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Abstract 
The research on which this document reports, was conducted at Raab Karcher Bouwstoffen. The 
project concentrated on parts of one main issue: organizational change. The proces of change and 
the future of this process has been of special concern. Designing a model with which the 
organisation was able to continu the further organizational change was the most important goal. 
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Summary 

Introduction 
This report is the result of a research project carried out as final part of the Masters Programme in 
Industrial engineering and management science at the University of Technology Eindhoven. The 
research was conducted in a builders merchant Raab Karcher Bouwstoffen (RKB). 

Raab Karcher Building materials (RKB) 
RKB AG is a daughter company of the German Stinnes Logistics, and is stated in over three
hundred locations all over Europe (Germany, France, Poland, Hungary, Czech). In Holland RKB 
has 26 establishments, about 750 employees and a return of sales of 242 Euro over 1999. 
RKB is a wholesale dealer and stockkeeping company of building materials and tiles. Adviser, 
seller and designer of completion-building like kitchens and bathrooms but also seller and adviser 
of construction-materials like stones, sand, wood, concrete etc. The products are used in house
building (the most), utility-building, road- and bridge-building. Not only are the materials delivered 
from stock, they are also transported directly from the supplier to the consumer. 

The establishments are organised in four regions (North, East, Southeast and Southwest) and 
three stand-alone establishments, which are all controlled by the management at the head-office in 
Vught. In Vught top-management is separated in the departments: finance and control, IT and 
logistics, marketing and purchase, personnel and organisation. 
Each region consists of a head-establishment, which has the regions main warehouse, the 
administration, and logistic planning and several satellite-establishments, which are smaller selling
points, within a radius of about 50 kilometres. 
By having a lot of knowledge about building-materials, RKB hopes to outperform all other 
organisations in the branch. About two years ago top-management has introduced a new strategy 
that has to lead to the increase of the brutomarge up to 4,5%. The new national structure is a part 
of the new strategy of RKB, but also a lot of other organisations in the construction business show 
the same structure changes. The national structure gives whole-sale advantages and the regions
structure gives the opportunity to flexibility. 

Theoretical background 
For the complex situation of RKB, theory about organisation change at different levels will be 
needed. This theory is used in the research of the current situation. 

Changes in and around organisations make it necessary for organisations to adjust the policy. The 
role of consumers has become more important. 
To be able to satisfy the customers, organisations first have to be flexible. To be flexible 
organisations must be at least controllable. Controllability of the different departments within the 
organisation demands at least a guaranteed quality of work. 

Integral Organisational Renewal (IOR) is an qpproach that tries to improve the three functional 
claims simultaneously. IOR defines the three functional claims as follows: Quality of work is the 
balance between regulation viability's and demands in regulation; Controllability is the balance 
between control viability's and demands for control; Flexibility is the balance between change 
viability and demands for change. There has to be balance between demands and possibilities . 
IOR aims at the future of the organisation. To prevent resistance in organisation-changes, it is 
important that the employees participate in the changing process. To have the organisational 
change be successful the tuning of the strategy, structure, technology and culture is important. 

Sociotechnical systems (STS} is a management science which focuses on the relationship between 
the division of labour on one side, and effectiveness and quality of work on the other. The leading 
design principle is the minimum of amount of division of labour in order to form simple 
organisations with complex tasks instead of complex organisations with simple tasks. 
The basic structure of an STS consists of independent teams with clearly restricted and "whole 
tasks". For this the teams need enough control capacity. 
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The control capacity depends on the employers possibilities to deal with problems in his job. The 
employer's capacity and job limit these possibilities. So the job can be split in execution of the job 
and control of the job. Commitment of the employee depends on the control capacity. 
To react to the changes in the environment a control cycle can be set up. This structure consists of 
the following aspects: 

3. Integral judgement ----i►• ,. lnterlera 

t 
2. Determine deviation 

t ~ 
Internal control 

\ 
Memory 

I External control 

1. Observe I . ' 4 .. : __ E_x_e_c_u_ti-ve-ta_s_k __ t-1- . 
Figure 1: The control cycle [32] 

Organisation culture 
The organisation culture is becoming more important in the organisation theory. It deals with the 
common norms and values of the organisation members. For the description of the organisation 
culture the following points are used: 

• Clearness of the objectives; • The aim on results ; 

• Decision making; • Development and promotion; 

• Integration; • Status; 

• Style of management; • The will to change; 

• Vitality; • The persuasion of change; 

• Rewards; • The organisations history. 

Internal Communication is the process of data interchange between persons who are a part of the 
same organisation. There is a continuous form of information exchange and a process between to 
persons of an organisation. 

The assignment 
The new strategy led to a new integrated national structure and new national systems. With the 
new structure, consisting of regions, the allocation of work within the establishments changed. 
With new national systems the processes are tend to be standardised: 

• Fuwa (Job appraisal): Job- and department-descriptions for the organisation are made to get 
a more standard and national known appearance; 

• ASQ (the information system): The regions are connected by the central computer in Vught. 
After some time it became clear that there were differences in performance between the regions. 

Table 1: Performances of three regions 

));)) raab_rch_ 
>) > ! )( ):.i\ \ '!:;t ( •fi 1:!f"f 

Return of sales 
Result 
Bruto marge (%) 

~) ~ i, ,..~kan;;he, 
> >' , ·u, ,1..,..,,.,~f tt.:, 

in fl. In Euro 

98mln. 44,54 min. 

2,9mln. 1,32 min. 

3 

in fl. in Euro in fl. in Euro 

209 min. 95mln. 172 min. 78,2 min. 

8,5mln. 3,86 min. 2,8 min. 1,27 min. 

4,1 1,6 

IV 



The problem is defined as follows : 
Because of the lack off agreement between the decentral processes and the national policy, the 
mutual insight in the activities is not clear. There is no mutual trust between the central and 
decentral level. 

