeld over de taakgroepen.
Een van de gesignaleerde knelpunten hierbij betrof de verwachte
groepsgrootte van "strip"-taakgroepen, namelijk vijftig en veertig
medewerkers voor respectievelijk taakgroep 4 en 5. Bij taakgroep
4 werden capaciteitsproblemen voorzien. Daarom werd besloten
deze groep te splitsen in twee subgroepen met elk een eigen
taakgroepleider, die ieder een ploeg in een tweeploegendienst
zouden bezetten. Hiermee zou het probleem van de
groepsgrootte voor de betreffende taakgroep zijn opgelost.
Voor de ingedeelde medewerkers werden
informatiebijeenkomsten (in presentatie- en in spelvorm)
gehouden waarin werd uitgelegd wat er onder taakgroepen werd
verstaan. Daarnaast ook nieuwsbrieven uitgegeven, waarop weinig
tot geen reactie van de medewerkers kwam.
Ook werden door de taakgroepleiders met alle medewerkers
inventarisatie- en benoemingsgesprekken gehouden. Op basis van
deze gesprekken besloot de taakgroepleider tot benoeming in een
bepaalde functie. Uit de benoemingsgesprekken bleek dat vooral
in taakgroep 1 en 2 en in mindere mate in taakgroep 3, al sprake
was van een behoorlijke mate van multi-inzetbaarheid voor wat
betreft de uitvoerende taken. Bij taakgroep 1 en 2 werd dit
veroorzaakt doordat etiketteersters vanuit het verleden regelmatig
werden ingezet bij het eindverpakken en vice versa. Bij taakgroep
3 was met een aantal medewerkers om heel uiteenlopende
redenen (bijvoorbeeld nieuwsgierigheid voor de één, maar een
medische reden bij de ander) ruim voor de start van het werken
in taakgroepen al begonnen met training van nieuwe activiteiten.
Een andere activiteit op personeelsgebied betrof het werven van
nieuwe medewerkers en dan vooral taakgroepleiders, onder
andere omdat beide productiechefs vertrokken. Bij de selectie van
de taakgroepleiders werden primair als eisen gesteld: minimaal
MTS, leidinggevende ervaring. Er werd verwacht dat 5 maanden
inwerktijd nodig zouden zijn. Later werd dit aangepast tot:
MBO/HBO-niveau en meer nadruk op sociale/leidinggevende
capaciteiten dan op technische.
Ten aanzien van het personele aspect werd ook aandacht besteed
aan een voorlopige indeling van de functies in salarisgroepen (ofwel
functiewaardering), zodat ook het beloningsaspect werd ingevuld.
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Adviesaanvraag De invoering van taakgroepen betekende dat er sprake was van
een adviesplichtige organisatiewijziging. Daarom werd (conform
de Wet op de Ondernemingsraden) een adviesaanvraag ingediend
bij de ondernemingsraad. Hieruit volgde een positief advies dat
wel voorzien was van een aantal voorwaarden:
• De invoering van autonome taakgroepen op de afdeling

Verpakking zal niet leiden tot gedwongen ontslagen en/of
andere negatieve sociale gevolgen.

• Het management zal er zorg voor dragen dat alle maatregelen
worden getroffen om leiding en medewerkers goed in het
werkoverleg te laten functioneren.

• Voldoende tijd en financiële middelen zullen worden
gereserveerd om alle medewerkers op te leiden.

• De technische medewerkers zijn bevreesd dat hun kennis in
taakgroepen niet ten volle tot zijn recht zal komen. Het
management zal hieraan extra aandacht besteden en in
voorkomende gevallen naar een bevredigende oplossing zoeken.

• Er zal terugkoppeling zijn over de functieomschrijvingen en er
zal gestreefd worden naar consensus daarover. Wanneer de
indeling van de functie aanleiding mocht geven tot plaatsing in
een lagere salarisklasse, mag dat geen gevolgen hebben voor
het huidig financieel perspectief van betrokkene.

4.7 De implementatiefase (1994-1995)
Inleiding Op basis van de activiteiten in de uitwerkingsfase kon de

implementatie worden gestart. Dat betekende dat de overgang
van de oude functionele structuur (met onder andere een
drukkerij, semi-afdeling, nakijkafdeling en kartonneerafdeling)
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Figuur 4.11 Schematische weergave van de organisatieverandering ten aanzien van het
verpakken van tabletten, waarbij de functioneel georganiseerde activiteiten als strippen en
nakijken in een stroomsgewijze opzet bijeen werden gebracht (bron: eigen onderzoek).
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naar de nieuwe stroomsgewijze structuur (met bewerkingen als
strippen, nakijken, bedrukken en kartonneren) in gang werd
gezet. Deze overgang is schematisch weergegeven in figuur 4.11
voor het verpakken van tabletten.

4.7.1 De ontwikkelingen in 1994: implementatie
Coaching Eind 1993 werd gestart met taakgroep 1 en 2 en per 1 januari

1994 met de overige taakgroepen. Het werken in taakgroepen
ging niet meteen vanzelf. Zo blijkt uit een verslag van de
projectgroep dat werd geconstateerd dat het groepsgevoel niet
onmiddellijk aanwezig was en er soms zelfs sprake was van
nadrukkelijke subgroepvorming met tal van conflicten.
Bijvoorbeeld in taakgroep 3 leidde de samenstelling van de groep
uit enerzijds medewerkers uit de kartonneerafdeling en anderzijds
uit de semi-afdeling tot heftige botsingen tussen een sterk
hiërarchische cultuur en een cultuur met nadruk op persoonlijke
speelruimte en initiatief.
In dergelijke situaties bleken de taakgroepleiders niet direct in
staat om hier adequaat op te reageren. Hiervoor waren diverse
oorzaken aan te wijzen. In het ene geval was er sprake van een
meer of minder sterke autoritaire stijl (door jarenlange ervaring
en/of door persoonlijke overtuiging), in het andere geval van een
laissez-faire houding (door persoonlijke voorkeur van de
leidinggevende of door een gebrek aan kennis over het werken in
taakgroepen). Coaching van de taakgroepleiders werd daarom
noodzakelijk geacht. Teneinde de taakgroepleiders in ieder geval
meer duidelijkheid en meer eigenaarschap te geven met
betrekking tot het werken in taakgroepen en de implementatie
van de taakgroepen te stroomlijnen, werden een aantal
bijeenkomsten georganiseerd. Hierin werden de taken en
verantwoordelijkheden van de taakgroepen in de toekomst
besproken en werd een implementatieplan afgesproken.
Niettemin bleef coachend leiderschap een probleem, onder meer
omdat er geen sprake was van concreet coachend
voorbeeldgedrag in de omgeving van de taakgroepleiders. Zo
hield feitelijk de hele productieorganisatie er nog een autoritaire
stijl op na. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de toespraak van het
afdelingshoofd eind 1994 waarin werd gesteld dat de discipline
moest verbeteren en dat hierop zou worden gecontroleerd en
waar nodig maatregelen genomen.

Samenwerking Naast het ontwikkelen van coachend leiderschap was het van
belang dat de cultuur zou veranderen van een hiërarchische en
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bureaucratische (Zeus- en Apollo-)cultuur naar een zelfsturende
(Athenecultuur). Om dat te realiseren was onder meer een betere
samenwerking in de taakgroepen van belang. De taakgroepen
gaven vlak na de opstart echter aan problemen te ondervinden bij
het samenwerken. Zo had taakgroep 1 problemen met de nieuwe
rolverdeling wat tijdens een bijeenkomst een medewerker deed
opmerken: "je wordt zo snel gezien als baas als je een opmerking
tegen iemand maakt". Taakgroep 2 vond dat er nu zeven
kapiteins (taakgroepleider, twee technisch productiemedewerkers
en vier productie assistenten) op het schip waren waardoor de
aansturing van de taakgroep werd bemoeilijkt. In taakgroep 3 was
sprake van een strijd om nieuwe normen en waarden, terwijl in
taakgroep 4 (naast de "ploegenstrijd" tussen de twee
subtaakgroepen 4A en 4B) sprake was van sterke
subgroepvorming. Dit werd onder meer veroorzaakt doordat de
bewerkingen die door de taakgroep moesten worden uitgevoerd
verspreid waren over het hele productiegebouw, maar
waarschijnlijk ook door de grootte van de groepen (twee maal
ongeveer dertig personen). Taakgroep 5 was een zeer grote
taakgroep bestaande uit 48 personen. Hier was sprake van een
sterk autoritaire aansturing, waardoor iedereen zich nestelde in de
oude vertrouwde cultuur met als gevolg dat de noodzaak tot
onderlinge samenwerking minder aanwezig was. Een
complicerende factor was het veelvuldig voorkomende parttime-
dienstverband. Enerzijds omdat de groepsgrootte hierdoor
natuurlijk toenam, anderzijds omdat de regelmatige afwezigheid
de communicatie bemoeilijkte.
Naast deze specifieke knelpunten in de taakgroepen ten aanzien
van samenwerking kwam in waarnemingen en gesprekken naar
voren dat een algemeen geldend knelpunt het ontbreken van
onderling vertrouwen en respect in de taakgroepen was. Dit
kwam bijvoorbeeld tot uiting in het fenomeen dat individuele
gratificaties achter gesloten deuren werden gegeven. Het kwam
namelijk veelvuldig voor dat de betreffende medewerker (die een
pluim kreeg voor een bijzondere prestatie) hierop door collega's
werd aangesproken. Daarnaast kwam het voor dat de
taakgroepleider de vraag kreeg wanneer "zij aan de beurt zouden
zijn".

Integratie Een bijzonder aspect met betrekking tot samenwerking betreft de 
technici integratie van technici. Enerzijds vanwege de hiervoor beschreven

situatie en anderzijds vanwege het waargenomen wantrouwen van
de technici in de afdelingsleiding. Hierdoor verliep hun integratie
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namelijk moeizaam. Zij meldden dat ze het gevoel hadden dat ze
in een functie waren geplaatst die ze niet ambieerden. Hun kritiek
was daarbij primair gericht op het moeten uitvoeren van
uitvoerende verpakkingswerkzaamheden. Doch ook het leren van
de diverse nieuwe regelende taken stuitte op hun bezwaren. Soms
werden deze bezwaren rechtstreeks geuit, meestal bleek er echter
sprake van ontwijkend gedrag.

Communicatie Om zowel de samenwerking als de cultuur te verbeteren, vonden
er bijeenkomsten plaats waarin zaken als teamvorming,
werkoverleg en besluitvorming aan de orde kwamen. Daarbij
werd gesproken over knelpunten en normen en waarden en werd
geoefend in bijvoorbeeld het nemen van een groepsbesluit. Ook
werd daadwerkelijk gestart met het voeren van werkoverleg, zij
het met een frequentie van vier keer per jaar in de meeste
taakgroepen. Tenslotte werd begonnen met het houden van
jaarlijkse functioneringsgesprekken met alle medewerkers (in
plaats van met alleen de "hogere" medewerkers).
Een aardig detail met betrekking tot de communicatie in 1994
was dat er in de nieuwsbrieven niet alleen meer achternamen van
personen werden vermeld, maar ook de voornamen. Dit duidt op
pogingen om de afstand tussen afdelingsleiding en medewerkers
te verkleinen.

Teleurstelling Een sociaal aspect dat ook voor de nodige spanningen zorgde,
kwam voort uit de hooggespannen verwachtingen van een groot
aantal medewerkers om "allround" te worden. Uit gesprekken met
medewerkers kwam naar voren dat velen dit zouden zien als de
kans om een hogere beloning te krijgen. Vooral in taakgroep 4 en
5 bleken de wensen echter niet zo snel te kunnen worden
gerealiseerd, ondanks de goede bedoelingen op dit gebied van alle
betrokkenen. Het gevolg hiervan was dat veel medewerkers
teleurgesteld waren.

Ontwikkeling Behalve aan de sociale kant moesten ook nog zaken met 
structuur betrekking tot de structuur en de middelen worden verbeterd. Zo

moesten sommige "losse eindjes" nog worden vastgemaakt.
Bijvoorbeeld de stroom van vouwkartons en bijsluiters via de
Drukkerij (die gedeeltelijk bij taakgroep 3, 4 en 5 hoorde) moest
nog in detail worden geregeld. Naast het feit dat de apparatuur
namelijk nog niet was verdeeld over de taakgroepen, waren er in
de Drukkerij te weinig bedrukkingsmachines voor taakgroep 3, 4
en 5. Dit had de eerste maanden tot gevolg dat de drie
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taakgroepen gezamenlijk gebruik moesten maken van een tweetal
machines. Dit leverde continu problemen op ten aanzien van wie
nu wanneer welke machine mocht gebruiken. Iets soortgelijks
deed zich voor ten aanzien van pompwagens. Ook hiervan waren
er in het begin te weinig, met als gevolg dat ze over en weer
werden "geleend" (maar niet teruggebracht). Deze zaken losten
zich pas echt op toen elke taakgroep beschikte over eigen
middelen.
Verder moesten er een aantal taken worden overgedragen van met
name het Afdelingsburo naar de taakgroepen, zoals een aantal
administratieve, controle- en planningsactiviteiten. De nieuwe
taken, waar taakgroepmedewerkers in 1994 mee te maken kregen,
waren:
• Scheduling.
• Bewaken ordervoortgang.
• Overleg met planning.
• Ingangscontrole.
• Maken van voorschriften.
• Ombouwen.
• Verhelpen van storingen.
• Uitvoeren van onderhoud.
• Bewaken van het onderhoudsbudget.
• Beslissen over en registreren van aan- en afwezigheid.
• Verzorgen van de training on the job.
Derhalve moest een aantal taakgroepmedewerkers nieuwe taken
leren. Aangezien ook de benodigde systemen en methoden nog
niet aanwezig waren, had dit onder andere tot gevolg dat er in het
begin relatief veel dingen fout gingen en bijvoorbeeld de
doorlooptijden opliepen en de kwaliteit van de lineclearances11

terugliep.

Andere aan- Naast deze grote hoeveelheid implementatieproblemen ging ook 
dachtspunten de normale operatie van het verpakken van geneesmiddelen, met

alle hektiek die daarbij hoort, gewoon door. Verder waren er
andere projecten die aandacht vroegen. Zo werd bijvoorbeeld de
verpakkingsafdeling verbouwd naar een taakgroepgerichte lay-out.
Ook werd er een nieuw logistiek systeem geïntroduceerd,
moesten allerlei formulieren en voorschriften worden aangepast
en werd er nieuwe apparatuur aangeschaft.
Dergelijke zaken bemoeilijkten het veranderingstraject.
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11Lineclearance is het vrijgeven van een lijn voor een nieuwe order, waarbij wordt gecontroleerd
op de afwezigheid van componenten van de voorgaande order.
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4.7.2 De ontwikkelingen in 1995: verdere implementatie
Voortborduren Voor een deel werd in 1995 voortgeborduurd op de

ontwikkelingen in 1994. Zo werd nieuwe apparatuur aangeschaft
voor enkele taakgroepen. Hierdoor hoefden de taakgroepen
apparatuur nog nauwelijks te delen, zodat de onderlinge
afhankelijkheid verder afnam en de eerdergenoemde strijd om de
middelen werd beëindigd. Ook werd verder gewerkt aan het
allround maken van medewerkers teneinde de onderlinge
uitwisselbaarheid en daarmee zowel de kwetsbaarheid te verlagen
als de flexibiliteit te verhogen. Dit kwam echter wel onder druk te
staan door onder andere de lage frequentie van taakroulatie in de
taakgroepen en de hoge productiedruk. Hierbij werd nogal eens
geredeneerd dat het inwerken van nieuwe medewerkers ten koste
ging van de productiviteit. De reeds aanwezige frustraties ten
aanzien van de traagheid van het inwerken namen daarmee toe,
waardoor er bij sommige medewerkers een apathische houding
ontstond.

Samenwerking In 1995 bleef ook het verbeteren van de samenwerking in de
taakgroepen een actiepunt. Zo bleek uit observatie dat
bijvoorbeeld in taakgroep 3 nog sprake was van
subgroepvorming, terwijl in taakgroep 5 de communicatie en het
werkoverleg werden bemoeilijkt door de groepsgrootte. Ook de
ruimtelijke indeling had invloed op de samenwerking. Waar
taakgroep 1 en 2 vanaf het startmoment van de taakgroepen
namelijk hun eigen productieruimte hadden, gold dat niet voor
taakgroep 3, 4 en 5.
Door de activiteiten van deze taakgroepen in de loop van 1995
steeds meer ruimtelijk bij elkaar te plaatsen, leek de samenwerking
in de taakgroepen, met name tot uiting komend in een betere
interne coördinatie van activiteiten, te verbeteren.

Zelfsturing Ook aan het ontwikkelen van zelfsturing werd aandacht besteed,
omdat onder meer werd geconstateerd dat de medewerkers in de
taakgroepen veelal nog direct moesten worden aangestuurd
vanwege hun geringe zelfstandigheid. Hier leek sprake van een
vicieuze cirkel: omdat de verpakkingsmedewerkers een geringe
zelfstandigheid hadden, bleven de regelende taken (ook
bijvoorbeeld vaak zaken als notuleren) voorbehouden aan de
productie assistenten, technisch productiemedewerkers en
taakgroepleider. Hierdoor konden verpakkingsmedewerkers met
deze taken geen ervaring opdoen en bleef hun zelfstandigheid
laag. In dit verband was het opvallend dat, bij afwezigheid van de
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taakgroepleider, vaak een productie assistent werd aangesproken
bij problemen in de taakgroep.
Een ander opvallend verschijnsel was dat met name productie
assistenten in dezelfde termen over verpakkingsmedewerkers
gingen spreken als taakgroepleiders, er werd bijvoorbeeld
gesproken over "het personeel".
Om de zelfsturing van de taakgroep als geheel te stimuleren werd
het periodiek terugkoppelen van prestatie-informatie naar de
taakgroepen opgestart. Daarbij werden door het afdelingshoofd
maandelijks een aantal prestaties naar de taakgroepen
teruggekoppeld, onder andere de resultaten met betrekking tot de
lineclearances en het aantal inspectierapporten dat door de
kwaliteitsafdeling was geschreven (al dan niet op aangeven van de
taakgroep zelf). De bedoeling van deze terugkoppeling was dat de
taakgroepen de resultaten zouden bespreken, hetgeen echter
nauwelijks van de grond kwam.

Taakgroep- In het verlengde van de noodzakelijke aandacht voor de 
ontwikkeling ontwikkeling van zelfsturing bleek uit gesprekken en overleggen

dat de taakgroepontwikkeling onder druk stond. Dit kenmerkte
zich door verschijnselen als discussies en misverstanden  over de
inhoud van de functies, de wens om terug  te gaan naar hun oude
groep c.q. verpakkingslijn bij (een aantal) medewerkers en de
aanwezigheid van cultuurelementen als jaloezie, roddelen en het
"oude koeien uit de sloot halen". Aan deze punten werd in het
werkoverleg enige aandacht besteed, waarbij de rol van de
taakgroepleider om aandacht bleef vragen. Daarom werd voor de
taakgroepleiders een workshop georganiseerd over het
leidinggeven aan een taakgroep, waarin bijvoorbeeld enige
grondbeginselen van de groepsdynamica aan bod kwamen. Deze
bijeenkomst verliep in eerste instantie vrij stroef, omdat één van
de taakgroepleiders het hele zelfsturingconcept niet zag zitten en
dat demonstratief liet blijken. Na verloop van tijd verliep de
workshop echter beter. De belemmerde samenwerking tussen de
taakgroepleiders, waarvan vaker sprake was in de vorm van (vaak
impliciete) beschuldigingen over en weer, kwam hiermee echter
wel naar voren. Het leek erop dat de moeizame samenwerking
tussen de taakgroepleiders tot gevolg had dat ook de
samenwerking tussen de taakgroepen onder druk stond. Dit uitte
zich in het niet willen overnemen van elkaars activiteiten, maar
ook door het benadrukken van (wenselijke) zaken die in de eigen
taakgroep niet mochten, maar in een andere taakgroep wel.
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Logistiek Ook aan de logistieke situatie in en rondom de taakgroepen werd
aandacht besteed. Zo werden planborden geïntroduceerd,
waardoor de taakgroepen meer inzicht kregen in het
planningsproces en beter op de doorstroming van een order
konden gaan sturen, in plaats van op het plannen van elke
bewerking apart. Ook taakbladen (met daarop de normatieve uren
en de, in te vullen, gerealiseerde uren) werden ingevoerd om de
taakgroepen meer inzicht te geven in de planning en de
resultaten.
Om de communicatie hierover te verbeteren en langzaam toe te
gaan naar de invoering van een verbetercyclus, werd in alle
taakgroepen een operationeel overleg ingevoerd met de
taakgroepleider, technisch productie medewerkers en productie
assistenten.
Ook werden op basis van een onderzoek naar de logistieke
doorstroming van orders aanpassingen gedaan, zodat onder
andere de voorbereidingstijd van een order werd teruggebracht.
Daarnaast werd de formaatplanning (dit is het zodanig op
volgorde plaatsen van orders dat gelijksoortige producten achter
elkaar worden gemaakt en de hoeveelheid ombouwen wordt
beperkt, terwijl de afgesproken leverdata toch worden
gerealiseerd) als activiteit overgedragen van de planningsafdeling
van Logistiek naar de afzonderlijke taakgroepen. Hierdoor nam
de flexibiliteit in de taakgroepen toe. Dit kwam tot uiting in een
sterk dalende gemiddelde doorlooptijd, zoals in hoofdstuk 8
wordt beschreven.

4.8 De Afbouw- en herbezinningfase (1996-1997)

4.8.1 De ontwikkelingen in 1996: een dip in de ontwikkeling
Overbezetting Eind 1995 was er sprake van een fors dalende marktvraag,

waardoor de personele bezetting op de verpakkingsafdeling te
hoog was. Een andere reden voor de overbezetting had
betrekking op het stroomsgewijs organiseren van de
stripactiviteiten, waarbij het wel of niet nakijken van strips direct
afhankelijk werd van de kwaliteit van het stripproces. Het gevolg
hiervan was een daling in de hoeveelheid nakijkwerk.
Hierdoor ontstond de noodzaak om de hoeveelheid personeel af
te bouwen, hetgeen in de loop van het jaar werd gerealiseerd.

Samenwerking In deze situatie werd de verdere ontwikkeling van taakgroepen
moeilijk. Niettemin gebeurde er wel een en ander op het gebied
van samenwerking. Zo namen taakgroep 1 en 2 deel aan een
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experiment met flexibele werktijden gecombineerd met
arbeidstijdverkorting. Waar taakgroep 1 de bestaande rol- en
taakverdeling continueerde, had dit experiment in taakgroep 2 tot
gevolg dat men de onderlinge samenwerking anders ging invullen.
Hierbij kwam meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief bij de
verpakkingsmedewerkers te liggen. Zo gingen bijvoorbeeld de
parttimers in onderling overleg zelf afspreken wie wanneer
aanwezig zou zijn, in plaats van het gebruik van gereguleerde
roosters aangestuurd door de productie assistenten. Daarnaast
kregen in taakgroep 2 naast de technisch productiemedewerkers
en de productie assistenten ook enkele andere medewerkers
nadrukkelijker enkele regelende taken, zoals het (her)trainen van
medewerkers of het beantwoorden van klachten.
In taakgroep 3 heerste ook in het najaar van 1996 nog het gevoel
dat "de bom elk moment zou kunnen barsten", zoals één van de
medewerkers het verwoordde. Hoewel er reeds enige tijd geen
sprake meer was geweest van onderlinge conflicten, had men nog
geen vertrouwen in de onderlinge samenwerking. Taakgroep 4A
en 4B werden aan het begin van het jaar onder één
taakgroepleider geplaatst. Aangezien het overgrote deel van de
taakgroep ook nog eens in dagdienst ging werken, betekende dit
het begin van een moeizaam integratieproces. Dit kwam, volgens
de afdelingsleiding, onder meer tot uiting in conflicten (zowel
boven- als ondergronds) tussen subgroepen, maar ook in het
verschuilen in de groep. Hierbij ontstond het gevaar van
normvervaging, waarmee in dit verband wordt bedoeld dat
iemand zijn verantwoordelijkheden niet neemt, hierop niet wordt
aangesproken, anderen dit gedrag gaan overnemen, et cetera.
Deze ontwikkeling stond haaks op de samenwerking in de twee
kleine ploegen die in taakgroep 4 resteerden. Deze medewerkers
vonden de samenwerking in de kleine ploegen (elk acht personen)
sterk verbeterd ten opzichte van de grotere taakgroepen 4A en 4B.
In taakgroep 5 trad een nieuwe taakgroepleider aan in een situatie
waarin de medewerkers aangaven de zaak niet te vertrouwen,
omdat men het gevoel had dat er toch geen sprake was van
participatie of multi-inzetbaarheid. Hoewel de nieuwe
taakgroepleider het trainen van medewerkers ten aanzien van hun
inzetbaarheid tot het belangrijkste doel verhief, gaven de
medewerkers zich niet gewonnen. In dit verband bleek uit
waarneming tijdens en na overleggen dat er niet openlijk over
(potentiële) conflicten werd gesproken, maar dat deze slechts in
het roddelcircuit ter sprake kwamen.
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Integratie Wat betreft de integratie van technici had men zich er vaak bij 
technici neergelegd dat zij een aparte status binnen de taakgroepen

hadden. Ze draaiden in het algemeen geen productie mee,
hoefden vaak niet mee over te werken en andere taakgroepleden
moesten hen vriendelijk verzoeken om een storing te komen
verhelpen, waarbij de betreffende taakgroepmedewerker dan van
sommige technici ook nog opmerkingen toegevoegd konden
krijgen in de trant van "jullie maken ook alles kapot".
Taakgroepleiders voelden zich veelal machteloos hier iets aan te
doen. Aangezien de positie van de technici daarmee door velen
als erg machtig werd beschouwd, was er van daadwerkelijke
verdere integratie in de taakgroepen slechts zeer beperkt sprake.

Zelfsturing In 1996 stond het (verder) implementeren van zelfsturing in de
taakgroepen op de agenda, waarbij het de bedoeling was dat
taakgroepmedewerkers zelf zouden gaan meten, beoordelen en
bijsturen. De implementatie verliep echter moeizaam, vanwege de
volgende redenen:
• Medewerkers toonden onbegrip over meten, ze vonden dat ze

zichzelf al stuurden of dat hun best al deden of dat ze niet
beter konden. Daarbij gaven medewerkers ook aan dat zij niet
het gevoel hadden enige invloed op hun prestaties te hebben.

• Een defensieve cultuur. In dit verband stelden medewerkers dat
ze zouden worden "afgerekend" op de doelstellingen in plaats
dat zij zicht zou krijgen op de mogelijkheden om te verbeteren.

• Lage betrokkenheid bij deze vorm van zelfsturing van een
aantal taakgroepleiders, zoals uit gesprekken met hen naar voren
kwam.

Autonomie Een discussie die in dit jaar de aandacht trok was die over
"autonomie": hoe autonoom mag een taakgroep zijn?
Er was behoefte aan duidelijke kaders hierover, maar het bleek
ook dat de aanwezige kaders vaak niet door alle betrokkenen
werden geaccepteerd. Ook door de afdelingsleiding werd
gesproken over de autonomie van een taakgroep. Hierbij werden
een aantal verbeterpunten gedefinieerd, zoals het opleiden van
medewerkers, het geven van vrijheid in combinatie met het laten
afleggen van rekenschap, het verbeteren van de communicatie en
het (verder) invoeren van coachend leiderschap. Voor dit laatste
werd een workshop georganiseerd waarin enerzijds het begrip
coaching werd uitgelegd en anderzijds aan de hand van
voorbeelden de aanwezige wijze van leidinggeven en een
coachende wijze werden besproken.
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Eliminatie Succesvol was in 1996 de eliminatie van de standopgave. Dit was 
"functionele een overzicht waarop de te verwerken orders stonden vermeld,
restanten" dat nog resteerde uit de "functionele tijd". Een voorbeeld hiervan

staat in figuur 4.12. Door de invoering van de planborden waren
deze lijsten, die door de operationele groep werden gemaakt en
bijgehouden, overbodig geworden.

Figuur 4.12 Voorbeeld van een gedeelte van een standopgavelijst, grotendeels een overblijfsel uit
de "functionele periode".

Evaluatie Aan het einde van het jaar vond een evaluatie plaats van drie jaar 
taakgroepen werken in taakgroepen. Daarin werd onder andere een meting

uitgevoerd met behulp van het "Job Diagnostic Survey". Hieruit
bleek dat de kwaliteit van de arbeid ten opzichte van functionele
situatie sterk was verbeterd.
Daarnaast bleken de medewerkers over de kwaliteit van het
werkoverleg volgens het onderzoek in het algemeen wel tevreden.
De juistheid van dit onderzoeksresultaat kan echter worden
betwijfeld, doordat de medewerkers weinig overlegervaring
hadden en het dus "wel prima vonden". Niettemin kan er worden
gesteld dat de meest essentiële zaken bij een overleg aanwezig
waren, zoals een agenda, geschikte ruimte, voldoende tijd,
duidelijke rolverdeling en een verslag.
Als aandachtspunten voor de toekomst werden in de evaluatie
genoemd (van Kollenburg et al, 1997):
• Verder invoeren en in gebruik nemen van stuurindicatoren

teneinde de doelstellingen voor iedereen duidelijk te krijgen en
de taakgroepen in de gelegenheid te stellen daadwerkelijk te
komen tot zelfsturing.

• Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de tevredenheid
te verhogen.
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• Multi-inzetbaarheid in met name taakgroep 1, 4 en 5 verhogen
en de wijze van inleren ("training on the job") in alle
taakgroepen verder te verbeteren.

• Verbeteren van de samenwerking in en tussen de diverse
taakgroepen.

• Verduidelijken van het doel van taakgroepen binnen de
afdeling.

4.8.2 De ontwikkelingen in 1997: consolideren

Herbezinning In 1997 werd geprobeerd om een wat rustiger jaar in te lassen.
Daardoor kenmerkt 1997 zich vooral als een jaar van
herbezinning en consolidatie. Zo werden de resultaten van de
evaluatie uit 1996 uitvoerig besproken en werden bijvoorbeeld de
bedoelingen van het werken in taakgroepen toegelicht. Uit
dergelijke besprekingen kwam naar voren dat medewerkers meer
invloed wilden krijgen, met name ten aanzien van de invulling van
de werkroosters en de invulling van het parttime werken.

Parttime werken Als gevolg van de herbezinning  werd een opzet voor het
parttime-werken gemaakt, waarbij de taakgroep enkele
keuzemogelijkheden kreeg ten aanzien van de invulling hiervan.
Daarbij werd wel gesteld dat de hele taakgroep het met de
vernieuwde opzet eens moest zijn om deze door te voeren. Voor
deze voorwaarde waren twee redenen. Ten eerste werd op deze
manier geprobeerd om het groepsproces te stimuleren. Ten
tweede zouden er bij de veranderingen contracten van
medewerkers aangepast moeten worden, waarmee de verandering
dus juridische consequenties had. Taakgroep 1 en 3 besloten tot
verandering van de aanwezige parttimeroosters. Zeker bij
taakgroep 3 was dat opmerkelijk gezien de moeizame
samenwerking in de voorgaande jaren. Niettemin ontstond in
taakgroep 3 wel in toenemende mate het vertrouwen in een
goede onderlinge samenwerking.

Samenwerking Uit gesprekken bleek dat er in taakgroep 2 in 1997 enige
conflicten ontstonden over de normen in de groep toen er een
groep nieuwe medewerkers werd aangetrokken. Deze nieuwe
groep had bijvoorbeeld andere ideeën over de omgang met de
taakgroepleider. Waar de "ouderen" (qua dienstjaren) vonden dat
de nodige afstand tot de taakgroepleider moest worden bewaard,
dachten de jongeren hier anders over. Na enige discussie werden
de verschillende standpunten gerespecteerd, hoewel de
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afstandelijkheid ten opzichte van de taakgroepleider ook voor
"ouderen" steeds verder afnam.
In taakgroep 4 werkte de gehele groep intussen in dagdienst en
was er, net als in 1996, sprake van strijd tussen subgroepen.
Daarom werd een poging ondernomen om de taakgroep
(bestaande uit 39 medewerkers) op te splitsen in drie clusters.
Door het plotselinge vertrek van de taakgroepleider, met als
gevolg onvoldoende aandacht voor de implementatie, bleek er
slechts sprake van een opsplitsing op papier. In de praktijk
veranderde er niets.
Ondanks dergelijke aandachtspunten leek de samenwerking in de
taakgroepen op sommige punten ook langzaamaan beter te
worden. Zo werden verschillen tussen medewerkers onderling
meer geaccepteerd en werd het sneller geaccepteerd als iemand
een gratificatie kreeg voor een bijzondere prestatie. Ook nam de
frequentie van het overleg in de taakgroepen toe. Waar enkele
jaren geleden een taakgroepoverleg één keer per kwartaal de
norm was, veranderde dit naar een wekelijks kort overleg en één
keer per kwartaal een uitgebreider overleg.

Autonomie In 1997 werd door afdelingsleiding en medewerkers ook
gesproken over het ontstaan van verschillen tussen taakgroepen
en de acceptatie hiervan. Een overgrote meerderheid aan
medewerkers gaf aan verschillen tussen taakgroepen acceptabel te
vinden, ook als dit zou betekenen dat men op een aspect zelf
relatief "slechter" af zou zijn in vergelijking met andere
taakgroepen. Belangrijke opmerking hierbij was wel dat men het
gevoel wilde hebben zeggenschap te hebben in de besluiten die
werden genomen.

Zelfsturing Om het zelf sturen van de prestaties meer onder de aandacht te
brengen, werd door een medewerker van de afdeling
Bedrijfskundige Projecten een werkboek opgesteld. In elke
taakgroep werd een werkgroepje samengesteld, dat aan de hand
van het werkboek ging bepalen wie klanten waren van die
taakgroep en welke eisen die stelden. Dit resulteerde bijvoorbeeld
in de eis dat dozen goed op een pallet gestapeld en vastgebonden
moesten zijn, maar ook in eisen ten aanzien van
leverbetrouwbaarheid, efficiëntie en onderhoudskosten.
Vervolgens werden op basis van de eisen indicatoren gedefinieerd
en werd een doelstelling afgesproken. Daarna werden op basis
van deze afspraken de resultaten gemeten en besproken binnen
de taakgroep en gepoogd om waar nodig in het proces in te
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grijpen. Om deze aanpak te stimuleren werd een kleine beloning
afgesproken bij het behalen van de doelen. Zeker de
werkgroepleden werden vooral ten aanzien van de werkwijze
redelijk enthousiast. Dit mocht echter niet baten. Eind 1997
constateerde de afdelingsleiding dat er, met uitzondering van
taakgroep 2 en in mindere mate taakgroep 3, geen sprake was van
een concrete stap op weg naar zelfsturing. De oorzaken hiervan
waren onder meer de lage interesse voor prestatiegerichte sturing
vanuit de leiding, wellicht het lage bedrag van de targetbeloning,
het ontbreken van een "olievlekwerking", waardoor de
werkgroepleden vonden dat ze alleen stonden, maar bijvoorbeeld
ook het tussentijds kwijtraken van de meetgegevens in een
taakgroep.

Gedragsregels Teneinde de cultuur in de gewenste richting te sturen, werden een
aantal gedragsregels omschreven, zoals die binnen de taakgroepen
zouden moeten gelden. Om hieraan meer inhoud te geven,
werden deze gedragsregels vertaald in een "beoordelingsmatrix"
(zie figuur 4.13). De bedoeling van deze matrix was het gebruik in
het functioneringsgesprek om op deze wijze een gestructureerd
tweerichtingsoverleg tussen taakgroepleider en medewerker te
krijgen over het gewenste gedrag, het huidige gedrag en mogelijke
verbeteringen. Om het tweerichtingsverkeer in het
functioneringsgesprek verder te stimuleren, is later nog een
"beoordelingsmatrix" met betrekking tot de taakgroepleider
toegevoegd. Hoewel deze matrix wel bijgedragen lijkt te hebben
aan het gewenste gedrag in een taakgroep, wordt op deze wijze
geen rekening gehouden met de aanwezigheid van
groepsinvloeden op een individuele medewerker. Het gevolg
hiervan is, dat alleen een individuele aanpak onvoldoende lijkt om
gedragsverandering te bewerkstelligen.

4.9 De verbeteringsfase (1998-1999)

4.9.1 De ontwikkelingen in 1998: analyse van knelpunten in
de organisatie

Zelfsturing Op basis van de opgedane inzichten in met name 1997 ten
aanzien van het werken in taakgroepen bleek dat zelfsturing, in de
zin van het zelf sturen op prestaties in de taakgroepen, niet van
de grond kwam. Besloten werd om de aandacht te richten op
versterking van het doelgericht werken bij taakgroepleiders.
Daarvoor werden aan elke taakgroepleider vier doelstellingen
voorgesteld en vervolgens in overleg afgesproken. Afhankelijk
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Beoordeling Taakgroepmedewerker door Taakgroepleider

Volgen 
van regels

Volgt bewust
regels niet

Vergeet soms
een regel maar
laat zich
corrigeren

Is alert op het
zelf volgen van
regels

Is alert op het
zelf en door
anderen volgen
van regels

Functie-
vervulling

Vervult niet alle
taken binnen de
functie

Vervult precies
alle taken binnen
de functie

Vervult precies
alle taken en is
op verzoek
bereid om meer
te doen

Vervult alle taken
en streeft naar
verbreding /
verdieping

Inzet Probeert onder
werk uit te
komen

Doet wat er
verwacht wordt
maar niet meer

Doet op verzoek
meer dan
verwacht wordt

Doet op eigen
initiatief meer
dan verwacht
wordt

Omgang met
collega's

Intolerant t.o.v.
sommige collega's

Geen conflicten
met collega's

Opgeruimd
humeur

Stimuleert
collega's t.o.v.
werk

Leergierigheid Wil geen
opleidingen en
trainingen volgen

Volgt gevraagde
opleidingen en
trainingen

Wil graag
opleidingen en
trainingen volgen

Draagt zelf
opleidingen en
trainingen voor

Flexibiliteit Is niet bereid
werktijden aan te
passen

Is moeizaam
bereid werktijden
aan te passen

Is zonder moeite
bereid werktijden
aan te passen

Stelt zelf voor
werktijden aan te
passen

Is niet bereid
werkzaamheden
aan te passen

Is moeizaam
bereid werkzaam-
heden aan te
passen

Is zonder moeite
bereid
werkzaamheden
aan te passen

Stelt zelf voor
werkzaam-heden
aan te passen

Accuratesse Is slordig Is alleen bij
drukte soms
slordig

Is zelfs bij drukte
niet slordig

Legt de nadruk
op netheid bij het
werk

Omgang met
TGL

Blokkeert acties
van TGL

Tolereert TGL Goed samenspel
met TGL

Ondersteunt
TGL t.o.v.
anderen

- = + ++

Figuur 4.13 "Beoordelingsmatrix", gebruikt bij het aansturen op "taakgroepgedrag".
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van het aantal behaalde doelstellingen kon een extra beloning van
een half maandsalaris worden verdiend. Aan het einde van het
jaar hadden slechts twee taakgroepleiders twee doelstellingen
behaald, de anderen niets. Als oorzaak hiervan gaven de
taakgroepleiders aan dat men niet zoveel belang hechtte aan de
afgesproken doelstellingen.

Evaluatie Behalve de actie ten aanzien van het ontwikkelen van zelfsturing 
afdelingsleiding werd de algehele manier van werken met taakgroepen binnen de

verpakkingsafdeling door de afdelingsleiding geëvalueerd. Hierbij
werden een aantal knelpunten geconstateerd:
• De taakgroepen hadden elk hun eigen, afgebakende, proces

met eigen middelen. Een van de gevolgen hiervan was een
sterke gerichtheid op het eigen proces en het eigen team. Dit
was niet verwonderlijk, omdat de taakgroepen zeker in het
begin de handen vol hadden aan zichzelf. Veel zaken in de
groep vroegen aandacht: onderlinge samenwerking,
organisatie, werkafstemming, inwerken, et cetera. Dit werd
nog versterkt door de aansturing door de leiding, die stelde dat
taakgroepen geen medewerkers mochten uitwisselen. Waar
deze interne gerichtheid vaak goed uitpakte, ontstonden er
ook situaties waarin gebrek aan samenwerking tussen
taakgroepen op een overkoepelend niveau negatieve effecten
had. Een voorbeeld hiervan waren de situaties waarin sprake
was van  productstromen waarbij meerdere taakgroepen
betrokken waren. Een ander voorbeeld had betrekking op
situaties waarin de taakgroepen door samenwerken voordelen
konden behalen, zoals door het overnemen van elkaars werk.
Het meest opvallende voorbeeld met betrekking tot de interne
gerichtheid had echter betrekking op het niet uitwisselen van
medewerkers. Dit kwam tot uiting in de situatie waarin de ene
taakgroep teveel werk had en een andere te weinig, terwijl
overdragen van werkzaamheden niet mogelijk was. Waar de
ene taakgroep dan duimen zat te draaien, werden in de andere
uitzendkrachten geworven.

• Aan sommige functies, zoals die van productie assistent,
worden zware en tegengestelde eisen gesteld. De zwaarte bij
de productie assistenten zit vooral in het aansturen van de
andere medewerkers. Zo werd in de beginjaren van het werken
in taakgroepen maar moeilijk geaccepteerd dat iemand, die
toch een gelijke was in de groep, besliste over bijvoorbeeld de
aan- en afwezigheid van anderen. Dit conflict ontstond door
de vormgeving van de structuur, waarin dergelijke taken bij de
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productie assistent terechtkwamen. Ook de cultuur speelde
hierbij echter een rol: er was onvoldoende sprake van
onderlinge afstemming en acceptatie. Daarnaast was ook
sprake van tegengestelde eisen in het takenpakket van de
productie assistent. Deze kon op het ene moment
bijvoorbeeld bezig zijn met voortgangsbewaking waarbij
anderen dus achter de vodden moest worden gezeten. Op een
ander moment konden controlewerkzaamheden moeten
worden uitgevoerd, waarbij juist rustig en ongestoord werken
van belang is. In een aantal gevallen bleek het omschakelen
tussen dergelijke situaties moeilijk te zijn en te leiden tot
fouten. Het gevolg van met name de zwaarte van sommige
werkzaamheden was een groot verloop van productie
assistenten.

• Feitelijk was er sprake van twee lagen in een taakgroep,
namelijk een "regelende laag" van technisch
productiemedewerkers en productie assistenten en een
"uitvoerende laag". Dit werd veroorzaakt doordat de regelende
taken en daarmee de macht vooral bij de eerstgenoemde
medewerkers lagen. Hierdoor ontstond een lagere
betrokkenheid van de (allround) verpakkingsmedewerkers bij
de gang van zaken binnen de taakgroep. Kenmerkend hierbij
was, dat dit veelal niet als nadelig of oneerlijk werd ervaren.
Niettemin werd dit knelpunt sterker, omdat er een aantal
nieuwe regelende taken ontstonden die niet persé in de
bestaande regelende functies van productie assistenten en
technisch productiemedewerkers hoefden te worden
ondergebracht, zoals het bewaken van de veiligheids- en
milieusituatie en het uitvoeren van zelfinspecties in het kader
van de "Good Manufacturing Practices".

• Door te kiezen voor een stroomsgewijs herontwerp van de
verpakkingsafdeling zonder enige segmentatie in de stromen
en door de aanwezigheid van parttimers, ontstonden veelal
grote groepen, zie tabel 4.7.

Tabel 4.7 Personele bezetting taakgroepen eind 1998 (bron: eigen onderzoek).
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Taakgroep Aantal medewerkers Voltijdequivalenten

1 25 20
2 25 21
3 16 13
4 47 45
5 27 21
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• De gekozen functie-indeling ging uit van een
"allroundfilosofie" in plaats van een filosofie waarbij gebruik
werd gemaakt van de sterke kanten van medewerkers. Zo
hadden de technisch productiemedewerkers uitvoerende,
administratieve en technische taken. Uit gesprekken bleek
onder andere dat er met de administratieve taken weinig
affiniteit bestond. Daarnaast werden deze taken als moeilijk
bestempeld. Het gevolg hiervan was soms weerstand tegen het
uitvoeren van een dergelijke taak, soms fouten en natuurlijk
ging het soms ook gewoon wel goed samen. Iets soortgelijks
was ook van toepassing voor de genoemde tegengestelde eisen
die aan de productie assistenten werden gesteld: sommigen
waren goed in de logistieke aansturing, sommigen juist in het
uitvoeren van controles en enkelen in beide. Meer
gebruikmaken van de sterke kanten zou ten eerste de prestatie
van de taakgroep ten goede kunnen komen en ten tweede
kunnen leiden tot een betere benutting van de mogelijkheden
van het werken in teamverband.

• Bij de start van het werken in taakgroepen waren de regelende
taken relatief eenvoudig en vooral intern georiënteerd. In de
loop van de tijd groeiden deze taken echter, waardoor meer
kennis op bijvoorbeeld logistiek en kwaliteitsgebied, naast
sterkere sociale vaardigheden, vereist werden. Zo diende
bijvoorbeeld in toenemende mate met gespecialiseerde
logistieke planners (op HBO-niveau) te worden onderhandeld
over het te produceren pakket en werd het openen van
productieorders als regelende taak van de afdeling Planning
overgenomen. Voor meer generalistische productie assistenten,
veelal op LBO-niveau, een zware opgave, waardoor de
kwaliteit van uitvoering van de regelende taken onder druk
kwam te staan.

• Verder waren er enkele knelpunten op leidinggevend gebied.
Zo kwam het nogal eens voor dat de leidinggevende wachtte
met aanpassen van zijn leiderschapsstijl naar een meer
coachende vorm tot zijn groep er rijp voor was. Het gevolg
hiervan was dat de groep er  dus nooit rijp voor werd.
Daarnaast ontbrak veelal een aansturing van de taakgroep,
waarbij gebruik werd gemaakt van groeps(dynamische)-
principes. Zo werd de energie voor het veranderen van de
cultuur niet gestopt in de opinieleiders of cultuurdragers in de
groep, maar in willekeurige groepsleden. Dit leek minder
effect te hebben dan gericht focussen op enkele invloedrijke
medewerkers. Een ander voorbeeld was het invoeren van
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veranderingen, wat doorgaans door middel van een korte
mededeling gebeurde in plaats van middels een
tweerichtingscommunicatie. Het logische gevolg was dat
medewerkers in een enquête aangaven dat er in
overlegsituaties wel naar hun wensen en ideeën werd
geluisterd, maar dat er niets mee gebeurde.

Verbeterplan Voordat deze punten in een verbeterplan werden gegoten, werd
eerst stilgestaan bij de missie van de verpakkingsafdeling. Deze
staat weergegeven in figuur 4.14.

Figuur 4.14 Missie van de verpakkingsafdeling in 1998.
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Afdeling Verpakking

Ons streven is…

Organisatie
De organisatie van de afdeling is gebaseerd op zelfsturing door
medewerkers in Taakgroepen. Daarbij zijn verantwoordelijkheden en
bevoegdheden nodig voor het uitvoeren van operationele
verpakkingsprocessen zoveel mogelijk in een Taakgroep gelegd.
Een goede communicatie draagt bij aan duidelijkheid aan en
betrokkenheid bij alle medewerkers. Daarvoor vragen wij ook van de
organisatie om ons heen duidelijkheid en betrokkenheid.

Personeel
Aangezien de kennis en vaardigheden van alle medewerkers optimaal
moet worden benut, zijn kundige en gemotiveerde medewerkers van
groot belang. Daarbij worden eigen initiatief en flexibiliteit gestimuleerd
en is samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.
Om dat goed in te vullen is allereerst van belang dat doelen, normen en
regels zoals die gelden binnen de afdeling Verpakking voor iedere
medewerker duidelijk zijn. Ten tweede is van belang dat medewerkers
worden getraind en voldoende ruimte krijgen om opleidingen te volgen.
Tot slot hebben we gezond, schoon en veilig werk met voldoende
afwisseling in een goed werkklimaat.

Klanten en leveranciers (in- en extern)
Ten aanzien van kwaliteit, kwantiteit, kosten en levertijd zijn wij een
betrouwbare en flexibele partner van onze klanten en leveranciers.
Daarnaast is er sprake van een open communicatie met onze klanten en
leveranciers, met als doel een goede relatie op te bouwen c.q. voort te
zetten.

Omgeving
Naast het volgen van algemeen wettelijke regels zijn er goede
arbeidsomstandigheden, een hoog GMP-niveau, minimale hoeveelheden
afval en energiegebruik en volledige compliance ten aanzien van
registratiedossiers.
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Deze missie vormde de basis voor een verbeterplan dat door
taakgroepleiders en afdelingshoofd werd ontwikkeld. Hierin
waren stertaken12 gedefinieerd, waarbij aan elke stertaak ook een
resultaatgebied werd gekoppeld. Daarbij was een gedetailleerd
plan van invoering aanwezig, rekening houdend met selectie van
medewerkers, opleiding, et cetera. Er ontbrak slechts één detail:
draagvlak bij medewerkers. Daarom werd een nieuwe
oplossingsmethode gezocht, waarbij participatie door
medewerkers een prominente plaats zou innemen. De twijfels bij
deze manier van aanpakken hadden enerzijds betrekking op de
mogelijke inbreng van medewerker. Hierbij kan men denken aan
zowel het niveau van inbreng als aan correct afwegen van eigen
belang en groeps- of bedrijfsbelang door medewerkers.
Anderzijds waren er twijfels over de aanwezige leidinggevende
kwaliteiten met betrekking tot voornamelijk de communicatieve
vaardigheden en de daadkracht binnen de afdelingsleiding.

Aanpassing Een ander verbeteringspunt in 1998 had betrekking op de 
logistiek logistieke afstemming. Het stroomsgewijs werken bood namelijk

de mogelijkheid om een aantal buffers in de stroom te
verwijderen en daarmee de doorlooptijd verder te verkorten.
Hiervoor werd een projectstructuur opgezet waarin alle betrokken
afdelingen deelnamen. Op deze wijze lukte het onder meer om
betere afspraken te maken over het inplannen van orders met de
afdeling Productieplanning en over de werkwijze en doorstroming
van de beschikbare orders.

Samenwerking Met betrekking tot de samenwerking in de taakgroepen deed de
grootste ontwikkeling zich voor binnen taakgroep 4. Deze
taakgroep werd opgesplitst in drie teams. Eén team ging zich
richten op het maken van strips en het nakijken ervan, de andere
teams op het afwisselend bedrukken/kartonneren en sachetteren
van de strips. Dit laatste betekende dat een team eerst enkele
maanden bezig was met bedrukken en kartonneren en daarna
enkele maanden met sachetteren. Op deze wijze bleef de
aanwezige allroundheid van de medewerkers voor een groot deel
in stand. Hoewel het in de loop der jaren gegroeide wantrouwen
hiermee niet meteen was tenietgedaan, gaven medewerkers wel
aan dat er rust in de teams ontstond en dat men zich beter op
elkaar ging richten.
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12 Bij een structuur met stertaken verricht bijvoorbeeld elke taakgroepmedewerker alle (of een
gedeelte van) de uitvoerende taken en heeft daarnaast nog één of enkele regelende (ster-) taken.
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4.9.2 De ontwikkelingen in 1999: naar de "ideale taakgroep"
Evaluatie In 1999 werd definitief gekozen om, bij het aanpakken van de in 
medewerkers 1998 gedefinieerde knelpunten, de participatieve aanpak te gaan

hanteren. Daarbij werd, met behulp van externe ondersteuning,
begonnen met het evalueren van de manier van werken in de
taakgroepen met de medewerkers. Enkele voorbeelden van de
knelpunten, die naar voren kwamen, zijn:
• De afstemming met andere taakgroepen.
• Het "inleren" van medewerkers (duurt vaak lang).
• De wijze van waardering (zowel wat betreft de salariëring als

wat betreft schouderklopjes).
• De samenwerking tussen de technische groep en de

taakgroepen, enerzijds door onduidelijkheden in de
rolverdeling, anderzijds door verstoorde verhoudingen tussen
de technici en de technische groep uit het verleden.

• Het nakomen en verwateren afspraken.
• Het parttimebeleid geeft veel te weinig mogelijkheden.
Ook geroddel in plaats van direct aanspreken werd veelal als
knelpunt gezien.

Samenwerking Een voorbeeld met betrekking tot de samenwerking ontstond
juist door geroddel. In taakgroep 3 ontstonden in de loop van
1999 namelijk, door een aantal voorvallen, conflicten in de groep.
Doordat deze werden doodgezwegen, c.q. alleen achter de rug
van de betrokkenen om werden besproken, verslechterde de sfeer
in de taakgroep in snel tempo. Middels een aantal
groepsgesprekken kon deze ontwikkeling worden veranderd en
ontstond er een goede en open sfeer in de taakgroep.

"Ideale Op basis van de evaluaties van zowel de medewerkers als de 
taakgroep" afdelingsleiding werd een gemeenschappelijk beeld van de "ideale

taakgroep" gedefinieerd aan de hand van vier begrippen:
• Structuur.
• Communicatie.
• Samenwerking.
• Sturing.
In figuur 4.15 zijn deze vier begrippen globaal uitgewerkt. Zo
werd bij sturing bijvoorbeeld onder "beslissen en informeren"
verstaan dat eenieder die een taak uitvoerde hier zelf
verantwoordelijk voor was en zelfstandig de noodzakelijke
beslissingen mocht nemen. Om de kwaliteit van deze beslissingen
zeker te stellen (zeker in een GMP-regime belangrijk), dient de
informatie vervolgens wel zo gegeven te worden dat de beslissing
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te toetsen is. Een ander voorbeeld betreft het probleem oplossen
dat op gestructureerde wijze moest plaatsvinden.

Figuur 4.15 Elementen van de "ideale taakgroep" verdeeld in vier hoofdgroepen, zoals
gedefinieerd door de verpakkingsafdeling (bron: eigen onderzoek).

Verbeter- Op basis van de definitie van de knelpunten en de "ideale 
projecten taakgroep" werden primair vier deelprojecten opgezet:

• Verbeteren van de samenwerking tussen de technische groep
en de taakgroepen, waarbij eventueel overdracht van taken zou
plaatsvinden als dat voor een betere werkafbakening nodig
zou zijn. Hierdoor zou de technische ondersteuning naar
verwachting verbeteren.

• Verbeteren van de communicatie en samenwerking in de
taakgroepen, zodat er echt teamgedrag ontstaat (dit betreft
aspecten als onderling vertrouwen en respect, goed overleg en
waar nodig het aanspreken van anderen). Een van de acties die
in dit kader werd genomen was de intensivering van het
werkoverleg. Niet zozeer wat betreft de frequentie, want de
meeste taakgroepen hielden al elke één of twee weken een
overleg met de hele taakgroep (of team bij taakgroep 4)
waarvan een verslag werd gemaakt voor de afwezigen. Wel
werd in dit project aandacht besteed aan de onderwerpen die
aan bod kwamen (bijvoorbeeld knelpunten in de
samenwerking) gecombineerd met de wijze van communicatie
(één- of twee richtingsverkeer) en de betrokkenheid van de

172

sturing

communicatie samenwerking

ideale
taakgroep

organisatie

stertaken

technische
onder

steuning

probleem
oplossen

“right first 
time”

aan-
spreken

overleg

beslissen &
informeren

coaching parttime

vertrouwen 
& respectveranderen

eigen verant-
woordelijk-

heid

hoofdstuk 4.qxd  24-2-2003  20:45  Page 172



deelnemers bij het overleg. Zo werd afgesproken dat eenieder
die afwezig was geweest de verslagen daadwerkelijk zou
raadplegen.

• Invoeren van stertaken. Daarbij werden tegelijk enkele
algemeen ervaren onjuistheden in de beloning en de
functiewaardering gecorrigeerd. Ook de manier waarop
getoetst wordt of er wel of geen sprake is van het gewenste
niveau van functioneren (met behulp van checklisten) werd
verbeterd.

• Versterken van de coachingsvaardigheden van de
leidinggevers, via counselinggesprekken met een externe
adviseur.

De uitvoering van deze deelprojecten liep ook na 1999 nog door.

Evaluatie Net als in 1993 en 1996 werden in 1999 een aantal metingen 
taakgroepen uitgevoerd, waaronder de "Job Diagnostic Survey". Hieruit bleek

dat de stijging van de kwaliteit van de arbeid die in 1996 was
geconstateerd ten opzichte van de situatie waarin nog niet in
taakgroepen werd gewerkt, nog een beetje verder was gestegen.
Wat betreft de mate van zelfstandigheid van de taakgroepen kon
worden geconstateerd dat deze heel behoorlijk was. Vooral op
complexe of politiekgevoelige taken met betrekking tot techniek
en cost accounting was de taakgroep afhankelijk van anderen.

4.10 De praktijklessen
Inleiding In de voorgaande paragrafen is een kwalitatieve beschrijving

gegeven van de case. In de volgende hoofdstukken worden de
bevindingen op elk van de vijf sociotechnische elementen
besproken. Dit hoofdstuk wordt echter eerst afgesloten met de
praktijklessen die uit de case kunnen worden geleerd. Deze
komen hieronder aan bod in de volgende groepen: doelstelling en
het sociotechnisch veranderingsproces, structuur, cultuur,
leidinggeven, infrastructuur en omgeving.

4.10.1 De lessen ten aanzien van doelstelling en
sociotechnisch veranderingsproces

Wat realiseren? Wellicht de meest algemene praktijkles is dat het moeilijk (zo niet
onmogelijk) is om de ideale taakgroep te realiseren die op
bijvoorbeeld congressen wordt aangeprezen, waarbij men direct
de vraag kan stellen of dat wenselijk zou zijn. In principe hangt
het taakgroepenconcept dat men kiest namelijk af van hetgeen
men met het werken in taakgroepen wil bereiken. Dat betekent
dat men de afweging moet maken welke investeringen in
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infrastructuur, structuur, systemen, cultuur, et cetera men bereid
is te doen. Daarbij is het uit managementoogpunt niet onlogisch
om het Pareto-principe te volgen en met 20% van de maximaal
benodigde investeringen (om de ideale taakgroep te bereiken)
80% van het taakgroepideaal te realiseren.
Hiermee wordt nog eens het belang van het hebben van
duidelijke doelstellingen van een sociotechnisch
veranderingsproces benadrukt. Overigens hoeven deze
doelstellingen niet alleen betrekking te hebben op bedrijfsmatige
prestaties en ook niet alleen maar kwantitatief van aard behoeven
te zijn.

Participatie Naast een helder doel, moeten de juiste mensen op het juiste
moment bij het veranderingsproces worden betrokken. Daarbij
speelt ook de communicatie speelt een belangrijke rol, zowel in
het veranderingstraject als bij het werken in taakgroepen.
Komend vanuit een hiërarchisch getinte organisatie, is het daarbij
niet alleen van belang dat er informatie wordt verstrekt, maar dat
er ook aandacht wordt besteed aan de informatiestroom van de
werkvloer "naar boven". In de casesituatie werd dit slechts
beperkt gerealiseerd, wat resulteerde in de opmerking van
medewerkers tijdens een enquête dat ze wel hun zegje mochten
doen, maar dat er niets met hun opmerkingen gebeurde. Een
gevolg hiervan was dat in 1999, bij het inventariseren van
knelpunten van medewerkers, er een hele lijst ontstond.

4.10.2 De lessen ten aanzien van de structuur
Afgebakend Met betrekking tot de praktijklessen ten aanzien van de structuur 
proces kan als eerste worden genoemd het creëren van een afgebakend

proces waar de directe ondersteunende activiteiten (in de vorm
van regelende en technische activiteiten) direct aan zijn
gekoppeld. Zoals later zal blijken, leidde het creëren van een
stroomsgewijs samenwerkingsverband tot onder meer kortere
doorlooptijden.

Groeps- Het tweede aspect met betrekking tot de structuur is de 
kenmerken groepsgrootte. In het geval van de verpakkingsafdeling hebben de

relatief grote groepen waarschijnlijk een negatief effect gehad op
de diverse ontwikkelingen. Ook aan andere aspecten met
betrekking tot de groepssamenstelling, zoals de aanwezigheid van
statusverschillen, had meer aandacht moeten worden besteed dan
in deze case is gebeurd.
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Taakverdeling Het laatste aspect met betrekking tot de structuur is de
gelaagdheid in de taakgroepen (zie ook hoofdstuk 7). Door de
regelende en technische activiteiten bij een beperkte groep
medewerkers neer te leggen, ontstaat een extra (regelende) laag in
de taakgroep. Deze heeft tot gevolg dat er waarschijnlijk op het
gebied van de kwaliteit van de arbeid, maar ook ten aanzien van
bijvoorbeeld betrokkenheid van medewerkers betere resultaten
hadden kunnen worden bereikt. Een structuur met stertaken kan
dit probleem oplossen, hoewel daarmee waarschijnlijk wel een
groter beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld het
communicatievermogen in de taakgroep.

4.10.3 De lessen ten aanzien van de cultuur
Moeizaam Het bleek moeilijk de aanwezige bureaucratische cultuur, met 
veranderen zaken als onderling wantrouwen, hokjesdenken, scheiding van

denken en doen, mijden van onzekerheid, niet nakomen van
afspraken, te veranderen. Zo kwam de prestatiesturing niet van de
grond en werd bijvoorbeeld ook het zelf nemen van beslissingen
in sommige gevallen uitgelegd als: "dan krijgen wij dadelijk de
schuld als het een verkeerde beslissing blijkt te zijn." In het
verlengde hiervan kunnen ook de problemen met de integratie
van technici worden gezien en ook de discussie die bij tijd en
wijle oplaaide over de mate van autonomie van een taakgroep, er
werd toch immers niet voor niets over "autonome taakgroepen"
gesproken? In de casesituatie werd pas tijdens de verbeterfase
aandacht besteed aan deze onderwerpen. Het lijkt erop dat de
belangrijkste oorzaak hiervan lag in een tekort aan kennis en
ervaring met sociaal-psychologische processen die bij
cultuurverandering een rol spelen bij vooral de afdelingsleiding
(zie ook hoofdstuk 7).

4.10.4 De lessen ten aanzien van leidinggeven
Eisen Bij het ontwikkelen van en werken met taakgroepen spelen de

leidinggevenden een belangrijke rol. Zij moeten ervoor zorgen
dat niet alleen de dagelijkse gang van zaken wordt geregeld
(vooral bij het opstarten nog), maar ook dat de taakgroep zich
daadwerkelijk ontwikkeld tot een zelfsturend
samenwerkingsverband. Dit stelt zware eisen aan de betreffende
leidinggevenden ten aanzien van het begeleiden van
veranderingsprocessen, sociale vaardigheden (een basiscursus
leidinggeven is net als jarenlange ervaring in een traditionele
omgeving absoluut onvoldoende), bedrijfskundige kennis, kennis
van de aanwezige processen en richtlijnen, et cetera. Daar komt
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nog bij dat het wenselijk is dat een taakgroepleider, zoals
aanwezig binnen de verpakkingsafdeling, goed kan samenwerken
met andere taakgroepleiders, zodat ook over de taakgroepen heen
een goed samenwerkingsverband gebaseerd op een
gemeenschappelijke visie ontstaat.

Positie Bij het aspect leidinggeven kan ook worden gekeken naar de
positie van de leidinggevende. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt tussen een leidinggevende in een hiërarchische positie
zoals in de case of in een meewerkende positie in de taakgroep.
Hoewel er geen onderzoek naar is gedaan, zou het voor de
"hiërarchische" taakgroepleider door de bank genomen
gemakkelijker kunnen zijn om veranderingen door te voeren dan
voor de "meewerkende". De reden hiervoor zou kunnen liggen in
de "sociale afstand" tussen leidinggevende en medewerkers die in
de "hiërarchische" situatie groter is dan bij de "meewerkende".

4.10.5 De lessen ten aanzien van de infrastructuur
Indelen van Een taakgroepaspect dat makkelijk kan worden vergeten, is de 
ruimte en infrastructuur. Hiermee wordt gedoeld op zowel de ruimtelijke 

middelen indeling als op de beschikbare middelen. De ruimtelijke indeling
bleek in de case van belang om een goede communicatie en
samenwerking (in de zin van een goede onderlinge afstemming)
in de taakgroep tot stand te brengen. Toen de taakgroepen bijeen
werden geplaatst, bleek dit veel beter te werken dan toen dit nog
niet het geval was. Daarmee werd ook duidelijk wie voor welke
ruimte verantwoordelijk was ten aanzien van bijvoorbeeld
schoonmaken en onderhoud.
Ten aanzien van de middelen bleek bij de start van de
taakgroepen dat bijvoorbeeld het moeten delen van
bedrukkingsapparatuur problematisch was. Ook waren er
problemen ten aanzien van de verdeling en het gebruik van
pompwagens en andere middelen. Dit pleit voor de
beschikbaarheid van eigen middelen, zodat de complexiteit c.q. de
kans op interferentie niet nodeloos wordt verhoogd.
Naar de invloed van apparatuur die mogelijk geschikter is voor
een stroomsgewijze situatie is niet gekeken. Niettemin lijkt het
plausibel te veronderstellen dat het ter beschikking hebben van
dergelijke apparatuur de prestaties verder kan verbeteren.
Ten eerste kan men hierbij denken aan apparatuur die vooral
geschikt is voor kleine series (in plaats van grote series zoals in de
case het geval was), als de vraag ook uit steeds kleinere series
bestaat. Dit sluit aan bij één van de eisen die Kuipers en van
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Amelsvoort (1990, p. 188) aan systemen stellen: "De capaciteiten
en de technische eigenschappen van de produktie-elementen zelf
moeten worden aangepast aan de specifieke eisen die gesteld
worden".
Ten tweede kan ten aanzien van de geschiktheid van apparatuur
voor een stroomsgewijze situatie worden gesteld dat de aanwezige
apparatuur in hoge mate de cyclustijden bepaalde. Zo vond er wel
een toename plaats van de afwisseling in de taken (zie ook
hoofdstuk 6), maar bleven de cyclustijden grotendeels
ongewijzigd (uitgezonderd een reductie in het nakijken door de
toepassing van geautomatiseerde visuele systemen). In een aantal
gevallen, zoals het handmatig verpakken aan een productieband,
het toevoeren of afvoeren van componenten en producten,
betekende dit dat de cyclustijd van enkele seconden gehandhaafd
bleef. Ten gevolge hiervan zou een (nog) grotere verbetering van
de kwaliteit van de arbeid mogelijk zijn als ook de invulling van
de technische aspecten onderwerp van het onderdeel van het
ontwerpproces was geweest.

4.10.6 De lessen ten aanzien van de omgeving
Invloed In de case bleek sprake te zijn geweest van een continue groei van 
omgeving de taakgroepen, waarbij onder andere de regelende taken steeds

verder werden uitgebouwd. Deze voortgaande ontwikkeling is
opmerkelijk, omdat de omgeving van de verpakkingsafdeling veel
kenmerken bleef houden van de traditionele bureaucratie met
veel regels en procedures en met stafafdelingen die hun
specialistische aspectmatige stempel probeerden te drukken.

Invloed GMP De invloed van de omgeving werd waarschijnlijk mede bepaald 
en Arbo door de geldende wetgeving op het gebied van zowel Good

Manufacturing Practices als arbeidsomstandigheden. In zowel
blok 4.5 als blok 4.9 zijn enkele voorbeelden hiervan gegeven.
Hieruit blijkt een focus op:
• Het inrichten van aparte stafdiensten.
• Het benadrukken van het onderscheid tussen leidinggevenden

en uitvoerenden.
• Het weghalen van verantwoordelijkheden bij het

voortbrengingsproces, doordat "maximum specifications"
worden voorgeschreven in plaats van de "minimum
specifications" die bij zelforganisatie horen (zie Morgan,
1986).

Dit betekent ten eerste dat regelkringen niet "van onderaf"
worden opgebouwd, maar juist "van bovenaf", zodat niet de
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ideaaltypische sociotechnische besturingsstructuur ontstaat. Ten
tweede dragen zowel de GMP- als de Arbo-regels bij aan het
handhaven van de bureaucratische cultuur die eerder beschreven.

Blok 4.9 Voorbeelden van GMP- en Arbo-regels (ontleend aan Christis, 1991; Zwaard c.s.,
1999 en European Commission, DG III, 1998).

Groeifactoren Door deze omgevingsfactoren lijkt de groei van de taakgroepen
vooral gebaseerd op het beschikbaar komen van diverse
ondersteunende systemen (zoals planborden), op
doorzettingsvermogen van de afdelingsleiding en op een groeiend
besef in de taakgroepen dat de manier van werken was verbeterd
ten opzichte van de functionele organisatie. Zeker de afwisseling
in het werk werd door velen als erg prettig ervaren.
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In de Arbeidsomstandighedenwet neemt de kwaliteit van de
arbeid, onder de noemer van "welzijn", een steeds belangrijkere
plaats in (Christis, 1991). Niettemin geldt dit niet in uitvoerende
zin voor wat betreft de toepassing van de wet in bedrijven. Daarbij
worden nog steeds principes van de klassieke benadering
gehanteerd. Zo wordt de werkgever verplicht gesteld om bij een
aantal basistaken deskundigen in te schakelen. Daar komt bij dat
de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid met betrekking tot
de arbeidsomstandigheden op traditionele wijze zijn vormgegeven
(Zwaard c.s., 1999). De leidinggevende draagt in de regel taken op
aan werknemers en de verplichtingen van de werknemers
betreffen met name:
• Juist gebruik van machines, gereedschappen, hulpmiddelen en

gevaarlijke stoffen.
• Juist gebruik en beheer van persoonlijke

beschermingsmiddelen.
• Niet veranderen of weghalen van beveiligingen.
• Meewerken aan het voor hen georganiseerde onderricht.
• Terstond melden van gevaren aan de leidinggevende.
• Zonodig bijstaan van deskundigen bij de uitvoering van hun

verplichtingen.

In de Good Manufacturing Practices wordt bijvoorbeeld geëist dat
zelfinspecties moeten worden uitgevoerd op een onafhankelijke en
gedetailleerde manier door hiervoor benoemde competente
personen uit het bedrijf. Daar wordt aan toegevoegd dat
onafhankelijke audits door externe experts ook nuttig kunnen zijn.
Een wellicht nog krachtiger voorbeeld uit de GMP-regels betreft
een van de verantwoordelijkheden van het hoofd van het "Quality
Control Department" (ten opzichte van de productieafdeling).
Deze heeft namelijk de bevoegdheid om materialen, halffabricaten
en eindproducten goed of af te keuren naargelang hem goeddunkt
(European Commission, DG III, 1998).
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5 De ontwikkeling van de kwaliteit van de
organisatie

Inleiding In hoofdstuk 2 werd de theorie van de kwaliteit van de
organisatie besproken, zie figuur 5.1. In dit hoofdstuk komen de
onderzoeken aan bod die, ten aanzien van de kwaliteit van de
organisatie, in de casesituatie zijn uitgevoerd. Ten eerste wordt in
paragraaf 5.1 het ontwerpen van een stroomsgewijze organisatie
met behulp van de Semi Parallelle Stromen-methodiek (SPS)
besproken. Daarnaast komt in dit hoofdstuk de ontwikkeling van
zelfsturing aan bod. Zoals onder meer in hoofdstuk 3, bij de
beschrijving van de onderzoeken, al werd aangegeven, is de
ontwikkeling van zelfsturing, in de zin van het zelf sturen op
prestaties, niet vanzelfsprekend. Het bleek van belang om
onderscheid te maken in de volledigheid en de diepte van de
zelfsturing. De ontwikkeling van de volledigheid van de
zelfsturing staat in paragraaf 5.2, de ontwikkeling van de diepte in
paragraaf 5.3. Tenslotte worden in paragraaf 5.4 de gevonden
resultaten gereflecteerd op de theorie uit hoofdstuk 2.

Figuur 5.1 Schematisch overzicht theoretische aspecten kwaliteit van de organisatie.

5.1 De analyse van het ontwerpen met de SPS-methode
Effectiviteit SPS Het eerste onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van de 
op termijn? organisatie is gericht op het bepalen van de effectiviteit van de

SPS-methode, zoals ontwikkeld door Hoevenaars en gebruikt bij
het ontwerpen van de taakgroepstructuur van de
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verpakkingsafdeling (zie hoofdstuk 2 voor een beschrijving).
Hoevenaars (1990, 1991) rapporteerde in dit verband met
betrekking tot de verpakkingsafdeling mogelijkheden om de
aangeslibde beheersbehoefte te verminderen.
Om de daadwerkelijke effectiviteit van de SPS-methode op lange
termijn te evalueren, wordt hier eerst (analoog aan Hoevenaars)
de functionele situatie begin jaren negentig vergeleken met het
stroomsgewijze herontwerp van Hoevenaars. Daarna wordt de
stroomsgewijze situatie eind jaren negentig vergeleken met een
gesimuleerde functionele organisatie. Tenslotte worden de
resultaten begin jaren negentig van de vorige eeuw vergeleken
met die van eind jaren negentig. In figuur 5.2 is dit schematisch
weergegeven.

Figuur 5.2 Opzet van het onderzoek naar het ontwerpen van een stroomsgewijze organisatie
middels de SPS-methodiek.

Werkelijke In hoofdstuk 4 werd reeds beschreven dat Hoevenaars (1990,
functionele 1991) in de oorspronkelijke functionele organisatie een viertal 
situatie 1990 clusters onderscheidde, namelijk:

• Cluster a: etiketteren, interieur vormen, kartonneren,
blisterverpakken.

• Cluster b: sachetteren, kartonneren, flowpacken.
• Cluster c: nakijken.
• Cluster d: strippen, aftellen blikken en flacons.
Zoals reeds werd aangegeven, resulteerde deze situatie, op basis
van het assortiment, in een aangeslibde beheersbehoefte van 85%.

Stroomsgewijs Ook in het sociotechnisch herontwerp, dat was gebaseerd op de 
herontwerp 1990 SPS-methode, werden vier clusters onderscheiden, zij het met

andere inhoud (Hoevenaars, 1990, 1991):
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• Cluster 1: etiketteren, interieur vormen, kartonneren.
• Cluster 2: strippen, nakijken, sachetteren, kartonneren.
• Cluster 3: strippen, nakijken, kartonneren, flowpacken,

handverpakken.
• Cluster 4: aftellen blikken en flacons, blisterverpakken,

kartonneren.
In dit geval werd een aangeslibde beheersbehoefte van 7%
berekend. Overigens werd een dergelijke lage aangeslibde
beheersbehoefte (zeker in vergelijking met de oorspronkelijke
situatie) ook waargenomen als niet naar het assortiment werd
gekeken, maar naar de grootte van de productstromen of naar de
productstromen in geld uitgedrukt. In die gevallen was er sprake
van respectievelijke aangeslibde beheersbehoeftes van 2% (in
plaats van 127% in de functionele situatie) en 13% (in plaats van
de functionele 80%).

Werkelijke Alvorens de aangeslibde beheersbehoefte in de werkelijke 
stroomsgewijze stroomsgewijze situatie in 1999 te bepalen, is het van belang om 
organisatie 1999 te weten dat het herontwerp van Hoevenaars door Koen (1991)

op drie punten is aangepast:
• De productgroep ampullen werd opgesplitst.
• In plaats van productstromen ten aanzien van grote en kleine

strips vond een scheiding plaats naar farmaceutische
eigenschappen van tabletten.

• De fysieke opslag bleef functioneel georganiseerd in het
centrale magazijn.

Hierdoor ontstond een organisatie in vijf taakgroepen (naast een
operationele en een technische groep) met elk een eigen
productenpakket, waarbij de taakgroep de
verpakkingswerkzaamheden veelal van "tablet tot pallet" uitvoert.
Het uitgangspunt hierbij was dat slechts in incidentele gevallen
twee taakgroepen bij het verpakken van een order betrokken
zouden zijn. Dit betreffen vooral werkzaamheden aan niet
frequent voorkomende verpakkingspresentaties waarvoor slechts
één machine beschikbaar is, zoals bij het vouwen van bijsluiters.
Behalve de door Koen (1991) voorgestelde aanpassingen, werden
er in de loop der jaren kleinere wijzigingen op de procesgewijze
inrichting doorgevoerd. Zo vond de tussenopslag van orders in
toenemende mate plaats bij de taakgroepen, werden de contacten
met bijvoorbeeld de logistieke planningsafdeling steeds
intensiever en werden hulpmiddelen en methodieken, zoals
bijvoorbeeld planborden, ingevoerd. Wordt nu de aangeslibde
beheersbehoefte in de werkelijke stroomsgewijze organisatie in
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1999 beschouwd, dan blijkt er slechts beperkt sprake van stromen
tussen de taakgroepen. Alleen tussen de taakgroepen 4 en 5 is nog
sprake van enige volumestroom. De stromen met of tussen andere
taakgroepen zijn nihil of zelfs volledig afwezig. Dat resulteert in
een aangeslibde beheersbehoefte van 0,9%. Dit is in figuur 5.3
weergegeven.

Figuur 5.3 Omvang van de stromen in 1999 tussen de verschillende stroomsgewijze
taakgroepen, aantallen in miljoenen verpakkingen (bron: eigen onderzoek).

Figuur 5.4 Omvang van de stromen in 1999 tussen de verschillende functionele clusters,
aantallen in miljoenen verpakkingen (bron: eigen onderzoek).

Gesimuleerde Bij de functionele reconstructie van de situatie in 1999 is 
functionele uitgegaan van de clusters uit de functionele situatie in 1990.
organisatie 1999 Vervolgens is aan de hand van de productieaantallen uit 1999

vastgesteld welke stromen er bij functionele clustering zouden
ontstaan. Daarbij moet worden opgemerkt dat de
nakijkactiviteiten in de organisatie in 1999 waren geïntegreerd met
het maken van doordrukstrips. Het gevolg hiervan was dat de
functionele reconstructie is gebaseerd op de veronderstelling dat
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strips altijd worden nagekeken. Indien er wordt gekeken naar de
stromen tussen de functionele clusters, dan blijken er forse
stromen tussen de verschillende clusters aanwezig te zijn. Vooral
de stroom tussen de clusters die betrekking hebben op het maken
van strips en het nakijken ervan is erg groot, deze bedraagt
namelijk ongeveer de helft van de "interne" stromen. Door deze
grote stromen ontstaat een aangeslibde beheersbehoefte van
94,3%. De stromen zijn in figuur 5.4 weergegeven.

Kanttekeningen Alvorens de effectiviteit van de SPS-methode op lange termijn te 
bij vergelijking bekijken, zijn een aantal opmerkingen op hun plaats. Allereerst 
1990 - 1999 kan er alleen nog worden vergeleken op volumestromen en niet

op assortiment of financiële productstroom. Enerzijds hebben
een aantal administratieve systemen in de loop der jaren namelijk
ingrijpende veranderingen ondergaan. Zo is het niet zinvol om
het financiële belang te vergelijken, omdat overgestapt is van een
systeem gebaseerd op "direct costing" naar een systeem gebaseerd
op "activity based costing". Anderzijds is met de invoering van
een nieuw logistiek systeem de definitie van "soort product"
veranderd en niet meer gerelateerd aan het actieve ingrediënt,
maar aan de logistieke (verpakkings-)route. Op basis van
productvolume is vergelijking daarentegen nog wel mogelijk,
aangezien dit in beide situaties wordt uitgedrukt in verpakte
eenheden. Daarom is hiervoor gekozen, hoewel dit nog wel
betekent dat voorzichtigheid is geboden. Er hebben namelijk wel
enkele verschuivingen in het productenpakket (en daarmee de uit
te voeren bewerkingen) plaatsgevonden. Zo zijn er
emballeeractiviteiten (d.w.z. het verzendgereed maken van
bulkproduct) toegevoegd en vragen een aantal nieuwe producten
om extra en nieuwe bewerkingen.
Verder is verondersteld dat in de functionele reconstructie in
1999 strips altijd zouden worden nagekeken. Daarbij viel op dat
het overgrote gedeelte van de productstroom betrekking had op
de stroom tussen de strip- en nakijkclusters. Dit zou een bezwaar
kunnen zijn, maar aangezien dit in de situatie van 1990 ook veelal
het geval was, is dit niet onoverkomelijk.
Tenslotte zijn in de situaties in 1999 de bedrukkingsactiviteiten,
zoals ze in de functionele organisatie in de "Drukkerij" werden
uitgevoerd, meegenomen. In de opzet van Hoevenaars zijn deze
als voorbereidende activiteiten buiten beschouwing gelaten. Bij
vergelijking van de cijfers over de jaren heen, moet ten aanzien
van deze kanttekening wel enige voorzichtigheid in acht worden
genomen.
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Vergelijking Voor de vergelijking van de situaties (functioneel en 
1990 - 1999 stroomsgewijs) in 1990 en 1999 kunnen de aangeslibde

beheersbehoeftes met elkaar in verband worden gebracht, zoals in
tabel 5.1 is weergegeven. Om het effect van een stroomsgewijze
organisatie ten opzichte van een functionele organisatie te
bepalen, is de verhouding tussen de functionele situatie en de
stroomsgewijze situatie in 1990 en in 1999 bepaald. Daaruit komt
in 1990 een aangeslibde beheersbehoefte in de functionele situatie
die 84,5 keer groter is dan in de stroomsgewijze situatie. In 1999
is deze 104,8 keer groter. Hier heeft echter het wel of niet
meenemen van de bedrukkingsactiviteiten een grote invloed, zoals
hierna zal blijken.

Tabel 5.1 Vergelijking van de aangeslibde beheersbehoeftes in 1990 en 1999, gebaseerd op de
omvang van de productstromen in aantal verpakkingen.

Conclusies Gezien de eerdere opmerkingen bij de vergelijking tussen de 
effectiviteit SPS situatie in 1990 en 1999, moet enige voorzichtigheid in acht

worden genomen bij het trekken van conclusies ten aanzien van
de effectiviteit van de SPS-methode voor de verpakkingsafdeling.
Niettemin lijken twee conclusies plausibel:
• De aanpassingen, zoals voorgesteld door Koen (1991), hebben

het stroomsgewijze karakter zeker niet aangetast. Integendeel
eigenlijk, want als met name de Drukkerij niet in de opzet van
de stroomsgewijze organisatie zou zijn meegenomen, dan zou
er een heel andere vergelijking zijn ontstaan. In het geval van
de stroomsgewijze situatie zou dan in 1999 de aangeslibde
beheersbehoefte weliswaar niet zijn veranderd, maar die van
de functionele reconstructie wel: (37,1+13,6+0,2) / 80,2 *
100% = 63,5%. Vergelijking met de stroomsgewijze opzet
geeft dan de volgende verhouding: 63,5% / 0,9% = 70,6. In
dit geval zou de stroomsgewijze situatie wat betreft het aspect
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"beheersbehoefte" terrein verliezen op de functionele situatie
ten opzichte van de variant waarin de bedrukkingsactiviteiten
wel zijn meegenomen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
bij het maken van een stroomsgewijs ontwerp op de wijze,
zoals de door Hoevenaars gehanteerde "Semi-Parallelle
Stromen" (SPS)-methode, de bepaling van de grenzen van het
systeem, waarvan men een herontwerp wil maken, essentieel
is.

• In de loop van de tien jaren lijkt de vergelijking tussen de
stroomsgewijze benadering en de functionele benadering in
het voordeel van de stroomsgewijze benadering uit te blijven
vallen (waarde van 84.5 in 1990 versus 104.8 in 1999, c.q. 70,6
exclusief Drukkerijactiviteiten). Er lijkt daarmee niet alleen
sprake van een theoretische verbetering, zoals door
Hoevenaars aangegeven, maar ook van een werkelijke
structurele verbetering. Of dit voordeel voor de
stroomsgewijze benadering een structurele en algemeen
geldende ontwikkeling is, valt op basis van dit ene onderzoek
niet vast te stellen.

Behalve deze twee conclusies kan ten aanzien van de effectiviteit
van de SPS-methode worden geconcludeerd dat bij de methode
vooral wordt gekeken naar de parallellisatie van de (verpakkings-)
activiteiten. De eventuele segmentatie komt niet aan bod. In de
opzet voor de verpakkingsafdeling betekende dit dat er weliswaar
vijf parallelle en onafhankelijke stromen ontstonden, maar dat er
ook sprake was van:
• Eén taakgroep (taakgroep 5) met bijna vijftig medewerkers.
• Eén taakgroep opgesplitst in twee aparte taakgroepen die elk

een ploeg vormden in een tweeploegendienst (taakgroep 4A
en 4B elk met ongeveer dertig medewerkers).

• Twee taakgroepen met ongeveer vijfentwintig medewerkers
(taakgroep 1 en 2).

• Eén taakgroep met vijftien medewerkers.
Dit betekent dat de SPS-methode, bij ondeskundig gebruik, kan
leiden tot zodanig grote groepen dat de effectiviteit van het
herontwerp als zodanig onder druk komt te staan. Er is dan
immers geen sprake van een ideale uitgangssituatie voor
teamontwikkeling.

5.2 Het onderzoek naar de volledigheid van zelfsturing
Meten en Bij het bepalen van de volledigheid van de zelfsturing wordt 
analyseren bekeken welke elementen van een regelkring (meten, norm,
volledigheid vergelijken en ingrijpen) aanwezig zijn met betrekking tot het
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sturen op verschillende resultaatgebieden, namelijk logistiek,
kwaliteit en kosten. Zie voor een nadere beschrijving hoofdstuk 3.
Voor het bepalen van de volledigheid van de zelfsturing werden
twee metingen uitgevoerd, één in 1996 en één in 1999. Hierbij
werd aan taakgroepmedewerkers gevraagd of zij van mening
waren dat een element van de regelkring met betrekking tot een
bepaald besturingsaspect wel of niet aanwezig was. Allereerst
werden de meetresultaten vergeleken met de verwachte
uitkomsten. Deze verwachtingen werden vastgesteld door te
bepalen welke informatie voor de taakgroep daadwerkelijk
beschikbaar was en in te schatten of men deze zou kunnen
gebruiken. Daarnaast werden de meetresultaten van 1996 en 1999
met elkaar vergeleken. In figuur 5.5 is deze opzet schematisch
weergegeven.

Figuur 5.5 Onderzoeksopzet ten aanzien van ontwikkeling zelfsturing.

In het navolgende komen allereerst de meting en verwachting in
1996 aan bod, gevolgd door die in 1999. Daarna volgt de
vergelijking tussen de resultaten uit 1996 en 1999. Vervolgens
worden, op basis van deze vergelijking en interviews en
waarnemingen door met name stagiaires, de factoren benoemd
die bij de ontwikkeling van zelfsturing van belang zijn. Bij deze
metingen en vergelijkingen kan worden opgemerkt dat er bij start
van de taakgroepen geen sprake was van zelf meten of bijsturen,
waarmee de situatie in 1993 op nul kan worden gesteld.

Verwachting en De verwachting in 1996 was puur gebaseerd op de 
meting in 1996 zelfsturingsmogelijkheden die de taakgroep in principe ter

beschikking stonden. Bij zowel de leverbetrouwbaarheid, de
lineclearances, als de onderhoudskosten was sprake van
meetgegevens (het verzamelen hiervan werd in geen van de
gevallen door de taakgroep zelf uitgevoerd). Bij de
leverbetrouwbaarheid en onderhoudskosten was sprake van een
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norm. Bij de leverbetrouwbaarheid werd de norm bepaald door
het percentage van de orders dat tijdig moest worden afgeleverd.
Wat betreft de onderhoudskosten was (in overleg met de
taakgroepleider) een budget afgesproken. Ten aanzien van de
lineclearances was er geen norm bepaald.
Hierdoor werd verwacht dat er sprake zou zijn van volledige
zelfsturing ten aanzien van leverbetrouwbaarheid en
onderhoudskosten en alleen van meting met betrekking tot de
lineclearances. In tabel 5.2 is de totaalscore hiervan weergegeven.

Tabel 5.2 Verwachte resultaten ten aanzien van de diepte van de zelfsturing in 1996, waarbij
op drie prestatiegebieden de aanwezigheid van elementen van de regelkring wordt bezien (ja =
aanwezig, nee = niet aanwezig) (bron: eigen onderzoek).

De meetresultaten, die voortkomen uit de beelden die de
medewerkers in de verschillende taakgroepen gaven, vertonen een
sterk gespreid beeld. Dit is weergegeven in figuur 5.6.

Figuur 5.6 Gemeten resultaten ten aanzien van de volledigheid van de zelfsturing in 1996 op
basis van de ervaringen van medewerkers van de vijf taakgroepen (bron: van Kollenburg et al.,
1997).
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In de figuur is te zien dat in alle taakgroepen sprake was van
meten. Uit bespreking van de resultaten bleek dat bijvoorbeeld
taakgroep 1 zich echter niet bewust was van normstelling,
gestructureerd vergelijken en ingrijpen. In feite was er nog sprake
van de situatie, zoals Südmeier (1995) die ruim een jaar eerder
had geconstateerd. Toen werd aangegeven dat het meten vrij
onstructureel en onsystematisch plaatsvond en dat de vergelijking
vaak een subjectief karakter had. Het analyseren van deze
gegevens resulteerde binnen de groep meestal in ad hoc ingrepen,
waardoor er dus vrijwel geen zicht op structurele
terugkoppelingen was.
Daarentegen voldeed taakgroep 4 wel aan de verwachting. Dit
kwam vooral door de actieve en directe rol die de taakgroepleider
bij het meten en regelen speelde, wat dus voor de volledigheid
van de zelfsturing positief kan uitpakken. Al met al valt op dat de
objectieve zelfsturingsmogelijkheden niet door de
taakgroepmedewerkers worden herkend, getuige de percentages,
die veelal lager liggen dan de verwachte 75%.

Verwachting en In 1999 was sprake van hetzelfde verwachtingsbeeld als in 1996,
meting in 1999 met dien verstande dat er in 1997 en 1998 pogingen waren om

prestatiesturing te implementeren. Als gevolg daarvan zou het
kunnen zijn dat de daarbij gestelde norm voor de lineclearance
nog werd gebruikt en een taakgroep een 100% score zou behalen
in de meting. Niettemin werd dus uitgegaan van de verwachting
uit 1996 van een score van 75%.
Volgens de meting constateerden de taakgroepmedewerkers van
taakgroep 1 dat er alleen sprake was van een volledig gesloten
regelkring ten aanzien van de leverbetrouwbaarheid. In taakgroep
2 was men van mening dat er behalve bij de leverbetrouwbaarheid
ook bij de lineclearances sprake was van een gesloten regelkring.
Ook werd de regelkring ten aanzien van de leverbetrouwbaarheid
in taakgroep 3 als gesloten gezien en daarnaast werd er gemeten
aan de onderhoudskosten. Taakgroep 4 kwam tot een 100%-
score, dus volledige regelkringen op alle drie de gebieden. In
taakgroep 5 werd daarentegen alleen het meten van de
leverbetrouwbaarheid door de medewerkers waargenomen. De
gemeten scores zijn weergegeven in figuur 5.7.
Bij deze meting moet worden opgemerkt dat in een aantal
gevallen werd aangegeven dat er geen sprake was van meten,
normstellen of vergelijken, maar wel van ingrijpen. Dit kwam
bijvoorbeeld voor bij het bepalen van de volledigheid van de
regelkring bij lineclearances. Hier werd het ingrijpen op basis van
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metingen in de tijd verward met het ingrijpen als bij een
lineclearance iets werd gevonden. De resultaten, zoals
weergegeven in figuur 5.7 zijn hiervoor gecorrigeerd.
Ook hierbij vallen de verschillen met het verwachte percentage
van 75% op.

Vergelijking Worden de resultaten uit 1996 en 1999, zoals weergegeven in 
1996 en 1999 figuur 5.8, met elkaar vergeleken dan is er in enkele taakgroepen

sprake van een fors verschil (om niet te spreken van vergelijking
met 1993, toen feitelijk sprake was van een score van 0%!). In
taakgroep 2 en 4 is sprake van een sterk positieve ontwikkeling, in
taakgroep 3 en 5 daalt de volledigheid van de zelfsturing tussen
1996 en 1999 sterk.

Figuur 5.8 Vergelijking van de resultaten in 1996 en 1999 met betrekking tot de
volledigheid van de zelfsturing op basis van de ervaringen van de medewerkers van de vijf
taakgroepen (bron: eigen onderzoek).
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2000).
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Oorzaken Gezien de resultaten van de vergelijking tussen 1996 en 1999 met 
verschillen? betrekking tot de volledigheid van de zelfsturing is het interessant

de vraag de vraag te stellen welke oorzaken aan de getoonde
ontwikkelingen ten grondslag liggen. Om daar antwoord op te
geven worden eerst een tweetal ontwikkelingen met betrekking
tot zelfsturing beschreven die zich tussen de twee metingen
voordeden. De ene heeft betrekking op de ontwikkeling in de
taakgroepen, de andere op de ontwikkeling van en bij de
taakgroepleiders.

1. Ontwikkeling Het eerste punt met betrekking tot de ontwikkeling van de 
in de taakgroep volledigheid van zelfsturing had betrekking op het "verder

invoeren en in gebruik nemen van stuurindicatoren teneinde de
doelstellingen voor iedereen duidelijk te krijgen en de
taakgroepen in de gelegenheid te stellen daadwerkelijk te komen
tot zelfsturing" (van Kollenburg c.s., 1997). Aan de hand van een
werkboek gingen vijf werkgroepen (uit elke taakgroep één) aan
de slag met de volgende zaken:
• Vaststellen van de klanten van die taakgroep en de eisen die ze

stelden.
• Definiëren van indicatoren.
• Afspreken van een doelstelling per indicator.
• Meten van de resultaten.
• Bespreken van de resultaten binnen de taakgroep en waar

nodig zoveel als mogelijk ingrijpen in het proces.
Om deze aanpak te stimuleren werd een kleine beloning
afgesproken bij het behalen van de doelstellingen. Dit mocht
echter niet baten, want eind 1997 werd geconstateerd dat er, met
uitzondering van taakgroep 2 en in mindere mate in taakgroep 3,
geen sprake was van een concrete stap op weg naar volledige
zelfsturing. Zo bleef het meten veelal beperkt tot het
werkgroepje, als die dat al volhielden door de houding van andere
taakgroepleden. Daarbij kon sprake zijn van een houding die
varieerde van afwachting tot haast vijandigheid. Verder bleef het
regelen, op enkele uitzonderingen na, achterwege. Dit werd
veroorzaakt door het ontbreken van inzicht in de
regelmogelijkheden bij de taakgroepmedewerkers en soms ook bij
taakgroepleiders. Ook het feit dat een aantal taakgroepleiders het
nut van het meten en regelen niet zag, belemmerde de
ontwikkeling van zelfsturing.

2. Ontwikkeling De tweede ontwikkeling met betrekking tot het gebruik van 
taakgroepleiders volledige regelkringen had betrekking op het invoeren van
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doelgericht werken bij taakgroepleiders in 1998. Het doel hiervan
was om te komen tot resultaatgerichter gedrag bij de
taakgroepleiders. Daarvoor werden aan elke taakgroepleider vier
doelstellingen voorgesteld en vervolgens afgesproken. Afhankelijk
van het aantal behaalde doelstellingen kon een extra beloning van
een half maandsalaris worden verdiend. Aan het einde van het
jaar hadden twee taakgroepleiders twee doelstellingen behaald, de
anderen niets. Als reden voor deze lage score werd bij de
evaluatie met name aangegeven dat andere doelstellingen
belangrijker werden gevonden om te realiseren, zoals het
ontwikkelen van de taakgroep ten aanzien van samenwerking of
allround inzetbaarheid. De taakgroepleiders die twee
doelstellingen hadden gehaald, gaven aan dat dit meer een
toevalligheid was dan een gevolg van gerichte inspanningen.
Om aan het gebrek aan eigen inbreng bij het definiëren van de
doelstellingen meer rekening te houden, werd in 1999 aan de
taakgroepleiders gevraagd om voor drie aspecten een voorstel te
doen over de hoogte van de doelstelling en een vierde aspect
helemaal zelf in te vullen. Na een aantal malen aandringen, bleef
het aantal reacties beperkt tot één. Hierop werd besloten om deze
wijze van aansturen op resultaatgerichter gedrag voor dat moment
te beëindigen.
Een aanpak als de voorgaande komt regelmatig voor in
organisaties. De les die echter uit het voorgaande kan worden
getrokken, is dat een dergelijke manier van "omkopen" niet
(altijd) werkt. Werkt het wel dan kan men vraagtekens plaatsen bij
de activiteiten waarvoor geen targets werden afgesproken.

De verschillen Hoewel er tal van invloedsfactoren zijn, lijken deze 
verklaard ontwikkelingen de verschillen tussen de metingen in 1996 en 1999

in de taakgroepen 1, 3 en 5 te verklaren. Door met name de
ontwikkeling in de taakgroepen ontstaat er in taakgroep 1 en 3
een gesloten regelkring met betrekking tot leverbetrouwbaarheid.
Dit betekent in feite een stap voorwaarts met betrekking tot de
volledigheid van zelfsturing, al is het dan maar op één aspect. Bij
taakgroep 1 is dit terug te zien in de meting. Bij taakgroep 3 is het
niet te zien, door de lage score ten aanzien van de lineclearance.
In taakgroep 5 was de invoering van de stuurindicatoren in 1997
een mislukking, onder andere door het kwijt raken van de
meetresultaten met betrekking tot de indicatoren. Hierdoor
ontstond een discussie over het wel of niet behaald hebben van
de doelstellingen. Dit had een daling van het animo voor deze
vorm van zelfsturing in de taakgroep tot gevolg.
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De stijgingen bij taakgroep 2 en 4 zijn echter opvallend. Die bij
taakgroep 2 lijkt vooral voort te komen uit de invoering van
stuurindicatoren en de aandacht die de taakgroepleider vervolgens
bleef besteden aan het meten en regelen door medewerkers zelf.
Daarbij hanteerde de taakgroepleider in die situatie drie metingen,
te weten leverbetrouwbaarheid, lineclearances en efficiëntie. De
eerste liet hij bijhouden door de productie assistenten, die ook
verantwoordelijk waren voor de planning. In de beleving van de
taakgroep waren zij ook de enigen die invloed hadden op de
leverbetrouwbaarheid. De lineclearances werden bewaakt door
enkele verpakkingsmedewerkers, aangezien zij als groep direct
invloed hadden op de resultaten. De efficiëntie werd door de
technisch productiemedewerkers bewaakt, omdat storingen als
een belangrijke oorzaak werden gezien van inefficiëntie. Gevolg
hiervan was dat er op deze drie aspecten regelmatig werd
gemeten en geregeld. Bij een wat andere keuze van de drie
gebieden bij de meting in 1999 zou er dus waarschijnlijk sprake
zijn geweest van een 100% score.
In taakgroep 4 speelt de taakgroepleider een essentiële rol ten
aanzien van de volledigheid van de zelfsturing, omdat hij actief is
bij het sturen op de drie genoemde gebieden, zowel wat betreft
het eigen regelen alsmede het laten regelen door de taakgroep.
Het gevolg hiervan was een 100%-score in 1999.

Voorwaarden Om te komen tot een (volledige) invoering van zelfsturing lijken 
volledige op basis van het voorgaande de volgende zaken van belang:
zelfsturing • Er moet sprake zijn van inzicht in het gebruik van

regelkringen en in de processen die gestuurd moeten worden,
zodat er ook daadwerkelijk kan worden ingegrepen en er een
gevoel ontstaat dat men invloed kan uitoefenen.

• Leidinggevenden dienen te zorgen voor een actieve inbreng,
onder andere door het vervullen van een voorbeeldrol, het
creëren van een werkomgeving waarin zelfsturing en
betrokkenheid hierbij worden geaccepteerd en het stellen van
duidelijke eisen waarover met de medewerkers duidelijke
afspraken worden gemaakt.

• Er moet overeenstemming zijn over na te streven
doelstellingen.

• Verschillen tussen taakgroepen en hun ontwikkelingen moeten
zijn toegestaan.

Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat, ook als de
mogelijkheden tot zelfsturing formeel gezien aanwezig zijn, dit
niet zo door medewerkers hoeft te worden ervaren.
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5.3 Het onderzoek naar de diepte van zelfsturing
Wie stuurt er? Behalve de koppeling van regelkring en te regelen

prestatiegebieden is ook de vraag "Wie stuurt er?" van belang,
omdat niet iedereen in de groep "meestuurt". Zo kan het
voorkomen dat de leidinggevende de metingen uitvoert en
interpreteert. In dat geval is er geen sprake van zelfsturing door
de taakgroep, hoewel "een wand vol grafieken" anders wil doen
geloven.