After a first analyses the problem looks like: (Figure 2) 
.. •; 

The establishments 

__ .,.►,1 New workprocesses ! 
! ............................ ........ ............ ........... .. 1 

workprocesses 

Figure 2: Model of the problem situation (model of research) 

The true workprocesses in the establishments are still influenced by the old situation (policy, rules 
and workprocesses). This influence leads to a deviation. For the research the following assignment 
is formulated: 

Contribute to the further integration of the regions in the national policy of RKB. 

A model will be designed that will make it possible to tune the organisation more efficient, so that 
the national policy fits with the workprocesses and the other way around . 
The research plan is divided in three phases: 

Data collections 
Orientation and broad diagnose: Four aspects from the theory are chosen for the research, 
because these aspects are of importance on both levels. In the first three aspects the head-office 
makes clear how the establishments have to work. The forth aspect has a great impact on the 
different establishments: 
• Strategy; 
• Structure; 
• Systems; 
• Culture. 

At the head-office data about these four aspects will be collected. Most data can be found in RKBs 
national policy. Also at several decentral units data about these four aspects will be collected . 

Further diagnose and analyses: After a discussion the assignment will be limited. For the further 
diagnose and the analyses one function will be chosen. The "baliemedewerker" is the function of 
interest, because: 
• Sales is an important part of the RKBs processes; 
• The counter-worker uses the information system; 
• The counter-worker interacts with the customers. 
The data collection will be held in Roosendaal because of the figures of the average productivity 
per employee: Roosendaal has the lowest average productivity per employee (FTE). 

At the counter the job of the counter-worker will be observed. The following data will be collected: 
• The workprocesses; 
• The use of the information system; 

> >; >, ,_.b karcfler 
>)) ''<11 :,Y"_;t ,:,f /111• 
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• Interaction with the customers; 
• The structure; 
• The establishments strengths; 
• The organisations culture; 
• The bottlenecks . 

Job-description, procedures and other data which are used by the employees at the counter will 
also be collected . 
Information will also be collected in the establishment Roosendaal , so it will be possible to get to 
know the establishment and its rules, where the counter-worker are a part of. 

Data analyses 
In this phase the collected data will be analysed . Bottlenecks will be categorised in symptoms and 
causes. The differences in culture and communication between the establishments and the head
office will be considered. 

Design 
In this phase a model which will support the integration will be designed. 

Research Methods 
The data required in the first phase . are collected with different methods like analyses of 
documentation, interviews, participate and observe, discussion, inquiry and literature studies. 
During the data-collection the researcher played the role of a facilitator between the head-office 
and the counter-worker. This method has been chosen to improve the communication between the 
two levels and to collect more sensitive information that is hard to collect by just interviewing and 
observing. 
For the analyses of the bottlenecks a derived method of Porras' flow-analyses is used . With this 
method organisational problems are analysed so the causes of the bottlenecks can be found . The 
bottlenecks will be divided in symptoms, bottlenecks and causes. 
For the analyses of the flexibility, controllability and quality of work a checklist and the literature is 
used to analyse the current situation of RKB. The national policy is also interpreted and compared 
with the checklist and literature. 
To analyse the culture and communication of RKB, the data of the different levels are compared 
and interpreted with the literature. 

The results 

The head-office 
The strategy of the head-office aims at the objective to become a national organisation. To become 
a national organisation the processes, prices, structure, systems and outward appearance are 
standardised. At the head-office a set of directives and procedures are subscribed for the decentral 
units. The structure, the head-office formulated , divides the organisation into four regions . Each 
region operates as a nearly independent organisation and is managed by the head-office. The 
head-office is responsible for the long-term co-ordination of the regions in the following 
departments: 
• Marketing and purchase; 
• IT and Logistics; 
• Finance and control; 
• Personnel and organisation. 
Each region has a head-establishment which has the task to support sales, and the overall co
ordination of the region . The following departments are centralised in the head-establishment: 
• Regions management; 
• Expedition; 
• Warehouse; 
• Finance; 
• Knowledge. 
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The satellite-establishments, which have a limited warehouse and a limited knowledge, work mainly 
as selling points. Customers with specific questions are sent to the head-establishment. 
Before the new structure, the establishments worked independent from one another, but now the 
establishments have to co-operate. At the head-establishment four departments for the region are 
centralised: administration, logistics, construction (sales) and completion building (sales). 

With the new structure a new communication-structure was put in usage: 
• Staff discretion: Once a month for the leading director, the members of the staff (I& T manager, 

M&P manager, F&C manager, P&O manager) and the director New Business; 
• Management Comite: Once in two months the MC is planned for the leading director, the staff 

and the regions directors; 
• Commercial discretion: Once in two moths the leading director, the M&P manager, director 

New Business, F&C manager, the regions directors, and one or two of the regions assisting 
directors come together; 

• Product-management discretion; 
• Administrators discretion. 
The prescribed communication structure is mainly the vertical communication between the head
office and the heads of the departments of the regions. 

ASQ (Advanced Software Quality) is the name of the information system which is used to support 
the organisations processes. Directives, procedures and a manual control the use of the system. 
The job-appraisal system (fuwa) is used to control the existing departments and functions of the 
decentral units. The system is implemented to support the fine-tuning between the functions and to 
make the decentral units more transparent. 

According to the prescribed function . the counter-worker has to: 
• Sell construction products and give advice to the customers; 
• Use the computer to find out whether the products are on stock; 
• Use the computer to make a coupon for the customer of the sold products, at the right price. 
• To collect cash-payments; 
• To keep the surroundings clean. 
The culture of the organisation is influenced by the culture of the construction business, which has 
some specific features: 
• The branch has an honest, straight on culture; 
• The branch is traditional; 
• Customers are loyal to their suppliers; 
• Top management in the branch is changing, becoming more modern . 

The counter-worker in Roosendaa/ 
The workers at the counter do have a lot of knowledge about construction materials, so they are 
able to give good advises to the builders. Because most builders are regular customers, the sphere 
is friendly and informal. The counter-sales have become a more important part of the RKB 
Roosendaal. 
The counter-workers know the system very well, that is why they have taken over some tasks of 
other departments. They are responsible for tasks they are not supposed to do considering fuwa 
and the head-office. 

The establishment Roosendaa/ 
The new procedures and the directives are not clear to the employees; they do not know their tasks 
and responsibilities. Because of this, the situation has become inefficient and in case of failure it 
takes a lot of time to respond to it. 
The employees in Roosendaal feel that they have become a very small part of a big organisation. 
Most of them do not know the management team in Vught. Because of this the employees are less 
motivated. 

The organisation culture in Roosendaal: 

) ); , I ,..., k,af'Che,r 
>)> ·,C,t /\V".0 !,)111::, 
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• Because of the changes the goals for the employee have become less motivating and less 
clear; 

• The information system is not used like it should be. The information used to make decisions is 
not correct and because of that it can not be used effectively; 

• The integration of the establishments in the national policy is not going well. The employees do 
not know enough about meaning of the changes and because of that there is resistance to the 
changes. This is because of the lack off communication; 

• The returns on sales are very important for the organisation; 
• Decisions are not taken at higher levels, because of the lack of delegation; 
• The last few year a lot of new personnel is hired by RKB; 
• The employees resist to changes; 
• Different cultures are integrated because every establishment has a different past. 

The facilitator 
The researcher played the role of facilitator during the collection of data. In this role the problems 
were exchanged between the head-office and the counter-workers. The main purpose of the 
facilitator was to start the communication between the both levels. 
After a while the counter-workers became very positive about the exchange of information and 
about the idea of writing new guidelines for the application . 
Some small problems at the counter were solved and both the employers of the head-office and the 
counter-worker were satisfied about the start of the communication . 

The analyses 
The analyses of the bottlenecks led to two main causes: 
• The communication between the to levels is irregular and not smooth; 
• The knowledge about the information system is not enough; 

The main reason why the quality of work, the controllability and the flexibility of Roosendaal is not 
high is because of the fact that execution of the task and the control of the task is not integrated. 
• Quality of work: The demand for regulation is higher than the regulation viability's . This leads to 

an ineffective state; 
• Controllability: The demand for control is higher than the control viability's . This leads to an 

ineffective state; 
• Flexibility: The organisation is not flexible because of the state of Quality of work an 

controllability 

Because of the lack of communication between both the levels, the understanding of each other is 
minimal. The information from the decentral units does not reach the head-office and it is the same 
the other way around. 
• The employees do not know the procedures and rules of the head-office. The internal 

information flow in the organisation is not smooth; 
• Because of this interaction between the both levels is not efficient and not effective. 

The model of integration 
The model that can be used to continue the integration of the establishments in the national policy 
consists of two phases: 
1. Improvement of the internal communication ; 
2. Improvement of the flexibility at the operational level. 

1. Improvement of the communication; 
• Informing. The head-office has to communicate the long-term objectives (strategy, 

structure, systems) and the decentral units have to communicate the real processes and 
the bottlenecks. 

) ) ; ' :, ,..,, lalrcher 
> >) ·'(1;~v-.; tu t tu: , 

The strategy, structure and systems (procedures and rules) have to be documented and 
kept at the establishments, so that in the future every organisation member is able to look 
up these aspects. 
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• Interaction. In the interaction both levels have to reach consensus about the changes. In 
this interaction it will be possible to improve not only the communication, but also the 
relation between the two levels. For this purpose an integral working group will be set up, 
which has the assignment to find solutions for the existing bottlenecks. In this group one or 
two members of the head-office and about 10 members of the region will take place. In an 
informal meetings they will set up a control cycle (Figure 1 ). 

2. Improvement of the flexibility; 
The purpose of this phase is to increase the quality of work. For this, the control capacity for 
the decentral departments and operational workers has to increase. For this purpose the 
current department meetings have to change. 
The departments members are going to control their own processes by setting up a control 
cycle (Figure 1) and when necessary an interaction with the head-office. 

The conclusions and recommendations 

Conclusions 
• The main causes of the integration problems of RKB are: 

A lack of internal communication between the head-office and the decentral units; 
A lack of quality of work at the operational level, and because of that also a lack of 
flexibility; 
A lack of knowledge of the information system. 

• The strategy chosen fits with the developments in the building industry; 
• The cause of separation of execution and controlling can be found in the prescribed structure 

and systems; 
• The changes in RKB are to much top-down; 
• The employees have shown that they are willing to participate and to change; 
• ASQ has been implemented even though the organisation was not ready for it; 
• The national culture of the building industry differs from the decentral organisation culture 

Recommendations 
Strategy: 
• Reformulate the organisations mission in clear terms, so the operational level can be motivated 

more by it; 
• Include the desired culture in the strategy; 

Organisational structure 
• Integrate the selling and processing of orders; 
• Investigate the possibilities of combination and integration of functions . 

Communicational structure 
• Improve the communication by the given method . To support the new communicational 

structure the MC should be planned more frequent; 
• The introduction of the work-group should get much attention; 
• Implement the work-groups in the four regions at the same time, so experiences can be 

exchanged and evaluated; 
• The MC should be held more frequent to evaluate the results of the work-groups; 

The systems 
• Set up an integral administrative organisation consisting of directives and procedures. Give the 

regions enough space to fill in their own methods of operation; 
• Decentralize responsibilities . These can be controlled by process indicators; 
• Give the employees new application training, and make use the experience and possibilities of 

external training bureau's; 
• Develop and make use of the system to improve communication. 

>>;,, ,..a,karch., 
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Organisational culture 
• Let management play a role in the process of culture change by setting them as an example in 

use of ASQ and participation; 
• Give the organisations new managers the responsibility for the change of culture. 
• Stimulate to improve at all levels. 