Twee diepte- Bij de beantwoording van de vraag wie er werkelijk (mee-) stuurt 
onderzoeken in de taakgroep, werd zowel een enquêteonderzoek opgezet, als

praktijkobservatie (met daarin onder andere gesprekken met
betrokkenen) uitgevoerd. Daarmee werd vastgesteld welke taken
er in de loop van de tijd in en rondom een verpakkingslijn
werden uitgevoerd. De resultaten hiervan komen hierna aan bod.

1. Resultaten Bij het enquêteonderzoek kregen van elke taakgroep enkele 
enquête- medewerkers een lijst met mogelijke activiteiten voorgelegd. Bij 
onderzoek elke activiteit diende men aan te geven of men wel of niet

bevoegd was die zelfstandig uit te voeren. Het onderzoek, dat
inhoudelijk beschreven staat in hoofdstuk 3, werd uitgevoerd in
1995 en 1999. Op basis van de meetresultaten in 1995 (zie figuur
5.9) kunnen de volgende conclusies worden getrokken (Südmeier,
1995):
• Vooral de "zwaardere" regelende taken, zoals budgetbewaking,

selecteren en beoordelen van medewerkers en het plannen van
vrije dagen, lagen bij de taakgroepleider, omdat deze de
taakgroep nog niet in staat achtte om die taken zelfstandig uit
te voeren.

• De lage score in taakgroep 5 was het gevolg van de grootte
van de groep, waardoor een directe inbreng van de
taakgroepleider voor een goede gang van zaken nodig is.

In 1999 is er in alle taakgroepen sprake van een hogere score (zie
figuur 5.9). Als er wordt gekeken naar de taken die (nog) niet
zelfstandig door de taakgroep worden uitgevoerd, dan ziet de top
5 (gebaseerd op het aantal taakgroepen dat dit punt noemde) er
als volgt uit:
1. Op een gedeelde eerste plaats:

• Budgetbewaking.
• Opstellen budget.
• Vaststellen onderhoudsmethode.

4. Op de vierde plaats:
• aanvragen hulpmiddelen, gereedschappen, etc.
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5. Op een gedeelde vijfde plaats:
• Wijziging planning bij verstoringen.
• Opstellen van veiligheidsprocedures.

Dit geeft aan dat de "zwaardere" regeltaken niet zelfstandig door
de taakgroep worden uitgevoerd.
In figuur 5.9 zijn de uitkomsten van 1995 en 1999 met elkaar
vergeleken. Hieruit blijkt dat in alle taakgroepen sprake is van een
stijging van de procentuele zelfstandigheid, met de grootste
stijgingen bij taakgroep 4 (van 56% naar 76%) en bij taakgroep 5
(van 46% naar 84%).

Figuur 5.9 Resultaten metingen diepte zelfsturing in 1995 en 1999 (bron: Südmeier, 1995
en eigen onderzoek).

Bij deze resultaten kan worden opgemerkt dat er wel sprake is
van een verschuiving van het begrip "zwaar". Zo werd in 1995
bijvoorbeeld het plannen van vrije dagen nog niet aan de
taakgroep overgelaten, terwijl dit in 1999 wel het geval is. Het
blijkt dus in de praktijk mogelijk om de mate van zelfstandigheid
in de loop van de tijd te laten groeien.

Verdeling Bij deze resultaten met betrekking tot de diepte van zelfsturing 
zelfstandigheid? blijft nog één vraag onbeantwoord, namelijk hoe de

zelfstandigheid in de taakgroep is verdeeld. Uit onderzoek van
Südmeier (1995) blijkt dat de verpakkingsmedewerkers het
overgrote deel van hun tijd besteedden aan uitvoerende
activiteiten en dat de regelende taken vooral door de productie
assistenten en technisch productiemedewerkers werden
uitgevoerd. Er zijn geen tekenen dat dit beeld in 1999 anders was.
Dit betekent dat er in feite sprake was van een gelaagdheid in de
taakgroep waar het de zelfsturing (of zelfs de besturing) betreft
met een uitvoerende laag en een regelende laag! In figuur 5.10
zijn de lagen in en direct boven de taakgroep weergegeven. Deze
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gelaagdheid kwam in alle taakgroepen voor, ongeacht de grootte
van de groep. Waarschijnlijk was de structuur (in de vorm van de
verdeling van de taken over de functies), alsmede de cultuur (de
productie assistenten namen de "hiërarchische rol" van de
lijnleidsters over) hier vooral debet aan.

Figuur 5.10 Gelaagdheid met betrekking tot zelfsturing in en om een taakgroep.

2. Waarnemin- Middels praktijkobservatie is nagegaan hoeveel en welke taken in 
gen praktijk- en direct rondom een verpakkingslijn in de loop van de tijd 
observatie werden uitgevoerd. Hierbij werden alleen die taken meegenomen

die onder de verantwoordelijkheid van een groepsleider c.q.
taakgroepleider vielen, maar niet routinematig door hen zelf
werden uitgevoerd. Begin jaren negentig bestonden deze taken uit:
• Machinebediening.
• Zuiveren van de lijn.
• Line clearance.
• In proces controles.
• Afroepen van orders.
• Bestellen van hulpmaterialen.
Dat was niet altijd zo geweest, want midden jaren tachtig werd
door medewerkers in de verpakkingslijn alleen de
machinebediening en het zuiveren van de lijn uitgevoerd. Taken
als in proces controles, et cetera behoorden toen toe aan de
groepsleiding.
Op basis van het sociotechnische herontwerpproces werden tien
taken toegevoegd. Deze nieuwe taken, waar de
taakgroepmedewerkers in 1994 mee te maken kregen, waren:
• Scheduling.
• Bewaken ordervoortgang.
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• Overleg met planning.
• Ingangscontrole.
• Maken van voorschriften.
• Ombouwen.
• Verhelpen van storingen.
• Uitvoeren van onderhoud.
• Bewaken van het onderhoudsbudget.
• Beslissen over en registreren van aan- en afwezigheid.
• Verzorgen van de training on the job.
Hoewel de taakgroepen waren ingevoerd was daarmee het
eindpunt niet bereikt. Het takenpakket werd in de tweede helft
van de jaren negentig van de vorige eeuw namelijk uitgebreid met:
• Personeelsselectie, waarmee de taakgroepleider langzaamaan

minder bemoeienis kreeg.
• Openen van orders.
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Middenjaren '80 Begin jaren '90 Middenjaren '90 Eindjaren '90

Machine bediening Machine bediening Machine bediening Machine bediening
Zuiveren lijn Zuiveren lijn Zuiveren lijn Zuiveren lijn

Line clearance Line clearance Line clearance
In proces controles In proces controles In proces controles
Afroepen orders Afroepen orders Afroepen orders
Bestellen Bestellen Bestellen 
hulpmaterialen hulpmaterialen hulpmaterialen

Scheduling Scheduling 
Bewaken Bewaken
ordervoortgang ordervoortgang
Overleg Overleg met 
met Planning Planning
Ingangscontrole Ingangscontrole
Maken voorschriften Maken voorschriften
Ombouwen Ombouwen
Verhelpen Verhelpen
storingen storingen 
Uitvoeren Uitvoeren
onderhoud onderhoud
Bewaken Bewaken 
onderhouds- onderhouds-
budget budget
Omgaan met Omgaan met
aan- en afwezigheid aan- en afwezigheid
Verzorgen Verzorgen
training on the job training on the job

Personeels-selectie
Openen orders
Bewaken veiligheid
en milieu
Uitvoeren 
zelfinspecties

Tabel 5.3   Ontwikkeling van het aantal taken in en rond een verpakkingslijn (bron: eigen
onderzoek).
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• Bewaken van veiligheid en milieu, dat tot dat moment centraal
voor de hele verpakkingsafdeling werd uitgevoerd.

• Uitvoeren van zelfinspecties, die tot dan toe tot de taken van
het afdelingshoofd en de taakgroepleider behoorden.

Deze ontwikkeling van de taken in en rondom een
verpakkingslijn is samengevat in tabel 5.3. Hieruit blijkt een sterke
groei van de regelende taken, daarmee van de bevoegdheden en
dus een toename van de (diepte van de) zelfsturing.

Resultaten Wordt het resultaat van het onderzoek naar de ontwikkeling van 
praktijk- de regelcapaciteit bekeken, dan blijkt dat de invloed van de 
observatie taakgroep op zowel de eigen werkzaamheden, als op de omgeving

is toegenomen in de loop der jaren door een uitbreiding van de
regelende taken. Met het introduceren van de regeltaak "openen
orders", waarbij de taakgroep beslist welke en hoeveel
productieorders ter beschikking komen voor het verpakken (wat
daarvoor bij de centrale logistieke planningsafdeling lag) neemt de
externe regelcapaciteit toe. De taakgroep stuurt immers niet
langer alleen zichzelf aan, maar gaat ook andere afdelingen in het
voorbereidende traject aansturen, zoals:
• Operation Services, zijnde de stafafdeling waar de

orderdocumenten worden geprint en gecombineerd.
• Product Inspection, wat de afdeling is waar de geprinte

orderdocumenten inhoudelijk worden gecontroleerd op
juistheid.

• Materials Handling Department, zijnde de afdeling die de
ordercomponenten combineert.

Een gevolg van deze uitbreiding van de externe regelcapaciteit is
wel dat het proces niet meer geheel is afgebakend, maar dat de
afhankelijkheidsrelaties met anderen sterker worden benadrukt.
Dit biedt de mogelijkheid tot een verdere stroomsgewijze
inrichting.
Tegenover de mogelijkheid om het werkgebied van een taakgroep
uit te breiden, staat dat er ook taken in een taakgroep zijn die
wellicht beter door anderen kunnen worden uitgevoerd voor een
optimale prestatie.
Een voorbeeld hiervan is het groot mechanisch onderhoud.
Uitvoering door de taakgroep zelf heeft als voordeel dat de
technisch productiemedewerker een goede kennis opbouwt van
de betreffende machine. Nadelen zijn dat de kennis slechts heel
beperkt in de taakgroep aanwezig is (bij één, hooguit twee
mensen) en dat het uitvoeren van het betreffende onderhoud niet
efficiënt gebeurt. Zeker bij grote onderhoudsbeurten zou de
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uitvoering onder regie van een gespecialiseerde en goed
georganiseerde technische dienst profijtelijk kunnen zijn.
In dit kader lijkt het een goed uitgangspunt om ervoor te kiezen
die taken in een taakgroep te beleggen die van directe invloed zijn
op de "dagelijkse" effectiviteit van het proces dat in een
taakgroep plaatsvindt en die ook wat betreft de uitvoering op een
goede wijze door de taakgroep kunnen worden uitgevoerd. Dit
zou wel betekenen dat het aantal regelende taken in een
taakgroep eindig is.
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Bij start van de taakgroepen in 1994 werden de taken "beslissen
over aan- en afwezigheid" en registratie hiervan in de taakgroep
neergelegd. Enerzijds omdat de taakgroep het beste overzicht
hierover zou hebben, anderzijds omdat een taakgroep dan zelf
kon beslissen wie, gezien de bedrijfsdrukte en dergelijke, aanwezig
zou moeten zijn. Hierbij moet worden vermeld dat het op dat
moment meestal zo was dat eenieder vrij kon nemen als dat hem
of haar het beste uitkwam: dan werd een order gewoon wat later
uitgeleverd.

In 1995 had in taakgroep 2 een productieassistent de behoefte aan
meer inzicht in de planning, zodat ze beter zou kunnen aangeven
wie wel of geen vrij mocht hebben. Dit resulteerde in de
invoering van planborden, waarmee de taakgroep kon zien op
welke dag men welke order zou moeten verpakken. Een jaar later
breidde de taakgroepleider van taakgroep 2 dit planbord uit met
een driekleurige balk boven het bord: als de indicator op rood
stond kon er niemand meer vrij hebben, op oranje beperkt en als
de indicator op groen stond was het geen probleem. Daarbij werd
ook een berekeningswijze ingevoerd, zodat een productieassistent
kon uitrekenen hoeveel medewerkers op een bepaalde dag
aanwezig moesten zijn, hoeveel er aanwezig zouden zijn en wat
het verschil was.

In 1998 werd in het kader van een logistiek project besloten ook
in andere taakgroepen een methodiek te gaan hanteren om de
personele behoefte in kaart te brengen. Daarnaast werden er op
beperkte schaal afspraken met vooral parttimers gemaakt over
aan- en afwezigheid, afhankelijk van bedrijfsdrukte en privé-
omstandigheden.

Pas in 2000 hadden alle taakgroepen een systeem om de
personeelsbehoefte uit te rekenen en waren er afspraken over de
aan- en afwezigheid van medewerkers (zoals parttimers) gemaakt
in alle taakgroepen. Dit betekent dat het zeven jaar heeft geduurd
om daadwerkelijk met aan- en afwezigheid te gaan sturen.

Blok 5.1 Voorbeeld van de ontwikkeling naar daadwerkelijk gebruiken regelcapaciteit.
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Twee Bij het ontwikkelen van de regelcapaciteit viel het op dat in een 
voorwaarden aantal gevallen de formele bevoegdheid alleen niet genoeg was

om daadwerkelijk zelf te gaan sturen. Zie het voorbeeld in blok
5.1.
Dit voorbeeld heeft betrekking op de ontwikkeling van het zelf
beslissen over aan- en afwezigheid. Hieruit blijkt dat bij start van
de taakgroepen in 1994 sprake was van een behoorlijke
bevoegdheid om dit in te vullen, maar dat hiervan pas in 2000
daadwerkelijk op een evenwichtige wijze (dat wil zeggen rekening
houdend met zowel het persoonlijke als het bedrijfsbelang)
gebruik werd gemaakt. Ook bij de invoering van andere
regeltaken bleken zich soortgelijke ontwikkelingen voor te doen.
Uit waarneming van deze ontwikkelingen lijken twee voorwaarden
voor zelfsturing naar voren te komen:
• Het was van belang dat er eerst een systematiek aanwezig was,

die kon worden gebruikt om de regelende taak goed te
vervullen, of wat anders gesteld: de taakgroepleden (en soms
ook de taakgroepleider) moesten beschikken over de kennis,
ervaring, inzicht en hulpmiddelen om het proces te kunnen
sturen.

• De taakgroepmedewerkers (en ook de afdelingsleiding)
moesten bereid zijn om een andere werkwijze met andere
afspraken te gaan volgen. Soms was dit strijdig met het eigen
belang van een medewerker. Het kwam ook voor dat iemand
niet bereid was, omdat hij zich bijvoorbeeld niet veilig genoeg
voelde of bang was om te falen. Ook het ontbreken van
voldoende onderling vertrouwen tussen leiding en
medewerkers werd als reden opgevoerd.

Ontwikkeling Op basis van zowel het enquêteonderzoek als de 
in de diepte praktijkobservatie kan worden gesteld dat de diepte van de

zelfsturing in de loop van de jaren is toegenomen door onder
andere een uitbreiding van de regelende taken. Hiermee is niet
alleen de interne regelcapaciteit toegenomen, maar ook de externe.
Bij de verdeling van de regelcapaciteit in de taakgroep werd wel
ongelijkheid geconstateerd. Daarbij werd geconstateerd dat het
aantal taken in een taakgroep eindig is en dat het aantal taken dat
daadwerkelijk zelfstandig wordt uitgevoerd afhankelijk is van de
aanwezigheid van de juiste methodes en bereidheid tot verandering.

5.4 De reflexie op de bevindingen
Samenvatting In dit hoofdstuk kwamen drie onderzoeken naar voren die elk

een gedeelte van het domein van de kwaliteit van de organisatie
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als onderwerp hadden, te weten:
• Onderzoek naar de ontwerpmethode.
• Onderzoek naar de ontwikkeling van de volledigheid van de

zelfsturing.
• Onderzoek naar de diepte van de zelfsturing.
In tabel 5.4 worden deze onderzoeken weergegeven met de
belangrijkste resultaten.

Tabel 5.4 Samenvatting onderzoeken en resultaten m.b.t. kwaliteit van de organisatie.
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Onderzoek naar: Gevonden resultaten c.q. aanbevelingen:

Ontwerp- • Bij gebruik van SPS als ontwerpmethode is 
methode de afbakening van het te ontwerpen

systeem van groot belang voor het
eindresultaat.

• SPS lijkt als ontwerpmethode, ook op
termijn, te leiden tot een lagere
beheersbehoefte.

• SPS houdt alleen rekening met
parallellisatie van stromen. Segmentatie
komt niet aan bod, waardoor bijvoorbeeld
geen rekening wordt gehouden met de
taakgroepgrootte.

Volledigheid • Voorwaarden voor het ontwikkelen van 
zelfsturing volledige zelfsturing zijn de aanwezigheid

van een systematiek, het willen invullen
hiervan door de betrokkenen,
procesinzicht, regelvermogen, een actieve
inbreng van de leidinggevende en
gemeenschappelijke doelstellingen.

• Er kan verschil van inzicht zijn over de
aanwezige regelmogelijkheden, zo kan de
leiding het beeld hebben dat deze er voor
een taakgroep zijn, terwijl de taakgroep dat
anders ervaart.

Diepte • Er werden een regelende en een 
zelfsturing uitvoerende laag in de taakgroepen

waargenomen.
• Bij invoering van taakgroepen neemt de

regelcapaciteit en daarmee de diepte van
de zelfsturing daadwerkelijk toe.

• Groei van de regelcapaciteit kan leiden tot
toenemende afhankelijkheid van anderen.

• Het lijkt aan te bevelen om alleen die
regelende taken in de taakgroep te
beleggen die direct van invloed zijn op de
primaire doelen van die taakgroep, een
groot onderhoud hoort daar mogelijk niet
bij.
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Ideaaltypische Ten behoeve van de reflexie kwamen in hoofdstuk 2 een aantal 
kenmerken ideaaltypische kenmerken van een stroomsgewijze zelfsturende

organisatie naar voren, te weten:
• Er is sprake van een dynamische omgeving van die organisatie.
• De aangeslibde beheersbehoefte (volgens de formule van

Hoevenaars, 1991) is gelijk aan nul.
• Het proces c.q. de verzameling van processegmenten wordt

integraal op alle aspecten aangestuurd.
• Er is sprake van eenheid van tijd, plaats en handeling, dat wil

zeggen dat de uitvoerenden direct terugkoppeling krijgen van
de resultaten van hun handelingen en dat zij de bevoegdheid
hebben direct in het proces in te grijpen.

• Om het voorgaande mogelijk te maken zijn regels,
voorschriften en specificaties minimaal vastgelegd.

• Middels "double loop learning" worden zowel de resultaten als
de normen getoetst en waar nodig bijgesteld door het team
zelf.

• Zelfsturing middels regelkringen vindt actief plaats door de
groep zelf.

Reflexie Beginnend met de dynamische omgeving kan worden gesteld dat
de omgeving van de verpakkingsafdeling dynamisch is, al was het
alleen maar vanwege het grote aantal processen, het grote aantal
productpresentaties en het grote aantal orders. Met het realiseren
van het herontwerp is de aangeslibde beheersbehoefte fors
gereduceerd, maar niet tot nul teruggebracht. De belangrijkste
reden van de aanwezige aangeslibde beheersbehoefte was de
aanwezigheid van "flowpack"-producten, dat wil zeggen
producten waarbij de totale verpakking (in het algemeen strips,
bijsluiter en vouwkarton) wordt voorzien van een aluminium
laminaatfolie. Het volume van deze productpresentaties was laag,
waardoor de betreffende machine een lage bezettingsgraad had en
het uit bedrijfseconomisch oogpunt niet wenselijk was om een
tweede machine hiervoor aan te schaffen. Dit betekende dat
zowel taakgroep 4 als 5 van dezelfde machine (die was ingedeeld
bij taakgroep 5) gebruik maakten, waardoor er enige aangeslibde
beheersbehoefte ontstond. Voor de betreffende orders was dan
meestal ook extra aandacht nodig om ze tijdig te kunnen
uitleveren.
Ten aanzien van de volledigheid van de zelfsturing is bekeken of
er op drie prestatiegebieden sprake was van een volledig gesloten
regelkring. Dit bleek slechts beperkt het geval doordat er geen
goed inzicht was in het gebruik van regelkringen en doordat
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leidinggevenden niet altijd een actieve inbreng hadden. Ook een
verschillend beeld van de na te streven doelstellingen en het niet
ervaren van de aanwezige regelmogelijkheden door
taakgroepmedewerkers speelden hierbij een rol.
Wat betreft de eenheid van tijd, plaats en handeling is te stellen
dat er geen sprake was van een directe terugkoppeling van de
resultaten van hun handelingen, vaak zat hier enige tijd tussen.
Dit bleek onder andere uit het feit dat een aantal metingen niet in
de taakgroep zelf werd uitgevoerd. Daarnaast werd de
bevoegdheid om direct in het proces in te grijpen niet altijd zo
door medewerkers ervaren, waardoor concreet zelfstandig
ingrijpen achterwege bleef.
Ook van een minimaal vastleggen van regels, voorschriften en
specificaties was, zoals ook uit hoofdstuk 4 blijkt, geen sprake.
Onder meer de GMP-regels dwongen tot een minutieuze
vastlegging van regels, voorschriften en specificaties.
De moeilijkheden die het zelf sturen al met zich meebracht,
betekenden dat er van "double loop learning" geen sprake kon
zijn. Iets soortgelijks gold voor daadwerkelijke zelfsturing,
middels onder andere regelkringen, door de groep zelf. Pas na
jaren krijgt dit langzaamaan enige vorm, waarbij dan nog de vraag
kan worden gesteld of daarmee de hele groep zelfsturend is, of
dat er alleen een soort regelende laag in de taakgroep aanwezig is.
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6 De ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeid

Inleiding In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeid naar voren, zoals die in de case werd gemeten en
waargenomen. Daarbij komen eerst de inhoudelijke ontwikkeling
van de kwaliteit van de arbeid aan de hand van de "Motivating
Potential Score" (paragraaf 6.1), de ontwikkeling van de
groeibehoefte (paragraaf 6.2) en de ontwikkeling in de
contextuele tevredenheidsfactoren (paragraaf 6.3) aan bod.
Vervolgens wordt de objectieve ontwikkeling van de kwaliteit van
de arbeid bekeken op basis van de ontwikkeling van
inzetbaarheid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflexie
van de onderzoeksresultaten op de theorie.

6.1 De ontwikkeling van de "Motivating Potential Score"
Meten MPS In de hoofdstukken 2 en 3 werden de taakkenmerken en de JDS

("Job Diagnostic Survey") beschreven. Daarbij werd aangegeven
dat de MPS ("Motivating Potential Score") als maatstaf kan
worden gehanteerd voor de kwaliteit van de arbeid. Op basis
daarvan kan men veronderstellen dat het werken in taakgroepen
een positieve invloed heeft op de MPS ("Motivating Potential
Score") heeft, mits er sprake is van een voldoende individuele
groeibehoefte en een voldoende mate van contextuele
tevredenheid.
Binnen de verpakkingsafdeling zijn de metingen van de MPS drie
keer uitgevoerd met behulp van de in hoofdstuk 3 beschreven
vragenlijst. Allereerst in 1993 vlak voor de start van het werken in
taakgroepen. Het doel van deze initiële meting was vooral om de
uitgangspositie vast te leggen. Daarna in 1996, op een moment
dat net een forse personeelsreductie had plaatsgevonden,
waardoor een sfeer van wantrouwen leek te zijn ontstaan.
Mogelijk heeft deze sfeer consequenties gehad voor de meting
van de MPS, bijvoorbeeld bij vragen over de belangrijkheid en de
zelfstandigheid van het werk. Als dat het geval is, zou de uitkomst
van de MPS lager zijn dan bij een objectieve meting.
De laatste meting vond plaats in 1999, op een moment dat gestart
was met een project om het werken in taakgroepen op een hoger
plan te brengen. Uit gesprekken bleek dat dit project door
sommige medewerkers als leuk en uitdagend werd ervaren en
door anderen als belastend. Daardoor kan dit zowel positieve als
negatieve gevolgen voor de uitkomsten hebben gehad.
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Respons op Bij elk van de drie metingen kregen alle, in die periode aanwezige,
vragenlijsten medewerkers de kans om de vragenlijsten in te vullen. De respons

("n") was respectievelijk 104 (in 1993, op totaal van naar schatting
160 medewerkers), 94 (in 1996, op totaal 127 medewerkers) en
112 (in 1999, op totaal 132 medewerkers) vragenlijsten.
Aangezien bijna alle medewerkers de vragenlijst hadden gehad,
rijst de vraag of de geretourneerde antwoorden een goed beeld
gaven van de situatie in de hele afdeling of dat er een verstorende
factor aanwezig was, waardoor vooral een selecte groep
medewerkers response zou hebben gegeven.
Van dit laatste lijkt geen sprake, aangezien bij elke meting zowel
alle (taak)groepen als alle functies goed waren vertegenwoordigd.
Daarnaast blijkt een correlatie van:
• 0,39 tussen de gemiddelde MPS in de verschillende jaren en

het aantal geretourneerde vragenlijsten.
• -0,22 tussen de algemene tevredenheid (vragen hierover

maakten ook onderdeel uit van de vragenlijsten, maar komen
verderop pas aan bod) en het aantal geretourneerde lijsten.

Daarom wordt aangenomen dat de geretourneerde vragenlijsten
een goede afspiegeling van de afdeling vormen.

MPS-uitkomsten Op basis van de metingen werden de MPS-waardes berekend.
Voor de totale populatie was dit respectievelijk 76 (in 1993), 96
(in 1996) en 105 (in 1999). Voor de verpakkingsmedewerkers
(inclusief de nakijksters, ploegmedewerkers, en allrounders in de
functionele situatie van 1993, maar exclusief lijnleidsters,
(allround) operators, productie assistenten, technisch
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Figuur 6.1 MPS-scores van alle medewerkers in 1993 (n=104), 1996 (n=94) en 1999
(n=112) en de verpakkingsmedewerkers in 1993 (n=75), 1996 (n=67) en 1999 (n=83)
(bron: eigen onderzoek).
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productiemedewerkers en monteurs) bedroegen de MPS-
uitkomsten respectievelijk (met tussen haakjes het jaartal van
meting en de respons "n"): 69 (in 1993, n=75), 89 (in 1996,
n=67) en 95 (in 1999, n=83). Deze uitkomsten zijn in figuur 6.1
weergegeven met links de opeenvolgende MPS-scores voor alle
(niet-leidinggevende) medewerkers binnen de afdeling en rechts
die voor de verpakkingsmedewerkers.

MPS-uitkomsten Wat betreft de ontwikkeling van de MPS bij de "regelaars", zijnde 
"regelaars" de technisch productiemedewerkers (inclusief monteurs en

meewerkende voormannen in de functionele organisatie) en de
productie assistenten (inclusief de lijnleidsters in de functionele
situatie), is een soortgelijke ontwikkeling te zien als bij
verpakkingsmedewerkers. In tabel 6.1 zijn de MPS-scores voor
beide groepen weergegeven.

Tabel 6.1 MPS-scores voor technisch productiemedewerkers (TPM) in 1993 (n=8), 1996
(n=9) en 1999 (n=11) en productie assistenten (PA) in 1993 (n=15), 1996 (n=14) en
1999 (n=11) (bron: eigen onderzoek).

Uit de tabel komt naar voren dat de score bij de productie
assistenten in alle gevallen hoger is dan die van de technisch
productiemedewerkers. Uit analyse blijkt dat dit verschil zich ook
bij de afzonderlijke kerndimensies voordoet. Zo scoorden in 1999
de technisch productiemedewerkers op de combinatie van "skill
variety", "task identity" en "task significance" 5,33, terwijl de
productie assistenten kwamen tot 5,57. Daarbij deed het grootste
verschil zich voor bij de "skill variety" (resp. 5,59 en 6,00). Dit is
zeer opmerkelijk aangezien de formele taken van de technisch
productiemedewerker bestonden uit die van een productie
assistent plus een aantal technische taken. Niettemin lijkt het
gevonden resultaat verklaarbaar uit het feit dat technisch
productiemedewerkers nog steeds vooral met hun technische
taken bezig waren en in de meeste gevallen de overige taken nog
steeds zeer beperkt beheersten.
Ook op "autonomy" scoorden de productie assistenten hoger
(5,30 ten opzichte van 5,18). Mogelijk heeft dit een zelfde
achterliggende reden, namelijk dat productie assistenten meer
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Jaar TPM PA

1993 76 108
1996 92 121
1999 125 135
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bezig waren met het regelen van de werkzaamheden. De
technisch productiemedewerkers besteedden hun tijd daarentegen
vooral aan technische activiteiten. Hierbij werden ze dan onder
andere aangestuurd door de productie assistenten. In dit kader
kan worden vermeld dat een aantal technisch
productiemedewerkers meermalen heeft aangegeven dat men het
gevoel had "geleefd" te worden.
Op het aspect "feedback" scoorden beide functies ongeveer gelijk
(technisch productiemedewerker 4,55 en productie assistent 4,58).
Hierbij kan worden opgemerkt dat bij de technisch
productiemedewerker de "feedback van het werk" juist hoog
scoorde en de "feedback van anderen" laag, terwijl dit bij de
productie assistent omgekeerd was. Wellicht ligt ook de verklaring
van deze waarneming in de nadruk op het regelen van
werkzaamheden door de productie assistent en het uitvoeren van
technische taken door de technisch productiemedewerker.

MPS-uitkomsten Behalve bij de "regelaars", is ook de ontwikkeling van de MPS bij 
operators de allround operators (inclusief de operators van de striplijnen in

de situatie in 1993) opmerkelijk, aangezien er geen sprake was van
een opgaande lijn. Respectievelijke MPS-scores van 106, 81 en
109 zijn waarschijnlijk vooral te verklaren uit een sterke
verandering in de populatie, gecombineerd met de beperkte
omvang van de groep (vier tot zeven medewerkers) en niet uit
ontwikkelingen op het gebied van taakkenmerken.

Significante In figuur 6.1 was een positieve ontwikkeling van de MPS te zien,
verandering voor zowel alle medewerkers samen als voor de 
MPS verpakkingsmedewerkers afzonderlijk. De vraag daarbij is of er

sprake is van een significante toename. Om dat te bepalen zijn
alle waarnemingen van de drie metingen in vijf klassen verdeeld,
zodat in elke klasse een behoorlijk aantal metingen zit. Het
resultaat staat weergegeven in tabel 6.2.

Tabel 6.2 Indeling van het aantal MPS-scores in vijf klassen in 1993, 1996 en 1999
(bron: eigen onderzoek).
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Klassenindeling van de MPS-scores

Jaar < 50 50 t/m 76 t/m 101 t/m > 125 totaal
75 100 125

1993 21 34 23 14 12 104
1996 12 18 25 17 22 94
1999 15 14 20 27 36 112
totaal 48 66 68 58 70 310
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Om deze gegevens statistisch te analyseren wordt gebruik
gemaakt van de χ2-toets met als nulhypothese dat er geen sprake
is van een significante ontwikkeling in de MPS-scores tussen de
verschillende jaren. Berekening van de χ2-waarde levert 28,13 op.
Volgens de bijbehorende statistische tabel wordt (bij acht
vrijheidsgraden) met 99,9% betrouwbaarheid de nulhypothese
verworpen als de berekende waarde groter is dan 26,1. Aangezien
dat hier het geval is, geldt dat er wel sprake is van een significante
ontwikkeling.
Een kritisch aspect met betrekking tot de χ2-toets betreft de
indeling in klassen. Daarom zijn ook nog berekeningen gemaakt
met een indeling in zeven klassen en één in twaalf klassen. In
beide gevallen werd ook met een betrouwbaarheid boven de
99,5% de nulhypothese verworpen. Daarnaast kan worden
berekend dat de significante ontwikkeling zich met name voordoet
tussen 1993 en 1996. Tussen 1996 en 1999 wordt namelijk,
uitgaande van de bovengenoemde vijf klassen met behulp van de
χ2-methode een waarde gevonden van 5,51. Wordt uitgegaan van
95% betrouwbaarheid dan wordt (bij 8 vrijheidsgraden) een
tabelwaarde van 15,5 gevonden. Derhalve is er geen sprake van
een significante ontwikkeling tussen 1996 en 1999.
Gezien het voorgaande mag worden geconcludeerd dat, met een
significante ontwikkeling van de MPS-waarden, de kwaliteit van
de arbeid is verbeterd. Aangezien de verschillen zich voordoen
tussen de waarnemingen voor en na de invoering van
taakgroepen, mag worden verondersteld dat het werken in
taakgroepen, op de wijze zoals eerder beschreven, een positieve
invloed heeft gehad op de kwaliteit van de arbeid.

Leesbaarheid Bij het onderzoek naar de MPS bleek uit de reacties die men op 
vragenlijst het onderzoek (c.q. bij de JDS-vragenlijst in het algemeen) mocht

geven dat de vragenlijsten voor veel medewerkers met een relatief
lage opleiding toch moeilijk te begrijpen zouden kunnen zijn. Dit
in tegenstelling tot het resultaat op dit punt uit de proefmeting
(die voor de eerste meting in 1993 was gehouden). Daarbij is het
opvallend dat berekening van de MPS-waarden uit het eerste
gedeelte van de vragenlijst (de vragen) leidt tot lagere uitkomsten
dan berekening op basis van de antwoorden uit het tweede
gedeelte (de stellingen). Dit geldt in elke uitgevoerde meting, zie
tabel 6.3. Aangezien het tweede gedeelte van de vragenlijst het
eenvoudigst is opgezet en dit gedeelte zwaarder telt in de
berekening van de MPS, lijkt dit echter niet te leiden tot onjuiste
conclusies ten aanzien van de MPS.
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Tabel 6.3 Vergelijking van deel 1 en 2 van de JDS-vragenlijst (bron: eigen onderzoek).

Wil de JDS-methode betrouwbaar zijn, dan verdient dit
leesbaarheidsaspect aandacht, zeker omdat Hackman en Oldham
(1980, p. 308) stellen: "Use of the JDS is not recommended for
individuals with an eighth grade education or less, or for
individuals who do not read and understand English well." Voor
dat laatste kan natuurlijk "Nederlands" worden gelezen. Of het
hierbij aangegeven opleidingsniveau voldoende is, wordt op basis
van reacties van medewerkers (op LBO-niveau) bij het invullen
("moeilijk te begrijpen" c.q. "wel veel vragen") betwijfeld. Het
verschil tussen dit resultaat en dat in de proefmeting is wellicht te
verklaren uit een betere begeleiding en rustigere aanpak tijdens de
proefmeting. Medewerkers kregen hierbij de mogelijkheid om in
alle rust de vragenlijsten in te vullen. Bij de andere metingen
werden medewerkers "even" uit hun werkomgeving gehaald om
de vragen te beantwoorden. Dit kan consequenties hebben voor
de beleving van de moeilijkheidsgraad van de vragenlijsten.

Aanpassing De uitgevoerde MPS-meting is aangepast ten opzichte van die in 
berekening MPS de literatuur. Zoals eerder beschreven zijn het "contact met

anderen" en de "feedback van anderen" aan de meting
toegevoegd.
In tabel 6.4 zijn de MPS-scores gegeven met en zonder het
"contact met anderen" en de "feedback van anderen".
Hierin valt op dat het "contact met anderen" ongeveer de
gemiddelde tendens volgt, maar ook dat de MPS zonder het
aspect "feedback van anderen" omhoog schiet. Dit aspect is dan
ook duidelijk de zwakke plek in de MPS-scores van de
verpakkingsafdeling, hetgeen werd bevestigd door kwalitatief
onderzoek naar de knelpunten van medewerkers. Hierbij werden
veelvuldig zaken als het ontbreken van schouderklopjes
terugkoppeling genoemd.
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Jaar meting MPS - totaal13 MPS - deel 1 MPS - deel 2

1993 (n=104) 76 71 78
1996 (n=94) 96 94 97
1999 (n=112) 105 102 106

13 Voor de opmerkzame lezer: het MPS-totaal is niet het gemiddelde van het MPS-deel 1 en
MPS-deel 2, aangezien het tweede gedeelte uit 14 vragen bestond en het eerste uit 7. Dit
betekent dat voor terugrekening het MPS-deel 2, twee keer moet worden genomen.
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Tabel 6.4 Overzicht van gemeten en gecorrigeerde MPS-en (bron: eigen onderzoek).

Gevoeligheid Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat één lage deelscore de 
van deelscores totaalscore behoorlijk naar beneden kan halen (het omgekeerde

kan natuurlijk ook). Zou men op basis van de MPS als
"verzamelcijfer", volgens hetgeen beschreven is bij de
taakkenmerkenbenadering, de taken willen gaan "verrijken", dan
kan men de plank flink misslaan. Daarom is het raadzaam om niet
alleen naar de MPS te kijken bij de analyse, maar ook naar de
scores op de kerndimensies. Deze deelscores zijn in tabel 6.5
samengevat. Hieruit blijken stijgingen op alle gebieden, maar met
name op "skill variety", "task identity" en "feedback". Dat de "task
significance" gelijk blijft, lijkt logisch te verklaren uit het feit dat er
reeds geruime tijd aandacht was voor het belang van zorgvuldig
werken met geneesmiddelen. De geringe stijging van "autonomy"
komt mogelijk voort uit een aantal omgevingsfactoren, zoals de
afhankelijkheid van andere afdelingen in een grote organisatie,
regelgevingen en systemen (bijvoorbeeld CAO, huishoudelijke
regels, GMP-regels, Arbo-regels, et cetera) en waarschijnlijk ook de
(bureaucratische en hiërarchische) cultuurhistorie, waardoor
medewerkers een afwachtende houding hebben aangeleerd.

Tabel 6.5 Resultaten op taakdimensies en MPS in 1993 (n=104), 1996 (n=94) en 1999
(n=112) (bron: eigen onderzoek).

6.2 De ontwikkeling van de individuele groeibehoefte
Meting De metingen met betrekking tot de ontwikkeling van de 
groeibehoefte individuele groeibehoefte zijn op soortgelijke wijze uitgevoerd als
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Jaar van MPS in MPS excl. MPS excl. MPS 
de meting onderzoek contact feedback excl. 

anderen anderen beide
aspecten

1993 (n=104) 76 74 97 94
1996 (n=94) 96 95 116 115
1999 (n=112) 105 104 121 119

1993 1996 1999

"Skill variety" 5,2 5,8 5,7
"Task identity" 4,1 4,4 4,3
"Task significance" 5,8 5,8 6,1
"Autonomy" 4,2 4,3 4,5
"Feedback" 3,7 4,1 4,4
MPS 76 96 105
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de MPS in 1993, 1996 en 1999. De gemiddelde resultaten van
deze metingen zijn weergegeven in figuur 6.2.
Opmerkelijk is de grillige ontwikkeling van de groeibehoefte van
de allround operator. Zoals bij de ontwikkeling van de MPS is
aangegeven, wordt dit ook hier waarschijnlijk veroorzaakt door
enerzijds een sterk wisselende samenstelling en anderzijds de
grootte van deze groep (slechts enkele medewerkers groot).
Daarnaast stijgt de groeibehoefte van productie assistenten en
daalt hij bij verpakkingsmedewerkers, waarop hieronder nader
wordt ingegaan.

Figuur 6.2 Ontwikkeling groeibehoefte per functie (waarde kan variëren van 1 tot 7) (bron:
eigen onderzoek).

Stijgende De stijging van de groeibehoefte bij de productie assistenten 
groeibehoefte wordt mogelijk veroorzaakt doordat de "oude" lijnleidsters die in 
productie eerste instantie als productie assistent waren benoemd, in een 
assistenten aantal gevallen vervangen werden door andere medewerkers met

een grotere behoefte om de groei naar een volleerd productie
assistent te volbrengen. Dit is echter niet op basis van dit
onderzoek te staven.

(A)VM = (allround) verpakkingsmedewerker, 
incl. nakijkster, ploegmedewerker in 1993

PA= productie assistent, incl. lijnleidster in 1993
(AR)O= (allround) operator 
TPM= technisch productiemedewerker, 

incl. meewerkend voorman en monteur in 1993

Respons ("n")
Functie 1993 1996 1999

(A)VM 75 67 83
PA 15 14 11
(AR)O 4 4 7
TPM 8 9 11
Totaal 104 94 112
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Dalende De waargenomen daling van de individuele groeibehoefte bij de 
groeibehoefte verpakkingsmedewerkers staat haaks op de resultaten van 
verpakkings- bijvoorbeeld Orpen (1979). Hij nam, in een administratieve 
medewerkers organisatie, een toename van de individuele groeibehoefte waar

ten gevolge van taakverrijking. Mogelijk is de individuele
groeibehoefte bij de (allround) verpakkingsmedewerkers gedaald,
doordat het afwisselendere werk hierin heeft voorzien. Als dat
juist is, zou het logisch zijn dat er een verschil is in de
groeibehoefte van de verpakkingsmedewerkers in de verschillende
taakgroepen. Bij taakgroep 1 en 2 was reeds van tevoren sprake
van enige bekendheid met de andere werkzaamheden, zodat
verwacht zou mogen worden dat de groeibehoefte slechts een
geringe wijziging zou hebben ondergaan. In taakgroep 3 zou
sprake moeten zijn van een redelijke daling, terwijl in taakgroep 4
de groeibehoefte gelijk zou moeten blijven, aangezien de meeste
medewerkers in deze periode slechts beperkt nieuwe
werkzaamheden hebben geleerd.
Tenslotte zou in taakgroep 5 een daling in de groeibehoefte
tussen 1996 en 1999 te zien moeten geven. In figuur 6.3 wordt de
ontwikkeling van de groeibehoefte per taakgroep tussen 1996 en
1999 gegeven (1993 wordt buiten beschouwing gelaten, omdat er
toen nog geen sprake was van een verdeling over taakgroepen).

Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van de groeibehoefte in
taakgroep 1 en 2, zoals verwacht, nauwelijks wijzigt. In taakgroep
3 is ook sprake van de verwachte daling in de groeibehoefte. In
taakgroep 4 is daarentegen ook sprake van een daling in de
groeibehoefte, terwijl dit niet de verwachting was. Mogelijk treedt
deze daling op ten gevolge van de opsplitsing van taakgroep 4 in
drie teams, met als consequentie minder
ontwikkelingsmogelijkheden. Wellicht legt men zich hierbij neer.
Een lagere groeibehoefte kan ook zijn ontstaan, doordat men het
gevoel heeft dat men toch geen andere werkzaamheden mag of
kan leren. Deze redenering sluit aan bij die van Vogelaar (1990),
namelijk dat de groeibehoefte afneemt als deze niet wordt
vervuld. In taakgroep 5 werd wel een daling verwacht, maar
opvallend is dat de daling kleiner is dan die in taakgroep 3 en 4.
Mogelijk speelt ook hier berusting een rol: men verwacht dat de
groei toch niet bereikt kan worden, vanwege het langdurige
trainingstraject. Wat  de precieze oorzaken zijn van veranderingen
in de groeibehoefte, laat zich dus raden, omdat ook zaken als een
verandering van de populatie kunnen bijdragen aan een
verandering in de gemiddelde groeibehoefte.
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6.3 De analyse van de contextuele tevredenheid
Metingen Ook de metingen met betrekking tot de contextuele tevredenheid 
contextuele zijn drie keer uitgevoerd. Allereerst in 1993 vlak voor de start van 
tevredenheid het werken in taakgroepen. Daarna in 1996, op een moment dat

net een forse personeelsreductie had plaatsgevonden. Hierdoor
leek er een sfeer van wantrouwen te zijn ontstaan. Verondersteld
mag worden dat dit consequenties heeft gehad voor resultaten
van de meting. De laatste meting vond plaats in 1999, op een
moment dat gestart was met een project om het werken in
taakgroepen op een hoger plan te brengen. Een onderdeel
hiervan was het verbeteren van de communicatie en de
samenwerking. Gezien de uitkomsten van de metingen met
betrekking tot de MPS zou men, met het taakkenmerkenmodel in
het achterhoofd, geneigd zijn te verwachten dat de contextuele
tevredenheid minimaal op hetzelfde niveau is gebleven.

Wisselende Uit de resultaten van de uitgevoerde metingen, zoals weergegeven 
resultaten in figuur 6.4, blijkt dat de tevredenheid met de beloning in de

situatie met taakgroepen is gedaald ten opzichte van de
functionele situatie. Dit sluit aan bij de klacht van diverse
medewerkers dat men het functieniveau (op basis waarvan de
beloning wordt bepaald) van de nieuwe functie niet in
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TG= taakgroep
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TG 1996 1999
1 15 17
2 20 22
3 13 12
4 25 37
5 21 24
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Figuur 6.3 Ontwikkeling groeibehoefte van de verpakkingsmedewerkers per taakgroep tussen
1996 en 1999.
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overeenstemming vond met de zwaarte van de functie die men
voorheen had. Zo had een van de (voormalige) monteurs als
klacht dat hij meer lijnen moest gaan onderhouden en daarnaast
nog een aantal nieuwe uitvoerende en regelende taken kreeg,
terwijl zijn inkomen gelijk bleef.
De tevredenheid over de zekerheid van het werk daalt in 1996 ten
opzichte van 1993, maar herstelt zich weer in 1999, wat logisch is
aangezien er in 1996 sprake was van een personeelsreductie. De
tevredenheid met de collega's blijft vrijwel gelijk, in tegenstelling
tot de tevredenheid met de leiding die tussen 1996 en 1999 sterk
stijgt. De precieze redenen van deze ontwikkelingen kunnen op
basis van deze gegevens niet worden bepaald. Zo zou de stijgende
tevredenheid met de leiding het gevolg kunnen zijn van het
eerdergenoemde project ter verbetering van de communicatie en
samenwerking. Als dat het geval zou zijn, zou het echter logisch
zijn dat ook de tevredenheid met de collega's zou toenemen.

Relatie met MPS Op basis van dit onderzoek is het onmogelijk te concluderen of
c.q. welke invloed de contextuele tevredenheid heeft op de MPS.
Wel valt op dat de significante stijging van de MPS tussen 1993
en 1996 gepaard gaat met dalingen op drie van de vier
contextuele tevredenheidsfactoren.

6.4 De analyse van de objectieve ontwikkeling van de
kwaliteit van de arbeid

Meten van In deze paragraaf komt de ontwikkeling van de inzetbaarheid van 
inzetbaarheid medewerkers in een taakgroep aan bod. Zoals in hoofdstuk 4

werd beschreven, varieert deze inzetbaarheid van één uitvoerende
taak voor een verpakkingsmedewerker tot alle uitvoerende,
regelende en technische taken voor een technisch
productiemedewerker. Om te bepalen of iemand een taak
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Figuur 6.4 Meetresultaten contextuele tevredenheid van alle medewerkers in 1993 (n=104),
1996 (n=94) en 1999 (n=112) (bron: eigen onderzoek).
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beheerst, zijn er checklisten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan
staat in figuur 6.5. Door nu het aantal "geldige checklisten" te
vergelijken met het haalbare aantal, ontstaat een maatstaf voor de
mate van inzetbaarheid. In formulevorm:

Figuur 6.5 Voorbeeld van een checklist.
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Mate van inzetbaarheid = aantal geldige checklisten      * 100%
aantal te behalen checklisten
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Opmerkingen Bij het (op deze wijze) meten van de inzetbaarheid moeten wel 
bij de metingen een paar opmerkingen worden geplaatst.

Ten eerste zijn in het "haalbare aantal checklisten" taken, die voor
bepaalde individuen niet haalbaar zijn, niet meegenomen. Zo
komt het voor dat iemand met heupproblemen een vooral
staande taak niet kan uitvoeren. Het meenemen hiervan is
achterwege gelaten, omdat dit geen realistisch beeld geeft van de
situatie.
Ten tweede bleek adequaat meten van de taakbeheersing door de
allround operator en de technisch productiemedewerker niet
mogelijk. Derhalve zijn ook deze taken niet meegenomen in de
meting.

Tabel 6.6 Overzicht van de taken met een checklist per taakgroep in 1999, een kruisje bij
een taakgroep geeft aan dat de betreffende taak in die taakgroep aanwezig is (bron: eigen
onderzoek).

215

Taken met een TG1 TG2 TG3 TG4 TG5
checklist
verpakken algemeen x x x x
bedrukken vouwkartons x x x x x
bedrukken transparante x x
etiketten (EP3/EP4)
etiketteren parenteralia x x
vouwen bijsluiters x
semi-handmatig x x
verpakken parenteralia 
(I1B/I3B)
machinaal verpakken x x
parenteralia (I2V/I4C)
aftellen x
bedrukken blisters (IP2) x
machinaal verpakken x
tabletflacons (CP6)
strippen x x
nakijken doordrukstrips x x
(incl. AQL-controle)
sachetteren x
machinaal verpakken x
doordrukstrips/sachets 
(KM7)
machinaal verpakken x
doordrukstrips (CP5)
flowpacken x
semi-handmatig bedrukken x
verpakkingsmaterialen 
(IP1/Hhapa)
productieassistent x x x x x
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Ten derde is het aantal "haalbare checklisten" afhankelijk van de
taakgroep. Als een taakgroep geen sachetteerwerkzaamheden
uitvoert, is een checklist daar ook niet van toepassing. In tabel 6.6
is een overzicht opgenomen van de taken met een checklist per
taakgroep in 1999.
Ten vierde kan geen gebruik worden gemaakt van een statistische
analyse, omdat er geen informatie beschikbaar is over de "skill
variety" en de mate van inzetbaarheid op individueel niveau.
Daarom worden de meetresultaten slechts beperkt kwantitatief,
maar vooral kwalitatief, met elkaar vergeleken.
Ten vijfde wordt opgemerkt dat de gedefinieerde checklisten in de
loop van de tijd zijn veranderd. Waar ze in eerste instantie puur
per activiteit waren opgezet, is later gekozen voor een
"basischecklist" met algemene verpakkingsaspecten en voor elke
taak een aparte module. Aangezien deze wijziging wat betreft het
meten geleidelijk heeft plaatsgevonden, zal dit naar verwachting
niet leiden tot een daling in de gemeten inzetbaarheid.
Als zesde opmerking bij het meten van de inzetbaarheid kan
worden genoemd dat een "behaalde checklist" na twee jaar zijn
geldigheid verliest om zeker te stellen dat medewerkers op het
gewenste niveau blijven functioneren. De belangrijkste reden
hiervoor is de eis uit de Good Manufacturing Practices dat
medewerkers aantoonbaar gekwalificeerd moeten zijn voor de
kritische werkzaamheden.
Tenslotte wordt opgemerkt dat de gegevens uit 1993 gebaseerd
zijn op inschattingen van taakgroepleiders op dat moment,
aangezien de checklisten bij de start van het werken in
taakgroepen nog niet volledig waren ingevoerd.