> >; > > ,..a, karclter 
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Hoofdstuk 1: lnleiding 

1 lnleiding 
Dit rapport is het resultaat van het afstudeeranderzoek dat uitgevoerd is bij Raab Karcher 
Bouwstoffen in Vught. Met dit afstudeeranderzoek wordt mijn studie Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit afgerond. 

Binnen Raab Karcher Bouwstoffen zijn sinds twee jaar grate organisatorische veranderingen 
gaande. Niet alleen is er een nieuwe, meer integrale structuur opgezet, ook het 
informatiesysteem en daarmee het administratieve systeem heeft een compleet andere invulling 
gekregen. Deze veranderingen hebben geleid tot ondoorzichtigheid en daarmee 
ongestructureerdheid in delen van de organisatie. 
Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het integratiepraces van de 
verschillende vestigingen. Op de lange termijn zal deze integratie moeten leiden tot een 
doorzichtige organisatie waarbinnen de pracessen volgens standaard procedures verlopen. 

Raab Karcher Bouwstoffen is een grate bouwmaterialenhandel met vestigingen verspreid over 
heel Nederland. In hoofdstuk twee zal een beschrijving gegeven warden van de organisatie en 
haar producten, en de markt. 
De theorie die voor het onderzoek van belang is, wordt in hoofdstuk drie in een korte 
samenvatting weergegeven. 
In hoofdstuk vier warden het probleem, de opdracht en het plan van aanpak uitgediept. 
In hoofdstuk vijf komen de methodes die gebruikt warden bij het onderzoek aan de orde. 
De resultaten van het onderzoek warden in hoofdstuk zes weergegeven, waarin de invulling van 
de organisatie zoals deze volgens het nieuwe nationale beleid hoort te zijn. 
Vervolgens warden de werkelijke werkpracessen van een gekozen functie in een geselecteerde 
vestiging uitgewerkt. Hoofdstuk zes eindigt met een weergave van de knelpunten. 
Het zevende hoofdstuk is gewijd aan de analyse van de bestaande situatie. De knelpunten 
warden met elkaar in verband gebracht om de symptomen van de knelpunten en de 
basisoorzaken te scheiden. Verder warden de kwaliteit van arbeid, de beheersbaarheid en de 
flexibiliteit van de organisatie onder de loep genomen. 
Hoofdstuk acht bevat een model voor verdere integratie van de vestigingen in het landelijke 
beleid. 
Tot slot wordt in hoofdstuk negen het geheel afgesloten met de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2: Raab Karcher Bouwstoffen 

2 Raab Karcher Bouwstoffen 
In dit hoofdstuk wordt de herkomst van Raab Karcher Bouwstoffen weergegeven (2.1 ). De 
organisatie en de structuur Raab Karcher Bouwstoffen warden in 2.2.1 beschreven . Daarna 
komt de organisatie zoals deze opereert in Nederland aan de orde. De markt waar RKB zich in 
beweegt wordt toegelicht in 2.2 .3. In 2.2.4 is een globale weergave van het bedrijfsproces terug 
te vinden. 

2.1 VEBA en Stinnes 
Raab Karcher Bouwstoffen is een zelfstandige dochteronderneming van de Duitse Stinnes AG, 
die een dochter is van de wereldwijd opererende, Duitse holding, VEBA. 
VEBA is een onderneming die wereldwijd 117.000 werknemers in dienst heeft en een omzet 
genereert van 43 miljard Euro. De core business van VEBA is: elektriciteit, chemie, olie en 
telecommunicatie. Andere divisies zijn: distributie & logistiek, onroerend goed management en 
de chip industrie. 
Een zeer goed functionerend onderdeel van VEBA is de distributie en logistiek die internationaal 
bekend staat onder de naam Stinnes AG. Met meer dan 1.500 locaties wereldwijd is Stinnes 
een van de belangrijkste logistieke ondernemingen. Stinnes verleent zijn diensten aan 
ondernemingen in de chemie, bouwstoffen, de groothandel en overige materialen en heeft een 
leidende marktpositie is deze sectoren. In de onderstaande tabel en figuur zijn resultaten 
weergegeven die een indicatie geven van de omvang en de werkzaamheden van Stinnes. 

Tabet 1:Totaalcijfers van Stinnes in 1997 en 1998 

STINNES 11/E 
l»:1i~l i<., -

Omzet 
- Transport 
- Chemie 
- Bouwstoffen 
- Materialen 
- Groothandel 
- Overig 

lnvestering 
# werknemers 

29,76% 
19,96% 
20,16% 
17,89% 
1,59% 
10,65% 

Euro (in min} 

13.540 

493 

+/-

% 
+10,3 

+32,6 
+3,8 

In onderstaand figuur wordt de structuur van Stinnes, waar Raab Karcher onder valt, 
weergegeven (vergelijk Figuur 1 ): 

• > 

Figuur 1: Structuur van Stinnes [45] 
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Raab Karcher AG de grootste bouwstoffenleverancier van Europa met een ruim assortiment 
aan producten en constructieondersteuningen, met meer dan 6.000 medewerkers, verdeeld 
over 300 locaties in Europa (Duitsland, Frankrijk, Polen, Tsjechie, Hongarije). RKB kwam in de 
jaren zestig vanuit Duitsland naar Nederland. 

2.2 Raab Karcher Bouwstoffen 
Raab Karcher Bouwstoffen (RKB) is een voorraadhoudende groothandel in bouwmaterialen en 
tegels. Zij houdt zich bezig met het adviseren, verkopen, ontwerpen en monteren van keuken
en badkameropstellingen en advisering, verkoop, import, export en distributie van 
bouwmaterialen en tegels. 
Het assortiment loopt uiteen van ruwe bouwstoffen tot zeer luxe afbouwmaterialen zoals 
keukens en badkamers, van kleine hoeveelheden tot bulkpartijen. De verkoop en handel in 
bouwstoffen gebeurt zowel vanuit magazijn als rechtstreeks vanuit fabrieken die als leverancier 
gecontracteerd zijn . Producten zijn: stenen, zand, cement, dakpannen, beton, hout, 
isolatiematerialen etc. Deze producten warden met name gebruikt in de woningbouw, 
utiliteitsbouw of voor grond- weg- en waterbouw (GWW). RKB is sterk gericht op de 
woningbouw en het minst op de grond-, weg- en waterbouw. Oak particulieren kunnen zowel 
voor ruwbouw als voor de afbouw materialen bij RKB terecht. 

2. 2. 1 De organisatie en de structuur 
Momenteel heeft RKB in Nederland zesentwintig vestigingen met in totaal circa 750 
werknemers en een jaarlijkse omzet van ruim 500 miljoen gulden (227 miljoen Euro). 

Tabel 2: Totaalcijfers van RKB Nederland in 1997-1999 (15, 38, 39) 

))> ) ,.,.b-rc:her , ..,. .. ,."..,'-"' 
) ) ) l X )ilW'S Tf.'> f !f."fl 

Omzet 
lnvestering 
Resultaat* 
Bruto marge 
# werknemers 

(" Euro 1 min.) 

242 
12,5 
5,7 

+/- (1998-1999) 

% 

9,8 
119 
4,8 

2,23 

Ruim twee jaar geleden heeft de directie van RKB Nederland een strategieaanpassing 
voorgesteld . Een onderdeel van de nieuwe strategie is het opzetten van regio's bestaande uit 
verschillende samenwerkende decentrale eenheden geweest. 
Zodoende is er een reorganisatie gestart waarbij de organisatie in Nederland is opgesplitst in 
vier regio's . Deze regio's, bestaande uit verschillende samenwerkende decentrale eenheden, 
hebben een regiodirectie aan het hoofd en opereren onafhankelijk van elkaar op de bouwmarkt. 
ledere regio wordt op haar beurt ondersteund door een aantal staffuncties van het hoofdkantoor 
in Vught. 
Op het hoofdkantoor wordt het algemene landelijke beleid en op de vakgebieden marketing & 
inkoop, personeel & organisatie, financien & administratie en logistiek & informatietechnologie 
ontwikkeld. 
Een regio bestaat uit een hoofdvestiging en verschillende satellietvestigingen binnen een straal 
van circa 50 kilometer. De hoofdvestigingen zijn volledige verkooporganisaties en hebben de 
beschikking over een groot magazijn en bieden ondersteuning aan de satellietvestigingen op 
logistiek en administratief terrein. De satellietvestigingen, die over het algemeen kleiner zijn, 
beschikken over minder middelen en zijn zodoende beperkt in de verkoop en het verlenen van 
service. Klanten die niet afdoende geholpen kunnen worden als gevolg van de beperking in de 
aanwezige middelen en kennis, worden dan doorgestuurd naar de hoofdvestiging. 
De regio's opereren zelfstandig van elkaar op de bouwmarkt, maar er vindt op verschillende 
manieren wel samenwerking plaats: workshops, uitwisselen van kennis en ervaringen, en 
synchroniseren van bepaalde taken en processen. De samenwerking wordt gecoordineerd door 
het centrale beleid van het hoofdkantoor. 

>>!> J ,..i,,u,n:::1te, 
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Hoofdstuk 2: Raab Karcher Bouwstoffen 

In de onderstaande figuur wordt de structuur van RKB als landelijk organisatie weergegeven 
(vergelijk Figuur 2): 

ooser,i:Ja 
e 

_, ,J.. T ;. 

Terneuz~n 

Buiten de regio's om zijn er een aantal zelfstandige decentrale eenheden die als stand-alone 
vestigingen functioneren . Deze stand-alone vestigingen liggen te ver buiten de bestaande 
regio's, ze warden zodoende niet bij een regio ingedeeld. 

2. 2. 2 Visie en doe/stelling van Raab Karcher Bouwstoffen 
De visie van Raab Karcher Bouwstoffen is in Nederland marktleider te worden op het gebied 
van toelevering van bouwmaterialen. In deze visie is dit alleen mogelijk als bij deze activiteiten 
een toegevoegde waarde wordt opgebouwd in de vorm van kennis. 

"Kennis is echter al/een dan van waarde a/s zij ook a/s zodanig op a/le niveaus ervaren wordt 
door onze relaties. Kennis die tot beter kunnen /eidt! 
Oat vraagt van de medewerkers kennis van materialen en toepassingen, zodanig dat die kennis 
toepasbaar, overdraagbaar en actuee/ is. 
Daar waar onze kennis door samenwerking met andere kennisbronnen sterk is te verhogen, zal 
zeker samenwerking aangegaan warden. Want ook: weten waar ze er al/es van afweten is 
kennis! Voor de klanten is kennis relevant als zij objectief, toepasbaar en compleet is op de 
volgende terreinen: 

• producten, toepassing, innovatie; 
• esthetiek, kleur, structuur; 
• logistiek, op tijd, compleet, tegen de /aagst mogelijke kosten; 
• informatie, communicatie, showroom; 
• financien, garanties, betrouwbaarheid; 
• bouwregelgeving; 
• milieu. 

Deze kennis wordt als toegevoegde waarde uitgedragen en gecommuniceerd naar de afnemers 
en potentiele afnemers. Oit is nodig om uiteindelijk de ambitie waar te maken: in Nederland 
marktleider warden." 1 

De doelstelling die RKB gesteld heeft is het behalen van een omzet van 1 miljard gulden met 
een brutomarge van 4,5 % in 2002. RKB heeft daartoe de strategie aangepast en hoopt dit doel 
te bereiken door: 
• aan te sluiten bij de landelijke tendens van de bouwnijverheid; 
• de vestigingen in regio's samen te laten werken en centraal aan te sturen, zodat er een 

kostenvoordeel behaald kan worden. 