Resultaten Uit de metingen die in 1993, 1996 en 1999 (telkens aan het einde 
metingen van het jaar) zijn uitgevoerd, blijkt een stijgende lijn in de

verhouding tussen het "aantal behaalde checklisten" en het "aantal
haalbare checklisten" bij alle taakgroepen, zoals (in procentuele
waardes) weergegeven in figuur 6.6.

Figuur 6.6 Ontwikkeling van de allround-inzetbaarheid per taakgroep (bron: eigen onderzoek).
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Invloedsfactoren Op basis van de voorgaande meetgegevens kunnen een aantal
factoren worden benoemd die van invloed kunnen zijn bij de
ontwikkeling van de inzetbaarheid. Deze komen hieronder aan
bod.

Omgevings- De eerste groep van invloedsfactoren is die van de 
factoren omgevingsfactoren. Een voorbeeld hiervan in het case-onderzoek

is een forse verschuiving van personeel van en naar taakgroep 1.
Deze verschuiving ontstond door onder andere een teruglopende
vraag naar producten in met name taakgroep 4 en 5. Dat betekende
een daling van de inzetbaarheid van 84% (augustus 1996) naar 36%
(december 1996). Hieruit kan worden geconcludeerd dat, waar een
lineaire ontwikkeling van de inzetbaarheid voor de hand lijkt te
liggen, onder andere omgevingsfactoren (kunnen) leiden tot een
non-lineaire ontwikkeling.

Wijze van meten Ook de wijze van meten is van invloed op de (waargenomen)
ontwikkeling van de inzetbaarheid. Zo lijkt uit de meting naar
voren te komen dat het oorspronkelijke streven van 100%
"behaalde checklisten" niet haalbaar is, bijvoorbeeld vanwege de
beperkte geldigheid van een checklist (maximaal 2 jaar). Door de
manier van meten van de inzetbaarheid is er waarschijnlijk sprake
van een hogere inzetbaarheid dan uit de grafiek in figuur 6.6
blijkt. In dit verband kan ook de achterstand van taakgroep 3 in
1999 met betrekking tot het opnieuw afnemen van "verlopen"
checklisten worden genoemd. Het gevolg hiervan was een score
van 60%.

Aandacht voor Een andere invloedsfactor is de aandacht voor de ontwikkeling 
ontwikkeling van de inzetbaarheid. Bijvoorbeeld in taakgroep 5 is na 1996 een 
inzetbaarheid sterke stijging in het percentage behaalde checklisten te zien. Dit

was het gevolg van een wisseling van taakgroepleider
gecombineerd met een lagere vraag naar producten in taakgroep
5. Tot 1996 lag de nadruk op het draaien van productie, vanaf
begin 1996 werd ook het allround maken van medewerkers als
een belangrijke (en haalbare) activiteit gezien.

Operationele De invloed van operationele factoren bleek in de case vooral 
factoren aanwezig in taakgroep 4, waar een blijvend laag

inzetbaarheidspercentage te zien was. De stijging tussen 1996 en
1999 vooral werd namelijk veroorzaakt door het opsplitsen van
taakgroep 4 in drie teams. Het gevolg hiervan was dat het "aantal
haalbare checklisten" daalde en dus het inzetbaarheidspercentage
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steeg. Als oorzaken voor het lage percentage kunnen worden
genoemd:
• Productiedrukte, waardoor minder tijd beschikbaar is voor

training.
• De aanwezigheid van moeilijke activiteiten, zoals het maken

van doordrukstrips en het nakijken ervan. Het effect hiervan
werd versterkt door het hanteren van een ongestructureerde
trainingsmethodiek (bijvoorbeeld het telkens kort aan een
activiteit laten "ruiken" en dan weer verder naar de volgende
activiteit) en het ontbreken van geschoolde instructeurs.
Overigens was de gebrekkige trainingswijze ook in de andere
taakgroepen aan de orde, maar daar was dit minder cruciaal,
vanwege de eenvoudigere handelingen en de reeds aanwezige
kennis.

• Een lange inwerktijd in combinatie met het grote aantal
medewerkers in taakgroep 4. Hierdoor waren er slechts
beperkte mogelijkheden om getraind te worden. Dit had tot
gevolg dat er na verloop van tijd nauwelijks nog interesse c.q.
bereidheid bij medewerkers aanwezig leek te zijn om getraind
te worden.

Persoonlijke Tenslotte spelen ook persoonlijke factoren een rol. Zo bleek uit 
factoren gesprekken met medewerkers dat faalangst een remmende factor

was bij de wens om getraind te worden. Deze faalangst betrof
enerzijds angst voor de nieuwe activiteit met andere mensen
daarbij. Dit leidde tot vragen als "Zal ik het wel kunnen leren?"
en "Zal ik wel met die mensen overweg kunnen?". Anderzijds was
er angst voor het toetsen van de kennis en vaardigheden aan de
hand van een checklist, dat vooral als examen werd gezien.
Volgens Hermans (1967) hebben mensen die last hebben van
negatieve faalangst behoefte aan overzicht en structuur. Ze willen
graag duidelijke, goed gestructureerde taken uitvoeren en hebben
een hekel aan nieuwe en onverwachte situaties. Verder hebben ze
veel behoefte aan feedback (informatie) op hun prestaties. Vaak
zijn ze gevoelig voor sfeer en goede persoonlijke relaties en
hebben ze behoefte aan mensen die als voorbeeld kunnen
fungeren. Tenslotte hebben deze mensen vaak een negatief
zelfbeeld: er is een grote kloof tussen hun zelfbeeld ("zo ben ik")
en hun ideaalbeeld ("zo wil ik zijn"). Een sterk gereguleerde
(bureaucratische) omgeving zou hun voorkeur kunnen hebben
boven een onzekere situatie met veel leermogelijkheden. Er mag
worden verwacht dat een dergelijke faalangstige houding de
ontwikkeling van de inzetbaarheid remt.
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Uit gesprekken met medewerkers bleek verder dat men duidelijke
voorkeuren (en ook afkeuren) had voor bepaalde
werkzaamheden. Zo wilde de één bijvoorbeeld graag een solitaire
taak uitvoeren en de ander juist niet. Ook dit is van invloed op de
bereidheid om andere taken te leren en te gaan uitvoeren,
waardoor de ontwikkeling van de inzetbaarheid wordt beïnvloed.

Factoren meten Op basis van het bovenstaande kan dus worden gesteld dat de
ontwikkeling van de inzetbaarheid van taakgroepmedewerkers
onder andere afhangt van:
• Omgevingsfactoren als vraag naar producten en

personeelsverloop.
• Aandacht van de leidinggevende voor het inwerken.
• Operationele factoren, waaronder de complexiteit van de te

leren taken en de gestructureerdheid van de
trainingssystematiek, die afhankelijk van de productiedrukte
resulteren in een bepaalde trainingsduur.

• Persoonlijke factoren, zoals faalangst en persoonlijke voorkeur.
Vanwege de aanwezigheid van deze factoren is het raadzaam
periodiek de inzetbaarheid van medewerkers te meten en hierop
bij te sturen.

"Skill variety" vs. De ontwikkeling van de inzetbaarheid wordt hieronder vergeleken 
inzetbaarheid met de ontwikkeling van "skill variety" teneinde te toetsen of de

"skill variety" een voldoende objectieve maatstaf is. Daarvoor zijn
in figuur 6.7 zowel de ontwikkeling van de "skill variety" als de
"mate van inzetbaarheid" van de gehele afdeling grafisch
weergegeven.

Figuur 6.7 Ontwikkeling van de "skill variety" en de mate van inzetbaarheid van alle
medewerkers in 1993 (n=104), 1996 (n=94) en 1999 (n=112) (bron: eigen onderzoek).

Uit de grafiek blijkt een sterke stijging op het gebied "skill
variety" tussen 1993 (n=104) en 1996 (n=94). De score in 1999
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(n=112) was iets lager dan die in 1996, maar toch nog veel hoger
dan die in 1993. Hoewel de vergelijking met de (formele) mate
van inzetbaarheid moeilijk is, lijken beide metingen elkaar in ieder
geval niet tegen te spreken: de verscheidenheid aan
bekwaamheden waarop een beroep wordt gedaan, is gestegen
door de invoering van taakgroepen. Niettemin valt op dat de
"skill variety" eerder stijgt dan de inzetbaarheid. Wellicht wordt dit
veroorzaakt doordat de beleving van de toename van het aantal
taken vrijwel direct verandert als men weet dat men extra taken
zal gaan doen c.q. er een begin mee heeft gemaakt. Een andere
verklaring is dat, naast de hiervoor genoemde invloedsfactoren
met betrekking tot de mate van inzetbaarheid, de formele
accordering van een taak is gemeten en niet de daadwerkelijke
inzetbaarheid van medewerkers. Zoals gezegd kan een checklist
immers vervallen zijn, of kan het zijn dat deze nog niet is
"afgenomen".

Invloedsfactoren Aangezien de "skill variety" en de mate van inzetbaarheid zich in 
en kwaliteit van dezelfde richting ontwikkelen kan heel voorzichtig worden 
de arbeid geconcludeerd dat de taakgroepenstructuur de basis legt voor een

verbetering van de kwaliteit van de arbeid (zoals die tot uiting
kwam in de ontwikkeling van de MPS). De daadwerkelijke
kwaliteit van de arbeid hangt echter niet alleen af van de gekozen
structuurvariabelen, maar ook van andere variabelen. Hierbij kan
worden gedacht aan de eerdergenoemde invloedsfactoren bij de
ontwikkeling van de inzetbaarheid, zoals de vraag naar producten
en verloop (omgevingsfactoren), leiderschap, aard van de
handelingen en trainingssystematiek (operationele factoren) en
persoonlijke factoren.

6.5. De reflexie op de bevindingen.
Samenvatting In dit hoofdstuk kwamen onderzoeken met betrekking tot de

kwaliteit van de arbeid aan bod. Het eerste onderzoek was gericht
op de inhoudelijke kant van de ontwikkeling van de kwaliteit van
de arbeid (de ontwikkeling van de MPS). Daarna werden in relatie
met de kwaliteit van de arbeid de onderzoeken naar de
groeibehoefte en de contextuele factoren uitgevoerd. Tenslotte
werd de meer objectieve kant van de kwaliteit van de arbeid, te
weten de ontwikkeling van de inzetbaarheid en de relatie hiervan
met de "skill variety", besproken. In tabel 6.7 worden deze
onderzoeken weergegeven met de belangrijkste resultaten.
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Tabel 6.7 Samenvatting onderzoeken en resultaten m.b.t. kwaliteit van de arbeid.

Ideaaltypische In hoofdstuk 2 werden een aantal ideaaltypische kenmerken van 
kenmerken een "leervolle" organisatie genoemd, te weten:

• De organisatie bestaat uit medewerkers met een (potentiële)
hoge groeibehoefte die in voldoende mate tevreden zijn met
beloning, collega's, leiding en zekerheid van het werk.

• De werkzaamheden zijn afwisselend, uitdagend, zinvol en
vormen een afgerond geheel. Dit is vormgegeven door multi-
inzetbaarheid van de leden van de groep, waarbij ze naast
verscheidene uitvoerende taken ook regelende en innoverende
taken hebben (te vergelijken met de "redundancy of
functions").

• Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is er sprake van
directe terugkoppeling uit het werk van de resultaten, die
daarmee zeer zichtbaar worden.

• De gevolgde werkwijze wordt door de medewerker bepaald.
Deze worden hieronder vergeleken met de uitkomsten van de
onderzoeken die in dit hoofdstuk zijn beschreven.
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Onderzoek naar: Gevonden resultaten:
Ontwikkeling • Het werken in taakgroepen lijkt een 
MPS positieve invloed te hebben op de

ontwikkeling van de MPS en daarmee op
de ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeid.

• Het gebruik van de JDS-vragenlijst vraagt
een behoorlijke leesvaardigheid.

• Voordat aan een MPS-score conclusies
worden verbonden is het raadzaam eerst
ook de onderliggende cijfers te bekijken.

Ontwikkeling • Bij een groep medewerkers is de 
groeibehoefte gemiddelde groeibehoefte niet constant in

de tijd.
• Het verrijken van de werkzaamheden

leidt wellicht tot een daling van de
groeibehoefte.

Contextuele • Over de invloed van de contextuele 
factoren tevredenheidsfactoren op de MPS kunnen

geen uitspraken worden gedaan.
Ontwikkeling  • De daadwerkelijke ontwikkeling van de 
inzetbaarheid kwaliteit van de arbeid lijkt niet alleen

afhankelijk van structuurvariabelen, maar
ook van andere factoren uit de omgeving,
aard van het werk, leiderschap,
persoonlijkheden en productiedrukte.
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Reflexie Of de organisatie bestaat uit medewerkers met een hoge
groeibehoefte is de vraag, getuige onder andere de faalangstige
reacties bij het vergroten van de inzetbaarheid. Niettemin heeft er
wel een flinke ontwikkeling plaatsgevonden met betrekking tot
multi-inzetbaarheid.
Wat betreft de afwisseling, uitdaging, zinvolheid en afronding van
de werkzaamheden kan, aan de hand van de ontwikkeling van de
MPS worden geconstateerd dat deze significant zijn verbeterd.
Dit komt ook tot uiting in een bredere inzetbaarheid van de
taakgroepmedewerkers. Zoals uit hoofdstuk 5 al bleek, was er
sprake van een verdeling in een "regelende" en een "uitvoerende"
laag in een taakgroep. Het gevolg hiervan was dat de mate van
regelende en (nog sterker) innoverende taken voor de meeste
medewerkers uiterst beperkt om niet te zeggen geheel afwezig
was. Daarop aansluitend bleek in dit hoofdstuk dat de
terugkoppeling van de resultaten in zijn totaliteit niet optimaal
was. Scoorde de terugkoppeling vanuit het werk nog redelijk (4,6
in 1993; 5,0 in 1996 en 1999), de score ten aanzien van de
terugkoppeling van anderen was laag (2,7 in 1993; 3,3 in 1996 en
3,7 in 1999).
Wat betreft het zelfstandig bepalen van de gevolgde werkwijze
door de medewerker geven de scores op "autonomy" (1993: 4,2;
1996: 4,3; 1999: 4,5) een beperkte zelfstandigheid weer. Dit werd
voor een groot deel veroorzaakt door bureaucratische
invloedsfactoren uit de omgevende organisatie, zoals de
afhankelijkheid van andere afdelingen, regelgevingen en systemen
(bijvoorbeeld CAO, huishoudelijke regels, GMP-regels, Arbo-
regels, et cetera) en waarschijnlijk ook de (bureaucratische en
hiërarchische) cultuurhistorie, waardoor medewerkers een
afwachtende houding hebben aangeleerd en leidinggevenden
hebben geleerd om dit "vacuüm" op te vullen.
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7 De ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeidsrelaties

Inleiding In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeidsrelaties uit de case aan bod. De bestudering van deze
ontwikkeling heeft plaatsgevonden met behulp van drie
onderzoeken:
• Kwalitatief onderzoek naar de groepsdynamische ontwikkeling

van de taakgroepen, gecombineerd met kwantitatief
onderzoek naar het subtiele samenspel binnen de taakgroepen.

• Kwantitatief onderzoek naar de cultuur in de taakgroepen.
• Onderzoek naar de integratie van technici in taakgroepen.
De hierbij gehanteerde onderzoeksmethoden staan beschreven in
hoofdstuk 3.

7.1 Het onderzoek naar groepsdynamische ontwikkeling en
subtiel samenspel

Groeps- Met behulp van het model van Tuckman en Jensen (1977), dat is 
ontwikkeling beschreven in hoofdstuk 2, wordt de groepsontwikkeling van de `
en samenspel verschillende taakgroepen onder de loep genomen. Daarbij wordt

per taakgroep de groepsontwikkeling kwalitatief besproken, direct
gevolgd door de bespreking van de kwantitatieve ontwikkeling
van het subtiele samenspel aan de hand van de respons op de
vragenlijst, zoals die is ontwikkeld door Südmeier (1995), zie
hoofdstuk 3.

Respons op Voor de hele verpakkingsafdeling bedroeg de respons op de 
vragenlijst vragenlijsten in 1996 94 ingevulde lijsten van in totaal 132

medewerkers. In 1999 was er sprake van 112 geretourneerde
vragenlijsten op 136 medewerkers. Aangezien bijna alle
medewerkers de vragenlijst hadden gehad, rijst net als bij het
onderzoek naar de ontwikkeling van de MPS de vraag of de
antwoorden gemiddeld voor de hele afdeling gelden of dat er
sprake is van een verstorende factor. Zoals bij het MPS-
onderzoek werd aangegeven, lijkt van dit laatste geen sprake.

Ontwikkeling Wat betreft de groepsontwikkeling was in taakgroep 1 de 
taakgroep 1 onderlinge samenwerking een paar maanden na de start als

taakgroep een aandachtspunt. Uit de gesprekken met de
medewerkers bleek dat het daarbij vooral ging om de nieuwe
rolverdeling en niet zozeer om nieuwe normen en waarden. Het
aandachtspunt had dan ook meer betrekking op de "forming"-
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fase dan op de "storming"-fase, gezien onder andere het
afwachtende gedrag van de teamleden (zo waren medewerkers
bang als "baas" te worden gezien en hadden ze een afwachtende
houding ten aanzien van bijvoorbeeld uitleg over de
orderdocumenten). Echte conflicten zoals die bij een "storming"-
fase horen, of eventueel ontevredenheid, frustratie en/of
kwaadheid, zoals (als een alternatieve "storming"-fase) door
Lacoursiere (1974) bij een groep verpleegsters in opleiding werd
waargenomen, kwamen niet tot uiting. Aangezien de overgrote
meerderheid van taakgroep 1 reeds langer met elkaar had
samengewerkt in de "Etiketteer- en eindverpakafdeling" onder
leiding van één groepsleidster, is dit wellicht te verklaren.
Hierdoor leken de groepsnormen dan ook niet echt te wijzigen.
Zo bleven zaken als reinheid, helpen van moeilijk meekomende
collega's, vaste pauzetijden, nadruk op esthetische
kwaliteitsaspecten, et cetera belangrijk.
De taakgroepleider gaf eind 1994 aan dat hij als belangrijkste
element van zijn rol zag om een prettige werksfeer te creëren.
Hierdoor zouden de taakgroepmedewerkers opener met elkaar
omgaan en zou er gemakkelijker overleg plaatsvinden. Op deze
wijze zou het oplossen van problemen worden bevorderd.
Daarnaast gaf hij aan dat het ontwikkelen tot een hechte groep
veel tijd kost en dat de medewerkers de grotere zelfstandigheid
nog niet aankonden. Hij vond dat er geen sprake was van
subgroepvorming.
Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat
taakgroep 1 vrij gemakkelijk de "norming"-fase heeft bereikt,
maar dat de groepsnormen die hierbij gelden vooral gebaseerd
zijn op het bureaucratische verleden.

Samenspel De ontwikkeling van het subtiele samenspel lijkt hierbij aan te 
taakgroep 1 sluiten. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat tussen 1996

(respons 15 vragenlijsten) en 1999 (respons 17 vragenlijsten)
sprake was van een vrij algemene afname van dit samenspel, zie
figuur 7.1. Hiervoor zijn diverse verklaringen mogelijk. Allereerst
kan dit worden veroorzaakt door de komst van een nieuwe
taakgroepleider, waardoor er sprake was van veranderingen in
werkwijze en samenwerking. Zowel de veranderingen als zodanig
als de inhoud ervan kunnen consequenties hebben voor de
afname van het subtiele samenspel. Ook de verandering van de
personele samenstelling van taakgroep 1 zou van invloed kunnen
zijn.
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Figuur 7.1 Ontwikkeling subtiele samenspel in taakgroep 1 tussen 1996 en 1999 (respons
respectievelijk 15 en 17 vragenlijsten) (bron: eigen onderzoek).

Conclusie Op basis van de beschreven groepsontwikkeling en de resultaten 
taakgroep 1 van de meting naar het subtiele samenspel kan worden

geconstateerd dat er bij taakgroep 1 geen sprake was van een
ontwikkeling volgens het model van Tuckman en Jensen. Er lijkt
onder andere nog sprake van "oude" normen en van verslechterd
samenspel.

Ontwikkeling Bij taakgroep 2 werd met name de samenwerking tussen de 
taakgroep 2 "leiding van zeven" (productie assistenten, technisch

productiemedewerkers en taakgroepleider) enkele maanden na de
start als probleem gezien. Men vond dat de aansturing van de
taakgroep te wensen overliet, omdat "de zeven" verschillend met
problemen omgingen. Enerzijds leek sprake van elementen uit de
"forming"-fase, zoals afwachtend gedrag: "Wij mogen toch geen
eigen initiatief nemen" en afhankelijkheid van een leider.
Daarnaast leken er ook elementen uit de "storming"-fase
aanwezig, zoals conflicten tussen productie assistenten, technisch
productiemedewerkers en taakgroepleider die niet op één lijn
zouden zitten en conflicten tussen de "leiding van zeven" en de
rest van de taakgroep. Zo vond de groep dat ook de "leiding"
meer zou moeten meewerken.
Hoewel er wel sprake was van enige subgroepvorming, leidde dit
eerste "stormen" niet tot noemenswaardig nieuwe normen. Zo
constateerde de taakgroepleider eind 1994 dat er nog sprake was
van sterk hiërarchisch bepaalde denkpatronen, waardoor
medewerkers in situaties waar een meerdere aanwezig is,
beslissingen niet zelf durven te nemen.
In 1996 nam taakgroep 2 (net als taakgroep 1, maar daar was niet
echt sprake van een andere manier van werken) deel aan een
experiment met betrekking tot flexibele werktijden (gecombineerd
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met arbeidsduurverkorting). Het gevolg hiervan was dat men via
een nieuwe "storming"- en een "norming"-fase de onderlinge
samenwerking anders ging invullen, waarbij meer eigen
verantwoordelijkheid en initiatief bij de verpakkingsmedewerkers
kwam te liggen. Zo gingen bijvoorbeeld de parttimers in
onderling overleg zelf afspreken wie wanneer aanwezig zou zijn,
in plaats van gebruik te maken van gereguleerde roosters
aangestuurd door de productie assistenten. Verder kregen naast
de technisch productiemedewerkers en de productie assistenten
ook enkele andere medewerkers nadrukkelijker enkele regelende
taken, zoals het (her)trainen van medewerkers.
Het gevolg van deze ontwikkelingen was enerzijds dat er enige
competitie naar anderen (en dan vooral naar taakgroep 1)
ontstond. Anderzijds presenteerden zich ook enige elementen uit
de "performing"-fase, zoals gedefinieerd door van Amelsvoort en
Scholtes (1993). Hierbij valt te denken aan het ter discussie stellen
van de groepsprestatie en het wat meer inspelen op
veranderingen in de omgeving van de taakgroep.
Bij taakgroep 2 was in 1997 opnieuw sprake van een "forming"-
fase toen een groep nieuwe medewerkers werd aangetrokken en
er discussie ontstond over groepsnormen. Zo vonden de langer
aanwezige medewerkers het niet acceptabel dat de nieuwkomers
op een "vrije" manier met de taakgroepleider omgingen. De
groepsnorm schreef voor dat de nodige afstand tot de
leidinggevende bewaard diende te worden. Dit leidde dus tot een
nieuwe "storming"-fase, waarbij onder andere sprake was van
enige subgroepvorming. Resultaat was dat de nieuwe
medewerkers zich in zekere mate aanpasten aan de heersende
normen ("norming"-fase). De nieuwe groep was echter sterk
genoeg om het voor elkaar te krijgen dat sommigen (zij zelf dus)
accepteerden als afwijkend gedrag werd vertoond.

Samenspel De beschreven groepsontwikkeling lijkt zich ook voor te doen 
taakgroep 2 met betrekking tot de ontwikkeling van het subtiele samenspel

van taakgroep 2, doordat er uit de respons op de vragenlijsten
een positieve ontwikkeling blijkt tussen 1996 (respons 20
vragenlijsten) en 1999 (respons 22 vragenlijsten), zie figuur 7.2.
Daarbij was er in 1996 door de deelname aan het genoemde
experiment nog sprake van het zoeken naar nieuwe normen en
waarden, met als gevolg dat het samenspel onder druk stond. In
1999 was dit verder uitgekristalliseerd en waren samenwerking en
overleg op een hoger niveau gekomen. Blijkbaar hadden de
"forming"- "storming"- en "norming"-fases uit 1997 hierop
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weinig of geen invloed meer, aangezien er sprake was van een
hogere mate van samenspel. Net als bij taakgroep 1 was ook in
taakgroep 2 sprake van de komst van een nieuwe taakgroepleider
tussen 1996 en 1999. Waarschijnlijk was hierdoor sprake van een
emphatischere aansturing van de taakgroep. Wellicht verklaart dit
de stijging van het subtiele samenspel helemaal of gedeeltelijk.

Figuur 7.2 Ontwikkeling subtiele samenspel in taakgroep 2 tussen 1996 en 1999 (respons
respectievelijk 20 en 22 vragenlijsten) (bron: eigen onderzoek).

Conclusie Het onderzoek naar de groepsontwikkeling en het subtiele 
taakgroep 2 samenspel in taakgroep 2 duidt erop dat het blijkbaar kan

voorkomen dat er sprake is van ontwikkeling van het subtiele
samenspel, terwijl de fasen uit het model van Tuckman en Jensen
cyclisch worden doorlopen.

Ontwikkeling Taakgroep 3 werd begin 1994 samengesteld uit met name 
taakgroep 3 medewerkers uit de kartonneerhoek en uit de aftelhoek en een

ware botsing van culturen was het gevolg. Bij de medewerkers uit
het kartonneergedeelte bleek uit observatie een sterk besef van
regels en hiërarchie, terwijl bij die uit het aftelgedeelte vooral
zaken als eigen initiatief, persoonlijke voorkeur en aanpakken
dominant waren. Extra kenmerken daarbij waren dat er in beide
subgroepen sprake was van dominerende personen en dat er ook
binnen de kartonneersubgroep enige subgroepvorming aanwezig
was. De 'forming"-fase werd dan ook vrij snel achtergelaten om
alle energie te wijden aan de "storming"-fase. Discussies
ontstonden over het functioneren van alle medewerkers, over het
tijdstip waarop nieuwe materialen moesten worden besteld en wie
dat dan zou moeten doen (bij de kartonneerders: volgens een
vaste afspraak; tegenover de aftellers: net wie ziet dat het moet
gebeuren). Gezien de aanwezige dominantie in beide subgroepen
ontstond in de eerste maanden na de start van de taakgroep een
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grondig wantrouwen over en weer, waarbij de taakgroepleider
meermalen werd verzocht om nu eens niet met beide partijen te
praten maar in te grijpen, waarmee leek te worden bedoeld de
andere subgroep te vermanen.
Pas het vertrek van enkele opinieleiders in het najaar van 1994
leidde ertoe dat langzaam de stap naar de "norming"-fase kon
worden gemaakt. Het bleek echter een lange weg om het
geschonden onderlinge vertrouwen op peil te krijgen. Zelfs in het
najaar van 1996 heerste het gevoel dat "de bom elk moment zou
kunnen barsten". Pas enkele maanden later ontstond het
vertrouwen dat men zou kunnen samenwerken, zodat de
"performing"-fase in zicht kwam. In deze "performing"-fase
bleek het vervolgens mogelijk dat bijvoorbeeld rekening
gehouden werd met sterke en zwakke kanten van medewerkers.
In de loop van 1999 ontstonden er, door een aantal voorvallen,
conflicten in de groep. Doordat er, zoals één van de medewerkers
het zei, "niet tegen elkaar gepraat werd", verslechterde de sfeer in
de groep in snel tempo. Er leek een nieuwe "storming"-fase te
zijn aangebroken. Wederom leek er sprake van beperkte
subgroepvorming door het zoeken naar medestanders en
tegenstanders in de verschillende conflicten. Middels een aantal
groepsgesprekken kon de lucht worden geklaard en het bleek
zelfs mogelijk dat de groep doorstootte naar een niveau in de
"performing"-fase dat nog niet eerder was bereikt. Was het
namelijk voorheen nog zo dat als er iets "extra's" moest gebeuren
(bijvoorbeeld overwerken), de productie assistent werd geacht dit
probleem op te lossen (eventueel onder enige dwang). Eind 1999
stond de taakgroep voor het probleem dat er zo'n hoge werklast
was dat eigenlijk de enige optie een tweeploegendienst was. Enige
vrees bij de medewerkers vooraf dat er mogelijk een nieuw
conflict zou uitbreken, bleek op dat moment ongegrond. Vooral
op eigen kracht loste de taakgroep in onderlinge samenspraak het
probleem op en besloot gedurende twee maanden een
avonddienst in te stellen. Enkele maanden na deze prestatie bleek
er echter weer sprake van "storming".

Samenspel Bij dit relatief onrustige groepsdynamische karakter lijken de 
taakgroep 3 resultaten van de metingen met betrekking tot het subtiele

samenspel in 1996 (respons 13 vragenlijsten) en 1999 (respons 12
vragenlijsten), zie figuur 7.3, redelijk aan te sluiten. De
ontwikkelingen in het subtiele samenspel lijken ten eerste te
worden veroorzaakt door problemen in de taakgroep in 1999 op
het gebied van samenwerking. Vooral het vertrouwen stond
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daarbij onder druk en dan met name het vertrouwen in de
richting van de taakgroepleider. Door het houden van
groepsgesprekken werden de problemen in de groep aangepakt.
Ten tweede was sprake van een hoge werkdruk in 1999, waardoor
bijvoorbeeld de ontwikkelingsmogelijkheden onder druk stonden.

Figuur 7.3 Ontwikkeling subtiele samenspel in taakgroep 3 tussen 1996 en 1999 (respons
respectievelijk 13 en 12 vragenlijsten) (bron: eigen onderzoek).

Conclusie Wordt op basis van de groepsontwikkeling en de ontwikkeling 
taakgroep 3 van het subtiele samenspel naar taakgroep 3 gekeken, dan is er

geen sprake van een sterke verandering van het subtiele
samenspel. Daarnaast blijkt de "storming"-fase uit het model van
Tuckman en Jensen een belangrijke en telkens weer terugkerende
rol te spelen.

Ontwikkeling In de situatie van taakgroep 4 kan men eigenlijk niet spreken van 
taakgroep 4 één groepsontwikkeling. Enerzijds omdat de taakgroep tot 1996

bestond uit twee aparte taakgroepen in een tweeploegendienst.
Anderzijds omdat de groep zo groot was (minimaal 40 personen)
dat er continu sprake was van diverse subgroepen, waarbij
conflicten tussen de subgroepen zich in de loop der jaren bleven
voordoen. Medewerkers in de taakgroep gaven dan ook aan dat
ze het gevoel hadden dat er met ze gesold werd ("in de ploeg, dan
weer eruit"), dat degenen die er de kantjes afliepen niet werden
aangepakt en dat met hun belangen geen rekening werd
gehouden ("we zouden alles in mogen leren, maar er komt niets
van terecht"). Opvallend was hierbij dat, ongeacht de hoge mate
van ontevredenheid, de werkinzet en de bereidheid om een stapje
extra te doen bijzonder sterk aanwezig was.
Pas bij een zekere opsplitsing in drie teams eind 1998 gaven de
medewerkers aan dat er enige rust ontstond, waardoor de teams
zich konden ontwikkelen tot samenwerkingsverbanden. Gezien de
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geschiedenis van onderling wantrouwen en individualistisch gedrag,
bleek er echter een lange weg te gaan. Zo bleek uit gesprekken met
medewerkers een jaar na de start van de teams dat de collegialiteit
zeker niet optimaal was en dat wellicht de belangrijkste
groepsnorm was "als het voor mij niet kan, dan mag het voor jou
ook niet". Dit duidt eerder op "storming" dan op "norming".
Niettemin was taakgroep 4 ook een taakgroep die in de loop der
tijd veelvuldig is geconfronteerd met hoge productiedrukte. De
groep leverde dan gezamenlijk een goede prestatie ("performing").
Opvallend kenmerk daarbij was ook dat de taakgroepmedewerkers
aangaven dat ze geen voorkeur hadden voor overlegsituaties, maar
juist voor gewoon doorwerken: "dan loopt het tenminste lekker".
In het kader van het model van Tuckman en Jensen een
opmerkelijke combinatie van de "storming"- en "performing"-fases
en een ontlopen van de "norming"-fase.

Samenspel Uit de metingen ten aanzien van het subtiele samenspel in 1996 
taakgroep 4 (respons 25 vragenlijsten) en 1999 (respons 37 vragenlijsten), zie

figuur 7.4, blijkt een substantiële verbetering van het subtiele
samenspel. Dit lijkt vooral te worden veroorzaakt door de
indeling in drie teams. Hierover gaven vele medewerkers in
diverse gesprekken aan dat dit een verbetering was, omdat ze het
gevoel hadden meer in een vaste groep te werken.
Ook de wisseling van taakgroepleider in 1997 mag echter niet
worden vergeten als mogelijke oorzaak van de verschillen. Dit
geldt zeker voor het verschil in de beleving van het aspect
"leiding" tussen 1996 en 1999.
Tenslotte kan ook de personeelsreductie, die plaatsvond in 1996,
als oorzaak voor een relatief lage score in dat jaar worden
aangemerkt.

Figuur 7.4 Ontwikkeling subtiele samenspel in taakgroep 4 tussen 1996 en 1999 (respons
respectievelijk 25 en 37 vragenlijsten) (bron: eigen onderzoek).
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Conclusie Taakgroep 4 lijkt wat betreft de groepsontwikkeling te balanceren 
taakgroep 4 tussen de "storming"- en de "performing"-fase, zonder echt

nieuwe normen te ontwikkelen. Daarbij is de ontwikkeling van
het subtiele samenspel, na het opsplitsen van de taakgroep in drie
teams, opmerkelijk.

Ontwikkeling In taakgroep 5 heeft zich in de loop der jaren een mix ontwikkeld 
taakgroep 5 van elementen uit vooral de eerste twee fasen van het model van

Tuckman en Jensen. Zo bleek er sprake van afwachtend gedrag,
waren medewerkers beleefd in de omgang met elkaar ("forming"),
was er een externe focus bij conflicten (waarbij de taakgroepleider
veelal de schuld kreeg). Dit kwam tot uiting in ontevredenheid,
frustraties en dergelijke ("storming"). De groepsnormen leken
niet erg stabiel, zodat niet echt kon worden gesproken over het
bereiken van de "norming"- of "performing"-fase. Zeker niet in
de zin zoals aangegeven door van Amelsvoort en Scholtes (1993,
pp. 41, 42): "Informatie wordt nu met de andere groepsleden
gedeeld en er ontstaat langzaam een gevoel van gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De samenwerking tussen de groepsleden
staat nu centraal. Er ontstaat een samenwerkingspatroon dat door
alle teamleden geaccepteerd wordt. De groep leert op basis van
daadwerkelijke consensus besluiten te nemen." In deze zin had
taakgroep 5 de "norming"-fase nog niet bereikt. Niettemin bleek
de groep wel in staat de dagelijkse problemen op te lossen,
hoewel deze taak veelal bij de productie assistenten en soms de
technisch productiemedewerkers lag.

Samenspel Wordt gekeken naar de resultaten van de metingen met 
taakgroep 5 betrekking tot het subtiele samenspel in 1996 (respons 21

vragenlijsten) en 1999 (respons 24 vragenlijsten), zoals
weergegeven in figuur 7.5, dan lijkt het samenspel zich op alle
aspecten te verbeteren.
Wat betreft de resultaten zijn er twee denkrichtingen mogelijk.
Ten eerste kan men redeneren dat de resultaten in 1996 te laag
waren, zoals door de medewerkers van taakgroep 5 in een
werkoverleg in juni 1997 werd aangegeven: men vond de
onderlinge samenwerking helemaal niet zo slecht als de gegevens
suggereerden (de samenwerking met de leiding werd wel als slecht
beoordeeld). In deze denkrichting is dus geen sprake van een
verbetering (of in ieder geval een veel kleinere). Men kan echter
ook redeneren dat de resultaten wel een juist beeld geven.
Mogelijke oorzaken voor deze ontwikkeling zijn dan de
toenemende aandacht voor communicatie en overleg in de
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taakgroep (onder andere door het introduceren van een wekelijks
overleg) en het ontwikkelen van vertrouwen na de voor
medewerkers spannende personeelsreductie (in onder andere
taakgroep 5) in 1996.

Conclusie Wat betreft de groepsontwikkeling is in taakgroep 5 geen sprake 
taakgroep 5 van het doorlopen van de fases uit het model van Tuckman en

Jensen, hoewel er wel een stijging in het subtiele samenspel werd
gemeten.

Samenspel en Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er in 
subgroepen de meeste taakgroepen sprake was van een behoorlijke mate van

samenspel in de groep. Daarbij moet worden opgemerkt dat de
productie assistenten en de technisch productiemedewerkers
feitelijk aparte subgroepen vormden met een eigen
verantwoordelijkheid en een grote mate van (in de beleving van
de medewerkers hiërarchische) macht. Uit het onderzoek blijkt
niet wat de invloed hiervan op de groepsontwikkeling van de
totale taakgroepen is geweest.

Alle fasen Bij het gebruiken van een model zoals dat van Tuckman en 
aanwezig Jensen (1977) bij het beschouwen van de groepsontwikkeling valt

op dat in de diverse taakgroepen van de case alle
groepsdynamische fases wel in meerdere of mindere mate zijn
voorgekomen, ook de "adjourning"-fase (hoewel in dusdanig
beperkte mate dat deze in het voorgaande niet is beschreven). Zo
lijkt er bij taakgroep 1 en 5 in 1996 sprake te zijn geweest van een
"adjourning"-fase toen een aantal medewerkers werd verplaatst in
verband met teruglopende verkopen. Van "storming" of
"norming" leek daarbij weinig sprake. Bij taakgroep 5 was dat
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respectievelijk 21 en 24 vragenlijsten) (bron: eigen onderzoek).
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logisch, omdat daar enkel mensen vertrokken. Bij taakgroep 1
kwam er echter een groot aantal medewerkers van taakgroep 4 en
5 bij om de vertrokken medewerkers op te vangen. De
nieuwkomers pasten zich echter behoorlijk geruisloos aan de
geldende normen aan, zie ook figuur 7.1.

Waarde model Een model als dat van Tuckman en Jensen (1977) blijkt geschikt 
Tuckman om als conceptueel uitgangspunt te nemen bij het beschouwen 
en Jensen van groepsontwikkeling. Daarbij valt wel op dat de praktijk in een

"werksituatie" sterk afwijkt van de beschrijving in het model.
Soms bleken de ontwikkelingsfases namelijk regelmatig terug te
keren, soms leek er sprake van een bepaalde "voorkeur" voor een
fase in een taakgroep. In de ene groep ontstond
subgroepvorming, in de andere niet en in weer een andere bleven
er subgroepen bestaan. Hoewel een case-onderzoek, zoals
hiervoor beschreven, onvoldoende houvast biedt om het (toch
empirische) model van Tuckman en Jensen te toetsen, lijkt het er
op dat het bij therapeutische en trainingsgroepen ontwikkelde
model slechts analytische waarde heeft bij het beschrijven van de
groepsontwikkeling in een werksituatie.

Specificerende Uitgaande van de groepsontwikkelingen die de taakgroepen 
factoren doormaakten, is het interessant om na te gaan welke factoren de

groepsontwikkeling in een werksituatie specifiek zouden kunnen
maken. Aan deze factoren kan als eis gesteld worden dat ze
geregeld voor komen en dat ze een behoorlijke invloed hebben
op de groepsontwikkeling. Op basis hiervan lijken drie groepen
van factoren te kunnen worden onderscheiden:
• Kenmerken van de groep.
• Initiële omstandigheden.
• Omgevingsinvloeden tijdens de groepsontwikkeling.
Deze worden hierna uitgewerkt.

1. Kenmerken Bij groepskenmerken die van invloed zijn op de 
groep groepsontwikkeling kan worden gedacht aan de grootte van de

groep en de groepssamenstelling. Deze worden hieronder
besproken. Een aspect dat met de groepskenmerken te maken
kan hebben, zijn de kwaliteiten van de taakgroepleider. Uit het
onderzoek lijken er aanwijzingen te zijn dat ook de specifieke
eigenschappen van een taakgroepleider van invloed zijn op het
subtiele samenspel en daarmee op de groepsontwikkeling.
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Groepsgrootte In dit verband is het interessant om de relatie tussen de
groepsgrootte en het subtiele samenspel nader te bekijken.
Hiervoor wordt één index voor het samenspel gedefinieerd.
Daarbij lijkt het verstandig om te kiezen voor middeling van de
resultaten op de verschillende aspecten en niet voor
vermenigvuldiging (gezien de onderlinge afhankelijkheden). Zou
per meting van alle taakgroepen deze "samenspelindex" worden
opgesteld, dan zou het resultaat eruitzien als in figuur 7.6.

Figuur 7.6 "Samenspelindex" per taakgroep per meting in 1996 en 1999 (bron: eigen
onderzoek).

Berekening van de correlatiecoëfficiënt tussen de
"samenspelindex" en de groepsgrootte, over de resultaten in 1996
en 1999, levert een waarde van -0,73 op, zie voor de
onderliggende details tabel 7.1.
Daarmee kan volgens de betreffende statistische tabel (uitgaande
van ρ=0) met meer dan 99% betrouwbaarheid worden gesteld dat
er sprake is van een sterk negatief verband tussen
"samenspelindex" en groepsgrootte. In een geval als de
casesituatie betekent dit dat hoe groter de groep is, hoe slechter
de samenwerking en andersom.

TG = taakgroep Respons ("n")

TG 1996 1999
1 15 17
2 20 22
3 13 12
4 25 37
5 21 24
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Tabel 7.1 "Samenspelindex" en groepsgrootte  in 1996 en 1999 (bron: eigen onderzoek).

Waar groepen in hun ontwikkeling streven naar een betere
samenwerking, lijkt het hiermee logisch te veronderstellen dat de
groepsgrootte (bij groepen van meer dan 15 personen) een
negatief effect heeft op de groepsontwikkeling.

Samenstelling Met betrekking tot de samenstelling van de groep wordt 
groep onderscheid gemaakt in het opleidingsniveau, het geslacht en de

hoedanigheid van de groepsleden.

Opleidingsniveau Wat betreft de invloed van het opleidingsniveau en de 
en geslacht samenstelling van de groep in mannen en vrouwen op de

groepsontwikkeling zijn in dit onderzoek geen aanwijzingen
gevonden, aangezien zowel het opleidingsniveau als de
samenstelling in de verschillende groepen vergelijkbaar is. Uit
gesprekken met de direct leidinggevenden komt niettemin naar
voren dat emoties van medewerkers een sterke rol spelen bij de
samenwerking in de verschillende groepen. Het is niet uit te
sluiten dat dit een relatie heeft met het opleidingsniveau en/of
het geslacht.

Hoedanigheid Ook de hoedanigheid van de groepsleden kan een rol spelen.
Hiermee worden de structurele voorwaarden bedoeld die een
medewerker ervaart bij zijn deelname aan een groep. Zo zijn
groepsleden in een taakgroep aanwezig als medewerker waarvan
een langdurige actieve inbreng wordt gevraagd en is er geen
sprake van een tijdelijke samenwerking, zoals in een
trainingsgroep. Daarbij is er in een taakgroep sprake van een min
of meer verplicht samenwerkingsverband (het is moeilijk om eruit
te stappen) en van samenwerking die gedurende hele dagen
plaatsvindt.
Dit betekent dat de hoedanigheid van taakgroepleden anders zal
zijn dan die van bijvoorbeeld de leden van een trainingsgroep.
Daarmee lijkt het logisch dat zij een ander gedrag in een groep
zullen vertonen.
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jaar: 1996 1999

taakgroep: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

"samenspel-index": 7.5 6.5 6.6 3.9 5.3 6.7 7.6 6.6 5.4 6.4

groepsgrootte: 22 23 15 40 27 26 23 16 42 25
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2. Initiële Behalve de groepskenmerken zijn bij de ontwikkeling van een 
omstandigheden groep in een werksituatie ook de initiële omstandigheden van een

groep van belang. Hiermee worden die omstandigheden van een
groep bedoeld die bij het formeren ervan van toepassing zijn. Zo
kan een groep wel of geen historie hebben opgebouwd en kan er
verschil zijn in de complexiteit van de uit te voeren activiteiten.
De groepsdynamische modellen houden hiermee geen rekening,
zoals uit het onderstaande zal blijken.

Historie Een aspect waarmee in de groepsdynamische modellen à la
Tuckman en Jensen (1977) geen rekening wordt gehouden is dat
de groep, voordat deze formeel wordt geformeerd al historie
heeft opgebouwd. De groepsleden komen daarmee niet ieder
afzonderlijk, met een afwachtende houding, binnen. Standpunten
zijn vooraf al bepaald en subgroepen zijn gevormd. Dit was
bijvoorbeeld heel goed te zien bij taakgroep 3, waar twee
subgroepen waren samengevoegd. De ene met als kenmerk een
sterke gerichtheid op regels en hiërarchie. De andere met als
kenmerk een nadruk op eigen initiatief. Voor aanvang lieten de
medewerkers al blijken waarschijnlijk niet met de andere
(sub)groep te kunnen samenwerken. Daar zou toch bijvoorbeeld
eerst wat discipline moeten worden bijgebracht of de andere
groep zou juist wat meer eigen verantwoordelijkheid moeten
nemen.
Een ander voorbeeld was te zien in taakgroep 1 en 2 waar de
medewerkers uit een sterk gereguleerde situatie kwamen met
elementen als netheid, vaste pauzetijden en waar bijvoorbeeld
"moeilijkere" handelingen als overwerkbriefjes invullen uit handen
werden genomen. Dergelijke elementen bepaalden nog lange tijd
de normen en waarden in de beide taakgroepen.
Deze zaken stroken niet met de logische opbouw van forming-
storming-norming-performing-adjourning (Tuckman en Jensen,
1977), maar leidden ertoe dat fases geheel of voor een groot deel
worden overgeslagen. Natuurlijk is het de vraag, met het oog op
het ontwikkelen van taakgroepen, of dat wenselijk is. Men dient
zich echter te realiseren dat bij taakgroepontwikkeling de nieuwe
normen zich niet vanuit de groep ontwikkelen, maar "van buiten"
moeten komen teneinde het gewenste resultaat te bereiken. Het is
niet logisch dat de genoemde groepsdynamische volgorde dan
wordt gevolgd.

Complexiteit Uit de beschrijvingen van de groepsontwikkelingen in de 
activiteiten taakgroepen bleek dat elke taakgroep min of meer zijn eigen
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ontwikkeling doormaakte. Een oorzaak hiervan is waarschijnlijk
de complexiteit van de activiteiten van die taakgroep. In
bijvoorbeeld taakgroep 1, waar de meeste medewerkers al voor de
start van het werken in taakgroepen bekend waren met (bijna) alle
werkzaamheden, werd het ontwikkelen naar allrounders relatief
eenvoudig gevonden (merk overigens op dat dit schijnbaar niet
door de cijfers met betrekking tot de inzetbaarheid wordt
bevestigd!). In taakgroep 4 en 5 daarentegen vormde de
complexiteit van de werkzaamheden een complicerende factor bij
het realiseren van allround inzetbaarheid van medewerkers.
Vooral de bewerkingen strippen en nakijken bleken dermate
complex dat de opleidingstijd zeer lang werd, wat een aantal
medewerkers bleek te frustreren. Het gevolg van dergelijke
complexe taken is dat medewerkers (langer) in de hun bekende
omgeving en werkwijze blijven zitten. Hierdoor komt de
groepsontwikkeling, zeker in de zin van het ontwikkelen van
nieuwe normen, niet of nauwelijks van de grond. Waar de
complexiteit van de taken dus groter is, mag worden verwacht dat
de groepsontwikkeling wordt bemoeilijkt.

3. Omgevings- De laatste groep van factoren die zorgt voor verschillen in de 
invloeden groepsontwikkelingen van taakgroepen zijn de

omgevingsinvloeden die tijdens de ontwikkeling van een groep
optreden. Zo bleken in de casesituatie de volgende invloeden hun
effect te hebben:
• Productiedrukte.
• Spreiding in tijd en ruimte.
• Personele verschuivingen.
• Nadruk op regels.
• Leidinggeven.
Deze worden hieronder uitgewerkt.

Productiedrukte Productiedrukte speelde een nadrukkelijke rol bij de
groepsontwikkeling. In de eerste jaren werd deze drukte vooral
ervaren in taakgroep 4 en 5. Een gevolg hiervan was dat de
ontwikkeling van de groep achterbleef ten opzichte van de andere
groepen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in het achterblijven in
de ontwikkeling van allroundmedewerkers. Hierdoor werkten
medewerkers veelal op één en dezelfde plaats. Dit was vaak de
plaats waar ze al werkten voordat met taakgroepen werd gestart.
Daardoor zou immers de meeste output geleverd kunnen worden.
Dit had weer gevolgen voor de sociale ontwikkeling als groep.
Aangezien de oude verbanden bleven gehandhaafd, werd de
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ontwikkeling tot een hechte groep bemoeilijkt. In bijvoorbeeld
taakgroep 3 was echter ook sprake van een behoorlijke
productiedrukte, maar hier moesten de medewerkers dagelijks
rouleren over de lijnen en dus dagelijks samenwerken met
anderen. Hoewel het hier wel een tijd duurde voordat men het
vertrouwen had als groep te kunnen samenwerken, groeide dit
wel.

Spreiding in tijd Het werken in een tweeploegendienst in taakgroep 4A en 
en ruimte taakgroep 4B leidde tot veel onderlinge strijd tussen de ploegen.