1 
Citaten uit de omschrijving van de visie en missie van Raab Karcher Bouwstoffen, 1998. 
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2.2.3 De marld 
Bouwondernemingen zijn actief bezig met het aanpassen van de strategie om op deze manier 
in te spelen op de veranderende markteisen. De veeleisende klanten en de enorme diversiteit 
aan bouwmaterialen hebben ertoe geleid dat de bouwondernemingen zich aan moeten passen 
aan de markt. Met deze aanpassing wordt tevens ingespeeld op de stagnerende groei in de 
woningbouwmarkt en de lichte stijging van de GWW (grond-, weg- en waterbouw) en 
utiliteitsbouw. Door middel van fusies en overnames proberen de bouwondernemingen voordeel 
te behalen uit schaalvergroting en zo hun marktpositie te versterken (zie bijlagen 13, 14, 17 en 
18). 
Onder de naam Raab Karcher Bouwstoffen gaan de decentrale regio's met een nationaal beleid 
als een landelijke organisatie opereren op de bouwmarkt. Met deze structuur wordt er 
ingespeeld op de voordelen van schaalvergroting en tegelijkertijd kunnen de regio's voor een 
deel hun regionale karakter behouden. Op die manier probeert zij de concurrenten 
(Bouwcenter, Pontmeyer, lmabo, NBM, de Boo en van Neerbos) voor te blijven . In 
onderstaande tabel staan de interne en externe ontwikkelingen weergegeven die zich in en om 
de organisatie Raab Karcher Bouwstoffen afspelen. 

De bedrijfstak bouwnijverheid ontwikkelt zich voorspoedig. Na een stijging van de 
bouwproductie met ruim 2% in 1998 wordt voor 2000 een productiestijging verwacht van 3%. 
Voor de middellange termijn (2001-2004) is het vooruitzicht minder positief: een gelijkblijvende 
productie of een lichte stijging. 
De bedrijfstak groothandel in hout- en bouwmaterialen maakte in de afgelopen jaren een 
bovengemiddelde groei door. De omzet nam in 1998 met 10% toe. De oorzaak ligt in de 
oplopende bouwproductie en investeringen in woningen en infrastructuur. In de komende jaren 
moet de groothandel werk maken van kwalitatief goede en milieutechnisch verantwoorde 
producten . Als gevolg daarvan komt de nadruk steeds meer op advisering te liggen. 
De Rabobank wijst er in het rapport "Cijfers & Trends" (1998) op, dat de consument naar meer 
kwaliteit vraagt, meer comfort en keuze wil en een grotere invloed heeft op aankopen en 
beslissingen. De groothandel moet er dus voor zorgen, zo vroeg mogelijk bij het bouwproces 
betrokken te raken . Oat lukt alleen bij voldoende schaalgrootte. Die ontstaat weer door fusies en 
overnames. Ook samenwerking met collega-bedrijven vergroot de invloed van de 
groothandelaar. Deze kan met een winkel voor particulieren zijn marges en marktpositie 
verbeteren. De snelheid van leveren bepaalt in hoge mate het zakelijke succes, evenals de 
mate waarin de groothandel minder courante artikelen kan leveren. 

Tabel 3: Veranderingen om Raab Karcher Bouwstoffen 

• Veranderende woningbouwmarkt, per regio verschillend 

• Ovemame en fusietendens in de bouwnijverheid 

• Toenemende consumenteneisen 

• Toenemende vraag naar specialistische kennis 

• Toenemend assortiment 

2.2.4 Het bedrijfsproces 
RKB is een handelsbedrijf waar de volgende processen in zijn te onderscheiden: 
• lnkoop: Op het hoofdkantoor worden centraal contracten afgesloten met landelijke 

leveranciers. Dit geeft de mogelijkheid bonuskortingen te maximaliseren. Daarnaast hebben 
de decentrale eenheden hun eigen specifieke regionale leveranciers. Het contact met deze 
leveranciers is gebaseerd op een vertrouwensband die veelal stamt uit het verleden ; 

• Logistiek ('Productie'): Onder logistiek wordt de voorraadbeheersing en de herverdeling van 
de artikelen verstaan. Deze functie wordt uitgevoerd door de medewerkers van de afdeling 
logistiek in de decentrale eenheden; 

• Verkoop: RKB ontleent haar bestaan aan het feit dat er vanuit de markt behoefte is aan een 
bouwmaterialenhandel die een breed assortiment aanbiedt in zowel grote als kleine 
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hoeveelheden en waarbij vakkundig advies een vanzelfsprekend onderdeel is van het 
verkoopproces. Dit verkoopproces heeft binnen RKB verschillende gezichten. Zo kan het 
verkoopproces plaatsvinden tussen een productspecialist en een klant die specifiek advies 
wil, maar ook tussen een verkoper met een brede globale kennis en een klant. Dit geeft de 
klant de mogelijkheid om te kiezen voor een geschikte advisering. De verkoopprocessen 
manifesteren zich in verschillende vormen op verschillende plaatsen en zijn een zeer 
essentieel onderdeel van de (bouwmaterialen)handel; 

• Administratie: uit de bovenstaande processen vloeit het administratieproces voort. 
Het bedrijfsproces van de inkoop, 'productie' (logistiek), verkoop en administratie ziet er als 
volgt uit (vergelijk Figuur 3): 

Bonussen en 
contracten 

Leveranciers 

Beleid 

Regionale r 
leveranciers 

Figuur 3: Het bedrijfsproces van Raab Karcher Bouwstoffen 
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Hoofdstuk 3: Theoretisch kader 

3 Theoretisch kader 
Het afstudeeronderzoek zal gehouden worden binnen een theoretische kader. In dit hoofdstuk 
zal dit kader belicht worden. 
Allereerst wordt de invloed die de veranderende omgeving op organisaties heeft, nader 
uitgelegd. Organisaties die in willen spelen om deze veranderingen, kunnen gebruik van 
moderne organisatie veranderingstechnieken zoals de lntegrale organisatie vernieuwing (3.2) 
en de Sociotechniek (3 .3). Bij de organisatieveranderingen spelen cultuur en communicatie een 
grote rol. Deze aspecten zullen behandeld worden in 3.4 en 3.5. 