Dit ging niet alleen over wat de andere ploeg had moeten doen,
maar niet had gedaan (of omgekeerd), maar vooral ook om zaken
die in de andere taakgroep wel werden toegestaan en in de eigen
taakgroep niet. Het onbegrip en de onvrede die hieruit
voortkwamen, hadden geen positieve uitwerking op de
ontwikkeling tot groep. Naast deze "taakgroepsplitsing in tijd"
kan ook sprake zijn van een "splitsing in ruimte". Dat wil zeggen
dat het werkgebied van een taakgroep verdeeld is over meerdere
ruimtes c.q. verspreid is in de totale werkruimte. Doordat de
afdeling tegelijk met de start van de taakgroepen nog werd
verbouwd, waren sommige taakgroepen en dan met name
taakgroep 4, geografisch verspreid. Dit in tegenstelling tot
taakgroep 1 en 2, die bij de start een nieuwe, op de taakgroep
toegesneden, ruimte kregen. Vooral in taakgroep 4 bleek zowel de
communicatie tussen de verschillende delen als de coördinatie
over de delen uiterst moeizaam. Dit uitte zich, naast de eerder
genoemde gebrekkige groepsontwikkeling, in zware coördinatie-
inspanningen van vooral productie assistenten ("je rent van hot
naar her") en in (ten opzichte van de andere taakgroepen)
achterblijvende logistieke prestaties, zoals een langere
doorlooptijd.

Personele In 1996 ontstond een situatie waarin er sprake was van een fors 
verschuivingen overschot aan personeel. De afbouw, vooral in taakgroep 4 en 5,

leidde tot een flinke deuk in het vertrouwen van medewerkers,
met name jegens de afdelingsleiding. Ze kregen het gevoel dat ze
aan hun lot werden overgelaten. Voor het aanleren van nieuwe
vaardigheden was weinig belangstelling. Aangezien een groot deel
van deze medewerkers naar taakgroep 1 ging, leek de
veronderstelling dat hier enkele stappen terug zouden moeten
worden gemaakt in de groepsontwikkeling een logische. Dit bleek
echter niet waarneembaar. De "nieuwkomers" integreerden
moeiteloos. Zoals eerder aangegeven was dat in taakgroep 2 een
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jaar later anders. Daar leidde de komst van een relatief grote
groep nieuwkomers tot enige conflictvorming. Waarschijnlijk
heeft dit verschil tussen taakgroep 1 en 2 te maken met de
persoonlijkheden en ervaringen van de diverse "nieuwkomers".
Bij taakgroep 1 was namelijk sprake van reeds door de wol
geverfde verpakkingsmedewerkers, die zich de cultuur van de
verpakkingsafdeling al eigen hadden gemaakt. Bij taakgroep 2 was
dit minder of niet het geval. Men was bereid af te wijken van het
"oude" gedrag en de discussie te voeren.

Nadruk op regels Zoals eerder aangegeven, is het werken in een farmaceutische
productiesituatie omgeven door regels. Naast het formele karakter
hiervan droeg dit bij aan een bureaucratische cultuur en
werkwijze. Ook tijdens de taakgroepsituatie bleef dit
gehandhaafd. Niet zozeer het leren van fouten stond voorop,
maar het voorkomen van fouten c.q. het voorkomen dat men er
de schuld van krijgt. Een gevolg hiervan was een continuerende
nadruk op hiërarchie en regels, waardoor een vrije ontwikkeling
van groepsnormen werd beperkt.

Leidinggeven De groepsontwikkeling bleek ook af te hangen van de
taakgroepleider. De een was nadrukkelijk bezig met het
ontwikkelen van de groep met als gevolg een continue
ontwikkeling. De ander was hier minder mee bezig, met als gevolg
een (relatief) achterblijvende ontwikkeling. Daarnaast besteedden
de taakgroepleiders vooral aandacht aan het overleg met
productie assistenten en soms technisch productiemedewerkers
en veel minder aan dat met de andere taakgroepleden (die
bijvoorbeeld slechts één keer per kwartaal werkoverleg hadden).
Een gevolg hiervan was dat een groot verschil in betrokkenheid
werd waargenomen tussen met name productie assistenten en de
anderen in de taakgroep.
Een ander aspect met betrekking tot leidinggeven aan een
beginnende taakgroep betreft de wijze waarop de begeleiding
wordt opgepakt. Zeker in het begin riepen de taakgroepen om
duidelijkheid (wat bij een beginnende groep niet onlogisch is),
daarbij waren de "oude" leidinggevenden gewend dit soort
duidelijkheid te verschaffen met als gevolg dat de valkuil was
gegraven. Naast dit directe aansturen, was een tweede valkuil een
"laissez-faire-reactie". In dat geval had de taakgroepleider het
beeld dat alles aan de groep moest worden overgelaten en dat hij
bijvoorbeeld alleen moest zorgen voor een goede sfeer. Het
gevolg hiervan was dat er sprake was van normvervaging ten
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opzichte van de door de organisatie gewenste normen en dat men
"maar wat deed". Belangrijk bleek dan ook het vermogen van een
leidinggevende om niet alleen tussen deze twee uitersten te
schipperen, maar vooral om te kunnen "spiegelen" dat wil zeggen
terug te koppelen naar de groep wat opviel en met de groep te
bespreken wat men van de opmerking vond en hoe een probleem
kon worden opgelost. Enerzijds bleek dit voor de diverse
leidinggevenden een moeilijke opgave. Anderzijds eisten ook de
verschillende taakgroepen dat de taakgroepleider krachtig zou
optreden. Het gevolg hiervan is een grote kans dat een
taakgroepleider in zijn vertrouwde gedrag terugvalt.

Groeps- In het voorgaande zijn een aantal factoren genoemd met 
ontwikkeling en betrekking tot de groepsontwikkeling (zie figuur 7.7 voor een 
ontwerpcondities overzicht). Deze factoren zijn beïnvloedbaar. Daarom zijn ze niet

alleen relevant vanuit het perspectief van de groepsontwikkeling,
maar ook vanuit ontwerpperspectief. Reeds bij het ontwerpen op
mesoniveau zijn zaken als groepsgrootte, samenstelling van de
groep, complexiteit van de activiteiten en dergelijke al op een
zodanige manier vorm te geven dat de groepsontwikkeling wordt
bevorderd.

Figuur 7.7 Overzicht van de invloedsfactoren met betrekking tot de groepsontwikkeling in een
werksituatie.

7.2 Het onderzoek naar de cultuur
Ontwikkeling In de beginperiode van het werken in taakgroepen bleek volgens 
cultuur een verslag van de projectgroep uit september 1993 dat de

cultuurverandering niet vanzelf ging. Hierin staat te lezen dat
taakgroep 1 en 2 in september pas waren gestart, maar nog in de
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oude structuur: de lijnen werden nog bemand op de wijze uit de
functionele organisatie. Geconstateerd werd daarbij onder andere
dat het "groepsgevoel" nog tot stand moest komen. Hierin
zouden met name de taakgroepleiders het voorbeeld moeten
geven, maar zij waren nog teveel "baas".
Om het groepsgevoel te verbeteren, werd in december per
taakgroep een teamsessie gehouden. In de sessies gaven
medewerkers aan dat het voornaamste knelpunt betrekking had
op de samenwerking binnen de groep. Bijvoorbeeld in taakgroep
2 richtte dat zich met name op de "zevenkoppige leiding":
taakgroepleider, twee technisch productiemedewerkers, vier
productie assistenten, die zowel samen het roer in handen hadden
als allemaal verschillende denkbeelden hadden. Uit dit voorbeeld
blijkt duidelijk dat de cultuur een element is van de
taakgroepontwikkeling en dat onderzoek ervan zinvol is.

Respons Zoals in hoofdstuk 3 werd beschreven, is de cultuur aan de hand
van het model van Handy met behulp van een vragenlijst
onderzocht. Het onderzoek naar de cultuurontwikkeling heeft
plaatsgevonden in 1996 en in 1999. In 1996 was de respons 94
vragenlijsten en 1999 was dit 112. Op basis van dezelfde
argumentatie als bij het MPS-onderzoek mag ook hier worden
verondersteld dat deze respons leidt tot betrouwbare uitspraken
over de gehele afdeling.

Resultaten Zoals in figuur 7.8 is weergegeven, is tussen 1996 en 1999,
volgens de metingen, sprake van:
• Enige toename van de Apollocultuur (dat wil zeggen meer

nadruk op regels en procedures).
• Enige toename van de Athenecultuur (dat wil zeggen een

sterke gerichtheid op geboekte resultaten).
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Figuur 7.8 Resultaten cultuurmeting op afdelingsniveau in 1996 (n=94) en 1999 (n=112)
(bron: eigen onderzoek).
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• Enige toename van de Dionysoscultuur (dat betekent meer
aandacht voor het individu).

• Enige afname van de Zeuscultuur (ofwel minder gericht zijn
op de baas als machtshebber).

Echt noemenswaardig lijken de cultuurverschuivingen echter niet.
De verschuivingen met betrekking tot de cultuur per taakgroep
zijn weergegeven in figuur 7.9. Daarbij zijn medewerkers, die bij
de enquête geen taakgroepnummer hadden ingevuld, weggelaten.

Figuur 7.9 Cultuurverschillen tussen 1996 en 1999, een negatieve waarde betekent een
afname, een positieve een toename (een negatief getal in de grafiek betekent dat de score in
1999 lager was dan in 1996) (bron: eigen onderzoek).

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven zou men, bij de ontwikkeling
van taakgroepen uit een (voorheen) bureaucratische organisatie,
een cultuurverschuiving van de Zeus- en de Apollocultuur naar
met name de Athenecultuur kunnen verwachten. Wordt echter
naar de verschillen tussen de taakgroepen in 1996 en 1999
gekeken, dan blijkt dat in de meeste taakgroepen inderdaad
sprake is van een dalend aandeel van de Zeuscultuur. Er blijkt
echter ook sprake van een stijging in alle drie de andere
cultuurtypen.
Hieronder worden de resultaten per taakgroep besproken.

TG = taakgroep Respons ("n")

TG 1996 1999
1 15 17
2 20 22
3 13 12
4 25 37
5 21 24
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Taakgroep 1 In taakgroep 1 was, tegen de verwachting in, sprake van een
daling in de Athenecultuur, terwijl vooral de Zeuscultuur groeit.
Dit lijkt vreemder dan het in werkelijkheid is, omdat de
Zeuscultuur slechts van 0,4 (in 1996) naar 1,3 (in 1999) groeide.
De Apollocultuur (1996: 3,3; 1999: 3,5) en vooral de
Athenecultuur (1996: 5,1; 1999: 3,8) blijven echter in taakgroep 1
domineren. Daarbij is de waarde in vraag 4 van de enquête het
meest sprekend: "De redenen waarom mensen zich binnen de
taakgroep inspannen zijn voornamelijk: omdat de klus op tijd
klaar moet zijn en je daar met zijn allen aan werkt."

Taakgroep 2 De ontwikkeling van het cultuurpatroon in taakgroep 2 verliep
tussen 1996 en 1999 vooral naar een Dionysoscultuur (van 2,8 in
1996 naar 3,6 in 1999). Hierbij moet echter worden vermeld dat
de nadruk echter nog wat meer op het Atheneaspect lag met een
score van 3,7 in 1999 (naast 3,5 in 1996). De Zeuscultuur
brokkelde tussen 1996 (1,6) verder af naar 0,9 in 1999. De
nadruk op het Atheneaspect van de cultuur kwam in 1999 vooral
tot uiting in vraag 7 van de enquête: "Als er sprake is van een
verandering in de werkomstandigheden (bijvoorbeeld andere
werktijden invoeren), dan: gaan wij als groep na wat de inhoud en
de gevolgen van de verandering zijn en proberen wij onderling de
problemen op te vangen."

Taakgroep 3 In taakgroep 3 waren in 1999 twee bijzonderheden wat betreft de
ontwikkeling van de cultuur. Ten eerste was er een sterke mate
van uniform antwoorden. Zo werd bijvoorbeeld bij vraag 2 door
alle respondenten met "a" geantwoord: "Als er voor uw taakgroep
een voordeel met risico's te behalen is, maar er moeten daarvoor
enkele regels en procedures tijdelijk buiten werking worden
gesteld, dan: beslist het hoofd van de afdeling en zegt vervolgens
wat iedereen moet doen." Ook bij vraag 9 komt een uniforme
beantwoording ("d") voor: "Als iemand niet zo goed meer
meekan, dan: accepteren wij dat en helpen hem/haar dat te
ervaren." Dit sluit aan bij de tweede bijzonderheid, namelijk de
forse stijging op het Dionysosaspect van 2,5 in 1996 naar 4,7 in
1999. Dit leek vooral te maken te hebben met een intensief
begeleidingsprogramma in de weken voor de meting met veel
aandacht voor individuele personen en hun onderlinge relaties.
De stijging van de Dionysoscultuur ging ten koste van alle drie de
andere cultuurtypen (maar vooral van de Zeuscultuur).
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Taakgroep 4 Aangezien er bij taakgroep 4 in 1996 sprake was van een forse
personeelsreductie, zou het logisch zijn om te veronderstellen dat
deze (ingrijpende) actie invloed had op de uitkomsten in 1996.
Daarnaast werden er tussen 1996 en 1999 in taakgroep 4 kleinere
teams ingevoerd. Verwacht zou mogen worden dat deze beide
acties een positieve invloed zouden hebben op de ontwikkeling
van de Dionysoscultuur tussen 1996 en 1999. Dit cultuuraspect
bleef echter tussen 1996 en 1999 gelijk. Wel treden er wijzigingen
op in het Zeusaspect, dat daalt van 3,4 in 1996 naar 2,3 in 1999.
Het Apollo- en het Atheneaspect stegen in 1999 daarentegen naar
respectievelijk 3,4 (in 1996: 2,7) en 3,7 (in 1996: 3,3).
De respondenten in taakgroep 4 gaven in 1999 sterk gespreide
antwoorden. Als meest onderschreven cultuurregel kan niettemin
worden gegeven (op basis van vraag 6 uit de enquête): "Als
iemand niet tevreden is met zijn baan, dan zal hij/zij gewoonlijk:
een verzoek om verandering of overplaatsing doen aan de
taakgroepleider of PZ." Een duidelijke Apolloregel.

Taakgroep 5 Net als taakgroep 4 had taakgroep 5 in 1996 te maken met een
forse personeelsreductie. De daling van het Dionysosaspect van
3,2 in 1996 naar 2,8 in 1999 leek daarom vreemd. Overigens
betekende een daling van het Dionysosaspect niet dat de
samenwerking in de taakgroep verslechterde, gezien de
verbetering van het samenspel in taakgroep 5, zoals eerder werd
beschreven.
Ten opzichte van 1996 stegen het Apolloaspect en vooral het
Atheneaspect in 1999, hetgeen vooral ten koste ging van de
Zeuscultuur. De Athenecultuur kwam in 1999 op 3,7 (tegen 3,0 in
1996), wat onder meer werd benadrukt door de beantwoording
van vraag 5: "Als iemand in de taakgroep ruzie heeft met de
taakgroepleider, dan: is het de vraag of dat voor het werk
belangrijk is. Zo ja, dan zorgen wij dat de ruzie wordt bijgelegd."
Let op dat het bij dit antwoord mogelijk is dat het gros van de
ruzies van belang is voor het werk…

Verpakkings- Zoals reeds werd aangegeven, komt de geschetste ontwikkeling 
afdeling van de cultuur niet overeen met de verwachte ontwikkeling.

Daarbij kan wel worden opgemerkt dat het Atheneaspect tussen
1996 en 1999 nog sterker werd en dat daarmee de afstand met de
andere cultuuraspecten verder groeide. In 1999 zag de verdeling
van de cultuuraspecten er voor de gehele verpakkingsafdeling
namelijk als volgt uit:
• Zeusaspect: 1,5 punten.
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• Apolloaspect: 3,2 punten.
• Atheneaspect: 3,6 punten.
• Dionysosaspect: 2,7 punten.
De stijging van het Apolloaspect voor de gehele afdeling tussen
1996 en 1999 komt onder andere tot uiting in een voorkeur voor
optie "b" bij vraag 8 in de enquête: "Mensen die het goed doen
binnen de taakgroep: zijn plichtsgetrouw, hebben
verantwoordelijkheidsgevoel en hebben een loyale instelling ten
opzichte van de taakgroep."

7.3 Het onderzoek naar de integratie van de technici
Twee vragen De integratie van technici is een interessant onderdeel van het

totale ontwikkelingsproces, omdat het erop lijkt dat deze integratie
moeilijk, zo niet onmogelijk, is. Basale vraag daarbij is natuurlijk
waarom zou men technici willen integreren, onderbrengen in een
soort "serviceteam" is toch ook een mogelijkheid. In de case werd
gekozen voor de integratie om twee redenen:
• De technische functie (met daarin onder meer storingen

verhelpen, onderhoud plegen en ombouwen) was belangrijk
voor het  functioneren van een taakgroep en maakte daarmee
een wezenlijk element uit van de taken die nodig waren om de
groepstaak goed uit te kunnen voeren.

• De technici hadden veelal hun eigen specialisme en waren
relatief laag bezet. Hierdoor was hun inzetbaarheid over de
verschillende taakgroepen heen beperkt en was er sprake van
hogere personele kosten door "leegloop".

Vanwege de keuze voor integratie van de technici doen zich twee
vragen voor:
• Was er sprake van een moeilijke integratie van technici in

taakgroepen? En zo ja, welke oorzaken zijn er hiervoor aan te
wijzen?

• Welke mogelijkheden waren er om technici te integreren?
Op deze vragen wordt hieronder verder ingegaan.

1. Integratie- Voor het beantwoorden van de vraag of er sprake was van een 
probleem? moeilijke integratie van technici, is het van belang te beginnen

met een korte omschrijving van de geschiedenis van de technici
binnen de verpakkingsafdeling voor het ontstaan van
taakgroepen. Dit vormt namelijk de basis voor de manier waarop
met de integratie is omgegaan.

Historie Tot september 1992 maakten de monteurs deel uit van het
"Technisch Buro". Daarbij was er sprake van diverse problemen
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over en weer, uiteindelijk begin 1992 resulterend in een
klachtenlijst die via de Ondernemingsraad werd aangekaart. Een
van de klachten betrof het gebrek aan een goede communicatie
over en weer.
Vanaf september 1992 werden de monteurs onder de
productiechefs geplaatst, als voorbereiding op de wijziging naar
een taakgroepenorganisatie. In 1993 volgde vervolgens de
overstap naar de taakgroepen.
Hoewel zeker in 1992 sprake was van veelvuldig overleg tussen
monteurs en leiding, was er sprake van een sterk wantrouwen
over en weer, hetgeen gevolgen had voor de participatie en
weerstand met betrekking tot de nieuwe organisatie.

Participatie en Door het aanwezige wantrouwen verliepen bijeenkomsten, ook 
weerstand enkele jaren later nog, vaak stroef en vaak ook in een negatieve

sfeer, met als gevolg dat de kloof alleen maar werd bevestigd in
plaats van gedicht. Dit kwam de participatie niet ten goede,
waardoor de technici het gevoel  kregen dat ze in een functie
werden geplaatst die ze niet ambieerden. Daarbij gaven ze aan dat
ze geen keus hadden gehad. Dit ging, zeker waar sprake was van
het uitvoeren van productiewerkzaamheden, gepaard met grote
weerstand. Zo vielen opmerkingen te beluisteren als: "Ik ben
aangenomen voor technisch werk en niet daarvoor" of "Als ik
zorg dat alle machines goed draaien, werkt dat het beste en dat is
het beste voor het bedrijf". Hieruit lijkt vooral een verlies van
status naar voren te komen in plaats van een verbreding van de
taken en daarmee meer uitdaging in het werk. Het animo om in
deze taken te worden opgeleid was daarmee meestal ook beneden
het vriespunt. Ook het animo voor de regelende taken was laag,
hoewel men minder sterk uitgesproken "tegen" was. Wel werd
door de betrokkenen aangegeven dat men weinig belangstelling
had voor deze taken. Soms vanwege het karakter ervan,
bijvoorbeeld omdat men andere medewerkers moest gaan
aansturen, of omdat er een sterke administratieve component
aanwezig was. Soms was er minder belangstelling omdat men
vond onderbetaald te worden: "Ik moet nu veel meer dingen
doen voor dezelfde salarisgroep". Of hierbij ook sprake was van
onzekerheid met betrekking tot de nieuwe taken werd niet
duidelijk.

Integratieproces Door deze uitgangssituatie met wantrouwen, gebrek aan
participatie en weerstand werd de integratie al op voorhand
bemoeilijkt. In de taakgroepen ontstond namelijk de situatie dat
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een technicus alleen de technische taken uitvoerde en daarna "wat
anders ging doen". Zo was er een groepje "oude monteurs" dat
de "radiators" werd genoemd, omdat ze veelvuldig op de
verwarming zouden hangen. Deze situatie werd ook bevestigd
door het gedrag van anderen om hen heen. Zo werd in zekere
mate door andere taakgroepleden geaccepteerd dat ze geen
productie meedraaiden, niet mee overwerkten en diende hen door
andere taakgroepmedewerkers soms vriendelijk te worden
gevraagd of ze een storing wilden komen verhelpen. Daarbij werd
soms ook nog geweigerd om te komen: soms was dit een
rechtstreekse weigering, soms gebeurde dit met een smoes. De
taakgroepleider was dan soms nodig om dit op te lossen.
In het kader van de integratie was het wellicht beter geweest om
vanaf het eerste moment eenieder in de taakgroep op alle van
toepassing zijnde werkzaamheden in te zetten. Een aantal
omstandigheden op dat moment zorgde er echter voor dat dit
niet gebeurde:
• Onervarenheid van de meeste taakgroepleiders had tot gevolg

dat men niet goed wist hoe men met de integratie van de
technici moest omgaan. Daardoor werd een te afwachtende
houding aangenomen.

• Hoge productiedrukte zorgde ervoor dat het moeilijk was om
medewerkers op een voor hen nieuwe werkplek in te werken.
Zeker waar slechts enkele technici in een taakgroep aanwezig
zijn, worden die al snel gemist als ze met iets anders dan hun
technische taken bezig waren.

Een typisch kenmerk hierbij had betrekking op het verloop.
Wordt namelijk gekeken naar de samenstelling van de technisch
productiemedewerkers in de taakgroepen dan blijkt dat het
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aandeel van de "oorspronkelijke" monteurs tussen 1994 en 1999
slechts heel beperkt afneemt, zie figuur 7.10. Dit betekent dat het
probleem werd geïnstitutionaliseerd.

De oorzaken Samenvattend kan dus worden gesteld dat er sprake was van een
probleem bij de integratie van technici, met als oorzaken:
• Sterk wantrouwen tussen monteurs en afdelingsleiding.
• Geen participatie van monteurs bij het opzetten van nieuwe

technische c.q. productiefuncties.
• Grote weerstand, onder andere door een gevoel van

statusverlies.
• Weinig belangstelling van monteurs voor nieuwe taken,

vanwege het karakter ervan, de als onvoldoende ervaren
beloning en/of (wellicht) de ervaren onzekerheid.

• Zekere mate van acceptatie door taakgroepmedewerkers en
taakgroepleiders ten aanzien van het uitvoeren van alleen
technische activiteiten door technisch productiemedewerkers.

• Laag verloop onder technici.

2. Integratie- Aangezien er dus sprake bleek te zijn van problemen bij de 
mogelijkheden integratie van technici komt de tweede vraag in beeld: Welke

mogelijkheden waren er om technici te integreren? De
mogelijkheden worden aan de hand van de volgende punten
geëvalueerd:
• Instrumenten voor personeelsmigratie, zoals selectie, aanname,

ontslag, herplaatsing en promotie.
• Opleiding en training.
• Rituelen en socialisatie.

a. Personeels- Bij instrumenten voor personeelsmigratie kan men denken aan 
migratie middelen, zoals selectie, aanname, ontslag, herplaatsing en

promotie. Deze middelen kan men gebruiken om een integratie
van technici te realiseren (hoewel daarmee een andere groep
technici ontstaat!).
Wordt met betrekking tot de case gekeken naar selectie en
aanname dan bleek dat het gebruik hiervan sterk werd bemoeilijkt
door het lage verloop onder de technici. Met een beperkt aantal
formatieplaatsen is er zonder verloop immers geen ruimte om
nieuwe medewerkers aan te nemen. Dergelijke ruimte zou kunnen
ontstaan door over te gaan tot ontslag van een slecht
functionerende medewerker. Als deze echter al vele jaren in dienst
is en tot op dat moment niet (aantoonbaar) slecht heeft
gefunctioneerd zal een organisatie niet snel tot ontslag overgaan.
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Een eerste reden hiervoor kan zijn dat ontbinding van het
contract door de kantonrechter een dure c.q. onmogelijke
oplossing zou kunnen blijken. Dit is zeker het geval als niet kan
worden aangetoond dat de betreffende medewerker al langere tijd
slecht functioneert. Natuurlijk kan men er op dat moment voor
kiezen om alsnog een "dossier" te gaan opbouwen, maar dat
duurt lang en kost veel tijd en energie. Het dilemma doet zich dan
voor of men deze tijd en energie wil stoppen in het ontslag van
die ene medewerker of in de ontwikkeling van de rest van de
groep. Hierbij dient men zich overigens wel af te vragen of er
sprake is van een rationele afweging met betrekking tot "het
opbouwen van een dossier" of van een excuus, met als werkelijke
reden een gebrek aan lef of geen bereidheid om in actie te
komen.
Een andere reden van ethische aard is de vraag of iemand die zo
lang toch goed (?!) heeft gewerkt nu "zomaar" kan worden
ontslagen? 
Tenslotte kunnen de direct betrokkenen, dat wil zeggen collega's
en directe chef, gevoelens van solidariteit ("Als het die kant
opgaat, ben ik misschien wel de volgende") en medelijden
zwaarder laten wegen dan het feit dat iemand niet "mee"
verandert. Wat deze gevoelsreden betreft, is de volgende situatie
meermalen waargenomen. Stel een leidinggevende wil tot strenge
maatregelen overgaan (niet persé ontslag), onder meer vanwege
de vele klachten van collega's van de slecht functionerende
medewerker. Op het moment dat hij tot actie overgaat, bleek alle
steun, die hij wellicht uit de groep dacht te krijgen, verdwenen.
Soms leek de hele groep een bedreiging van buitenaf te
bespeuren met als gevolg een sterke groepscohesie rondom de
betreffende medewerker. Soms leek er vooral sprake van
gevoelens van medelijden. De groepsleden stonden ook dan
negatief tegenover de maatregel, maar hun houding had een meer
berustend karakter.
Naast ontslag is het natuurlijk ook mogelijk om te proberen
iemand die niet meekomt elders in de organisatie op een zelfde
functieniveau te plaatsen. Het aantal mogelijkheden hiervoor
bleek vaak beperkt, omdat men meestal niet geneigd was een
"zwart schaap" over te nemen. Waar het toch mogelijk was, pakte
dit veelal erg goed uit: de betreffende medewerker bloeide op en
de kwaliteit van zijn functioneren verbeterde aanzienlijk. Voor de
leidinggevende die dan dacht alles goed geregeld te hebben, was
er echter nog één puntje: de collega's van de betreffende
medewerker vonden "het niet kunnen dat iemand die slecht
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functioneert ook nog eens een mooi baantje krijgt".
Net als bij herplaatsing blijkt ook promotie in een aantal gevallen
moeilijk. Enerzijds omdat de organisatie "platter" wordt en de
kansen om, althans verticaal, door te groeien daarmee sterk
worden gereduceerd. Anderzijds kan er sprake zijn van
medewerkers die "in hun functie zijn gegroeid". Hiermee wordt
bedoeld dat ze met een relatief lage opleiding zijn begonnen en
door jarenlange ervaring hun huidige niveau hebben bereikt. Zo
hadden nagenoeg alle monteurs ten tijde van de opstart van de
taakgroepen een LTS-diploma. Een aantal van hen had door
ervaring een MBO-niveau bereikt. In de loop der jaren stegen
echter de eisen die de centrale technische dienst aan haar
monteurs stelde, met als gevolg dat een MTS-diploma werd geëist
bij aanname van nieuwe medewerkers.
Men zal dus vooral moeten roeien met de riemen die men heeft.

b. Opleiding Opleidingen en trainingen zouden moeten kunnen bijdragen aan 
en training de integratie van technici. De functie van technisch

productiemedewerker is immers een zeer afwisselende en
veeleisende functie. Hij omvat namelijk niet alleen de technische
taken in de taakgroep, maar ook de uitvoerende en de regelende.
Daarbij was het achterliggende idee dat een technisch
productiemedewerker op alle plaatsen in de taakgroep kan
inspringen, waar dat nodig is om de voortgang zeker te stellen.
Dit was echter niet de beleving van de meeste van de betreffende
technici. Zoals beschreven, voelde men zich in een functie
geplaatst die men niet ambieerde en had men niet het gevoel
enige keus te hebben gehad. Dit leidde bij het inwerken en
uitvoeren van productie- en regelende werkzaamheden tot grote
weerstand en een gebrek aan belangstelling (en wellicht
onzekerheid). Slechts in enkele gevallen pakte een "oude
monteur" de nieuwe taken wel op en ging ze leren. De wens tot
ontwikkeling leek daarbij een rol te spelen. Niettemin was het
stimuleren om de gewenste gedragingen aan te leren en waarden
over te nemen door opleidingen veelal beperkt.

c. Rituelen en Ook wat betreft rituelen en socialisatie waren de mogelijkheden 
socialisatie beperkt. Zoals eerder aangegeven verliepen bijeenkomsten stroef

en vaak in een negatieve sfeer, waren taakgroepleiders in de
meeste gevallen te onervaren en leidden
productieomstandigheden tot het inzetten van technisch
productiemedewerkers op technische taken. Hoewel dit laatste
natuurlijk logisch is, betekende dit ook dat productiedrukte een
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excuus werd om een "status aparte" te behouden. Als gevolg
hiervan ontstonden er geen nieuwe, bij de taakgroepen passende,
rituelen en bleef socialisatie veelal achterwege.

Conclusies Uit het voorgaande zijn een aantal conclusies te trekken.
integratie Allereerst gaven de mogelijkheden uit de theorie in de praktijk

weinig houvast. Men moest vooral roeien met de riemen die men
had. Daarom lijkt het belangrijk om direct bij de start (of
misschien al daarvoor) aandacht te besteden aan het (al dan niet
subjectieve) statusverschil tussen technici en
productiemedewerkers met als doel te komen tot een andere
definitie van status, namelijk één die past bij het werken in
taakgroepen. Hierbij kan worden gedacht aan het creëren van
status op basis van de bijdrage die iemand heeft aan de
werkzaamheden in de groep. Daarvoor is het van belang dat de
leidinggevende zowel in woorden als in daden duidelijk is ten
aanzien van wat van eenieder wordt verwacht. Eisen, dat iedereen
ook bij werkzaamheden met een zogenaamde lagere status
meehelpt, horen daarbij. Een sociale consequentie van deze
aanpak kan zijn dat er medewerkers "uit de boot" gaan vallen.
Het is dan van belang hiervoor tijdig de nodige voorzieningen te
hebben getroffen.
Naast het kunnen stellen van duidelijke eisen, zal een
leidinggevende in een dergelijke situatie ervaring moeten hebben
met betrekking tot groepsontwikkeling en het voeren van een
groepsdialoog. De ervaring leert dat dergelijke leidinggevenden
niet makkelijk te vinden zijn.

7.4 De reflexie op de bevindingen
Samenvatting Het hoofdstuk wordt afgesloten met allereerst een samenvatting

van de resultaten van de in dit hoofdstuk genoemde onderzoeken.
In dit hoofdstuk kwamen drie onderzoeken aan bod, te weten:
• Onderzoek naar de groepsdynamische ontwikkeling en het

subtiele samenspel binnen de taakgroepen.
• Onderzoek naar de cultuurontwikkeling.
• Onderzoek naar de integratie van technici in taakgroepen.
In tabel 7.2 zijn de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken
samengevat.

Ideaaltypische In hoofdstuk 2 werden een aantal ideaaltypische kenmerken van 
kenmerken de "relationele" organisatie genoemd:

• Er is sprake van "subtiel samenspel" binnen de taakgroep, wat
betekent dat er sprake is van een evenwichtige communicatie,
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een goede en duidelijke rolverdeling, normen die ruimte laten
voor een goede samenwerking binnen de groep en voor het
leveren van prestaties en een groepsgrootte van maximaal
vijftien personen.

• Er is sprake van onderlinge afhankelijkheid binnen de groepen
bij het realiseren van de doelstellingen en van coherentie
binnen de groep met waarschijnlijk de nadruk op het
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Onderzoek naar: Gevonden resultaten:
Groeps- • Factoren die het subtiele samenspel 
dynamische en de groepsontwikkeling beïnvloeden,
ontwikkeling en zijn:
het subtiele • Groepskenmerken (o.a. groepsgrootte,
samenspel opleidingsniveau en 

groepssamenstelling).
• Initiële omstandigheden (bijvoorbeeld 

reeds aanwezige groepshistorie en 
toevallige omstandigheden).

• Omgevingsinvloeden tijdens de
ontwikkeling, waaronder de kwaliteiten
van de taakgroepleider.

• Een fasemodel, zoals dat van Tuckman
en Jensen (1977), voldoet wel om de
groepsontwikkeling conceptueel te 
beschouwen, maar niet als concrete 
beschrijving van de groepsontwikkeling
in de praktijk. Wellicht moet dan meer 
aan eigenschappen van een groep 
worden gedacht in plaats van aan fases.

Cultuur • De vooraf verwachte ontwikkeling van
een Zeus- en Apollogeoriënteerde cultuur
naar een sterkere Athenecultuur is
beperkt waargenomen.

Integratie • Integratie is lastig en wordt beïnvloed 
technici door:

• De mate van participatie.
• Het onderlinge vertrouwen tussen 

technici en leiding.
• Aanwezige weerstand tegen 

verandering.
• Status, belangstelling voor nieuwe taken

en het omgaan met onzekerheid.
• Het verloop van technici.

• De belangrijkste mogelijkheid om
succesvol technici te integreren ligt
besloten in de kwaliteit van de
taakgroepleider.

Tabel 7.2 Resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de arbeidsrelaties.
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succesvol zijn, de onderlinge attractie, de groepsgrootte en
coöperatie.

• De statusverschillen tussen de groepsleden zijn overbrugbaar.
• De taakgroep verkeert in de "performing"-fase van de

groepsontwikkeling.
• Er is sprake van een coachende stijl van leidinggeven.
• Coördinatie tussen groepen vindt plaats op basis van

gelijkwaardigheid en op basis van afspraken met betrekking tot
hun procesrelatie.

• Er is sprake van een Athenecultuur.

Reflexie Wat betreft ten eerste het subtiele samenspel blijkt dit in de
casesituatie in een aantal gevallen vooral te worden belemmerd
door de groepsgrootte. Daarnaast bleken ook een aantal
omstandigheden en de groepssamenstelling van belang.
Ten tweede speelt ten aanzien van de onderlinge afhankelijkheid
de splitsing in de praktijk tussen een regelende en een uitvoerende
laag (zie hoofdstuk 5) een rol. Hierdoor wordt de onderlinge
afhankelijkheid gelimiteerd. De coherentie in de groepen wordt
onder andere beperkt door de groepsgrootte en de problemen bij
de integratie van de technici. Deze integratie werd bemoeilijkt
door de aanwezigheid van onoverbrugbare statusverschillen
tussen taakgroepleden. Ook de genoemde splitsing tussen de
regelende en de uitvoerende laag speelt hierbij een rol, immers
door bijvoorbeeld apart overleg van de taakgroepleider met
technisch productiemedewerkers en productie assistenten ontstaat
een gevoel van belangrijkheid c.q. status.
De taakgroepen uit de case verkeren zeker niet constant in de
(theoretische) "performing"-fase, sterker nog in een aantal
gevallen blijkt dat de "performing"-fase niet "volgens het boekje"
werd bereikt. Groepsontwikkelingsmodellen als dat van Tuckman
en Jensen (1977) lijken daarom in de praktijk van een (productie-)
organisatie vooral bruikbaar als conceptueel instrument.
Over de coachende stijl van leidinggeven is in het case-onderzoek
niet veel beschreven. Tussen de regels door is echter wel te lezen
dat dit, enkele uitzonderingen daargelaten, ontbrak.
De procesrelatie tussen de taakgroepen is in het onderzoek niet
meegenomen, aangezien tussen de taakgroepen een minimale
afhankelijkheid bestond en coördinatie dus nauwelijks nodig was.
Wat betreft de cultuur heeft de verwachte toename van het
Atheneaspect beperkt plaatsgevonden. Hoewel een daling is
waargenomen met betrekking tot een Zeuscultuur, is ook een
stijging op het Apollogebied gesignaleerd. De belangrijkste reden
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hiervoor is mogelijk het ontbreken van een doelgerichte sturing
met betrekking tot cultuur. Dit onderzoek geeft geen uitsluitsel of
dat wel of niet in de praktijk mogelijk is.
Met betrekking tot de theorie lijken er vooral twee conclusies uit
te springen. Ten eerste blijkt er een duidelijke relatie aanwezig te
zijn tussen enerzijds samenspel en groepsontwikkeling en
anderzijds de groepsgrootte. Vrij vertaald: als een groep te groot
wordt, belemmert dit de ontwikkeling. Ten tweede lijken
sequentiële groepsontwikkelingsmodellen niet bruikbaar in een
"werk"-organisatie.
Wat betreft de factoren en oorzaken, die een rol spelen bij de
ontwikkeling van de arbeidsrelaties, lijken er enkele uit te
springen, namelijk:
• De groepskenmerken, zoals groepsgrootte en aanwezige

statusverschillen in de groep.
• De kwaliteiten van de leidinggever.
• De omstandigheden waaronder de groep zich moet

ontwikkelen.

254

hoofdstuk 7.qxd  24-2-2003  21:09  Page 254



8 De ontwikkeling van de bedrijfsmatige
prestaties

Inleiding In het verlengde van hetgeen in hoofdstuk 2 is beschreven, met
betrekking tot de ontwikkeling van bedrijfsmatige prestaties,
wordt in dit hoofdstuk bekeken in welke mate de prestaties van
de verpakkingsafdeling op de volgende gebieden zijn verbeterd:
• Flexibiliteit.
• Beheerstheid.
• Innovatievermogen.
• Financieel resultaat.
• Personeel.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de resultaten
zich ontwikkelden.
Ook wordt, op basis van de ontwikkelingen op de verschillende
resultaatgebieden, bekeken of er overeenkomstige patronen in
deze ontwikkelingen zijn te ontdekken. Vanzelfsprekend wordt de
aandacht hierbij zoveel mogelijk gericht op patronen die een
directe relatie hebben met het gaan werken in en ontwikkelen van
taakgroepen.

Invloed techniek Met betrekking tot hetgeen in dit hoofdstuk aan bod komt, wordt
opgemerkt dat ten tijde van de invoering van taakgroepen de lay-
out van de afdeling werd aangepast aan de nieuwe
organisatiestructuur. De gebruikte apparatuur bleef echter
dezelfde (op enkele uitbreidingen met soortgelijke apparatuur na).
Dit sluit niet aan bij het uitgangspunt van de moderne
sociotechniek om integraal de structuur te ontwerpen, inclusief
de daarbij behorende techniek. Voor wat betreft de
caseorganisatie kan worden opgemerkt dat de apparatuur niet
flexibel was, maar vooral geschikt bleek voor grote series. Dit had
als nadeel dat deze apparatuur nauwelijks bijdroeg aan de
mogelijkheden die het werken in taakgroepen bood.
Daarentegen heeft het ongewijzigd laten van de apparatuur als
voordeel dat de verandering van organisatievorm als zodanig
beter meetbaar is, hoewel nooit precies is aan te geven welke
verandering in de prestaties het gevolg was van het werken in
taakgroepen en waar andere invloeden een rol speelden.

8.1 De ontwikkelingen ten aanzien van de flexibiliteit
Doorlooptijd als Flexibiliteit is een moeilijk te meten begrip. Hoe zou het snel 
maatstaf` kunnen reageren op wisselende behoeftes immers kunnen worden
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gemeten? De gemiddelde orderdoorlooptijd kan echter als een
redelijke maatstaf voor de flexibiliteit gelden. Bij een kortere
doorlooptijd wordt de klant namelijk sneller in zijn behoefte
voorzien, waarmee sneller op een wisselende klantvraag kan
worden ingespeeld. De doorlooptijd wordt hierbij gedefinieerd als
het aantal werkdagen dat ligt tussen het openen van de
productieorder (dat wil zeggen dat deze beschikbaar is voor de
taakgroep of afdeling) en het sluiten ervan (dat wil zeggen dat de
taakgroep of afdeling gereed is). Deze tijd is voor elke order
vastgesteld en vervolgens is het jaargemiddelde berekend.
Misschien zou het beter zijn om de tijd tussen het moment van
vragen van de klant en het moment van uitleveren als maatstaf te
gebruiken. Dan zou er echter sprake zijn van zo veel factoren die
de taakgroep niet kan beïnvloeden, dat de uitkomst geen
betrekking meer zou hebben op het werken in taakgroepen.

Opmerkingen bij Als de ontwikkeling van de flexibiliteit wordt vertaald in de 
de meting ontwikkeling van de gemiddelde orderdoorlooptijd, moet

onderscheid worden gemaakt tussen de daadwerkelijk gemeten
orderdoorlooptijd en de geschatte doorlooptijd die door de
planningsafdeling werd gebruikt voor de formaatplanning14. Voor
de formaatplanning was in de functionele organisatie naar
schatting van de toenmalige leidinggevende van de
planningsgroep ongeveer twee weken nodig. Exacte
meetgegevens hierover ontbreken. In de stroomsgewijze situatie
werd de formaatplanning vanaf 1995 geïntegreerd in de
taakgroepactiviteiten en daarmee in de orderdoorlooptijd.
Daarom is het voor een juiste vergelijking van belang dat deze
tijden worden opgeteld.
Bij de analyse van de meetgegevens moet worden opgemerkt dat
er in 1993 en 1994 sprake was van relatief grote orders, waardoor
de orderdoorlooptijd mogelijk werd verhoogd. Ook moet worden
opgemerkt dat er geen detailgegevens voorhanden zijn, waardoor
statistische analyse (zoals met behulp van een χ2-toets) niet
mogelijk is.

Resultaten Uit de analyse blijkt dat de orderdoorlooptijd na de start van de
taakgroepen in eerste instantie steeg, zie figuur 8.1. De eerste
verklaring hiervoor werd al genoemd, namelijk een aanbod met
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14 Formaatplanning betreft het plannen van orders op zodanige wijze dat enerzijds de
hoeveelheid ombouwen van een verpakkingslijn beperkt blijft en anderzijds de order op tijd
verpakt is.
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grotere orders. Aangezien deze orders minder dan 1% van het
totale aantal orders betroffen, wordt hiervan echter een beperkt
effect verwacht. Een andere verklaring ligt in de start van de
taakgroepen zelf. Zo waren er medewerkers op nieuwe plaatsen,
die bijvoorbeeld moesten leren plannen of leren ombouwen. Dit
betekende dat er fouten werden gemaakt die procesverstoringen
tot gevolg hadden. De consequentie hiervan was mogelijk een wat
langere orderdoorlooptijd. Een ander aspect met betrekking tot
de start van de taakgroepen betrof het ontbreken van de
benodigde systemen. Zo was er bijvoorbeeld geen op de
taakgroep toegespitst plansysteem, maar kregen de taakgroepen
voortgangsoverzichten die nog waren gebaseerd op de functionele
organisatie. Hierdoor was er sprake van te weinig overzicht bij de
taakgroepen om het proces adequaat te sturen. Ook waren de
werkwijzen vlak na de start nog niet aangepast aan de nieuwe
situatie. Een voorbeeld hiervan zijn de verpakkingscomponenten
die een bewerking hadden ondergaan die voor het uitvoeren van
de volgende bewerking eerst nog terug naar het magazijn gingen,
in plaats van de volgende bewerking direct aan te laten sluiten. En
tenslotte kan de groepsvorming van invloed zijn geweest op de
orderdoorlooptijd, onder andere door de tijd die werd besteed
aan workshops en uitleg, maar ook door conflicten tussen
groepsleden in een beginnende taakgroep.

Vanaf 1995 neemt de doorlooptijd af en lijkt het erop dat de
verwachting van een kortere doorlooptijd gerealiseerd wordt.
Eerst daalt de doorlooptijd in 1995 door het invoeren van
planborden en het consequenter gaan plannen op doorstroming
van verpakkingsorders, in plaats van het plannen per bewerking
(Maasakkers en Tabernal, 1995). Later daalt de doorlooptijd in de
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Figuur 8.1 Ontwikkeling van de orderdoorlooptijd (bron: eigen onderzoek).
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loop van 1998 door het elimineren van overbodig geworden
buffers die in de functionele situatie nodig waren om de
werkzaamheden binnen de verpakkingsafdeling te kunnen
plannen (De Vries, 1999).
Hierdoor werd uiteindelijk een doorlooptijdreductie bereikt van
ongeveer 20 werkdagen (inclusief formaatplanning), ofwel
ongeveer 60%.

8.2 De ontwikkelingen ten aanzien van de beheerstheid
Beheerstheid De beheerstheid van het proces kan op vele gebieden vorm 
van kwaliteit krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van logistieke en

kwaliteitsperformance. In dit hoofdstuk is gekozen voor het
laatste, omdat er alleen twee metingen op kwaliteitsgebied zijn die
in het kader van dit onderzoek twee belangrijke kenmerken
hebben:
• De metingen zijn van kwantitatieve aard en lopen al van voor

de start van de taakgroepen.
• De metingen zijn in al die jaren op basis van dezelfde

definities uitgevoerd.
De twee metingen waarop wordt gedoeld zijn de meting van de
kwaliteit van de lineclearances en de meting van het aantal
klachten.

Kwaliteit De ontwikkeling in de beheerstheid wordt ten eerste bepaald 
lineclearances door het meten van de kwaliteit van de lineclearances.

In een farmaceutische verpakkingsafdeling is het erg belangrijk
om te voorkomen dat er verwisselingen tussen verpakkingsorders
ontstaan. Dit kan desastreuze gevolgen hebben. Een van de meest
kritische maatregelen daartegen is het verwijderen van
ordergebonden materialen uit een verpakkingslijn en de controle
hierop. Deze controle heet "lineclearance" en deze wordt door
medewerkers uitgevoerd die hierin zijn getraind. Als het goed is,
is de verpakkingslijn na de lineclearance dus vrij van "vreemde"
materialen. Dat betekent dat de kwaliteit van de lineclearance
afhankelijk is van twee activiteiten:
• Het zuiveren van de lijn door verpakkingsmedewerkers.
• Het uitvoeren van de lineclearance door lijnleidsters

(oorspronkelijke situatie) of productie assistenten
(taakgroepen).

Deze kwaliteit werd op steekproefbasis door de afdeling Product
Inspection gecontroleerd. Daarbij werd een verpakkingslijn,
waarvan de lineclearance was gebeurd, nogmaals helemaal
doorgelopen op "vreemde" materialen. Werden deze gevonden,
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dan werd de lijn, afhankelijk van de ernst, vijf of twintig
achtereenvolgende keren door Product Inspection gecontroleerd.
Werd in die tijd niets gevonden, dan werd overgegaan op de
steekproefcontrole. Werd er wel iets gevonden, dan werd er
opnieuw vijf of twintig keer gecontroleerd.
Voor de meting is het aantal keren dat Product Inspection iets in
één jaar in een verpakkingslijn vond, gerelateerd aan het aantal
uitgevoerde controles in dat jaar.

Resultaten In figuur 8.2 zijn de resultaten van de meting met betrekking tot 
lineclearance de lineclearance gegeven.

Figuur 8.2 Ontwikkeling van de kwaliteit van de lineclearances (bron: eigen onderzoek).

Hierbij vallen twee zaken op. Ten eerste is er sprake van een
stijging in het relatieve aantal fouten na start van de taakgroepen
(althans ten opzichte van 1993). Daarbij lijkt de stijging in 1994
en 1995 vooral te worden veroorzaakt doordat medewerkers
nieuwe taken kregen. Hierdoor leken medewerkers in sommige
gevallen een tekort aan kennis van de verpakkingslijnen te hebben
en in andere gevallen door (tijds-)druk fouten te maken.
Ten tweede zet na 1995 de daling van de fouten in, maar niet op
een zelfde wijze als bij de orderdoorlooptijd. Bij de kwaliteit van
de lineclearances vinden de verbeteringen wat schoksgewijzer
plaats, met bijvoorbeeld in 1997 nog een piek in de ontwikkeling.
Aangezien de kwaliteit van de lineclearances vooral betrekking
heeft op de geleverde kwaliteit bij één bewerking lijkt het logisch
te veronderstellen dat de dalende trend vanaf 1996 niet zozeer te
maken heeft met de gekozen stroomsgewijze organisatievorm.
Vooral managementaandacht ligt hieraan ten grondslag en deze
verbetering was wellicht ook in de functionele situatie te
realiseren, zoals ook het verschil tussen 1992 en 1993 laat zien.
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Voorwaarde is dan wel dat medewerkers voldoende worden
betrokken bij de geleverde prestaties. Op die manier zou dan
enige zelfsturing in een functionele organisatiestructuur worden
ingepast.

Aantal klachten Ten behoeve van het vaststellen van de ontwikkeling van de
beheerstheid werd, zoals aangegeven, ook de ontwikkeling van
het aantal klachten onderzocht. Daarbij werd de aandacht met
name gericht op de klachten met betrekking tot de kwaliteit van
de doordrukstrips. Hiervoor werd gekozen, omdat ten eerste het
totale aantal klachten als zodanig niets zegt met betrekking tot het
werken in taakgroepen. Zo zijn er "externe invloeden", zoals
bijvoorbeeld "sneller klagen".
Ten tweede biedt de productie van doordrukstrips een mooi
voorbeeld van de vergelijking tussen een functionele en een
stroomsgewijze organisatie. In de functionele situatie was
namelijk sprake van een semi-afdeling waar de strips werden
gemaakt en een nakijkafdeling waar ze werden nagekeken. Het
maken van de strips gebeurde op een striplijn, waarbij de
aandacht van een operator primair uitging naar de gemaakte
aantallen, een kwantitatieve oriëntatie. Op basis van niet
consistente, historisch gegroeide regels werd vervolgens besloten
om deze strips wel of niet na te kijken in de nakijkafdeling.
Hierbij kon het voorkomen dat grote hoeveelheden strips werden
uitgesorteerd. Bij het nakijken werd daarbij het zekere voor het
onzekere genomen en eerder teveel dan te weinig uitgesorteerd,
zodat er sprake was van een sterke kwalitatieve oriëntatie. Deze
visuele nakijkactiviteit werd afgesloten met een tweetal
steekproefcontroles, eerst één om de kwaliteit van het nakijken
van een individuele nakijkster te controleren en daarna nog een
"AQL-keuring", waarbij een volledige pallet met (± 30000) strips
een partijkeuring onderging. Een van de gevolgen was soms dat
een pallet werd afgekeurd, waardoor deze helemaal opnieuw
moest worden nagekeken. Hierdoor ontstonden stagnaties in de
orderstroom en langere en onbetrouwbare doorlooptijden. Er was
dus niet alleen sprake van een disfunctioneren op het gebied van
kwaliteitsbeheersing, maar ook op het gebied van beheersing van
de doorlooptijd.
Met het invoeren van een stroomsgewijze organisatie konden de
uitvoerende ("strippen") en de controlerende taak ("nakijken")
worden geïntegreerd. Dit werd aangepakt door het nemen van
enkele maatregelen:
• De operator werd verantwoordelijk voor de productkwaliteit.
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• De steekproefcontrole werd vereenvoudigd door over te gaan
op een steekproefcontrole van elke kist met strips (± 1000),
waardoor de stroom bij afkeur in mindere mate werd
onderbroken. Door deze steekproefcontrole direct bij de
striplijn uit te voeren vond enerzijds een snellere
terugkoppeling plaats in geval van kwaliteitsafwijkingen.
Anderzijds kon het nakijken gerichter worden aangestuurd:
niet meer op basis van standaardregels werd besloten om wel
of niet na te kijken, maar op basis van de actuele
kwaliteitssituatie.

• Het uitbreiden van de proceskennis door actief te streven naar
multi-inzetbaarheid, zodat medewerkers onder andere gingen
rouleren over het strippen en het nakijken.

De vraag naar aanleiding van deze maatregelen was of de
beheersing van de kwaliteit zou zijn toegenomen of afgenomen.
Om dat te meten, werden alle klantklachten verzameld en werd
het totale aantal klachten en het aantal stripklachten per jaar met
elkaar vergeleken. Door deze vergelijking is het mogelijk "externe
invloeden" in de meting te beperken.

Resultaten In figuur 8.3 zijn de resultaten van de meting met betrekking tot 
klachten- de ontwikkeling van de klachten over strips in relatie tot het totale 
ontwikkeling aantal klachten weergegeven. Hieruit blijkt dat het absolute totale

aantal klachten stijgende is, maar dat het relatieve deel van de
klachten over strips hierin op hoofdlijnen gelijk blijft.

Figuur 8.3 De ontwikkeling van klantklachten met betrekking tot strips in relatie tot het
totale aantal klachten van klanten (bron: eigen onderzoek).

Bij deze ontwikkeling van de klachten valt op dat de beheerstheid
van de productkwaliteit wordt gerealiseerd door minder
controleactiviteiten. Dat kan betekenen dat er in de functionele
situatie overbodige controles werden uitgevoerd. Gezien de
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inconsistente regels ten aanzien van het wel of niet nakijken van
strips is dit niet onmogelijk. Het kan ook betekenen dat de strips
van hogere kwaliteit zijn. Ook hiervoor is wat te zeggen,
aangezien de controle-eenheden op de stripmachines (met name
de kwaliteit van de camerasystemen) in de loop van de tijd sterk
verbeterd zijn. Waarschijnlijk is er dus sprake van een combinatie
van beide. Daardoor wordt de handhaving van de kwaliteit bij
minder nakijken dan gedeeltelijk gerealiseerd door een
stroomsgewijze aanpak en gedeeltelijk door betere apparatuur.

Beheerstheid Waar bij de kwaliteit van de lineclearances dus sprake is van een 
niet verbeterd duidelijke verbetering, geldt dit niet voor de ontwikkeling van het

aantal stripklachten. Er kan op basis van deze gegevens dus niet
absoluut worden gesteld dat de beheerstheid in termen van
productkwaliteit door de stroomsgewijze organisatie (ofwel een
hogere betrokkenheid en meer procesinzicht) is verbeterd. Een
mogelijke reden hiervoor kan zijn dat het besef om een goede
productkwaliteit te leveren en daarmee een hoge betrokkenheid
bij de productkwaliteit al aanwezig was, voordat werd gestart met
het werken in taakgroepen. Dit past in het beeld van
medewerkers die zeer kritisch waren en zijn op de afgeleverde
kwaliteit. Zelfs een nauwelijks zichtbare afwijking wordt als
onacceptabel gezien.

8.3 De ontwikkelingen ten aanzien van het
innovatievermogen

Onderzoek Ten aanzien van de ontwikkeling van het innovatievermogen zijn
geen meetgegevens beschikbaar, omdat dit begin jaren negentig
binnen het bedrijf nog geen belangrijk thema was. Daarom zal
aan de hand van een kwalitatieve reconstructie, de eventuele
ontwikkeling worden beschreven.

Reconstructie De verpakkingsafdeling is opgezet in taakgroepen met  daarnaast
een aparte technische groep, die de product- en
apparatuurontwikkelingen voor de hele afdeling coördineert. Dat
betekent dat de contacten met de afdelingen die
verpakkingspresentaties ontwikkelen via deze technisch groep
bleven lopen. Daarmee is een concrete verbetering van het
innovatievermogen door de stroomsgewijze benadering niet te
verwachten en ook niet echt waargenomen. Wel werden de
taakgroepen in de loop van de jaren in toenemende mate bij
innovaties op zowel product- als apparatuurgebied betrokken. In
dit langzaam lopende proces werd in 1999 een mijlpaal bereikt.
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Projecten met betrekking tot vervanging van apparatuur werden
voortaan door de taakgroep geïnitieerd, middels het opstellen van
een programma van eisen. Van echte versnellingen rondom
innovaties is echter (nog) geen sprake.

8.4 De ontwikkelingen ten aanzien van het financiële
resultaat

Onderzoek Ten aanzien van het financiële resultaat kan worden opgemerkt 
opbrengsten dat ongeveer 80% van de kostprijs van een verpakt product

bestaat uit kosten voor materialen. Daarom is uit economisch
perspectief vooral de ontwikkeling van de opbrengsten
interessant. Daarbij wordt de opbrengst per order vastgesteld
door het aantal afgeleverde eenheden te vergelijken met het aantal
ingezette eenheden.
Ten behoeve van de meting werd het gemiddelde van alle
verpakkingsorders in een jaar genomen. Vanwege de
overschakeling naar een nieuw computersysteem, ongeveer
tegelijk met het opstarten van de taakgroepen, bleken er alleen
gegevens beschikbaar over de opbrengsten vanaf mei 1993.
Daarom is het slechts beperkt mogelijk een vergelijking te maken
op dit gebied tussen de functionele en de stroomsgewijze situatie.

Resultaten In figuur 8.4 is te zien dat de gemiddelde opbrengsten per jaar
vanaf 1994 beduidend hoger zijn dan in 1993. Daarbij zijn enkele
correcties op de, uit het computersysteem verkregen, gegevens
toegepast. Zo zijn de proeforders verwijderd, evenals de orders
met een opbrengst lager dan 10% of hoger dan 150%, aangezien
hier andere factoren een rol lijken te spelen dan het wel of niet
werken in taakgroepverband.

Figuur 8.4 Ontwikkeling van de gemiddelde opbrengsten op orders, zijnde de verhouding
tussen de gemaakte eenheden en de te maken eenheden (bron: eigen onderzoek).
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Uit statistische analyse van de opbrengsten op orders in de
verschillende jaren blijkt dat er drie deelverzamelingen zijn,
waartussen significante verschillen bestaan. De eerste
deelverzameling betreft de orders uit 1993. Dit jaar verschilt het
sterkst van de andere jaren. De tweede deelverzameling bestaat uit
de orders uit 1996 en 1997 en de laatste de overige jaren. De
betreffende detailgegevens staan in tabel 8.1. De significantie van
de verschillen tussen deze deelverzamelingen is bepaald met
behulp van de χ2-toets. Hiermee wordt een totale waarde, over
alle jaren heen, van 290 berekend. Uit de statistische tabel, met
betrekking tot deze toets, blijkt dat er sprake is van significantie
bij een waarde van 36,4, uitgaande van 95% betrouwbaarheid.
Overigens wordt het merendeel van de waarde van 290, namelijk
bijna 200, veroorzaakt door de opbrengsten in 1993.

Tabel 8.1 Detailgegevens ten behoeve van statistische analyse opbrengstenontwikkeling (bron:
eigen onderzoek).

Opmerkingen Het lijkt hiermee wellicht voor de hand te liggen dat er sprake is
van een significante ontwikkeling tussen de functionele en de
stroomsgewijze organisatievorm. Er moeten echter een aantal
kanttekeningen worden geplaatst.
Ten eerste betreffen de gegevens uit 1993 "slechts" 8 maanden.
Ten tweede is er ook in de taakgroepsituatie sprake van een
significante fluctuatie in de opbrengsten in de verschillende jaren.
Zo is er bij de opbrengsten in de jaren 1994, 1995, 1998 en 1999
geen sprake van significante verschillen. Met de ertussen liggende
jaren wel.
Ten derde lijkt er sprake te zijn van andere invloeden. Zo is van
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15 Wellicht komt het vreemd voor dat er sprake is van opbrengsten groter dan 100%, dit
kan echter voorkomen doordat bijvoorbeeld de ingaande hoeveelheid producten niet precies
bekend is.

Klasse

Jaar <75% 75-85% 85-95% 95-105% >105%15

1993 14 23 125 1523 28
1994 12 28 168 3164 4
1995 11 26 158 3248 0
1996 7 7 75 3148 4
1997 11 13 111 3623 6
1998 15 20 179 3995 12
1999 22 48 242 4947 10
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een aantal nieuwe producten bekend dat ze, zeker bij introductie,
lagere opbrengsten kenden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gegevens in het
logistieke systeem in het eerste jaar (1993) door kinderziektes nog
niet geheel correct waren.
Derhalve kan alleen worden gesteld dat er enige aanwijzingen zijn
dat een stroomsgewijze aanpak leidt tot hogere opbrengsten en
daarmee lagere kosten. Met deze cijfers kan het niet echt worden
aangetoond.

8.5 De ontwikkelingen op het personeelsgebied
Inleiding De ontwikkelingen op personeelsgebied worden besproken met

behulp van drie indicatoren: ziekteverzuim, tevredenheid en
motivatie.
Een andere indicator die vaak wordt gehanteerd is het
personeelsverloop. Hierover waren echter onvoldoende specifieke
gegevens voorhanden. Daarom wordt dit in dit onderzoek buiten
beschouwing gelaten.

Ziekteverzuim Bij het bepalen van de ontwikkelingen met betrekking tot het
personeelsaspect wordt vaak het ziekteverzuim als maatstaf
genomen. Hierbij dient men zich echter te realiseren dat er een
aantal verzuimfactoren zijn die invloed hebben op het
ziekteverzuim, maar losstaan van enige organisatievorm. Hierbij
valt te denken aan ziekteverzuim ten gevolge van zwangerschap
en zware geestelijke en lichamelijke ziektes die niet gerelateerd
zijn aan de bedrijfssituatie (bijvoorbeeld kanker, depressie ten
gevolge van een jeugdtrauma, et cetera). Daarmee wordt het
vooral interessant om het kortdurende ziekteverzuim te gebruiken
voor het beschouwen van organisatiegebonden ontwikkelingen
met betrekking tot personeel. Hierover bleken met betrekking tot
dit onderzoek echter geen concrete gegevens ter beschikking te
zijn. Daarom wordt toch het verloop van het ziekteverzuim
gevolgd met behulp van het ziekteverzuimpercentage, zoals dat
door de afdeling personeelszaken werd bijgehouden. Het
verzuimpercentage wordt berekend door het aantal geregistreerde
ziektedagen (dat wil zeggen de som van het aantal kalenderdagen
tussen ziek- en betermeldingen) te delen door het product van
het aantal kalenderdagen (365 of 366 in een schrikkeljaar) en de
gemiddelde personele sterkte in dat jaar.

Resultaten Uit de verzuimmetingen, zoals weergegeven in figuur 8.5, blijkt
dat het ziekteverzuim na de invoering van taakgroepen in het
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algemeen lager is dan daarvoor. Opvallend zijn echter de relatief
hoge waardes in 1996 en 1997, net in de jaren van onzekerheid
ten gevolge van de daling in de marktvraag. Daarbij zou de daling
in 1998 en 1999 wel eens meer te maken kunnen hebben met de
aandacht die door het management aan ziekteverzuim is besteed
(intensiever contact houden met de zieke, verzuimgesprekken, et
cetera) dan met de organisatievorm. Niettemin kan men dit ook
beschouwen als een effect van een gewijzigde cultuur, waarin ook
het communiceren over ziekteverzuim sociaal meer geaccepteerd
werd. Het is ook mogelijk dat er bij het gaan werken in
taakgroepen sprake was van een tijdelijk effect op het
ziekteverzuim (wellicht een variatie op het Hawthorne-effect?),
dat na verloop van tijd vervaagt. Medewerkers kregen in het begin
zeker meer aandacht (neem alleen al de sessies over de
samenwerking in de groep). Wat niettemin als een paal boven
water staat, is dat het gemiddelde ziekteverzuim in de functionele
situatie beduidend hoger was dan in de situatie waarin met
taakgroepen werd gewerkt.

Figuur 8.5 Ontwikkeling van het ziekteverzuim op de verpakkingsafdeling (bron: eigen
onderzoek).

Opmerkingen Bij het verloop van het ziekteverzuim moet onderscheid worden
gemaakt tussen het totale ziekteverzuim en het verzuim exclusief
zwangerschap. Dit laatste is pas vanaf 1993 geregistreerd.
Daarnaast moeten bij het verzuim een drietal kanttekeningen
worden geplaatst. Ten eerste werd per 1 januari 1994 de Wet
Terugdringing Ziekteverzuim van kracht. Volgens deze wet draagt
de werkgever voortaan zelf gedurende de eerste weken zorg voor
de loondoorbetaling aan de zieke werknemer. Ten tweede is per 1
maart 1996 de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte van
kracht geworden, die de werkgever verplicht om het loon
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gedurende één jaar aan de werknemer door te betalen. Het is
mogelijk dat deze wetten het ziekteverzuim, landelijk gezien,
hebben verminderd, hoewel de cijfers over de jaren 1996 tot en
met 1999 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2000) dit
niet lijken te bevestigen (respectievelijk 5,5%; 5,1%; 5,6%; 6,0%).
Tenslotte moet worden opgemerkt dat de meting van het
ziekteverzuimpercentage per 1 januari 1999 is gewijzigd. Met
ingang van die datum werd rekening gehouden met werkroosters.
Dat betekent dat tot 1 januari 1999 simpelweg de kalenderdagen
werden genomen tussen ziek- en betermelding, vanaf die datum
worden alleen de ingeroosterde dagen gehanteerd. Parttimedagen
en weekends worden derhalve niet meer in de berekeningen
meegenomen. Een analyse over het eerste kwartaal van 1999
leidde tot de conclusie dat hierdoor op de verpakkingsafdeling
sprake was van een (berekende) verhoging van 1,5% van het
ziekteverzuim!

Tevredenheid Een maatstaf bij het volgen van de ontwikkelingen met 
en motivatie betrekking tot personeel waarover wel gegevens ter beschikking

stonden is de tevredenheid. Zoals eerder werd aangegeven, zijn er
namelijk JDS-metingen (Job Diagnostic Survey, zie Hackman en
Oldham, 1980) uitgevoerd in 1993, 1996 en 1999. Een deel van
de vragen die daarbij worden gesteld, heeft betrekking op de
tevredenheid. In de JDS-meting wordt onderscheid gemaakt in
twee soorten tevredenheid:
• Algemene tevredenheid.
• Tevredenheid met de ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarnaast wordt de werkmotivatie van de medewerkers met
behulp van de JDS-systematiek gemeten. Hierbij geeft een
respondent aan in welke mate hij goed werk wil leveren. In tabel
8.2 staan de gehanteerde vragen en stellingen vermeld met daarbij
het aspect waarop ze betrekking hebben. Voor elke vraag of
stelling konden tussen de 1 (ontevreden of niet eens) en 7
(tevreden en eens) punten worden gegeven.

Voor de verwerking van de antwoorden werden deze per aspect
over alle medewerkers gemiddeld. Daarbij werden de antwoorden
op vraag 3.7 eerst van "8" afgetrokken om een positieve score te
krijgen. Net als bij de andere metingen met betrekking tot de JDS
werden de vragenlijsten individueel, maar anoniem, door de
medewerkers ingevuld. Voor de verdere achtergronden wordt
verwezen naar hoofdstuk 6.
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Resultaten Op basis van de metingen kan een stijging in zowel de algemene
tevredenheid tevredenheid als de tevredenheid met de

ontwikkelingsmogelijkheden worden geconstateerd, zie figuur 8.6.

268

Nr. Vraag Aspect JDS

3.1 Als ik mijn werk doe, ben ik tevreden werkmotivatie

3.2 In het algemeen gesproken ben ik erg algemene 
tevreden met mijn werk tevredenheid

3.3 Het doet mij goed als ik mijn werk werkmotivatie
behoorlijk doe

3.4 Ik zou eigenlijk ander werk algemene 
willen hebben tevredenheid

3.5 Ik vind het vervelend als ik merk dat werkmotivatie
ik mijn werk hier slecht heb gedaan

3.6 Over het algemeen genomen ben ik algemene
tevreden met het soort werk dat ik tevredenheid
doe

3.7 Ik trek me er gewoonlijk weinig van werkmotivatie
aan of ik mijn werk goed doe of niet

4.1 De mate waarin ik mezelf kan tevredenheid 
ontwikkelen door het doen van ontwikkel-
dit werk mogelijkheden

4.2 Het gevoel werkelijk iets tot stand te tevredenheid 
brengen door mijn werk ontwikkel-

mogelijkheden

4.3 De mate waarin ik bij mijn werk tevredenheid 
zelfstandig kan denken en handelen ontwikkel-

mogelijkheden

4.4 De uitdaging in dit werk tevredenheid 
ontwikkel-
mogelijkheden

Tabel 8.2 JDS-vragen met betrekking tot werkmotivatie, algemene tevredenheid en
tevredenheid met de ontwikkelingsmogelijkheden. Bij vragen of stellingen beginnend met "3"
moest men aangegeven of men het hiermee helemaal wel (7 punten) tot helemaal niet (1 punt)
eens was. Bij vragen of stellingen beginnend met een "4" moest men aangeven of men met deze
aspecten van het werk buitengewoon tevreden (7 punten) tot buitengewoon ontevreden (1 punt)
was (bron: Hackman en Oldham, 1980).
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Figuur 8.6 De ontwikkeling van de algemene tevredenheid en de tevredenheid met de
ontwikkelingsmogelijkheden in 1993 (n=104), 1996 (n=94) en 1999 (n=112) (bron: eigen
onderzoek).

Wordt echter gekeken naar de significantie, dan blijkt in geen van
beide gevallen sprake van een significante verbetering. Berekening
van de waarde met behulp van de χ2-toets levert voor de
algemene tevredenheid 9,7 op en voor de tevredenheid met de
ontwikkelingsmogelijkheden 14,2 (bij een tabelwaarde van 21 met
95% betrouwbaarheid). Er kan derhalve worden geconcludeerd
dat de tevredenheid gelijk is gebleven, ondanks een stijging in de
MPS. Het lijkt er daarmee op dat, in ieder geval in deze
casestudie, een stijging van de kwaliteit van de arbeid niet leidt tot
een verhoging van de tevredenheid, zoals die hier is gemeten.

Resultaten Een ander aspect betreft de werkmotivatie. Zoals hiervoor is 
motivatie gesteld, wordt hiermee aangegeven in welke mate een persoon

graag goed werk wil leveren. Worden de gemiddelde scores
bekeken, dan lijkt er sprake van een stijging tussen 1996 en 1999:
• In 1993 was de score van de gemiddelde werkmotivatie van

alle medewerkers 6,14 (op een schaal van 1 tot en met 7).
• In 1996 was de score 6,13.
• In 1999 steeg de gemiddelde werkmotivatie naar een waarde

van 6,23.
Deze stijging komt ook tot uiting middels de χ2-toets, want
uitgaande van zeven klassen en minimaal 95% betrouwbaarheid
(ofwel een tabelwaarde van 21) wordt een berekende waarde
verkregen van 32,35, ruim boven de tabelwaarde. Uit nadere
analyse blijkt vervolgens dat de significantie wordt veroorzaakt
door de gegevens uit 1999 ten opzichte van die uit 1993 en 1996.
Op het eerste gezicht lijkt het er daarmee op dat de
werkmotivatie niet afhangt van de organisatiestructuur, maar van
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andere factoren. Zo zou de personele onrust in 1996 (vanwege de
problemen in de afzetmarkt en de daarmee verbonden personele
afbouw) een rol hebben kunnen spelen. Dit zou de stijgingen in
taakgroep 4 (gemiddeld 6,21 in 1999 tegenover 6,08 in 1996) en
in taakgroep 5 (gemiddeld 6,16 in 1999 tegenover 6,05 in 1996)
kunnen verklaren, maar niet de daling in werkmotivatie in
taakgroep 3 (gemiddeld 6,19 in 1999 tegenover 6,33 in 1996). Het
blijft derhalve gissen naar de redenen, ook wat betreft het redelijk
constante niveau in taakgroep 1 (gemiddeld 6,22 in 1999
tegenover 6,17 in 1996).

8.6 De algemene ontwikkeling van de resultaten
Beperkingen Als op basis van de voorgaande resultaatontwikkelingen wordt 
indicatoren gepoogd hier een algemene tendens in te ontdekken, die een

relatie heeft met het (gaan) werken in taakgroepen, dan zijn er
een aantal beperkingen ten aanzien van de keuze van de
indicatoren hiervoor.
De eerste beperking heeft betrekking op de invloed die de
organisatiestructuur en -cultuur hebben op een resultaatindicator.
Zo is de relatie tussen taakgroepontwikkeling en
klachtenontwikkeling zeer indirect. Enerzijds doordat er een
tijdsvertraging in de meting zit (een klacht heeft veelal betrekking
op iets dat maanden tot jaren daarvoor heeft plaatsgevonden).
Anderzijds zijn er andere sterke invloeden bij de ontwikkeling van
klachten die los staan van de gekozen organisatievorm. Ook voor
andere resultaatindicatoren gaat deze beperking in enige mate op.
Zo werd hiervoor al geschreven dat de ontwikkeling van de
lineclearances vanaf 1996 mogelijk ook in een functionele
structuur gerealiseerd zou kunnen zijn, mits daarin sprake zou
zijn van enige zelfsturende elementen. Ook de werkmotivatie lijkt
niet gerelateerd aan de organisatiestructuur.
De tweede beperking heeft betrekking op de beschikbaarheid van
de gegevens. Zo is de hoeveelheid opbrengstgegevens in de
functionele situatie te beperkt om goede conclusies te kunnen
trekken. Daar komt nog bij dat ook hierbij sprake is van andere
sterke invloeden, zoals de introductie van nieuwe producten.
De derde beperking betreft de frequentie van metingen. Om enig
patroon te kunnen ontdekken, zijn de drie tevredenheidsmetingen
bijvoorbeeld te beperkt in aantal, er zal toch zeker sprake moeten
zijn van jaarlijkse metingen van 1992 (twee jaar voor de start van
de taakgroepen) tot en met 1999. Veel vaker dan jaarlijks lijkt ook
minder zinvol, omdat er dan te grote bekendheid met c.q. afkeer
van de vragenlijsten kan ontstaan.
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Keuze Op basis van deze beperkingen worden de patronen vergeleken 
indicatoren van de volgende resultaatindicatoren:

• Doorlooptijd.
• Lineclearances.

Verloop In figuur 8.7 staan de ontwikkelingen van deze 
indicatoren resultaatindicatoren aangegeven. Bij zowel de meting met

betrekking tot de lineclearances als die van de interne
doorlooptijd valt op dat de prestaties bij de invoering van
taakgroepen eerst verslechterden en pas daarna beter werden.
Hiervoor zijn een aantal verklaringen mogelijk. Zo kan het zijn
dat de groepen in eerste instantie nog niet goed op elkaar waren
ingespeeld. Waarschijnlijker lijkt echter (met name vanwege de
reacties van medewerkers in de betreffende periodes) dat
medewerkers "nieuwe" werkzaamheden moesten gaan uitvoeren,
die ze nog onder de knie moesten krijgen. Hierdoor gingen in het
begin een aantal zaken fout. Na verloop van tijd werden deze
fouten niet meer gemaakt en werden aangepaste werkwijzen
ingevoerd waardoor de prestaties verbeterden. Tenslotte is het
opvallend met welke snelheid de prestatieverbetering inzet. Voor
de doorlooptijd gaat dit relatief snel, voor de lineclearance duurt
dit veel langer. Mogelijk is de orderdoorlooptijd gevoeliger voor
de gehanteerde organisatiestructuur dan de kwaliteit van de
lineclearances.

Figuur 8.7 Ontwikkeling organisatieafhankelijke resultaatindicatoren (bron: eigen
onderzoek).

Maximaal In het begin van dit hoofdstuk werd aangegeven dat de 
resultaat? ruimtelijke indeling wel was aangepast aan de

taakgroepenstructuur, maar dat de apparatuur hetzelfde was
gebleven. Het is dan ook opmerkelijk dat een aantal resultaten,
zoals flexibiliteit en kosten, toch nog aanzienlijk verbeteren. De
vraag blijft dan natuurlijk hoe de resultaten zich zouden hebben

271

0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

fo
ut

%

0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

da
ge

n

% fout lineclearance Interne doorlooptijd

hoofdstuk 8.qxd  24-2-2003  21:10  Page 271



ontwikkeld als er apparatuur was aangeschaft (of aangepast) die
geschikter was voor een stroomsgewijze werkwijze. Hierbij kan
worden gedacht aan apparatuur waarin meerdere
achtereenvolgende bewerkingen zijn geïntegreerd, met kortere
omsteltijden, et cetera. Dit leidt tot de vraag welke resultaten
maximaal haalbaar zouden zijn als alle variabelen optimaal
worden ingericht?

8.7 De reflexie op de bevindingen op basis van de theorie
Samenvatting In dit hoofdstuk is de resultaatontwikkeling met betrekking tot

flexibiliteit, beheerstheid, innovatievermogen, financieel resultaat
en personeel beschreven. In tabel 8.3 staan de resultaten
samengevat.

Tabel 8.3 Resultaten van het onderzoek naar resultaatverbetering.

Ideaaltypische Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, werden op basis van de 
kenmerken ideaaltypische kenmerken op de volgende resultaatgebieden

verbeteringen verwacht:
• Flexibiliteit.
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Onderzoek naar: Gevonden resultaten:

Ontwikkeling op • De flexibiliteit is duidelijk verbeterd, 
de resultaat- uitgaande van de aangetroffen
gebieden doorlooptijdverkorting.

• De beheerstheid lijkt minimaal op een
constant niveau te zijn gebleven en
mogelijk te zijn verbeterd.

• Het innovatievermogen is niet zichtbaar
verbeterd. 

• Er zijn aanwijzingen dat de opbrengsten
van de processen en daarmee de kosten,
zijn verbeterd ten gevolge van een
stroomsgewijze structuur.

• Met betrekking tot personeel lijkt het
ziekteverzuim te zijn verbeterd ten
gevolge van het organiseren in
taakgroepverband, wat betreft de
tevredenheid wordt echter geen
significante verbetering waargenomen.

Resultaat- • Bij de start van taakgroepen lijken de 
ontwikkeling prestaties eerst te zijn verslechterd en

daarna verbeterd.
• Sommige prestatiegebieden lijken

gevoeliger voor de organisatiestructuur te
zijn dan andere.
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• Beheerstheid.
• Innovatievermogen.
• Financieel resultaat.
• Personeel.

Reflexie Zowel de flexibiliteit als de beheerstheid verbeterden volgens dit
case-onderzoek. Dat lijkt ook te gelden voor het financieel
resultaat en het ziekteverzuim, maar minder voor tevredenheid.
Het innovatievermogen verbeterde niet.
Bij de prestatieontwikkeling leek er in eerste instantie sprake van
een verslechtering van de prestatie, daarna verbeterde deze pas.
Dit gold niet voor het ziekteverzuim, maar hierbij zou in het
begin sprake kunnen zijn geweest van een Hawthorne-effect.
Prestaties met betrekking tot bijvoorbeeld de doorlooptijd leken
gevoeliger voor de organisatiestructuur dan bijvoorbeeld de
kwaliteit van de lineclearances (als maat voor de beheerstheid).
Geconcludeerd kan worden dat de prestatieontwikkelingen niet
geheel in lijn liggen met de theorie en dat geldt dan met name
voor de verwachte verbetering van de innovativiteit.
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9 Het veranderingsproces

Inleiding In dit hoofdstuk wordt het sociotechnische veranderingsproces
onder de loep genomen. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit
hoofdstuk anders is opgebouwd dan de hoofdstukken hiervoor,
omdat eigenlijk alle hoofdstukken in dit gedeelte al hebben
bijgedragen aan de beschrijving van het veranderingsproces. In dit
hoofdstuk zal daarom de aandacht uitgaan naar een vergelijking
van het veranderingsproces in de case met de theorie uit
hoofdstuk 2. Daarin werden een aantal aandachtspunten
beschreven om de belemmeringen die kunnen optreden in een
veranderingsproces zoveel mogelijk te voorkomen:
• Participatie van met name degenen met macht, kennis, invloed

en status (zoals leidinggevenden en ondernemingsraad).
Daarbij kan participatie in een te vroeg stadium de kans op
een fundamentele verandering verkleinen.

• Duidelijkheid over het doel van het veranderingsproces.
• De aanwezigheid van voldoende kennis ten aanzien van

veranderen of de aanwezigheid van een goede
veranderingsstructuur.

• De aanwezigheid van onderling vertrouwen tussen de
participanten.

Deze worden hieronder allereerst vergeleken met de
casebevindingen. Daarna komen de fasering in het veranderings-
proces en de gehanteerde veranderingsprogramma's aan bod.

9.1 De participatie bij het veranderingsproces
Minimale Zeker in de ontwerp- en uitwerkingsfase (1990 -1993) van de case 
participatie was, buiten de afdelingsleiding, geen sprake van participatie. Ook

niet (of nauwelijks) van organisatieleden met macht, kennis,
invloed en status. Zowel naar de medewerkers als naar de
ondernemingsraad is slechts sprake geweest van beperkte
informatieverstrekking waarbij als reden werd opgegeven dat er
bij vroegtijdige betrokkenheid onnodige onrust zou ontstaan.
In hoofdstuk 2 werd een ideaaltypisch model van een
sociotechnisch veranderingsproces geschetst. Daarin verliep de
participatie van medewerkers van passief in het eerste gedeelte
van het veranderingsproject naar actief in het tweede gedeelte. De
achtergrondgedachte hierbij was dat participatie van medewerkers
zeer belangrijk is in een sociotechnisch veranderingsproces, maar
dat te vroege participatie fundamentele veranderingen in de weg
staat.
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Aangezien de participatie in de verpakkingsafdeling zeker de
eerste jaren beperkt is geweest, was het op basis van de
voorgaande gedachtegang mogelijk om een fundamentele
verandering door te voeren. Probleem was echter dat het
ontbreken van participatie lang aanhield, waardoor de
taakgroepontwikkeling, ondanks een veelal positieve houding van
de medewerkers ten opzichte van de verandering, werd geremd.

Houding Het gevolg van de minimale participatie was wel dat de slechte
medewerkers verhouding met de technici, die een behoorlijke band hadden met

enkele ondernemingsraadsleden, niet verbeterde en dat de
ondernemingsraad zich kritisch opstelde ten opzichte van de
veranderingsplannen. Niettemin gaf de ondernemingsraad wel
goedkeuring aan de plannen.
Overigens stonden de meeste medewerkers wel positief tegenover
de veranderingsplannen. Een van de redenen hiervoor was dat ze
de kans kregen om door te groeien naar een hogere salarisgroep.
Het gevoel dat afwisseling in het werk plezierig was, ontstond in
de meeste gevallen pas later.

Participatie Als problematisch kan het gebrek aan participatie van de direct-
leidinggevenden leidinggevenden worden gekenmerkt. Aangezien zowel de beide

afdelingschefs als de meeste groepsleiders waren vertrokken voor
de implementatie van de taakgroepen was er binnen de
afdelingsleiding weinig kennis overgebleven over zowel de
afdeling als over de gemaakte veranderingskeuzes. De nieuw
aangetrokken taakgroepleiders c.q. overgebleven groepsleiders
maakten geen deel uit van het veranderingsproces, waardoor hier
bij het opstarten te weinig kennis aanwezig was om de kar te
kunnen trekken.

Gevolg Door de minimale participatie in het veranderingstraject bleef er
sprake van wantrouwen en was de kennis over het werken in
taakgroepen slechts beperkt aanwezig. Dit had tot gevolg dat de
teamontwikkeling slechts beperkt op gang kwam.

9.2 Het doel van het veranderingsproces
Geen duidelijk Wat betreft het doel van de veranderingen kan worden gesteld dat 
doel er op voorhand geen sprake was van een duidelijke doelstelling

ten aanzien van het werken in taakgroepen. Hierdoor hadden de
verschillende (al dan niet actieve) betrokkenen bij het
veranderingsproces een verschillend beeld van de doelstelling van
het werken in taakgroepen.

275

hoofdstuk 9.qxd  16-2-2003  23:11  Page 275



Zo zag de manager Productie een reductie van de kosten (aantal
"indirecten") als primair doel. Anderen zagen juist de verbetering
van de kwaliteit van de arbeid als doel, of de logistieke prestatie.
Medewerkers werd in een aantal gevallen voorgehouden dat het
gewoon fijner werken zou worden: meer afwisseling, gezellig in
een groep met voor eenieder invloed op de werksituatie. Zo zegt
een afdelingschef in het personeelsblad in 1993 (p. 3): "De
mogelijkheden om je te ontplooien zijn nog nooit zo groot
geweest."
Formeel is de doelstelling slechts in een drietal documenten terug
te vinden:
• Het verslag van een inleiding door de manager Productie aan

de ondernemingsraad over autonome taakgroepen (in april
1992). Hier werden de volgende doelstellingen genoemd:
• Eenvoudigere beheersbaarheid.
• Plattere organisatie met kortere communicatielijnen.
• Hogere kwaliteit van het product.
• Meer ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers 

(verbetering van de kwaliteit van de arbeid).
• Een uitwerking door de projectgroep in februari 1993 van

mogelijke indicatoren ten behoeve van meting van de
ontwikkeling van de taakgroepen. Hierbij werden als
doelstellingen genoemd de verbetering van de kwaliteit van de
arbeid en de verbetering van de outputprestaties. Van beide
punten werden vervolgens een aantal mogelijke indicatoren
genoemd.

• De adviesaanvraag aan de OR in september 1993. Hierin staat:
"De gewijzigde opzet van de productiestructuur zal eveneens
tot gevolg hebben dat de beheersbaarheid van het totale
verpakkingsproces zal toenemen door een vergroting van de
overzichtelijkheid. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een
verdere optimalisering van (interne) leverbetrouwbaarheid en
verkorting van doorlooptijden.
De gevolgen voor het personeel van de afdeling zullen een
grotere variatie, meer verantwoordelijkheid, meer kennis en
inzicht en verbetering van de kwaliteit van de arbeid inhouden,
terwijl in een vaste groep gewerkt zal worden".

Gevolgen Een gevolg van de onduidelijkheid over het doel was dat er na
enige tijd bij medewerkers frustraties ontstonden over de
haalbaarheid van het werken in taakgroepen. Zo was er regelmatig
als klacht te horen: "Er komt niets uit de lijn. Vroeger toen
iedereen aan z'n eigen lijn stond, liep het veel beter". De aandacht
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bleef derhalve gericht op de eigen efficiëntie en niet op de totale
effectiviteit.
Ook ontstond het idee bij sommigen dat het werken in
taakgroepen een doel op zich was. Uit onderzoek in 1996 bleek
de noodzaak om uit te leggen wat de bedoeling was om met
taakgroepen te bereiken. Als doelstelling werd toen aangegeven:
Het realiseren van een stroomsgewijze produktiesituatie met
lagere kosten en een hogere kwaliteit. In 1998 werd dit uitgebreid
met onder meer cultuuraspecten, zoals het streven naar een
optimale benutting van kennis en vaardigheden van alle
medewerkers, waarvoor kundige, gemotiveerde, initiatiefnemende
en flexibele medewerkers van belang werden geacht.
Het lijkt waarschijnlijk dat dit gebrek aan eenduidigheid en
duidelijkheid van de doelstelling de ontwikkeling van de
taakgroepen parten heeft gespeeld, zoals bij de integratie van de
technici en bij het invoeren van prestatiesturing en andere
verbeteringen.

9.3 De kennis en ervaring met veranderingsprocessen
Onvoldoende Binnen de organisatie was geen ervaring met langdurige 
kennis veranderingstrajecten, maar was men gewend opkomende

(operationele) problemen direct op te lossen. Daarbij was er een
gebrek aan kennis met als gevolg dat er nauwelijks structuren
voor de taakgroepen c.q. de taakgroepleiders beschikbaar waren
om veranderingen door te voeren. Daarnaast zagen de
taakgroepleiders de beperkte structuren, die er waren, niet zitten.
Ook bij de ondersteunende afdelingen was de benodigde kennis
slechts beperkt aanwezig. De betrokken consultant had de
noodzakelijke kennis wel, maar werd, om de kosten beperkt te
houden, slechts mondjesmaat ingeschakeld.

Geen Daarnaast was er geen sprake van gezamenlijk nadenken over de 
gezamenlijke toekomst, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het 
ontwikkeling overleggen over de gewenste cultuur en de problemen die men

tegenkwam bij de invoering en ontwikkeling van de taakgroepen
c.q. de oplossingen die men hiervoor zag. Dit betekende dat ieder
voor zich probeerde oplossingen te bedenken voor zijn problemen
en daarbij soms de indruk had dat zijn problemen uniek waren.

Gevolgen De gevolgen van enerzijds de ontoereikende kennis en anderzijds
het ontbreken van gezamenlijke beeldvorming leidde ertoe dat
alle betrokkenen telkens opnieuw het wiel uitvonden en dat een
gestructureerde aanpak van het veranderingsproces ontbrak.
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9.4 Het onderlinge vertrouwen in relatie tot het
veranderingsproces

Remmende Zoals al eerder werd aangegeven was het vertrouwen tussen de 
werking diverse betrokkenen slecht. Dit betrof niet alleen het vertrouwen

tussen de technici en de afdelingsleiding. Uit diverse gesprekken
bleek bijvoorbeeld ook het vertrouwen tussen de taakgroepleiders
onderling slecht te zijn.
Zeker het onderlinge wantrouwen bij de taakgroepleiders
betekende dat er weinig draagvlak was om gemeenschappelijk de
schouders onder de taakgroepontwikkeling te zetten. Dit had tot
gevolg dat ieder min of meer zijn eigen weg bleek te gaan.
Hierdoor ontbrak een eensgezinde en energieke aanpak, waardoor
verwacht mag worden dat ook deze factor de
taakgroepontwikkeling remde.

9.5 De fasering van het veranderingsproces en de
veranderingsprogramma's

Fasering In het ideaaltypische veranderingsmodel in hoofdstuk 2 werd de
fasering van van Eijbergen (1999) gebruikt. De eerste vijf fases
van van Eijbergen (1999), zijnde oriëntatie-, diagnose-,
beslissings-, ontwerp- en implementatiefase, passen bij de eerste
twee fases uit de casestudie, te weten de ontwerp- en de
uitwerkingsfase. De "evaluatie- en onderhoudsfase" lijkt het
meeste op de eerder genoemde implementatiefase. De verdere
ontwikkelingsfases (te weten de afbouw- en herbezinningsfase en
de verbeteringsfase) worden niet in het model van van Eijbergen
meegenomen. In dit verband kan worden gesteld dat de (verdere)
ontwikkeling van (of tot) een taakgroep ontbreekt in het
sociotechnisch veranderen. Dit kan natuurlijk worden weerlegd
met de opmerking dat de sociotechniek alleen een ontwerptheorie
is, maar wat is een ontwerptheorie zonder inzichten over en
terugkoppeling uit de implementatie?
Daarom lijkt het aan te bevelen de sociotechnische
veranderingstheorieën uit te breiden met een "lange termijn"
ontwikkelingsmodel. Hierbij kan dan gebruik worden gemaakt
van organisatiekundige en organisatiepsychologische modellen.
Dit sluit aan bij de bevinding van Peeters en van der Geest (1996)
dat de literatuur soms de indruk wekt dat de invoering van
zelfsturende teams een eenmalige gebeurtenis is. In de praktijk
blijkt het echter niet om de invoering van een kant-en-klaar-
systeem te gaan, maar om nieuwe productie- en
arbeidsorganisaties. Door het evolueren hiervan, is het
veranderingsproces nooit af.
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10 De toetsing van de casebevindingen

Inleiding In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de case getoetst aan
andere longitudinale onderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van
de vijf eerder genoemde sociotechnische elementen. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de
belangrijkste bevindingen.

10.1 De publicaties met betrekking tot longitudinaal
onderzoek

Publicaties De laatste jaren lijkt het alsof er meer en meer gepubliceerd 
uit praktijk wordt over (praktijk)ervaringen met taakgroepen, zie bijvoorbeeld

Manz en Sims (1993, p. 211): "Experimental work with self-
managing teams was underway … throughout the 1970's;
however … much of the experimental work was either kept
secret or received little attention from the business press …
Finally, knowledge about teams came forward in the late 1980's."
Bij de (min of meer) wetenschappelijke publicaties, richt de
aandacht zich bijna altijd op de ervaringen die de betreffende
auteur in de loop van de jaren heeft opgedaan of op een meting
of waarneming op één moment in de tijd. Het grote nadeel van
de laatstgenoemde publicaties is, dat er geen sprake is van het
meten van effecten van het werken in taakgroepen. Vaak wordt
dan ook volstaan met het opsommen van de meningen of
gevoelens van een aantal betrokkenen.

Longitudinale Om de casebevindingen te toetsen, wordt in dit hoofdstuk 
onderzoeken gebruik gemaakt van longitudinale onderzoeken. Aangezien de

termijn tussen de onderzoeksperioden bij longitudinale
onderzoeken kan variëren van enkele weken tot vele jaren, worden
onderzoeken genomen die aan de volgende eisen voldoen:
• Er hebben minstens twee metingen plaatsgevonden.
• Er zit tenminste één jaar tussen de eerste en de laatste meting.
In het navolgende komen vier onderzoeken aan bod die aan deze
eisen voldoen. Daarbij wordt opgemerkt dat hiermee niet is
gezegd dat dit alle longitudinale onderzoeken zijn die aan de eisen
voldoen. Het is derhalve best mogelijk dat er onderzoeken zijn
waarin andere (al dan niet tegengestelde) resultaten worden
gemeld. De bedoeling van de vergelijking tussen de
casebevindingen en die uit de longitudinale onderzoeken is echter
om de casebevindingen te toetsen op een bredere geldigheid en
niet op hun algemene geldigheid. Dit sluit aan bij de constatering
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van Antoni (1997, p. 133): "Bislang lassen sich folglich keine
gesicherten Aussagen zu den Auswirkungen und
Wirkungsmechanismen teilautonomer Arbeitsgruppen treffen."
Het eerste onderzoek dat aan bod komt, heeft betrekking op de
ontwikkeling van taakgroepen in Nederland (Joosse c.s., 1990;
Middendorp c.s., 1996, 1997). Hieraan hebben een twaalftal
bedrijven deelgenomen.
Het tweede onderzoek bestaat uit vier casestudies die door van
Eijbergen (1999) enerzijds zijn gebruikt om
veranderingsprocessen te onderzoeken en anderzijds om de
effecten van taakgroepen te onderzoeken.
Het derde onderzoek dat wordt aangehaald, is van Amerikaanse
origine. In hun boek "Business without bosses" onderzoeken
Manz en Sims (1993) zowel de effecten van teams, als de
implementatieproblemen en de eisen bij implementatie. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van casestudies in acht bedrijven, waarvan
sommige al heel lang een teamconcept kennen.
Het laatste onderzoek dat aan bod komt, betreft een quasi-
experiment bij een Brits confectiebedrijf, waar Wall et al. (1986)
gedurende drie jaar onderzoeken hebben uitgevoerd.Voor meer
details over deze onderzoeken wordt verwezen naar de
desbetreffende literatuur. In het navolgende worden de
bevindingen van deze onderzoeken gekoppeld aan die van de
casestudie op basis van de eerdere indeling in vijf sociotechnische
elementen.

10.2 De kwaliteit van de organisatie
Bevindingen Ten aanzien van de kwaliteit van de organisatie kunnen op basis 
onderzoeken van de genoemde longitudinale onderzoeken enkele

constateringen worden gedaan. Ten eerste blijkt er verschil in
autonomie tussen een taakgroep en een conventionele groep
(Wall c.s., 1986). Min of meer in tegenspraak hiermee is de
conclusie van Middendorp et al. (1996, 1997) dat bij de bedrijven
in hun onderzoek de zelfstandigheid in de loop van de jaren is
afgenomen en dat de werkorganisatie in de taakgroep ook weer
functioneler kan worden. De indruk wordt echter wel gewekt dat
de zelfstandigheid groter blijft dan in de oorspronkelijke
(functionele) situatie. Daarnaast legt van Eijbergen (1999) een link
tussen enerzijds de voortgang van de ontwikkeling van zelfsturing
en ondernemerschap en anderzijds de aanwezigheid van
stuurinformatie, een goede overlegstructuur en een goede
rapportage.
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Ten derde zien Manz & Sims (1993) het als een knelpunt als er
alleen teams zijn op de werkvloer en niet "bovenin". Hierdoor
ontstaan verschillende werkfilosofieën in de organisatie die de
samenwerking tussen "boven" en "onder" bemoeilijken. Hierdoor
kan geen sprake zijn van "requisite variety".
Tenslotte constateert van Eijbergen (1999) in één van de door
hem onderzochte cases dat externe regelgeving de wijze waarop
de organisatie wordt vormgegeven, beïnvloedt of sterker nog er
bepaalde restricties op legt.

Case en In hoofdstuk 5 werden ten aanzien van de kwaliteit van de 
onderzoeken organisatie op drie hoofdgebieden resultaten gevonden:

• Ontwerpmethode.
• Ontwikkeling van de regelcapaciteit.
• Ontwikkeling van de zelfsturing.
Daarbij is ten aanzien van de ontwerpmethode de SPS-techniek
van Hoevenaars (1990, 1991) op (lange termijn) bruikbaarheid
getoetst. In de literatuur is hiernaar, voor zover bekend, geen
(longitudinaal) onderzoek gedaan. Derhalve worden hierna de
relaties tussen de case en de longitudinale onderzoeken gelegd ten
aanzien van de ontwikkeling van de regelcapaciteit en de
ontwikkeling van de zelfsturing. Dit wordt aangevuld met
bevindingen uit de longitudinale onderzoeken met betrekking tot
de werkfilosofie en regelgeving.

Ontwikkeling Bij de ontwikkeling van de regelcapaciteit bleek uit de case dat de 
regelcapaciteit regelcapaciteit (en daarmee zelfstandigheid) in de loop der jaren is

toegenomen. Dit sluit aan bij de bevindingen van Wall c.s. (1986),
maar niet bij die van Middendorp c.s. (1996, 1997), die
constateerden dat de zelfstandigheid in de loop der jaren afnam.
Ideaaltypisch zou dit alleen kunnen gebeuren als de omgeving van
de organisatie zou zijn veranderd, waardoor minder
zelfstandigheid in een taakgroep zou zijn vereist.
In de praktijk is het echter ook best mogelijk dat er verschillende
interne omstandigheden zijn die de daling van de zelfstandigheid
veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is een wisseling van het
management. Daarbij is het mogelijk dat het nieuwe management
het minder nodig acht om autonomie na te streven. Zo blijkt uit
eigen waarneming dat het (gewijzigde) management van DAF
vond dat de tijdsnormen van de productiecellen in een van de
fabrieken beter en onafhankelijker (door een werkvoorbereidende
afdeling) moesten worden opgesteld (en aangescherpt). Hierbij
wordt de regelcapaciteit dus niet beschouwd als een element van
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de kwaliteit van de organisatie (uit de sociotechnische theorie),
maar als een interne, vrij door het management te hanteren,
variabele.
Bij deze constatering met betrekking tot afnemende
regelcapaciteit sluiten twee andere bevindingen uit de case aan,
namelijk dat groei van regelcapaciteit de afhankelijkheid van
anderen meer benadrukt en dat alleen die regeltaken in een
taakgroep zouden moeten worden neergelegd die bijdragen aan
de primaire doelen van die taakgroep. Als die doelen veranderen,
kan dat consequenties hebben voor de aanwezige regeltaken.