3.1 Veranderingen in de omgeving 
Een organisatie bestaat bij de gratie van een constante wisselwerking of uitwisseling met haar 
omgeving [36]. De prijs van het product is minder belangrijk, essentieel is dat het product uniek, 
of op zijn minst anders is en van goede kwaliteit [1 O] . Door de voortdurende stijging van het 
besteedbaar inkomen en de industriele productiecapaciteit, heeft de consument steeds meer 
macht gekregen. De klant bepaalt het succes van de organisatie en hoort daarom voorop te 
staan en het handelen van de organisatie in hoge mate te bepalen. De medewerkers met een 
direct klantencontact vormen zo de frontlijn van de organisatie [28]. Vanuit deze veranderende 
markteisen zijn vier ideaaltypen van organisaties te onderscheiden (vergelijk Tabel 4): 

Tabel 4: Vier ideaa/typen organisatie (10]: 

Prijs 

Prijs 
Kwaliteit 

Prijs 
Kwaliteit 
Keuze/ Levertijd 

Prijs 
Kwaliteit 
Keuze/ Levertijd 
Uniekheid 

Efficiency 

Efficiency 
Kwaliteit 

Efficiency 
Kwaliteit 
Flexibiliteit 

Efficiency 
Kwaliteit 
Flexibiliteit 
lnnovativiteit 

Efficiente Firma 

Kwaliteitsfirma 

Flexibele Firma 

lnnovatieve Firma 

Beheersbaarheid 

Beheersbaarheid 
Kwaliteit van de arbeid 

Beheersbaarheid 
Kwaliteit van de arbeid 
Flexibiliteit 

Beheersbaarheid 
Kwaliteit van de arbeid 
Flexibiliteit 
lnnovativiteit 

De veranderingen op de arbeidsmarkt hebben ook invloed op de organisaties. De belangrijkste 
ontwikkeling op de arbeidsmarkt is een nog steeds stijgend opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking. Een directe gevolg hiervan is dat de eisen die aan arbeid gesteld worden, 
toenemen. De omgeving dwingt zo de organisatie flexibel te zijn . 

3.2 lntegrale organisatie vernieuwing 
Om flexibel te zijn moet de organisatie goed beheersbaar zijn . Beheersbaarheid wordt onder 
andere weer bepaald door een acceptabele kwaliteit van arbeid. De klassieke functionele en 
lijnstructuren zijn niet geschikt voor een flexibele organisatie. IOV (lntegrale Organisatie 
Vernieuwing) definieert de drie functie-eisen als balansen en streeft ernaar om de organisatie 
op de functie-eisen tegelijkertijd hoog te laten scoren (De Sitter, 1990; Hoevenaars et.al., 1991) 
[36] . IOV onderkent ook afhankelijkheid tussen de drie functie-eisen (vergelijk Figuur 4 ). 

Kwaliteit van 
arbeid (balans) 

nodig voor Beheersbaar
heid (balans) 

nodig voor Flexibiliteit 
(balans) 

Figuur 4: Hierarchische samenhang kwaliteit van arbeid-beheersbaarheid-flexibiliteit 

Bij integraal ontwerpen wordt ernaar gestreefd de organisatie zodanig in te richten dat het 
toekomst-georienteerd is. Basis hiervoor zijn de samenhangende strategische doelstellingen die 
voldoende breed zijn geformuleerd. Hieruit worden de ontwerpeisen afgeleid. De ontwerpeisen 
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zijn strategisch van aard en omvatten alle relevante aspecten. Eisen inzake flexibiliteit, 
beheersbaarheid en kwaliteit van arbeid hebben daarin plaats. Van de vertaling van 
strategische doelstellingen in de ontwerpeisen is in bijlage 11 een lijst terug te vinden . 

3. 2. 1 Flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van arbeid 
De drie functie-eisen worden op het strategische, tactische en operationeel niveau van een 
organisatie gesteld en zijn als volgt weer te geven : 
Flexibiliteit. Een organisatie is flexibel indien de veranderbehoefte en verandermogelijkheden 
met elkaar in balans zijn . De organisatie dient dan te beschikken over voldoende financiele 
middelen, goede prognoses, goed opgeleid en breed inzetbaar personeel en de verschillende 
afdelingen van een organisatie dienen beheersbaar te zijn . 
Beheersbaarheid wordt gedefinieerd als de balans tussen beheersbehoeften en 
beheersmogelijkheden. Om beheersbaar te zijn dient de organisatie te beschikken over taken 
waarbinnen uitvoering en regeling gerntegreerd zijn, de mogelijkheid om storingen bij de bron 
aan te pakken, groepen die op de korte termijn volledig en op (middel)lange termijn gedeeltelijk 
zelfstandig kunnen werken en beheerste inputfluctuaties. Een beheerste organisatie kan enkel 
gerealiseerd worden indien de kwaliteit van arbeid gegarandeerd is. 
Kwaliteit van arbeid wordt gedefinieerd als de balans tussen regelbehoefte en 
regelmogelijkheden. Om de kwaliteit van arbeid te garanderen dient een werknemer onder 
andere in staat te zijn om op onvoorspelbare gebeurtenissen te reageren . De opeenstapeling 
van functie-eisen staan in een integrale en hierarchische samenhang met elkaar. Ze dienen dan 
ook tegelijkertijd en in onderlinge samenhang verbeterd te worden. De onderlinge relaties van 
de functie-eisen samen met de relaties die de functie-eisen hebben met de omgeving 
(stippellijn) staan in Figuur 5 weergegeven. 
Kwaliteit van arbeid is met name van belang op het operationele niveau, de beheersbaarheid op 
het tactische niveau en de flexibiliteit speelt weer op een hoger niveau; het strategische niveau . 
Om te voldoen aan de functie-eisen kan ieder niveau sturend optreden . Er zijn zodoende drie 
verschillende vormen van besturing. 