Ontwikkeling Als voorwaarden voor de ontwikkeling van zelfsturing werden in 
zelfsturing de case genoemd:

• De aanwezigheid van een systematiek.
• De bereidheid van de betrokkenen.
• De aanwezigheid van proces- en regelinzicht.
• Een actieve inbreng van leidinggevenden.
• De aanwezigheid van gemeenschappelijke doelstellingen.
Dit wordt min of meer bevestigd door van Eijbergen (1999) die
aandacht vraagt voor de aanwezigheid van stuurinformatie, een
goede overlegstructuur en goede rapportages. Ook Manz en Sims
(1993) geven het belang aan van het aanpassen van het
informatiesysteem aan de groepsgewijze organisatie. Daarnaast
concluderen zij dat het belangrijk is dat technische en sociale
kennis en vaardigheden op een goed geplande en georganiseerde
wijze in de teams worden gebracht, zodat inzicht ontstaat. Daarbij
is de inbreng van leidinggevenden onontbeerlijk, omdat hier,
volgens hen, de essentiële kennis aanwezig is.
Een andere conclusie ten aanzien van de ontwikkeling van
zelfsturing in de casestudie betreft het ontbreken van
gemeenschappelijke doelstellingen van verschillende groepen
betrokkenen. Hieraan wordt in de verschillende longitudinale
onderzoeken geen aandacht besteed.
Een ander punt betreft het onderscheid in de case bij de
ontwikkeling van zelfsturing tussen de volledigheid en de diepte
ervan. In de genoemde longitudinale studies wordt dit nauwelijks
gedaan. Wel wordt bijvoorbeeld door Wall c.s. (1986) gekeken
naar het aantal taken dat in een groep wordt neergelegd. Wat
betreft de diepte van de zelfsturing constateren Middendorp c.s.
(1996, 1997) dat er meer medewerkers met uitvoerende dan met
regelende taken bezig waren en dat de werkorganisatie in de
groepen soms weer functioneler werd in de zin dat er
specialismen in de groepen ontstonden. Ook van Klaveren en
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Tom (1995) besteden aandacht aan de diepte, als zij spreken over
segregatie in de groep zelf.

Werkfilosofie In de onderzoeken uit de literatuur werd aandacht besteed aan het
ontstaan van verschillende werkfilosofieën door een
taakgroepenstructuur op de werkvloer en een conventionele
structuur "bovenin" de organisatie (Manz en Sims, 1993). In de
casestudie komt dit niet naar voren. De reden hiervoor is niet dat
hiervan geen sprake was. De taakgroepen binnen de
verpakkingsafdeling zijn lange tijd enig geweest in hun soort. Pas
in 1998 werden zelfsturende teams binnen één andere afdeling
ingevoerd en ontstond interesse vanuit andere afdelingen. Dit
betekende dat één van de taken van het afdelingshoofd was om
continu de zelfsturingprincipes van de taakgroepen te balanceren
met de traditionele uitgangspunten elders in de organisaties.
Hierdoor was, om met Manz en Sims (1993, p. 204) te spreken,
sprake van: "Trouble inevitably emerges when a company
launches a team system designed exclusively for the lower levels
of the organizations. At some level in the hierarchy, a large
contrast between the way things are done "above" versus "below"
will be painfully evident, and somewhere, a manager in the middle
will be trying to lead a cluster of teams according to principles of
self-management while receiving orders from above in a
traditional manner".
Het lijkt logisch dat een dergelijke situatie tot een instabiele
uitgangssituatie voor het werken met taakgroepen leidt. Er kan
gemakkelijk druk vanuit de top ontstaan om eens wat "discipline
en orde in die losgeslagen bende" te brengen.

Regelgeving Van Eijbergen (1999) constateerde dat regelgeving consequenties
kan hebben voor de vormgeving van de organisatie. Zoals in
hoofdstuk 4 werd beschreven, hebben in de casestudie de GMP-
regels invloed op de vormgeving van de zelfsturing. Door hun
bureaucratische en voorschrijvende karakter hebben ze zowel
inhoudelijke als psychologische invloed op de organisatie. Worden
ook (vaak klassieke, dat wil zeggen uniforme) CAO's en dergelijke
meegenomen, dan lijkt de conclusie plausibel dat wetten en regels
een behoorlijke invloed hebben op de inrichting van een
organisatie.

10.3 De kwaliteit van de arbeid
Bevindingen Met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid blijkt ten eerste uit 
onderzoeken de longitudinale onderzoeken dat waar taakgroepen werden
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geïmplementeerd, verbetering van de kwaliteit van de arbeid niet
altijd als verbetermogelijkheid werd gezien (Joosse et al., 1990).
Toch geven de diverse onderzoeken aan dat verbetering hiervan
en dan met name van de multi-inzetbaarheid optrad (Middendorp
et al., 1996, 1997; van Eijbergen, 1999 en Wall c.s., 1986). Dit
betekent volgens het onderzoek van Middendorp et al. (1996,
1997) echter niet dat het volledige potentieel aan
inzetbaarheidmogelijkheden wordt benut. Zowel de verbetering
van de inzetbaarheid als het niet volledig benutten van het
potentieel gelden wat betreft zowel de uitvoerende taken als de
regelende taken.
Uit de literatuurstudie die in het kader van het NIA-onderzoek
(Middendorp et al., 1996, 1997) plaatsvond, blijkt dat er bij de
individuele (vooral Angelsaksische) benadering van de kwaliteit
van de arbeid veelal sprake is van tevredenheid bij medewerkers
over het werken in taakgroepen. Wall (1986) geeft bijvoorbeeld
aan dat de intrinsieke arbeidssatisfactie stijgt, terwijl de extrinsieke
alleen op korte termijn stijgt en daarna wegebt).
Ondanks de toename van de multi-inzetbaarheid en het
uitbreiden van de regeltaken, verandert de beoordeling van de
taakkenmerken volgens van Eijbergen (1999) slechts in beperkte
mate. Hij concludeert dit uit gehouden interviews, waaruit blijkt
dat de beleving van medewerkers niet was veranderd door het
verhogen van multi-inzetbaarheid en een toename van het aantal
regeltaken.
Wat betreft de werkdruk beschrijft van Eijbergen (1999) enkele
situaties, waarin het ontwikkelen van kwaliteit van de arbeid leidde
tot een hogere belasting.
Om de kwaliteit van de arbeid goed van de grond te krijgen,
stellen Manz en Sims (1993) dat er voldoende aandacht moet
worden besteed aan het verbeteren van technische,
organisatorische, sociale, zelfsturende en planningsvaardigheden
van teamleden. Joosse et al. (1990) voegen hieraan toe dat ook
een gelijkmatige arbeidsbezetting van belang is voor het
ontwikkelen van de kwaliteit van de arbeid.

Case en In hoofdstuk 6 werden in het kader van de kwaliteit van de arbeid 
onderzoeken met name de ontwikkeling van de MPS en de ontwikkeling van de

inzetbaarheid onderzocht. Deze worden hieronder vergeleken met
de longitudinale onderzoeken. Een aspect dat wel in de
longitudinale studies naar voren kwam, maar niet in de case,
betreft werkdruk. Ook dit aspect wordt hierna besproken.
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Ontwikkeling Beginnend met de ontwikkeling van de MPS blijkt dat, net als bij 
en meting MPS van Eijbergen (1999), sprake is van belevingsinvloeden. Dit

betekent dat objectieve veranderingen in taakkenmerken niet altijd
als zodanig worden beleefd door medewerkers. Conform de
bevindingen van Taber en Taylor (1990) kan echter niet worden
gesteld dat deze belevingsinvloeden altijd een grote invloed hebben
bij de JDS-meting. Zo is in diverse gevallen in de casestudie de
ontwikkeling van de MPS logisch te verklaren, waarmee perceptie
en objectiviteit in elkaars verlengde lijken te liggen.
Met betrekking tot de objectiviteit kan men zich afvragen wat
méér zegt over de kwaliteit van de arbeid: de objectieve
taakkenmerken of de perceptie ervan door betrokkenen. Een
onderzoeker of manager kan immers wel stellen dat er bepaalde
veranderingen in de taken hebben plaatsgevonden, maar dit kan
door bijvoorbeeld een gebrek aan kennis of het gevoel dat men
geen invloed kan uitoefenen, door de betrokkenen anders worden
ervaren. In feite is er dan slechts sprake van een schijnbare
verandering van de kwaliteit van de arbeid.
Een andere conclusie uit de casestudie met betrekking tot de
ontwikkeling van de MPS had betrekking op de positieve invloed
die het werken in taakgroepen lijkt te hebben op de MPS en
daarmee op de kwaliteit van de arbeid.
Eigenlijk alleen van Eijbergen (1999) operationaliseert de kwaliteit
van de arbeid met behulp van de JDS. Uit dat onderzoek blijkt
echter, zoals gezegd, slechts sprake te zijn van een beperkte
verandering op de percepties van de taakkenmerken. De andere
longitudinale studies stellen wel dat de multi-inzetbaarheid en de
hoeveelheid regelende taken zijn toegenomen. Verder blijkt uit de
literatuurstudie van Middendorp c.s. (1996) dat bij een individuele
benadering van de kwaliteit van de arbeid sprake is van
tevredenheid bij medewerkers ten aanzien van het werken in
taakgroepen. In het verlengde hiervan melden Wall c.s. (1986) een
toename van de intrinsieke arbeidssatisfactie.
Ten aanzien van de leesbaarheid van de JDS doen de diverse
onderzoeken geen uitspraak en hetzelfde geldt voor de conclusie
uit het case-onderzoek met betrekking tot de analyse van de MPS.

Ontwikkeling Ten aanzien van de ontwikkeling van de inzetbaarheid werd in de 
inzetbaarheid casestudie geconcludeerd dat deze niet alleen afhankelijk is van

structuurvariabelen, maar ook van andere factoren uit de
omgeving (zoals productiedrukte), aard van het werk
(bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van een taak), leiderschap en
aanwezige persoonlijkheden. Dit resultaat ligt in het verlengde
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van de bevindingen van Manz en Sims (1993) die het ontwikkelen
van diverse vaardigheden benadrukken en de bevindingen van
Joosse et al. (1990) ten aanzien van het creëren van een
gelijkmatige arbeidsbezetting ten behoeve van het ontwikkelen
van de kwaliteit van de arbeid. In dit verband past ook de
beschrijving van Middendorp c.s. (1996, 1997) dat het
management bij DAF ervoor koos om niet iedereen
multifunctioneel op te leiden.

Werkdruk In de casestudie komt het aspect werkdruk niet expliciet naar
voren. Wel wordt onder andere de hoge productiedruk in de
beginfase van de taakgroepen vooral in taakgroep 4 en 5
genoemd als belemmering voor het ontwikkelen van de kwaliteit
van de arbeid en de teamontwikkeling. Ook een aantal technisch
productiemedewerkers ervoer op sommige momenten grote
werkdruk, zeker als een collega-technisch productiemedewerker in
de taakgroep afwezig was. Verder was bij de productie assistenten
sprake van een hoge werkdruk. Door de één werd dit als leuk en
uitdagend ervaren, door de ander als "teveel". Dit droeg
waarschijnlijk bij aan het hoge verloop onder de productie
assistenten. Een andere oorzaak betrof de wens om minder dan
32 uur per week te gaan werken, wat voor deze functie niet werd
toegestaan. Al met al bedroeg het verloop onder de productie
assistenten de eerste vijf jaar van het werken in taakgroepen 15
medewerkers op de 18 oorspronkelijke posities, ofwel gemiddeld
17% per jaar. Uit interviews bleek dat ongeveer de helft te maken
had met werkdruk.

10.4 De kwaliteit van de arbeidsrelaties
Bevindingen Wat betreft de bevindingen uit de longitudinale studies ten 
onderzoeken aanzien van de kwaliteit van de arbeidsrelaties wordt in het

onderzoek van Joosse et al. (1990) geconcludeerd dat er binnen
de taakgroepen sprake is van het beter nakomen van afspraken.
Over de externe relaties zijn de taakgroepmedewerkers minder
tevreden. In het verlengde hiervan constateren Manz en Sims
(1993) dat feedback (positief en negatief) in een hierop
onderzochte case veel voorkwam. Daarnaast kwamen ook
onderlinge onderhandelingen, in overleg problemen oplossen en
eigen initiatief en betrokkenheid veelvuldig voor. Manz en Sims
concluderen dan ook dat er bij teams effectieve mechanismen
aanwezig kunnen zijn om conflicten op te lossen. De coördinator
van de teams heeft in dat verband een faciliterende rol.
Volgens van Eijbergen (1999) blijkt dit coachen moeilijk,
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aangezien dit in één van de cases twee jaar na invoering van de
zelfsturende teams  nog steeds te weinig gebeurde. In dezelfde
case bleek ook dat er op datzelfde moment nog sprake was van
een afrekencultuur.
Wat betreft de groepsgroottes is in de diverse onderzoeken sprake
van zes tot twintig medewerkers per groep. Wat betreft de
integratie van medewerkers met een hogere status ging dat
volgens Manz en Sims (1993) gepaard met de nodige
weerstanden. Soms moesten namelijk privileges ten gevolge van
senioriteit of een speciale positie vanwege specialistische kennis
of vaardigheden worden opgegeven, terwijl er
routinewerkzaamheden voor in de plaats kwamen. Ook van
Eijbergen (1999) signaleert problemen bij de integratie van
medewerkers met een hogere status.
Zowel Manz en Sims (1993), Wall c.s. (1986), als van Eijbergen
geven aan dat de omstandigheden, waarin de teams tot
ontwikkeling moeten komen, invloed hebben op deze
ontwikkeling. Zo blijkt het creëren van teams in een "greenfield
setting" eenvoudiger dan in een bestaande omgeving en kunnen
externe aspecten als productiedrukte of interne als
concurrentiestrijd in de groep de teamontwikkeling beïnvloeden.

Case en In hoofdstuk 7 zijn de arbeidsrelaties, zoals die in de case werden 
onderzoeken waargenomen, besproken. Daarbij werden factoren gevonden die

bepalend lijken te zijn voor het samenspel in de groep. Daarnaast
bleken er factoren te zijn die de groepsdynamische ontwikkeling
beïnvloedden. Verder werd geconstateerd dat groepsontwikkeling
niet lineair verloopt. Uit de beschouwing van de
cultuurontwikkeling bleek dat de vooraf verwachte ontwikkeling
naar een taakgerichte cultuur beperkt optrad. Ten aanzien van de
integratie van technici bleek dat er sprake was van een moeizaam
proces, onder andere door het ervaren verschil in status tussen
technici en andere taakgroepleden.
Wordt ingezoomd op de factoren en oorzaken die een rol spelen
bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeidsrelaties dan
lijken deze groepsgrootte, statusverschillen (en andere
groepskenmerken), omstandigheden en de kwaliteiten van de
leidinggevenden te zijn. De longitudinale studies die hiervoor in
dit hoofdstuk zijn beschreven, geven hiervoor enige
ondersteuning, zoals hieronder zal blijken.

Groepsgrootte Uit de longitudinale studies blijken de groepen in het algemeen
tussen de zes en de twintig groepsleden te hebben, waarbij niet is
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onderzocht wat het effect van een dergelijke groepsgrootte is
geweest op de samenwerking in de groepen. Wellicht omdat dit
niet als probleem werd ervaren. In de case zijn de groepen veelal
groter en komen problemen zoals subgroepvorming voor bij het
samenwerken in vooral de grotere groepen.

Status In de longitudinale studies kwam statusverschil als factor bij de
ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid wel naar voren. Van
Eijbergen (1999) constateert bijvoorbeeld problemen bij het
integreren van verkopers in de teams in één van de besproken
cases. Verder beschrijven Manz en Sims (1993) de moeizame
integratie van de "senior clerks" in een financiële instelling.
Mogelijke oplossingen die in beide onderzoeken worden
genoemd zijn: niet integreren van de functionarissen met een
hoge status, niet belasten van de betreffende functionarissen met
taken van een lagere status, betrekken van de betreffende
functionarissen in het veranderingsproces en proberen hun
problemen op te lossen (wellicht door hun hoge status of salaris
in het nieuwe systeem in te bouwen). Afdwingen van verandering
bij deze medewerkers wordt afgeraden, omdat dit slechts
weerstand oproept. Dit kan grote schade aan het
veranderingsproces toebrengen. In hoofdlijnen sluiten de
genoemde bevindingen behoorlijk aan bij die uit hoofdstuk 7,
waar werd aangegeven dat er slechts zeer beperkte mogelijkheden
zijn om medewerkers met een hogere status (in dat geval technici)
te laten integreren in de taakgroepen.

Omgeving Ten aanzien van de omstandigheden geven Manz en Sims (1993)
evenals Wall c.s. (1986) aan dat het creëren van teams in een
nieuwe fabriek ("greenfield-setting") makkelijker gaat dan in een
bestaande omgeving. Ook van Eijbergen (1999) noemt
omgevingsfactoren die een rol spelen bij de ontwikkeling als
team. Zo geeft hij bij één van de cases aan (p. 105): "Het
algemene teamgevoel kwam pas later in het project van de grond.
Dit had te maken met een aantal factoren: wegwerken van de
werkachterstand, wennen aan de nieuwe situatie, werkdruk,
enzovoort."
Naast externe omstandigheden noemt van Eijbergen (1999) ook
omstandigheden binnen  de groep die de teamvorming kunnen
belemmeren, zoals het ontstaan van een competitieve sfeer in een
groep. Hierdoor kan het stellen van een vraag (om iets te leren)
worden gezien als het toegeven van de eigen incompetentie. Ook
in de case komen zaken als productiedrukte en het feit dat er
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meerdere projecten tegelijk liepen naar voren als belemmeringen
bij het ontwikkelen van taakgroepen. De interne omstandigheden
worden in de case niet expliciet genoemd, maar het lijkt niet
verwonderlijk dat dergelijke zaken voorkomen in bijvoorbeeld een
groep waarin men zich, vanwege de groepsgrootte kan
"verstoppen".

Leidinggeven De rol en de kwaliteiten van de leidinggevenden komen in het
case-onderzoek slechts zijdelings aan bod. In het onderzoek
wordt gesteld dat de taak van een leidinggevende in een
veranderingsproces complex is. Enerzijds omdat de stijl van
leidinggeven moet veranderen en een groep mensen naar een
zelfsturend team moet worden getransformeerd. Anderzijds
moeten alle "normale" werkzaamheden verder gaan.
Verder wordt gesteld dat leidinggevers, die zowel duidelijke eisen
kunnen stellen als oog hebben voor groepsontwikkeling  en het
voeren van groepsdialoog, niet makkelijk te vinden zijn. Ook uit
verschillende longitudinale onderzoeken komt zowel het belang
van goed leiderschap als de problemen bij het verwerven ervan
naar voren. Zo stelt van Eijbergen (1999) bij één van de
onderzochte cases vast dat er twee jaar na invoering van de
zelfsturende teams nog steeds in onvoldoende mate sprake is van
coaching en dat de externe ondersteuning in een andere
onderzochte case veel te snel is teruggetrokken, omdat er onder
andere nog teveel weerstanden bij leidinggevenden aanwezig
waren en een aantal leidinggevenden ondersteund had kunnen
worden door middel van individuele coaching.
Ook Manz en Sims (1993) zien weerstanden bij leidinggevenden
in het veranderingsproces. Daarbij merken ze op dat, misschien
nog wel meer dan bij de medewerkers met een hoge status, het
verkeerd omgaan met deze weerstanden het veranderingsproces
in gevaar kan brengen. Onrust die bij leidinggevenden aanwezig
is, moet daarom serieus worden genomen. Ten aanzien van het
"omscholen" van een traditionele leidinggevende naar een
teamcoach, stellen Manz en Sims (1993) dat het moeilijk te
voorspellen is bij wie dit wel of niet zal lukken. Een van de
problemen die zich daarbij voor kan doen is het psychologische
verlies van beheersing dat leidinggevenden soms ervaren. Ze zijn
immers opgegroeid in een systeem waar de leidinggevende een
baas is die opdrachten geeft, die vervolgens door medewerkers
worden uitgevoerd. Daarbij bereiken mensen vooral een
leidinggevende positie door het zelf opvolgen van orders en
ondervinden ze daarna zelf het plezier van een machtspositie als
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baas. Deze mensen weten derhalve niet hoe ze zich in een
teamsysteem moeten "gedragen". Hoe kunnen ze nu opdrachten
laten uitvoeren als ze niet langer opdrachten en instructies mogen
geven, of als ze niet langer sancties mogen treffen? Hun wereld
staat zodoende op z'n kop. Als ze zich niet aanpassen aan de
nieuwe situatie, vormen ze wel een bedreiging voor het
teamconcept. Zo kunnen ze een teambeslissing terugdraaien als
ze het gevoel hebben dat er een fout is gemaakt of als ze geloven
dat de teambesluiten teveel op eigenbelang zijn gericht. Ook
kunnen ze het werken in teams saboteren door te zoeken naar
fouten en vergissingen die door de teams worden gemaakt en dit
naar voren brengen als het bewijs dat "dit teamgedoe nooit kan
werken".

Leiderschap als Wellicht de krachtigste succesfactor met betrekking tot het 
succesfactor creëren van zelfsturende teams is volgens Manz en Sims (1993)

het trainen en opleiden van leidinggevenden om hen te helpen
hun nieuwe leiderschapsrol eigen te maken.
Dit sluit overigens aan bij een van de conclusies van Stoker
(1998) naar aanleiding van onderzoek naar de rol van
leidinggevenden bij zelfsturende teams bij Hoogovens
(gevorderde teams) en de Postbank (jonge teams). Zij stelt dat
leiderschap belangrijk is bij zelfsturende teams en dat er sterke
relaties zijn tussen leiderschapsgedrag en teameffectiviteit.
Van Eijbergen (1999) stelt daarentegen dat leiderschap niet de
enige factor van belang is voor succes.

10.5 De ontwikkeling van de bedrijfsmatige prestaties
Bevindingen Met betrekking tot de belangrijkste bevindingen uit de 
onderzoeken longitudinale onderzoeken kan als eerste de waarschuwing van

van Eijbergen (1999) worden genoemd dat het veranderproces te
complex is om een directe relatie tussen het proces en de
prestaties te ontdekken. Niettemin geven de prestaties ten gevolge
van het werken in teams in de longitudinale studies een behoorlijk
eensgezind beeld:
• De productiviteit stijgt en de kosten dalen.
• De logistieke prestatie verbetert door kortere doorlooptijden,

een hogere leverbetrouwbaarheid, lagere voorraden en een
hogere beheersing van de orderstroom.

• De productkwaliteit verbetert.
• Op personeelsgebied is met betrekking tot verzuim en verloop

sprake van een wisselend resultaat. Alle onderzoeken overziend,
lijken beiden de neiging te hebben om te dalen. Daarnaast is er
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wel een reële kans op verhoging van de werkdruk, zoals ook al
in hoofdstuk 2 is beschreven. Wall c.s. (1986) melden een hoger
stressniveau bij de leidinggevenden in hun streven om inhoud
te geven aan hun nieuwe rol. Wat betreft de arbeidssatisfactie
meldt van Eijbergen (1999) dat de veranderingen van de
objectieve taakkenmerken (uitgezonderd bij Airport Security)
geen effect hebben gehad op de hoeveelheid arbeidssatisfactie.
Van Eijbergen tekent daarbij wel aan dat het hier gaat om een
lange termijn effect en dat het effect op korte termijn er anders
kan uitzien. Wall c.s. (1986) lijken tot een wat ander beeld te
komen, namelijk dat de intrinsieke arbeidssatisfactie duidelijk
stijgt ten gevolge van het werken in teams. De extrinsieke
arbeidssatisfactie stijgt op korte termijn wel, maar dit effect ebt
in de loop van de tijd weg.
Wordt gekeken naar de items die door van Eijbergen (1999)
zijn gebruikt bij de metingen, dan duiden deze echter ook op
een meting van vooral de intrinsieke arbeidssatisfacties:
• Vindt u uw werk plezierig?
• Over het algemeen ben ik erg tevreden met deze baan.
• Ik ben over het algemeen tevreden met het soort werk dat 

ik nu doe.
• Ik ben enthousiast over mijn werk.
Op basis hiervan blijken de bevindingen van van Eijbergen en
Wall c.s. tegenstrijdig te zijn wat betreft de arbeidssatisfacties.
Alleen Wall c.s. (1986) rapporteren resultaten met betrekking
tot arbeidsmotivatie, betrokkenheid bij de organisatie,
geestelijke gezondheid en werkprestaties. Ze concluderen dat
er geen significante effecten hierop zijn.

• Ten aanzien van de innovativiteit stellen Middendorp c.s.
(1996, 1997) dat deze volgens de literatuur verbetert. Dit
wordt echter niet gestaafd met verwijzing naar concrete
onderzoeken. De andere onderzoeken maken geen melding
van een verandering in de innovativiteit.

Naast deze directe resultaten concluderen Joosse c.s. (1990) met
betrekking tot de prestatieontwikkeling in relatie tot het werken in
zelfsturende teams dat continue aandacht voor de resultaten
belangrijk is om de resultaten op het verbeterde niveau te
houden. Deze aandacht voor de lange termijn wordt gedeeld door
Manz en Sims (1998) die concluderen dat de verwachtingen ten
aanzien van de resultaten vaak te hoog zijn gespannen: er wordt
te snel op resultaten gerekend. Uit het onderzoek van Manz en
Sims blijkt echter dat de resultaten eerst verslechteren, omdat de
teamleden in een leercurve zitten ten aanzien van het nieuwe
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gedrag dat wordt gevraagd en de nieuwe taken en
verantwoordelijkheden die ze hebben gekregen. Tenslotte melden
Middendorp c.s. (1996, p. 8) op basis van literatuurstudie: "De
opbrengsten voor de organisatie richten zich in de Nederlandse
onderzoeken op de kwaliteit van de organisatie (kwaliteit,
flexibiliteit, innovativiteit, beheersbaarheid en efficiency). In
Engelstalige onderzoeken wordt de nadruk gelegd op
productiviteit en op verzuim en verloop. De invloed van de
moderne sociotechniek is duidelijk herkenbaar in de verschillende
wijzen van aanpak". In de Engelstalige onderzoeken (vergelijk
ook Wall c.s. (1986) en Manz en Sims (1993)) was derhalve geen
aandacht voor het creëren van een stroomsgewijze organisatie,
zoals die in de I.O.V.-benadering wordt gepropageerd en daarmee
ook niet voor logistieke verbeteringen.

Case en In hoofdstuk 8 zijn de ontwikkelingen op een aantal 
onderzoeken resultaatgebieden bekeken. Daarbij bleken, hoewel met dezelfde

apparatuur werd gewerkt als in de functionele situatie, met name
de flexibiliteit (in termen van doorlooptijd), kosten (in
procesopbrengst) en ziekteverzuim te verbeteren. Beheerstheid
(proceskwaliteit en klachtenniveau), innovatievermogen en
tevredenheid vertoonden slechts beperkte verbeteringen. Deze
resultaten worden hieronder vergeleken met de genoemde
bevindingen in de longitudinale studies. Daarbij wordt de indeling
uit de casestudie gebruikt, namelijk: flexibiliteit, beheerstheid,
innovatievermogen, financieel resultaat en personeel. Tenslotte
wordt bekeken of de bevindingen uit het case-onderzoek ten
aanzien van resultaatontwikkeling in het algemeen worden
bevestigd door de longitudinale onderzoeken.

Flexibiliteit Wat betreft de verbetering van de flexibiliteit komen de
bevindingen uit de case overeen met in ieder geval de
Nederlandse onderzoeken, waar veelvuldig verkortingen van
doorlooptijden worden gerapporteerd. De Engelstalige studies
nemen dit aspect niet mee.

Beheerstheid De beheerstheid is in de casestudie vertaald naar kwaliteit, waarbij
werd geconstateerd dat er slechts een beperkte concrete
verbetering ten aanzien van de kwaliteit werd waargenomen. Dit
staat haaks op de resultaten in de longitudinale studies, waar
kwaliteitsverbeteringen worden gerapporteerd. Dit kan te maken
hebben met de wijze van meten, omdat bij onderzoek naar
prestaties in een groot aantal studies gebruik wordt gemaakt van
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de beleving van een geïnterviewde ten aanzien van de prestaties in
plaats van via kwantitatieve meting. Een andere mogelijkheid is
dat de betrokkenheid bij de kwaliteit in de case al hoog was,
waardoor de taakgroepstructuur hieraan geen extra bijdrage
leverde.

Innovatie- Voor een verbetering van het innovatievermogen worden zowel in 
vermogen de casestudie als in de longitudinale studies geen harde

aanwijzingen gevonden. Wellicht heeft dat te maken met de plaats
van de taakgroepen ten opzichte van de markt en zou een
directere relatie met de klant wel kunnen leiden tot enige mate
van innovativiteit.

Financieel Het financieel resultaat kan worden vertaald naar kosten. Deze 
resultaat worden in de diverse onderzoeken anders benaderd en zijn vaak

gericht op de productiviteit. Hierdoor is echter vergelijking van de
casebevindingen met die uit de longitudinale studies moeilijk.
Niettemin wordt in het algemeen wel een verbetering van de
kosten gemeld.

Personeel Wat betreft het ziekteverzuim gaven de  longitudinale
onderzoeken gemiddeld genomen een enigszins dalende lijn te
zien. Ook in het case-onderzoek was sprake van een lager
ziekteverzuim na introductie van de taakgroepen, zodat kan
worden geconstateerd dat deze resultaten op elkaar aan lijken te
sluiten. Ten aanzien van de tevredenheid kan worden gesteld dat
de manier van meten in de case sterk lijkt op die van van
Eijbergen (1999). Deze concludeerde dat het werken in
taakgroepen niet leidt tot arbeidssatisfactie op lange termijn. Ook
in de case werden slechts marginale verbeteringen waargenomen
(in tegenstelling tot Wall c.s., 1986).
Wat betreft de werkmotivatie volgt uit de casestudie een
significante verbetering in 1999 ten opzichte van 1996 en 1993,
waarmee dan de vraag rijst of het werken in taakgroepen heeft
geleid tot deze stijging (dan had de verbetering in 1996 immers al
aanwezig moeten zijn). Ook Wall c.s. (1986) rapporteren geen
significante veranderingen door groepswerk ten aanzien van
arbeidsmotivatie en betrokkenheid. Hierdoor lijkt het erop dat er
geen sprake is van een verband tussen organisatiestructuur en
arbeidsmotivatie. Welke factoren wel van invloed zijn op de
werkmotivatie kan op basis van dit onderzoek niet worden
vastgesteld.
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Algemene Ten aanzien van de ontwikkeling van resultaten kan worden 
ontwikkeling gesteld dat de bevindingen in de casestudie worden bevestigd 
resultaten door de longitudinale onderzoeken. Zo komen ook Manz en Sims

(1993) tot de conclusie dat de resultaten niet direct na introductie
van zelfsturende teams verbeteren, maar dat ze eerst
verslechteren.
Daarnaast lijkt de specifieke aandacht van de moderne
(Nederlandse) sociotechniek voor stroomsgewijze productie juist
de logistieke prestatie te verbeteren, terwijl verbeteringen op het
gebied van kwaliteit, kosten en personeel een universeler karakter
lijken te hebben. Dit sluit aan bij de bevinding uit het case-
onderzoek dat sommige prestatiegebieden gevoeliger lijken voor
organisatiestructuur dan andere.

10.6 Het veranderingsproces
Bevindingen Uit de longitudinale onderzoeken komt naar voren dat de transitie 
onderzoeken naar zelfsturende teams geen sinecure is. Het proces kan lang,

zelfs jaren, duren. Dit kan gevoelens oproepen zoals het te
langzame verloop van de veranderingen, bijvoorbeeld door het
ontstaan van productiedrukte. Het is ten eerste dan ook van
belang dat er sprake is van realistische toekomstverwachtingen,
gebaseerd op een goede implementatieplanning en
implementatieorganisatie. Ten tweede zullen alle betrokkenen
geduld moeten betrachten: de resultaten komen pas later (zie
Manz en Sims, 1993; van Eijbergen, 1999; Joosse et al., 1990 en
Middendorp c.s. 1996, 1997). In de veranderingsprocessen zal in
bestaande situaties niet alleen rekening moeten worden gehouden
met het aanleren van nieuwe kennis, vaardigheden en
gedragingen, maar ook met het afleren van oude gedragingen. In
dit verband wordt door zowel Manz en Sims (1993) als Wall
(1986) opgemerkt dat het invoeren van teams in een nieuwe
fabriek ("greenfield setting") eenvoudiger is dan in een bestaande.

In de diverse longitudinale onderzoeken wordt belang gehecht
aan de deelname van alle betrokkenen in het veranderingsproces.
Zo zal het topmanagement volgens Middendorp c.s. (1996, 1997)
het proces moeten sturen. Manz en Sims (1993) voegen hieraan
toe dat het management in het algemeen vertrouwen zal moeten
hebben in het vermogen en de bereidheid van de medewerkers
om in teams te werken. Joosse c.s. (1990) merken op dat het
veranderingsproces is gebaat bij een ervaren initiatiefnemer.
Ook de ondernemingsraad dient bij de transitie te worden
betrokken om voor het nodige draagvlak in werknemerskringen
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te zorgen. In dat kader lijkt de ondernemingsraad belangrijker dan
een vakbond (Middendorp c.s., 1996, 1997). Van de medewerkers
die bij het proces moeten worden betrokken, worden met name
de (lagere) leidinggevenden genoemd. Zij zullen zich veelal
bedreigd voelen in hun positie en zij hebben de macht om de
transitie te blokkeren (Manz en Sims, 1993). Wordt dit niet goed
aangepakt of is er in het algemeen sprake van een houding van
wantrouwen, dan kan het veranderingsproces een sterk politiek
karakter krijgen en daardoor worden bemoeilijkt. Voor de
leidinggevenden is het ook van belang dat ze zicht krijgen op de
manier waarop zij leiding moeten gaan geven (Manz en Sims,
1993; Middendorp c.s., 1996, 1997). Van Eijbergen (1999) stelt
daarnaast dat het van belang is om ook  andere medewerkers te
betrekken, omdat deze enerzijds de kennis hebben die nodig is
om tot een goed herontwerp van de organisatie te komen en
anderzijds er op deze wijze draagvlak voor het herontwerp wordt
gecreëerd. Daarbij is het wel van belang dat vooraf de
noodzakelijke sociotechnische kennis wordt aangebracht, zodat
medewerkers ook echt kunnen meepraten. Verder pleit van
Eijbergen voor het opzetten van een ontwikkelingsorganisatie die
helpt het veranderingstraject vorm te geven en te continueren.

Bij een sociotechnisch veranderingsproces is het volgens de
longitudinale onderzoeken van belang de ondersteunende
systemen aan te passen aan de nieuwe situatie. Drie systemen
worden hierbij met name genoemd (zie Joosse et al 1990;
Middendorp c.s., 1996, 1997 en Manz en Sims, 1993):
• Beloningssysteem (aanpassingen dienen zich vooral te richten

op het opzetten van nieuwe functies en salariële waardering
hiervan, over prestatiebeloning lopen de meningen uiteen).

• Opleidingssysteem (er zal, zeker in het begin, veel aan
opleidingen moeten worden gedaan, op technisch,
organisatorisch, sociaal, zelfsturings- en planningsgebied).

• Informatiesysteem (de teams moeten de beschikking krijgen
over de voor hen noodzakelijke informatie).

Gezien de fundamentele veranderingen die moeten worden
doorgevoerd in een sociotechnisch veranderingsproces is het
volgens de longitudinale studies opmerkelijk dat veel bedrijven de
ingeslagen weg niet verlaten. Zo constateren Middendorp c.s.
(1996, 1997) dat in hun onderzoek twaalf van de dertien
bedrijven met taakgroepen blijven werken. Bij het bedrijf dat was
gestopt, werd dit veroorzaakt door externe redenen.
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Case en Hieronder zal het sociotechnisch veranderingsproces uit de case 
onderzoeken op met name twee aspecten worden gekoppeld aan de

longitudinale studies. Ten eerste wat betreft de participatie en ten
tweede ten aanzien van de horizon van het veranderingsproces.

Participatie Het ontbreken van participatie in het veranderingsproces in de
case (zie hoofdstuk 9) heeft er mogelijk toe geleid dat de
ontwikkeling van de taakgroepen op een aantal punten moeizaam
verliep. Deze conclusie wordt bevestigd door bevindingen uit de
longitudinale studies. Hierbij kwam ook naar voren dat het
belangrijk is om niet te vroeg te veel participatie te creëren. Dat
kan ertoe leiden dat er geen fundamentele veranderingen worden
doorgevoerd (vergelijk van Eijbergen, 1999).

Horizon De ontwikkeling van de taakgroepen is ook tien jaar na de eerste
stroomsgewijze initiatieven in de case nog volop in gang. Ook de
longitudinale onderzoeken geven aan dat het sociotechnische
veranderingsproces een langdurig traject is, een mooi voorbeeld
hiervan staat in de publicatie van Middendorp c.s. (1996, pp. 33,
34): "…is het opvallend, dat -ook na meer dan zes jaar!- vele
bedrijven nog steeds menen in een ontwikkelingstraject te zitten.
Dit wordt geschraagd door de onderzoeksgegevens: overal is
zowel de multifunctionaliteit van de werknemers als de vergroting
van de regelcapaciteit van de taakgroepen ergens blijven steken
op weg naar de "hele taakgroep" uit de literatuur". Het gevolg
hiervan is dat de veranderingsprocessen uit hoofdstuk 2
onvoldoende ondersteuning bieden. Een lange-termijn-
ontwikkelingsmodel, waarbij wordt uitgegaan van heldere
doelstellingen, lijkt een vereiste.

10.7 De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek
Onderzoeks- Zoals in hoofdstuk 3 werd aangegeven, stonden een drietal 
vragen en onderzoeksvragen centraal in dit boek:
resultaten • Welke effecten heeft het toepassen van het sociotechnische

concept (in de brede zin, zoals hiervoor geformuleerd) in de
praktijk van een productieorganisatie op lange termijn?

• Welke verschillen treden daarbij op tussen de praktijk en het
concept?

• Hoe kunnen deze verschillen worden verklaard? 
Deze vragen zijn hiervoor al beantwoord, in deze paragraaf
zullen de belangrijkste bevindingen schematisch worden
samengevat. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de indeling
van de sociotechniek in de vijf eerder genoemde elementen.
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Bevindingen De casestudie en de longitudinale onderzoeken leidden ten 
kwaliteit van de aanzien van de kwaliteit van de organisatie tot een vijftal 
organisatie bevindingen. Deze zijn in tabel 10.1 op stellende wijze

samengevat, waarbij wordt aangegeven welke onderzoeken de
betreffende bevinding ondersteunen. In sommige gevallen is bij
een onderzoek de term "impliciet" gebruikt. Dit betekent dat de
betreffende bevinding niet concreet uit het onderzoek blijkt, maar
dat de betreffende bevinding wel indirect wordt ondersteund.

Tabel 10.1 Belangrijkste bevindingen ten aanzien van de kwaliteit van de organisatie.
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Bevindingen Ondersteunende
onderzoeken

De mate van autonomie in een Wall c.s., 1986
taakgroep is groter dan in een Middendorp 1996, 1997 
conventionele groep. (impliciet)

Case-onderzoek.

Voorwaarden voor de ontwikkeling Case-onderzoek.
van zelfsturing zijn de aanwezigheid Manz en Sims, 1993.
van: van Eijbergen, 1999.
• Een systematiek Middendorp c.s., 1996, 1997.

(o.a. wat betreft informatie).
• Bereidheid van de betrokkenen.
• Proces- en regelinzicht 
• (alsmede kennis en vaardigheden).
• Actieve inbreng van leidinggevers.
• Gemeenschappelijke 

doelstellingen.

Verdeling van regelende taken vindt Middendorp c.s., 1996, 1997.
veelal niet gelijkmatig over alle Case-onderzoek.
leden van de taakgroep plaats.

Verschillende werkfilosofieën Manz en Sims, 1993.
"boven" en "onder" in de Case-onderzoek (impliciet).
organisatie bieden een instabiele 
situatie voor 
taakgroepontwikkeling.

Regelgeving is van invloed van Eijbergen, 1999.
op de vormgeving van Case-onderzoek
de organisatie.
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Bevindingen In tabel 10.2 worden op soortgelijke wijze als hierboven de 
kwaliteit van de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de kwaliteit van de 
arbeid arbeid weergegeven.

Tabel 10.2 Belangrijkste bevindingen ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid.
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Bevinding Ondersteunende
onderzoeken

Werken in taakgroepen heeft een Case-onderzoek.
positieve invloed op de kwaliteit Manz en Sims.
van de arbeid. van Eijbergen, 1999.

Middendorp c.s., 1996,
1997.

Implementatie van taakgroepen. Middendorp c.s., 1996, 1997.
leidt tot verhoging van de van Eijbergen, 1999.
multi-inzetbaarheid. Wall c.s., 1986.

Case-onderzoek.

De daadwerkelijke ontwikkeling Manz en Sims, 1993.
van de kwaliteit van de arbeid hangt Joosse et al., 1990
niet alleen af van structuur- Middendorp, 1996, 1997.
variabelen, maar ook van Case-onderzoek.
omgevingsfactoren, 
aard van het werk, 
leiderschap en aanwezige 
persoonlijkheden.

Een verhoging van de kwaliteit van van Eijbergen, 1999.
de arbeid, in de zin van een toename Case-onderzoek (impliciet).
van het aantal taken, kan leiden tot Wall c.s., 1986.
een verhoging van de werkdruk.
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Bevindingen Op soortgelijke wijze als hierboven zijn, ten aanzien van de 
kwaliteit van de kwaliteit van de arbeidsrelaties de belangrijkste bevindingen in 
arbeidsrelaties stellende vorm weergegeven in tabel 10.3.

Tabel 10.3 Belangrijkste bevindingen ten aanzien van de kwaliteit van de arbeidsrelaties.
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Bevindingen Ondersteunende
onderzoeken

De groepsgrootte is van belang bij Case-onderzoek.
een goede samenwerking in 
een taakgroep.

Integratie van medewerkers met van Eijbergen, 1999.
een relatief hoge status Manz en Sims, 1993.
gaat moeizaam. Case-onderzoek.

Omgevingsfactoren Manz en Sims, 1993.
(productiedrukte, bestaande of Wall c.s., 1986.
nieuwe fabriek, et cetera) zijn Van Eijbergen, 1999.·
van invloed op de ontwikkeling Case-onderzoek.
van de kwaliteit van de 
arbeidsrelaties.

Binnen taakgroepen worden Joosse et al., 1990.
afspraken beter nagekomen. Manz en Sims, 1993.

Goed leiderschap is een Van Eijbergen, 1999.
succesfactor bij de ontwikkeling Manz en Sims, 1993.
van taakgroepen. Stoker, 1998.

Case-onderzoek (impliciet).
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Bevindingen Met betrekking tot de ontwikkeling van de bedrijfsmatige 
prestaties prestaties zijn een achttal belangrijke bevindingen te noemen.

Deze zijn, analoog aan de genoemde opzet bij de kwaliteit van de
organisatie, in stellende vorm in tabel 10.4 weergegeven.

Tabel 10.4 Belangrijkste bevindingen ten aanzien van de ontwikkeling van de bedrijfsmatige
prestaties.
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Bevindingen Ondersteunende
onderzoeken

Toepassing van de moderne Middendorp c.s., 1996, 1997.
sociotechniek leidt in het algemeen van Eijbergen, 1999.
tot doorlooptijdverkorting. Case-onderzoek.

Toepassing van de (moderne) Middendorp c.s., 1996, 1997.
sociotechniek leidt mogelijk tot van Eijbergen, 1999.
verbetering van de kwaliteit. Case-onderzoek.

Voor verbetering van het van Eijbergen, 1999.
innovatievermogen door Middendorp c.s., 1996, 1997.
toepassing van de moderne Case-onderzoek.
sociotechniek zijn vooralsnog 
geen harde aanwijzingen gevonden.

Toepassing van de (moderne) van Eijbergen, 1999.
sociotechniek leidt in het algemeen Middendorp c.s., 1996, 1997.
tot verlaging van de kosten. Manz en Sims, 1993.

Wall c.s., 1986.
Case-onderzoek.

Het werken in taakgroepen leidt van Eijbergen, 1999.
meestal tot een daling van het Middendorp c.s., 1996, 1997.
ziekteverzuim. Manz en Sims, 1993.

Wall c.s., 1986.
Case-onderzoek.

Er is geen verband tussen werken Van Eijbergen, 1999.
in taakgroepen en tevredenheid Wall c.s., 1986.·
c.q. motivatie. Case-onderzoek.

De resultaten verslechteren eerst Manz en Sims, 1993.
na de introductie van zelfsturende Case-onderzoek.
teams, daarna kunnen ze pas 
verbeteren.

Niet alle prestatiegebieden zijn Case-onderzoek.
even gevoelig voor de gekozen 
organisatiestructuur.
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Bevindingen In tabel 10.5 zijn (net als hierboven) de belangrijkste bevindingen 
veranderproces ten aanzien van het veranderproces in stellende vorm

weergegeven, met daarbij de onderzoeken die de betreffende
bevinding ondersteunen.

Tabel 10.5 Belangrijkste bevindingen ten aanzien van het veranderproces.

Duurzame Generalisatie(ook theoretische) kan slechts met voorzichtigheid 
verbetering met worden toegepast. Aangezien uit de bovenstaande schema's blijkt 
taakgroepen dat de meeste bevindingen door meerdere onderzoeken worden

ondersteund, kan niettemin worden geconcludeerd dat de
bevindingen ook in andere situaties dan de casestudie van
toepassing zullen zijn. Ten aanzien van de titel van dit boek:
"Taakgroepen: duurzaam verbeteren?" kan dus worden gesteld
dat het inderdaad mogelijk is om met taakgroepen duurzame
verbeteringen te realiseren.
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Bevindingen Ondersteunende
onderzoeken

Participatie van alle betrokkenen Middendorp c.s., 1996, 1997.
in het veranderingsproces is Manz en Sims, 1993.
essentieel voor het slagen ervan. van Eijbergen, 1999.

Case-onderzoek.

De ontwikkeling van taakgroepen Manz en Sims, 1993.
kost veel tijd; de resultaten komen van Eijbergen, 1999.
pas na verloop van tijd, mits er Middendorp, 1996, 1997.
sprake is van een doorlopende Case-onderzoek.
ontwikkeling. Hiervoor zou een 
lange-termijn-ontwikkelings-model 
beschikbaar moeten zijn.
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Samenvatting

Inleiding Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van sociotechnische
concepten. Vaak betreft dit onderzoek de korte-termijn-effecten
of de verwachte effecten. In dit onderzoek zijn echter de effecten
op lange termijn onderzocht. Daartoe werd gedurende tien jaar
de ontwikkeling van de taakgroepen in de verpakkingsafdeling
van het productiebedrijf gevolgd.

Ontwikkeling De ontwikkeling van de taakgroepen van 1990 tot en met 1999 
taakgroepen kan worden ingedeeld in een vijftal fasen:

• De ontwerpfase (1990, 1991), waarin een stroomsgewijs
herontwerp werd gemaakt en vergeleken met een alternatief.

• De uitwerkingsfase (1992, 1993) met daarin het uitwerken van
het conceptontwerp, het voorbereiden van de implementatie
en het overleggen met de medewerkers.

• De implementatiefase (1994, 1995) die de daadwerkelijke start
van de taakgroepen betrof. Dit betekende onder meer dat
werd gewerkt aan de noodzakelijke verbeteringen (onder
andere ten aanzien van de benodigde systemen) en het geven
van vorm en inhoud aan de samenwerking in de taakgroepen.

• De afbouw- en herbezinningsfase (1996, 1997) die startte met
een forse personele reductie. Daarna stond het evalueren en
bediscussiëren van het werken in taakgroepen centraal met als
aandachtspunten het herstel van het wederzijds vertrouwen en
samenwerken en het evalueren van de werkwijze tot dat
moment.

• De verbeteringsfase (1998, 1999) met daarin aandacht voor
het oplossen van de geconstateerde knelpunten ten aanzien
van de gekozen taakgroepstructuur en de aanwezige cultuur.

Onderzoeks- In dit longitudinale onderzoek kwamen de volgende 
vragen onderzoeksvragen aan bod:

• Welke effecten heeft het toepassen van het sociotechnische
concept in de praktijk van een productieorganisatie op lange
termijn?

• Welke verschillen treden daarbij op tussen de praktijk en het
concept?

• Hoe kunnen deze verschillen worden verklaard?

Elementen Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werden vijf
sociotechniek elementen van de moderne sociotechniek beschouwd, te weten:
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• Kwaliteit van de organisatie.
• Kwaliteit van de arbeid.
• Kwaliteit van de arbeidsrelaties.
• Bedrijfsmatige prestaties.
• Veranderproces.
Deze worden hieronder besproken, waarbij de theorie van het
betreffende element eerst aan bod komt (resulterend in een
ideaaltypische beschrijving), gevolgd door de
onderzoeksresultaten.

Theorie kwaliteit De moderne sociotechniek gaat ervan uit dat een organisatie een 
van de dynamische omgeving heeft. Daarom is de kwaliteit van de
organisatie organisatie de mate waarin de productie- en de

besturingsstructuur aansluiten bij de externe functie-eisen, zoals
die door de omgeving aan de organisatie worden gesteld. Om te
zorgen voor een optimale aansluiting moet de
organisatiestructuur stroomsgewijs worden opgezet, zodat de
totale regelnoodzaak in de organisatie minimaal is. Daarnaast
moet de regelcapaciteit, door het vanuit het productieproces
opbouwen van regelkringen, zoveel mogelijk worden opgevoerd.
Hierdoor kan er sprake zijn van "eenheid van tijd, plaats en
handeling" en van "double loop learning".
Door deze maatregelen kan de organisatie sneller en beter
reageren op veranderingen in die omgeving.
Ten aanzien van de kwaliteit van de organisatie kunnen de
volgende ideaaltypische kenmerken worden genoemd:
• Er is sprake van een dynamische omgeving van de organisatie.
• De aangeslibde beheersbehoefte (dat wil zeggen de

regelnoodzaak voortkomend uit de interne organisatie) is gelijk
aan nul.

• Het proces wordt integraal op alle aspecten aangestuurd. Dus
bijvoorbeeld niet alleen op productievolume, maar ook op
kwaliteit, tijdigheid, kosten, techniek, et cetera.

• Er is sprake van eenheid van tijd, plaats en handeling, dat wil
zeggen dat de uitvoerenden direct terugkoppeling krijgen van de
resultaten van hun handelingen en dat zij de bevoegdheid
hebben direct in het proces in te grijpen.

· • Om het voorgaande mogelijk te maken zijn regels,
voorschriften en specificaties minimaal vastgelegd.

• Middels "double loop learning" worden zowel de resultaten als
de normen getoetst en waar nodig bijgesteld door het team zelf.

• Zelfsturing middels regelkringen vindt actief plaats door de
groep zelf.
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Onderzoeks- Bij het praktijkonderzoek naar de ontwikkeling van de kwaliteit 
resultaten van de organisatie zijn simulatie en enquêtes gebruikt. Het

onderzoek richt zich op een drietal elementen.
Ten eerste is het ontwerpen van de taakgroepenorganisatie met
behulp van de "Semi-Parallelle Stromen"-methode beschouwd.
Hieruit blijkt dat bij het ontwerpen de systeemgrenzen goed
moeten worden gekozen. Daarnaast leidt het creëren van een
stroomsgewijze organisatie met behulp van de genoemde
methode daadwerkelijk tot een afname van de regelbehoefte.
Ten tweede is de volledigheid van zelfsturing onder de loep
genomen. Hiermee wordt bedoeld dat de aanwezigheid van de
elementen uit een regelkring (zijnde meten, norm stellen,
vergelijken en ingrijpen) op de relevante aspecten (te weten
logistiek, kwaliteit en kosten) is bekeken. Hieruit blijkt dat de
volledigheid van zelfsturing niet zomaar een gegeven is, maar dat
aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zo moet er
sprake zijn van inzicht in het gebruik van regelkringen en in de
processen die gestuurd moeten worden. Verder is een actieve
inbreng van leidinggevenden van belang, moet er
overeenstemming bestaan over na te streven doelstellingen en
moeten verschillen tussen taakgroepen en hun ontwikkelingen
mogelijk zijn. Bij de invoering van zelfsturing is het daarbij van
belang dat de formele aanwezigheid van
zelfsturingsmogelijkheden niet als zodanig door de betrokken
medewerkers hoeft te worden ervaren.
Tenslotte is de diepte van de zelfsturing onderzocht, aangezien
het niet gezegd is dat iedereen in de taakgroep "meestuurt". Uit
dit onderzoek bleek dat er in de case sprake was van een
"gelaagdheid" met betrekking tot zelfsturing, aangezien een aantal
medewerkers regelende taken had en een aantal niet of
nauwelijks. Ook bleek dat de regelende taken in de taakgroepen
in de loop van de tijd toenamen. Deze toename bleek echter
eindig. Het daadwerkelijk zelfstandig uitvoeren van de regelende
taken was afhankelijk van de aanwezigheid van de juiste methodes
en de bereidheid tot verandering.

Theorie kwaliteit De moderne sociotechniek spreekt van kwaliteit van de arbeid als 
van de arbeid een werknemer beschikt over de regelcapaciteit om zin te geven

aan zijn handelen. Min of meer analoog hieraan worden in de
taakkenmerkenbenadering een vijftal taakkenmerken
onderscheiden, te weten "skill variety", "task identity", "task
significance", "autonomy" en "feedback". Daarnaast onderscheidt
de taakkenmerkenbenadering de individuele groeibehoefte en een

304

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 304



aantal contextuele factoren Deze zijn bij de toepassing van de
moderne sociotechniek bruikbaar.
Ideaaltypische kenmerken van de kwaliteit van de arbeid zijn:
• De organisatie bestaat uit medewerkers met een (potentiële)

hoge groeibehoefte die in voldoende mate tevreden zijn met
beloning, collega's, leiding en zekerheid van het werk.

• De werkzaamheden zijn afwisselend, uitdagend, zinvol en
vormen een afgerond geheel. Dit is vormgegeven door multi-
inzetbaarheid van de leden van de groep, waarbij ze naast
verscheidene uitvoerende taken ook regelende en innoverende
taken hebben.

• Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is er sprake van
directe terugkoppeling uit het werk van de resultaten, die
daarmee zeer zichtbaar worden.

• De gevolgde werkwijze wordt door de medewerker bepaald.

Onderzoeks- De ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid is in de 
resultaten praktijksituatie onderzocht aan de hand van een viertal aspecten.

Ten eerste is gekeken naar de ontwikkeling van de taakkenmerken
met behulp van de "Motivating Potential Score" (MPS) uit de
"Job Diagnosing Survey". Uit dit onderzoek bleek dat er sprake
was van een significante verbetering van de MPS en daarmee van
de kwaliteit van de arbeid.
Ten tweede is de ontwikkeling van de groeibehoefte van de
betrokken medewerkers beschouwd. Hieruit bleek dat de
gemiddelde individuele groeibehoefte daalde.
Ten derde is gekeken naar de ontwikkeling van de tevredenheid
met de context waarin het werk plaatsvindt, te weten beloning,
zekerheid van het werk, collega's en leiding. Daarbij viel het onder
meer op dat de tevredenheid met de beloning na de invoering van
de taakgroepen lager was dan ervoor, dat de tevredenheid met de
zekerheid van het werk in de meting in 1996 laag scoorde (wat
gezien de personeelsreductie in dat jaar niet verwonderlijk is) en
dat de tevredenheid met de leiding in 1999 hoog scoorde ten
opzichte van eerdere metingen. De reden van dit laatste kan
liggen in het uitvoeren van een project met betrekking tot
communicatie en samenwerking.
Tenslotte is de objectieve ontwikkeling van de kwaliteit van de
arbeid onderzocht aan de hand van de mate van inzetbaarheid
van de taakgroepmedewerkers. De algehele ontwikkeling bleek
stijgend te zijn, maar hierop waren wel een aantal factoren van
invloed, zoals omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de
personeelsreductie), aandacht voor het ontwikkelen van
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inzetbaarheid, operationele factoren (bijvoorbeeld
productiedrukte) en persoonlijke factoren (zoals faalangst).

Theorie kwaliteit In de moderne sociotechniek wordt ten aanzien van de kwaliteit 
van de van de arbeidsrelaties gesteld dat de arbeidsdeling in een 
arbeidsrelaties traditionele organisatie de totstandkoming van goede

arbeidsverhoudingen belemmert. Door de arbeidsdeling te
veranderen en interne en externe regelmogelijkheden te bieden,
ontstaan inzichten en mogelijkheden voor zinvol overleg op de
werkvloer en kunnen er zinvolle afspraken worden gemaakt over
het werk en de werkorganisatie.
Eén van de kritiekpunten op de moderne sociotechniek is dat de
kwaliteit van de arbeidsrelaties onvoldoende is uitgewerkt, terwijl
de arbeidsrelaties kunnen worden gezien als een gevolg van de
structuur maar ook als voorwaarde voor de ontwikkeling van
taakgroepen. Wat dit laatste betreft, zijn aspecten als
groepsontwikkeling, relaties van een groep met andere
taakgroepen en cultuuraspecten van belang. Op basis van
dergelijke aspecten kunnen de volgende ideaaltypische kenmerken
van een sociotechnisch ontworpen organisatie worden
onderscheiden:
• "Subtiel samenspel" binnen de taakgroep, dat wil zeggen dat

taakgroepleden hun acties op elkaar afstemmen op basis van
betrouwbare en actuele informatie over het
gemeenschappelijke proces en hun rol daarin. Hiervoor zijn
zaken van belang als een evenwichtige communicatie, een
goede en duidelijke rolverdeling, normen die ruimte laten voor
een goede samenwerking en voor het leveren van prestaties en
een groepsgrootte van maximaal 15 personen.

• Onderlinge afhankelijkheid binnen de groepen bij het
realiseren van de doelstellingen en cohesie binnen de groepen.

• Overbrugbare statusverschillen tussen de groepsleden.
• De taakgroep verkeert in de "performing"-fase (volgens het

model van Tuckman en Jensen, 1977) van de
groepsontwikkeling.

• Coachende stijl van leidinggeven.
• Coördinatie tussen groepen vindt plaats op basis van

gelijkwaardigheid en op basis van afspraken met betrekking tot
hun procesrelatie.

• Athenecultuur, dat wil zeggen een taakgerichte cultuur en niet
zozeer één die is gebaseerd op macht, regels of persoonlijke
behoeftes.
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Onderzoeks- In de praktijksituatie is de ontwikkeling van de kwaliteit van de 
resultaten arbeidsrelaties, met behulp van gesprekken, observaties en

enquêtes, onderzocht aan de hand van een drietal aspecten.
Ten eerste is gekeken naar de groepsdynamische ontwikkeling en
de ontwikkeling van het subtiele samenspel. Hierbij bleek dat in
alle taakgroepen sprake was van een behoorlijke mate van
samenwerking, hoewel de medewerkers met regelende taken
feitelijk aparte subgroepen vormden. Bij de ontwikkeling van die
samenwerking viel op dat alle groepsdynamische fasen, zoals ze
gebruikt worden in het model van Tuckman en Jensen (1977), te
weten "forming, "storming", "norming", "performing" en
"adjourning" voorkwamen, zij het niet persé achtereenvolgens. Bij
de groepsontwikkeling lijken de kenmerken van de groep
(bijvoorbeeld de groepsgrootte), de initiële omstandigheden (zoals
de reeds opgebouwde historie in de organisatie) en de
omgevingsinvloeden (bijvoorbeeld productiedrukte) een rol te
spelen.
Ten tweede zijn veranderingen in cultuuraspecten beschouwd.
Hierbij werd gebruik gemaakt van het model van Handy (1978)
waarin vier cultuurtypen worden onderscheiden:
• Zeuscultuur (waarin een nadruk op de baas als machthebber).
• Apollocultuur (waarin een nadruk op regels en procedures).
• Athenecultuur (waarin een sterke gerichtheid op de geboekte

resultaten).
• Dionysoscultuur (waarin het individu centraal staat).
De metingen met betrekking tot cultuur vonden alleen plaats na
de invoering van de taakgroepen. Uit deze metingen bleek
respectievelijk een toename van de Athene-, Apollo- en
Dionysoscultuur, met als sterkste cultuurtype de Athenecultuur.
Tenslotte kwam de integratie van technici aan bod, aangezien dit
een moeilijk punt was in het ontwikkelingsproces van de
taakgroepen. Zo bleek dat de theoretische mogelijkheden voor
integratie in de praktijk slechts beperkt toepasbaar waren. Verder
kwam uit dit onderzoek naar voren dat met name het
statusverschil dat ontstaat in een taakgroep bij integratie van de
technici veel aandacht behoeft van de leiding.

Theorie De moderne sociotechniek richt zich op het verbeteren van de 
prestaties bedrijfsmatige prestaties van een organisatie in een turbulente

omgeving. De Sitter (1994) stelt in dit verband dat er een drietal
externe functie-eisen zijn, te weten: flexibiliteit, beheerstheid en
innovatievermogen. Uit diverse onderzoeken naar de toepassing
van de (moderne) sociotechniek komen een viertal
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resultaatgebieden naar voren, namelijk kwaliteit, personeel,
logistiek en kosten.
Kwaliteit kan worden gerelateerd aan beheerstheid en logistiek
aan flexibiliteit. Uitgaande van de hiervoor genoemde externe
functie-eisen en resultaatgebieden kunnen bij een sociotechnische
verandering de volgende resultaatgebieden ideaaltypisch worden
verbeterd:
• Flexibiliteit.
• Beheerstheid.
• Innovatievermogen.
• Financieel resultaat.
• Personeel.

Onderzoeks- De ontwikkeling van de bedrijfsmatige prestaties is in de 
resultaten praktijksituatie gevolgd door zoveel mogelijk gebruik te maken

van bestaande praktijkmetingen. Daarbij zijn een vijftal
resultaatgebieden onderscheiden.
Ten eerste is gekeken naar ontwikkelingen met betrekking tot
flexibiliteit op basis van de ontwikkeling van de doorlooptijd van
verpakkingsorders. Hieruit bleek allereerst een stijging bij
invoering van de taakgroepen. Daarna daalde de doorlooptijd
door de invoering van een nieuwe planningssystematiek en het
elimineren van overbodig geworden buffervoorraden.
Daarnaast is de ontwikkeling van de beheerstheid gevolgd met
behulp van een tweetal indicatoren, namelijk de kwaliteit van de
lineclearances (dat wil zeggen dat werd gekeken naar de kwaliteit
van het verwijderen van ordergebonden materialen uit de
verpakkingslijn) en het aantal klachten. De kwaliteit van de
lineclearances verslechterde in eerste instantie door onder andere
de onbekendheid van medewerkers met de (voor hen) nieuwe
verpakkingslijnen. Later verbeterde de kwaliteit, maar dit ging
schoksgewijzer dan bij de doorlooptijd. De verbetering leek dan
ook minder te maken te hebben met de stroomsgewijze
organisatiestructuur, maar meer met managementaandacht. Het
aantal klachten bleek in de loop van de tijd niet te veranderen. Er
kan dan ook niet worden gesteld dat de beheerstheid is verbeterd
door de invoering van een stroomsgewijze organisatie.
Ten derde is de ontwikkeling van de innovativiteit beschouwd.
Hiervoor waren geen meetgegevens beschikbaar, maar uit de
kwalitatieve beschouwing bleek geen verbetering van het
innovatievermogen.
Ten vierde is de ontwikkeling van de kosten aan bod gekomen.
Hierbij werd gekeken naar de ontwikkeling van de opbrengsten
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op verpakkingsorders. Deze opbrengsten leken te stijgen door de
invoering van taakgroepen.
Ten vijfde is de ontwikkeling van het resultaatgebied personeel
gevolgd. Deze ontwikkeling werd beschouwd aan de hand van
drie indicatoren, namelijk ziekteverzuim, tevredenheid en
motivatie. Wat betreft het ziekteverzuim werd een daling
geconstateerd na de invoering van de taakgroepen. Daarentegen
veranderde de tevredenheid niet significant. De motivatie
verbeterde weer wel, maar uit het onderzoek bleek niet dat dit een
gevolg was van de invoering van taakgroepen.
Worden de resultaten ten aanzien van de bedrijfsmatige prestaties
globaal bekeken dan kan tenslotte worden gesteld dat niet elk
resultaatgebied even gevoelig is voor een verandering van de
productiestructuur. Zo lijkt de doorlooptijd (en daarmee de
flexibiliteit) erg gevoelig voor de wijze van organiseren, de
kwaliteit (en daarmee de beheerstheid) minder.

Theorie Bij het veranderen van een traditionele organisatie in één met een 
veranderproces sociotechnisch karakter doen zich een aantal vraagstukken voor.

Een deel van deze vraagstukken betreft het oplossen van
belemmeringen die bij veranderprocessen in het algemeen horen.
Eén van de fundamentele vraagstukken bij het sociotechnisch
veranderen betreft participatie van de betrokkenen. Participatie is
namelijk belangrijk bij het sociotechnisch vormgeven van een
organisatie, maar de organisatie leent zich hier (gezien de
traditionele uitgangspunten) niet voor.
Een ander vraagstuk betreft het soort verandering dat wordt
beoogd, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen het
ontwerpen van een organisatie en het ontwikkelen ervan.
Op basis van het beschouwen van dergelijke vraagstukken kan de
volgende ideaaltypische beschrijving worden opgesteld van een
sociotechnisch veranderproces:
• Het veranderingsproces start met een ontwerpproces en

verandert in de loop van de tijd naar een ontwikkelproces.
• De participatie is in het begin van het veranderproces passief

(hierbij vindt enkel informering van de medewerkers plaats) en
wordt in de loop van de tijd actiever als medewerkers worden
gevraagd om mee te denken c.q. mee te beslissen over de
invulling van de organisatieverandering.

• De inhoud van het veranderingsproces betreft in eerste
instantie beleid en organisatiestructuur, vervolgens verschuift
de aandacht naar cultuur en gedrag.

• In de fasering van het veranderingsproces zijn zes stappen te
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onderscheiden: oriëntatie, diagnose, beslissing, ontwerp,
implementatie en evaluatie en onderhoud.

Onderzoeks- Bij het onderzoek naar het verloop van het veranderproces in de 
resultaten tijd is gebruik gemaakt van observaties, interviews en

groepsgesprekken. Hieruit bleek dat de taakgroepontwikkeling
door een aantal oorzaken werd belemmerd, te weten:
• Onvoldoende participatie bij het veranderingsproces. De

gevolgen hiervan waren een sterke mate van wantrouwen en
een beperkte kennisontwikkeling ten aanzien van het werken
in taakgroepen.

• Het ontbreken van een duidelijk doel ten aanzien van de
invoering van taakgroepen.

• De ontoereikende aanwezige veranderkundige kennis.

Toetsing De resultaten uit het praktijkonderzoek zijn getoetst aan de hand 
resultaten van een viertal andere longitudinale onderzoeken. Hieruit blijkt

dat de resultaten een bredere geldigheid hebben dan alleen de
onderzochte praktijksituatie. Er kan dus worden gesteld dat het
inderdaad mogelijk is om met taakgroepen langdurige
verbeteringen te realiseren.
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Summary: Autonomous teams: lasting
improvement?

Introduction There have been many studies into the effects of sociotechnical
concepts. These studies often concern the short term effects or
the expected effects. In this case however the long term effects
have been studied. For this purpose, during ten years, the
development of the autonomous teams in the packaging
department has been observed.

Development The development of the autonomous teams from 1990 until 
teams 1999 can be divided into five phases:

• The design phase (1990, 1991) in which a sociotechnical
redesign was made and compared to an alternative.

• The preparation phase (1992, 1993) in which the improvement
of the conceptual design, the preparation of the
implementation and the communication with the employees
took place.

• The implementation phase (1994, 1995) which concerned the
real start of the teams. Among others, this meant that the
necessary improvement took place (e.g. on the necessary
systems) and that the cooperation within the teams was
created.

• The reduction and evaluation phase (1996, 1997) which
started with a reduction in personnel. After this an evaluation
and discussion regarding the teamwork took place. Focus
points were the recovery of the mutual trust and cooperation,
and also the evaluation of the method used so far.

• The improvement phase (1998, 1999) in which the defined
shortcomings regarding the team structure and the team
culture were solved.

Questions In this longitudinal study the following questions were raised:
• What are the effects of using the sociotechnical concept in a

production organisation in the long term?
• What differences occur between practice and concept?
• How can these differences be explained?

Sociotechnical To answer the above mentioned questions five elements of the 
elements (Dutch) modern sociotechnical approach were distinguished:
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• Quality of the organisation.
• Quality of working life.
• Quality of working relations.
• Business performance.
• Change process.
These are discussed below beginning with the theoretical aspects
of an element (resulting in an ideal typical description) and
followed by the results of the case study.

Theory quality A starting point of the (Dutch) modern sociotechnical approach 
of the is that an organisation has a dynamic environment. Therefore 
organisation quality of the organisation is defined as the extent to which the

production structure and its control structure meet the demands
of the environment. To create an optimal fit the organisational
structure must be based on the flow of the products, to make
sure that the total control requirements are minimalised. On the
other hand the control capacity must be increased by creating
control circles bottom up. Thus "unity of time, place and action"
is assured and double loop learning takes place.
Through these measures the organisation can respond more
quickly and adequate to changes in the environment.
With respect to the quality of the organisation the following ideal
typical characteristics can be distinguished:
• The environment of the organisation is dynamic.
• The control requirements which are created by the internal

organisation equal zero.
• The control of the process is integrated, so it does not  only

concern the production volume, but also quality, timeliness,
costs, technical aspects, et cetera.

• Unity of time, place and action is assured, which means that
the executers of a job get direct feedback of the results of
their actions and are allowed to make appropriate adjustments.

• In order to do so rules, procedures and specifications are
minimally prescribed.

• Through double loop learning results and standards are
checked and if necessary adjusted by the team itself.

• Self control by control circles takes place actively by the team
itself.

Results In the case study of the development of the quality of the
organisation simulations and questionnaires were used to study
three areas.
Firstly the design of the sociotechnical organisation, using the
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"Semi Parallel Flow" method has been contemplated. This shows
that it is important for a good design to choose the borders of
the system accurately. It also shows that, using the method, the
creation of a flow based organisations really results in a decrease
in control requirements.
Secondly the completeness of self control has been studied. This
means that the presence of all the elements of a control circle
(which are measuring, setting a standard, comparing measurement
and standard and adjusting) on all relevant aspects (logistics,
quality and cost) has been studied. This study shows that the
completeness of self control is not obvious, but some conditions
have to be met. For instance, insight in control circles and the
controlled processes is required. Also an active participation of
management is necessary along with agreement on goals and the
acceptance of differences between teams and their ways of
development. It should be noted in this respect that the formal
presence of possibilities for self control does not automatically
mean that those involved experience it like that.
Finally the depth of self control has been studied, because it is
possible that not everyone in the team is taking part in the
control tasks. The study showed "layers" in the teams with
respect to self control, because some team members had control
tasks and others had hardly none. It also showed an increase in
the control tasks of the teams over time, although this increase
was finite. The actual execution of control tasks by team
members depended on the presence of the right methods and the
willingness to change.

Theory quality In the (Dutch) modern sociotechnical approach quality of
of working life working life resembles the situation where an employee has the

means of control to give meaning to his actions. This is more or
less similar to the Job Characteristics Model (Hackman c.s., 1975)
which distinguishes five core job dimensions: skill variety, task
identity, task significance, autonomy and feedback. Besides these
dimensions the Job Characteristics Model distinguishes an
individual's need to grow (Growth Need Strength) and a number
of contextual factors. These are useful when applying the modern
sociotechnical approach.
Ideal typical characteristics of the quality of working life are:
• The employees in the organisation have a high Growth Need

Strength and are sufficiently satisfied with rewards, colleagues,
management and job security.

• The jobs to be done are varied, challenging, meaningful and
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forming a complete whole. To do so team members are
multiskilled and have not only production tasks, but also
control tasks and innovative tasks.

• When doing a job an employee gets direct feedback from the
work on the results, which become tangible.

• The used working method is determined by the employee.

Results In the study of the development in practice of the quality of
working life four aspects were distinguished.
First of all the development of the core job dimensions has been
studied by using the Motivational Potential Score from the Job
Diagnosing Survey. This study showed a significant increase of
the MPS and thus of the quality of working life.
Secondly the development of the need to grow of the employees
involved has been studied. It turned out that the average
individual's need to grow decreased over the years.
The third aspect that has been studied concerned the
development of the satisfaction with the contextual factors
rewards, job security, colleagues and management. It showed that
the satisfaction with the rewards was less in the team based
situation, that the satisfaction with job security was low in 1996
(which makes sense because a reduction in personnel took place
that year) and that the satisfaction with management was high in
1999 compared to earlier measurements. This may be the result
of a project which took place concerning communication and
cooperation.
The last aspect that has been studied concerned the objective
development of the quality of working life. This was based on
the number of tasks the team members can execute. In general it
increased, but this was influenced by a number of factors, like
contextual factors (e.g. the reduction in personnel), attention for
the development of multiskillness, operational factors (e.g. work
load) and personal factors (e.g. fear of failure).

Theory quality A starting point in the (Dutch) modern sociotechnical approach 
of working is that the division of labour in a traditional organisation 
relations obstructs the creation of good working relations. Changing the

division of labour by offering internal and external possibilities
for control creates insights and possibilities to have useful
communication on the shop floor and meaningful agreements on
work and the organisation of the work can be made.
It seems that the concept of the quality of working relations is
not sufficiently developed, while the working relations can be
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seen as an effect of the organisational structure but also as a
condition for developing teams. For the development of teams
group development, interaction with other teams and cultural
aspects are of importance.
Based on such aspects the following ideal typical characteristics of
the quality of working relations can be distinguished:
• "Subtle interplay" within a team, which means that team

members tune their actions using reliable and actual
information about the common process and their part in it. In
this respect a balanced communication, a good and clear
division of roles, norms which leave room for good
cooperation and good performances and a group size of no
more than 15 persons, are needed.

• Mutual dependence within the teams in reaching goals and
cohesion within the groups.

• Differences in status between team members that can be
bridged.

• Performing phase (according to the model by Tuckman and
Jensen, 1977) of group development of the teams.

• Leadership based on coaching.
• Coordination between groups is based upon equality and

upon agreements about their relations in the total process.
• Culture focussed on performing the task and not on power,

rules or personal needs.

Results In the study of the development in practice of the quality of
working relations three aspects were distinguished.
Firstly the group dynamic development and the development of
"subtle interplay" has been studied. This showed a considerable
cooperation within all of the teams, although the employees with
managerial tasks formed separate subgroups within the teams.
The development of cooperation showed that all the group
dynamic phases, (forming, storming, norming, performing and
adjourning) as used in the Tuckman-and-Jensen-model (1977),
appeared, though not necessarily in the prescribed order. With
respect to the group development group characteristics (e.g.
group size), initial circumstances (like the history of the
organisation) and influences of the environment (such as
workload) seem to be of importance.
Secondly, changes in culture have been studied, based on the
model of Hardy (1978), which distinguishes four types of culture:
• Zeus culture (which emphasises the boss who has all the

power).
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• Apollo culture (which emphasises rules and procedures).
• Athene culture (with a strong emphasis on realising results).
• Dionysus culture (which focuses on the individual).
The study regarding culture only took place after the
implementation of the teams. The study shows an increase of
respectively the Athene, the Apollo and the Dionysus culture.
The Athene culture turned out to be the strongest.
Finally the integrations of technicians in the teams has been
studied, because this turned out to be difficult in the development
of the teams. This showed that the theoretical possibilities of
integrations were hardly applicable in practice. It also showed that
the item that needs most attention from the management in the
integration process is the difference in status that emerges.

Theory business The (Dutch) modern sociotechnical approach focuses on 
performance improving the business performance of an organisation in a

turbulent environment. With respect to the environment de Sitter
(1994) defines three external demands: flexibility, control and
capacity for innovation.
Looking at the results from sociotechnical studies four areas of
performance emerge: quality, personnel, logistics and costs, in
which quality can be related to control and logistics to flexibility.
Based on the external demands and the areas of performance
from an ideal point of view the following areas of improvement
can be defined:
• Flexibility.
• Control.
• Capacity for innovation.
• Financial results.
• Personnel.

Results To study the development of the business performance in
practice available data has been used as much as possible. In the
study five areas of improvement have been distinguished.
First the development of flexibility has been studied by looking at
the development of the throughput time of a packaging order. It
showed that the throughput time increased at the implementation
of the teams. Later on it decreased when a new way of planning
was introduced and when the obsolete buffer stocks were
eliminated.
The development of control has been studied using two
indicators: the quality of line clearances (which means the quality
of removing materials belonging to production orders from a

316

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 316



packaging line) and the number of complaints. The quality of line
clearances decreased at first because of for instance the
unfamiliarity of employees with the new packaging lines. Later on
the quality improved, but this showed a more irregular pattern
than the improvement of the throughput time. Therefore the
improvement in the quality of line clearances seemed to be less
related to the chosen flow based organisation than the
development of throughput time, but more related to attention of
the management. The number of complaints did not change
during the course of time, so an improvement of control by
implementing a flow based organisation is not confirmed by this
study.
The development of the capacity for innovation was the third
area of improvement. Because no quantitative data were available,
a qualitative review was done. This did not show an improvement
of the capacity for innovation.
Also the development of costs was studied by looking at the
development of the yield on packaging orders. Yield seemed to
be improved by implementing teams.
Finally also the development in the personnel area has been
studied. For this purpose three indicators were used: illness rate,
satisfaction and motivation. The illness rate showed a decrease
after the implementation of the teams. The satisfaction did not
show a significant change, while the motivation improved, though
the study did not show this to be the result of the
implementation of teams.
A rough look at the results on business performance gives the
impression that not all the areas of improvement seem to have
the same sensitivity for a change in the production structure.
Throughput time (and with it flexibility) seems to be very
sensitive for the way of organising, quality (and with it control)
seems less sensitive.

Theory change Changing a traditional organisation in one based on 
process sociotechnical features raises a number of issues. Some of these

issues have to do with overcoming hindrances in change
processes in general. One of the principal issues in a
sociotechnical change process concerns the participation of those
involved. The problem is namely that on one hand participation
is essential for creating an organisation with sociotechnical
features, while on the other hand the organisation is not suited
for this (because of its traditional features).
Another issue in the change process concerns the kind of change
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that is intended. In this respect there can be a distinction between
designing an organisation and developing one. Based on issues
like these the following ideal sociotechnical change process can
be described:
• At first the change process is a designing process, while later

on it changes to a process of development.
• In the beginning of the change process participation is passive

(employees are only being informed), over time it becomes
more active as employees are asked to join the thinking and
decision making processes.

• The content of the change process is in the beginning
focussed on policy and organisational structure and after a
while on culture and behaviour.

• A change process consists of six steps: orientation, diagnosis,
decision, design, implementation and evaluation and
maintenance.

Results In the study of the change process in practice observations,
interviews and discussions have been used. These showed that
the development of the teams was obstructed by:
• Insufficient participation in the change process, which resulted

in a strong mutual distrust and a limited knowledge of
working in teams.

• The lack of a clear goal of the implementation of teams.
• Insufficient available knowledge of change processes.

Check on results The results of the study in practice were checked by executing
four additional longitudinal studies. It shows that the validity of
the results exceeds the observed organisation. So lasting
improvement, using autonomous teams, is possible indeed.

318

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 318



Curriculum Vitae

Studie Ton van Kollenburg studeerde van 1983 tot 1988 Technische
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens
zijn afstuderen kwam hij voor het eerst in aanraking met
autonome taakgroepen bij een vrachtwagenfabrikant waar hij
onderzoek deed naar een geschikte kwaliteitscontrolemethodiek.

Vrachtwagen- Na zijn afstuderen trad hij in dienst bij de vrachtwagenproducent 
producent en vervulde daar logistieke en technische managementfuncties.

Een centraal element in deze functies was het overbrengen van
taken van stafafdelingen naar de productiecellen.

Farmaceutische Vanaf 1993 was hij werkzaam in de farmaceutische industrie, met 
industrie als een van de belangrijkste taken het begeleiden van de invoering

en ontwikkeling van de taakgroepen op de verpakkingsafdeling.
Op 1 januari 1996 werd hij hoofd van de verpakkingsafdeling,
waardoor hij continue aandacht bleef besteden aan zowel de
ontwikkeling van de taakgroepen op zich als aan de kwalitatieve
en kwantitatieve metingen van deze ontwikkeling.
Van 1996 tot 1998 volgde Ton van Kollenburg de
postacademische opleiding "Quality Assurance & Total Quality
Management" onder regie van de Technische Universiteit Delft.
Per 1 januari 1998 werd hij benoemd tot Qualified Person van de
verpakkingsafdeling, waarmee ook de formele
kwaliteitsverantwoordelijkheid binnen de afdeling kwam te liggen.

Consultancy Sinds 1 augustus 2001 is hij als senior consultant werkzaam bij
Blom Consultancy, waar hij productiebedrijven ondersteunt bij
het hanteren van de principes van het procesgewijs organiseren
gecombineerd met die van "lean manufacturing".

319

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 319



Literatuur

Alblas, G., Wijsman, E., "Gedrag in organisaties", Wolters-Noordhoff, Groningen, 1993

Algera, J.A., "Performance management in organisaties", Bedrijfskunde, jaargang 72, nr. 2, 2000

Amelsvoort, P. van, Scholtes, G., "Zelfsturende teams, ontwerpen, invoeren en begeleiden", ST-groep,
Oss, 1993

Amelsvoort, P. van, "Het programmeren en regisseren van veranderingsprocessen", ST-groep, Vlijmen,
1996

Amelsvoort, P. Van, "De moderne sociotechnische benadering", ST-groep, Vlijmen, 1999

Antoni, C.H., "Soziale und ökonomische Effekte der Einführung teilautonomer Arbeitsgruppen - eine
quasi-experimentelle Längsschnittstudie", Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 41, 131-
142, 1997

"Arbeidsomstandighedenwet", Staatsblad, 's Gravenhage, 1995

Arrow, H., "Stability, bistability, and instability in small group influence patterns", Journal of Personality
and Social Psychology, 72, 75-85, 1997

Ashby, W.R. "Self regulation and requisite variety", in: Emery, F.E., "Systems thinking", Penguin books,
1969

Bagchus, P.M., Kuipers, H., "Sociale Psychologie van organisaties, collegedictaat Technische Hogeschool
Eindhoven, 1985

Bales, R.F., "The equilibrium in small groups", in: Parsons, T., Bates, R.F., Shills, E.A., "Working papers
in theory and action", Free Press, Glencoe, 1953

Beenen, A., Koppens, J., Naber, J., Verschuur, F., "Spel zonder einde: Verbinden en delen van macht bij
organisatieverandering", Samsom, Alphen aan den Rijn, 2000

Belbin, R.M., "Managementteams, over succes en faalfactoren voor teams", Academic Service,
Schoonhoven, 1998

Biemans, W.G., van der Meer-Kooistra, J., "Case research voor bedrijfskundig onderzoek 1",
Bedrijfskunde, jaargang 66, nr. 1, 1994

Blau, G.J., Katerberg, R., "Toward enhancing research with the social information processing approach
to job design", Academy of Management Review, 7(4), 543-550,1982

Bolwijn, P.T., Kumpe, T., "Marktgericht ondernemen: management van continuïteit en vernieuwing", van
Gorcum, Assen, 1991

Brabants Dagblad, Brabant Pers, 's Hertogenbosch, 1999

Campion, M.A., Thayer, P.W., "Development and field evaluation of an interdisciplinary measure of job
design", Journal of applied psychology, 70, 29-43, 1985

Campion, M.A., "Interdisciplinary approaches to job design: a constructive replication with extensions",
Journal of applied Psychology, 73 (3), 467-481, 1988

Campion, M.A., "Ability requirement implications of job design: an interdisciplinary perspective",
Personnel psychology, 42, 1-24, 1989

320

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 320



Campion, M.A., Berger, C.J., "Conceptual integration and empirical test of job design and compensation
relationships, Personnel Psychology, 43, 525-553, 1990

Centraal Bureau voor de Statistiek, "Cijfers - ziekteverzuim particuliere bedrijven", www.cbs.nl, 2000

Christis, J., "Sociotechniek en de Arbo-wet", in: POST-Groep, "Onderweg naar nieuwe kantoren en
fabrieken", Kluwer bedrijfswetenschappen, Deventer, 1991 

Christis, J., "Braverman en de arbeidsprocesdiscussie", in: Huijgen, F, Pot, F.D., "Verklaren en ontwerpen
van produktieprocessen", Siswo, Amsterdam, 1995

Christis, J., Fruytier, B., "Sociotechniek tussen sociologische theorie en ontwerppraktijk", in: Eijnatten,
F.M. van (red.), "Als het maar stroomt!: Ulbo de Sitter, laveren tussen simpel en complex", van Gorcum,
Assen, 1995

Christis, J., "Arbeid, organisatie en stress, een visie vanuit de sociotechnische arbeids- en
organisatiekunde", Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1998

Cohen, S.E., Ledford, G.E. Jr., "The effectiveness of self-managing teams: a quasi-experiment", Human
Relations, vol. 47, nr. 1, 13-43, 1994

Cronbach, L.J., "Coefficient alpha and the internal structure of tests", Psychometrika, nr 16, pp. 287-334,
1951

Crosby, P.B., De weg naar kwaliteit, succesvol en doelgericht ondernemen", M&P, Weert, 1987

Cummings, T.G., "Self-regulating work groups: a socio-technical synthesis", Academy of Management
Review, 3, 625-634, 1978

Dean, J.W., Brass, D.J., "Social interaction and the perception of job characteristics in an organization",
Human Relations, 38(6), 571-582, 1985

Denison, D.R., "Sociotechnical design and self-managing work groups: the impact of control", Journal
of Occupational Behavior, 3, 297-314, 1982

Eijbergen, R. van, "De invoering en het effect van zelfsturende teams in organisaties", Lemma, Utrecht,
1999

Eijnatten, F.M. van, Sitter, L.U. de, "Moderne sociotechniek in Nederland", in: Huijgen, F, Pot, F.D.,
"Verklaren en ontwerpen van produktieprocessen", Siswo, Amsterdam, 1995

Eijnatten, F. van, Zwaan, A. van der, "Werk en loopbaan van Ulbo de Sitter", in: Eijnatten, F.M. van
(red.), "Als het maar stroomt!: Ulbo de Sitter, laveren tussen simpel en complex", van Gorcum, Assen,
1995

European Commission, DG III, "Pharmaceutical legislation - Medicinal products for human and
veterinary use - Good manufacturing practices", European Communities, Luxembourg, 1998

Ewijk-Hoevenaars, A.M. van, "Stroomsgewijs organiseren", in: Ewijk-Hoevenaars, A.M. van, Hertog, J.F.
den, Jaarsveld, J.C.M. van, "Naar eenvoud in organisatie", Kluwer Bedrijfsinformatie, 1995

Fay, N., Garrod, S., Carletta, J., "Group discussion as interactive dialogue or as serial monologue",
American Psychological Society, vol. 11, nr. 6, 2000

Feldman, D.C., "The development and enforcement of group norms", Academy of Management
Review, 9, pp. 47-53, 1984

Forsyth, D.R., "Group dynamics", Wadsworth Publishing Company, Belmont CA, etc., 1999

321

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 321



Furda, J., Meijman, T., "Druk en dreiging, sturing of stress", In: Winnubst, J.A.M., Schabracq, M.J.(red.),
"Handboek arbeids- en gezondheidspsychologie", Lemma, Utrecht, 127-144, 1992.

Geest, L. van der, "Hele taakgroepen en seksesegregatie", Paper voor minisymposium "Nieuwe
produktieconcepten, nieuwe kansen voor vrouwen?", Belle van Zuijlen instituut, Amsterdam, 1993.

Gerhart, B., "Sources of variance in incumbent perceptions of job complexity", Journal of Applied
Psychology, 73, 154-162, 1988

Goodman, P.S., Devadas, R., Griffith Hughson, T.L., "Groups and productivity: analyzing the
effectiveness of self-managing teams", in: Campbell, J.P., Campbell, R.J., "Productivity in organizations",
Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1988

Groot, A. de, "Zelfsturende teams als wonderolie (2), Compres, 2001

Hackman, J.R., Oldham, G., Janson, R., Purdy, K., "A new strategy for job enrichment", California
Management Review, vol. XVII, nr. 4, pp. 57-71, 1975

Hackman, J.R., Oldham, G., "Work redesign", Addison-Wesley, Reading (MA), 1980

Hackman, J.R., "The design of workteams", in: Lorsch, J.W., "Handbook of organizational behavior",
Prentice-Hall, Englewood Cliffs N.J., 1987

Hackman, J.R., "Groups that work (and those that don't)", Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1990

Handy, C., "Gods of management, the changing world of organizations", Souvenir Press, Londen, 1978

Harrison, R. "Understanding our organisation's character", Harvard Business Review, pp. 119-128, 1972

Hazendonk, J., Korff de Gidts, J., Ewijk-Hoevenaars, A.M. van, "De doelenmatrix als middel voor
integrale beheersing in zelfsturende teams", in: : Ewijk-Hoevenaars, A.M. van, Hertog, J.F. den, Jaarsveld,
J.C.M. van, "Naar eenvoud in organisatie", Kluwer Bedrijfsinformatie, 1995

Heiligers, R. "Ondernemen op de bus", Panta Rhei, ST-groep, Vlijmen, 1999

Herbst, P.G., "Socio-technical design: strategies in multidisciplinary research", Tavistock Publications,
Londen, 1974

Hermans, H.J.M., "Motivatie en prestatie", Swets en Zeitlinger, Amsterdam, 1967

Herzberg, F., "The motivation to work", John Wiley, New York, 1959

Hillebrand, B., Kok, R.A.W., "Betekenis en consequenties van theoretische generalisatie", Bedrijfskunde,
71, nr. 3, 76-81, 1999

Hoevenaars, A.M., "De produktie-organisatie -ontwerp en functioneren-", Technische Universiteit
Eindhoven (vertrouwelijk bedrijfsrapport), 1990

Hoevenaars, A.M., "Produktiestructuur en organisatievernieuwing: de mogelijkheid tot parallelliseren
nader onderzocht", Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven, 1991

Hofstede, G., "Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen", Uitgeverij Contact,
Amsterdam, 1991

Jaarsveld, J. van, "Resultaatgericht werken en zelfsturing", ST-groep, Vlijmen, 1997

Jongetjes, G.C., "Een onderzoek naar de oorzaken van uitval tijdens het strippen van tabletten en
voorstellen tot het verminderen van deze uitval", Afstudeerverslag H.T.S., Tilburg, 1983

322

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 322



Joosse, D.J.B., et al. , "Zelfstandig samenwerken in autonome taakgroepen: praktijkervaringen in industrie
en dienstverlening", COB/SER, Den Haag, 1990

Kalasek, D., "Sociotechniek binnen Productie - een haalbare zaak?", Afstudeerverslag Hogeschool
Gelderland, 1991

Karasek, R., "Control in the workplace and its health-related aspects", in: Santer, S., Cooper, C. (eds),
"Job control and worker health", Chichester, 1989

Keuning, D., Eppink, D.J., "Management en organisatie", Stenfert Kroese, Leiden, 1996

Kieffer, R.G., Diaz, M.E., "Reengineeering pharmaceutical quality processes: a case study - labelling",
PDA Journal of Pharmaceutical Science and technology, vol. 51, No. 1, 1997

Klaveren, M. van, "Hoe integraal is de sociotechniek? Ervaringen met onzekerheid en botsende belangen
in ontwerpprocessen", in: Huijgen, F, Pot, F.D., "Verklaren en ontwerpen van produktieprocessen",
Siswo, Amsterdam, 1995

Klaveren, M van , Tom, T., "Allround groepswerk: doen of doen alsof?", Tijdschrift voor
arbeidsvraagstukken, 11(1), 21-33, 1995.

Kloosterboer, P., "Leidinggeven aan verandering", Kluwer bedrijfswetenschappen, Deventer, 1993

Koen, M.M., "Samen sterk, een nieuwe produktie-structuur in een bestaande organisatie-cultuur,
Afstudeerverslag Technische Universiteit Eindhoven, 1991

Kollenburg et al., T. van, "Evaluatie taakgroepen Verpakking", Intern bedrijfsrapport, 1997

Kollenburg, A.J.C. van, "Logistiek", in "Farmaceutisch Technicus", Nefarma, 1999

Kollenburg, T. van, "Resultaten metingen PIT", Intern bedrijfsrapport, 2000

Kuipers, H., Amelsvoort, P. van, "Slagvaardig organiseren", Kluwer, Deventer, 1990

Kuipers, H., Eijbergen, R. van, "Expertise en anti-expertise in de sociotechniek", Gedrag en Organisatie,
nr. 6, pp 316-330, 1994

Kuipers, H., "De (on)macht van de sociotechniek: kritiek en repliek", in: Kuipers, H., Midden, C.,
Steensma, H., "Wie is aan zet? Het veranderen van individuen, groepen en organisaties", Elsevier/De
Tijdstroom, Maarssen, 1998

Kur, E., "The faces model of high performing team development", Management Development Review,
vol. 9, nr. 6, MCB University Press, 1996

Lacousiere, R.A., "A group method to facilitate learning during the stages of a psychiatric affiliation",
International Journal of Group Psychotherapy, 24, pp. 342-351, 1974

Lewis Beck, M.S. (ed.), "Basic Measurement - volume 4", Sage Publications, London, 1994

Maasakkers, J.P.G., Tabernal, P., "Logistiek traject Verpakking", interne bedrijfspublicatie, 1995

Manufacturing Result, intern bedrijfsrapport, 1999

Manz, C.C., Sims, H.P. Jr., "Business without bosses", John Wiley and Sons, New York etc., 1993.

Metsemakers, M., "Werkt hiërarchie nog?", Panta Rhei, ST-groep, jaargang 10, nr. 1, 2000

Middendorp, J., Koppens, J., "Effecten van taakgroepen op termijn bekeken, herhaling van het
COB/SER onderzoek uit 1989", NIA-TNO-rapport, 1996

323

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 323



Middendorp, J., Koppens, J.L.G., Joosse, D.J.B., Oostveen, F. van, "Toekomst voor taakgroepen: zes jaar
praktijkervaring in industrie en dienstverlening", AWVN/NIA-TNO, Haarlem/Amsterdam, 1997

Morgan, G., "Images of organization", Sage, Londen, 1986

Morgan, G. "Images of organisation", Sage, Londen, 1998

Mulder, F., "Inleiding kwaliteitsbeheer", syllabus Technische Hogeschool Eindhoven, 1979

Nieuwenhof, A.J.G. van den, Thomassen, C.P.G., "Onderzoek naar verkorting doorlooptijd van het
verpakkingsproces", Afstudeerverslag Hogeschool Eindhoven, 1992

Orpen, C., "The effects of job enrichment on employee satisfaction, motivation, involvement, and
performance: a field experiment", Human Relations, vol. 32, nr. 3, pp. 189-217, 1979

O'Reilly, C.A., Caldwell, D.F., "Informational influence as a determinant of perceived task characteristics
and job satisfaction", Journal of Applied Psychology, 64, 157-165, 1979

Paap, J. "Flexibiliteit: een tijdsverschijnsel of een complex probleem?", InterActie, intern
bedrijfsperiodiek, nr. 7, 2000

Peeters, M. Geest, L. van der, "Zelfsturende teams: de praktijk aan het woord", Kluwer
Bedrijfsinformatie, Deventer, 1996

Pugh, D.S., Hickson, D.J., Hinings, C.R., "Writers on organizations", Penguin Books, New York, 1982

Roo, K. de, "Zelfsturende teams bestaan niet", Personeelsbeleid, nr. 6, 2000

Rousseau, D.M., "Technological differences in job characteristics, employee satisfaction, and motivation:
a synthesis of job design research and sociotechnical systems theory", Organizational Behavior and
Human Performance, 19, 18-42, 1977

Rutjes, B., "Historie afdeling Verpakking", interne bedrijfspublicatie, 1989

Salancik, G.R., Pfeffer, J., "A social information processing approach to job attitudes and task design",
Administrative Science Quarterly, 23, 224-253, 1978.

Schein, E.H., "How culture forms, develops and changes", in: Kilman, R.H. (ed.), "Gaining control of
the corporate culture", Jossey-Bass, San Francisco, 1985

Schumacher, P.C., "Manufacturing System Design", Central Organization and Efficiency Dept., Philips
Electronic Industries, London, 1976

Simonse, L., Scholtes, G., Amelsvoort, P. van, "Loont het? Beoordelen en belonen van zelfsturende
teams", ST-groep, Vlijmen, 1995

Sitter, L.U. de, "Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren", Kluwer, Deventer, 1981

Sitter, U. de, "Moderne sociotechniek", Gedrag en organisatie, nr. 4/5, 222-252, 1989

Sitter, L.U. de, "Synergetisch produceren", van Gorcum, Assen, 1994

Sitter, U. de, "De onzichtbare hand", in: Eijnatten, F.M. van (red.), "Als het maar stroomt!: Ulbo de
Sitter, laveren tussen simpel en complex", van Gorcum, Assen, 1995

Sitter, L.U., "Het sociotechnisch perspectief", in: Huijgen, F, Pot, F.D., "Verklaren en ontwerpen van
produktieprocessen", Siswo, Amsterdam, 1995

Spitz, H., Sadock, B. "Psychiatric training of graduate nursing students", New York State Journal of
Medicine, June 1, pp. 1334-1338, 1973

324

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 324



Stoker, J.I., "Leidinggeven aan zelfstandige taakgroepen", Van Gorcum, Assen, 1998.

Stone, E.F., Gueutal, H.G., "An empirical derivation of the dimensions along which characteristics of
jobs are perceived", Academy of Management Journal, 28, 376-396, 1985

Südmeier, W.C.H., "Van werken naar samenwerken", Afstudeerverslag Katholieke Universiteit Nijmegen,
1995

Taber, T.D., Beehr, T.A., Walsh, J.T., "Relationships between job evaluation ratings and self-rating of job
characteristics", Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35, 27-45, 1985

Taber, T.D., Taylor, E., "A review and evaluation of the psychometric properties of the job diagnostic
survey", Personnel Psychology, 43, 567-500, 1990

Taylor, F.W., "Scientific management", Harper & Brothers, New York, 1947

Thomas, J., Griffin, R., "The social information processing model of task design: a review of the
literature", Academy of Management Review, 8(4), 672-682, 1983

Tuckman, B.W., Jensen, M.A.C, "Stages of small-group development revisited", Group & Organization
Studies, vol. 2, pp. 419-427, 1977

Turner, A.N., Lawrence, P.R., "Industrial job and the worker, an investigation of response to task
attributes", Harvard University, Boston, 1965

Veld, J. In 't, "Organisatiestructuur en arbeidsplaats", Elsevier, Amsterdam, 1981

Verhoeven, W. "Managen zonder hiërarchie", Uitgeverij H. Nelissen, Baarn, 1991

Verhoeven, W., IJsselsteijn, H., "Implementeren van coaching en zelfsturing: 10 tips", Opleiding &
Ontwikkeling, nr. 5, 1996

Vogelaar, A.L.W., "Arbeidssatisfactie: een consequentie van behoeftenstructuur en kenmerken van werk
en werksituatie", Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 1990

Vogelaar, A.L.W., Vlist, R. van der, "Het job characterics model en taakherontwerp", gedrag en
Organisatie, 8(2), 65-87, 1995

Vries, E. de, "Verbetering Logistiek Verpakkingstraject", interne bedrijfspublicatie, 1999

Wall, T.D., Kemp, N.J., Jackson, P.R., Clegg, C.W., "Outcomes of autonomous workgroups: a long-term
field experiment", Academy of Management Journal, vol. 29, nr. 2, 280-304, 1986.

Warmerdam, J., "Flexibilisering binnen grenzen. Een onderzoek naar organisaties en kwalificatieprocessen
in een drietal grote ondernemingen in de voedingsmiddelenindustrie, het verzekeringswezen en het
omroepbedrijf." Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jaargang 8, 3, 213-225, 1992.

Weber, M., "The theory of social and economic organization", Oxford University Press, New York,
1947

White, S.E., Mitchell, T.R., "Job enrichment versus social cues: a comparison and competitive test",
Journal of Applied Psychology, 64, 1-9, 1979

Wissema, J.G., Messer, H.M., Wijers, G.J., "Angst voor veranderen? Een mythe!", van Gorcum, Assen,
1993

Zwaan, A.H., "Ontwerp van organisatie-onderzoek", van Gorcum, Assen, 1984

Zwaard, A.W. (eindredactie), "Praktijkgids arbeidsveiligheid", Samsom, Alphen aan de Rijn, 1999

325

eindstuk.qxd  16-2-2003  23:33  Page 325


	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	1. De moderne sociotechniek
	2. De elementen van de moderne sociotechniek
	3. De beschrijving van het onderzoek
	4. Naar taakgroepen op een farmaceutische verpakkingsafdeling
	5. De ontwikkeling van de kwaliteit van de organisatie
	6. De ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid
	7. De ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeidsrelaties
	8. De ontwikkeling van de bedrijfsmatige prestaties
	9. Het veranderingsproces
	Samenvatting
	Summary
	Curriculum Vitae
	Literatuur