Verander
mogelijkheden 

Verander
behoefte ,-

,: Verander: . 

Figuur 5: De wisse/werklng tussen kwalitelt van arbeld, beheersbaarheid en flexibllitelt (Eljnatten et 
al., 1991/1992) 

IOV definieert de drie functie-eisen als balansen. In Tabel 5 (op pagina 9) zijn de mogelijke 
situaties van de balansen weergegeven. Er wordt niet alleen gestreefd naar evenwicht, maar 
ook naar een optimaal niveau van de balans. In verband met de kosten is situatie 4 te verkiezen 
boven situatie 3. 
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Tabet 5: Mogelijke balanssituaties 

Balanssituaties 

1. ineffectief 
2. inefficient 
3. wel balans 
4. wel balans 

3. 2. 2 Het veranderingproces 

Behoefte 
Veranderbehoefte 
Beheersbehoefte 
Re elbehoefte 

Hoog 
Laag 
Hoog 
Laag 

Mogelijkheden 
Verandermogelijkheden 
Beheersmogelijkheden 
Regelm eli"kheden 

Laag 
Hoog 
Hoog 
Laag 

De kans van slagen van een vernieuwingsproces is grater naarmate de afstemming tussen 
strategie, technologie, structuur en cultuur beter is gewaarborgd, hetgeen schematisch staat 
weergegeven in Figuur 6 (Harvey & Brown, 1998; Vrakking, 1992)(34]. 

Figuur 6: De samenhang tussen strategie, technologie, structuur en cultuur (naar Vrakking 1992)(34] 

Het moge duidelijk zijn dat organisatievernieuwing impact heeft op alle vier de genoemde 
factoren . 
Een andere belangrijke reden waarom veranderingsprocessen vaak niet slagen zit in het gebrek 
aan expliciet commitment van de leiding, het onvoldoende constructief inspelen op weerstand 
van degenen die de verandering moeten ondergaan, het onvoldoende onderkennen van 
belangrijke verschillen tussen de huidige en de gewenste cultuur en tot slot het gebrek aan 
veranderkundige vaardigheden van degene die het veranderingsproces begeleidt [25] . Een 
participatieve verandering kan bijdragen aan de toenemende kans van slagen van de 
verandering. 
Herbst (1976) noemt als nadeel van de top-down benadering onder meer dat tijdens het 
neerwaartse veranderingsproces de mate van betrokkenheid die men creeert aan de top en bij 
het middle-management niet gelijk is aan die van het laagste niveau . 
Als mensen gewonnen warden voor een bepaalde visie zijn ze bereid een nieuw management 
patroon te accepteren dat veranderingen in hun gedrag vereist. En wanneer de werknemers 
ontdekken dat de nieuwe aanpak effectiever is, moeten ze zich wel schikken in persoonlijke en 
organisatorische veranderingen waartegen ze zich anders misschien zouden verzetten . 
Wanneer de verbeterde coordinatie dan bijdraagt tot het oplossen van relevante problemen, zal 
het teamgedrag warden versterkt en de wens ontstaan nieuwe vaardigheden aan te leren . 
Hierdoor neemt de effectiviteit nog verder toe en gaat men zich met nog meer enthousiasme 
inzetten voor het veranderingsproces. 
In 't Veld (1989) wijst erop dat vooral de wijze waarop het analyse- en reorganisatieproces 
gebeurt, vergaand bepalend is voor het later goed functioneren . Wanneer men de reorganisatie 
voorbereidt in een samenspel tussen hogere leiding en staf en pas daarna de resultaten 
presenteert aan de medewerkers, dan is de kans op teleurstelling of mislukking groat. Hetzelfde 
geldt wanneer men "vergeet" het midden- en lager kader in de voorbereiding te betrekken. Veel 
schrijvers benadrukken dat succes alleen bereikt wordt wanneer vanaf een vroeg begin de 
medewerkers zelf en de gehele leiding warden ingeschakeld . 
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3.3 De Sociotechniek 
Het werken in teams vindt zijn oorsprong in de Sociotechniek. De Sociotechniek is een 
bedrijfskundige stroming die het verband tussen enerzijds arbeidsverdeling en anderzijds de 
productiviteit van de organisatie en de kwaliteit van het werk van mensen centraal stelt. Daarbij 
neemt het principe van zelfregulatie een centrale plaats in. De Sociotechniek houdt zich bezig 
met de "integrale" vraag hoe men arbeid op een verstandige manier zouden moeten 
organiseren. Daarnaast heeft de Sociotechniek als leidend ontwerpprincipe: de minimale 
arbeidsdeling, met als doel te komen tot simpele organisaties met complexe taken in plaats van 
complexe organisaties met simpele taken. 
Voor het ontwerpen van een Sociotechnische organisatie hanteert men de volgorde regels [18] : 
• Ontwerp eerst de productiestructuur (parallellisatie, segmentatie en hele taakgroepen) : 

heeft betrekking op de groepering en koppeling van de fysieke operaties aan het 
ingangsmateriaal, in het transformatieproces; 

• Ontwerp vervolgens de besturingsstructuur: komt tot uitdrukking in de groepering en 
koppeling van regelende en normstellende activiteiten op het terrein van strategie, tactiek 
en operatie; 

• Ontwerp vervolgens de informatiestructuur. 

De basisstructuur bestaat, in ontwerp, uit groepen die verantwoordelijk zijn voor een afgeronde 
taak. Deze afgeronde taak kan geformuleerd warden in termen van operationele, tactische en 
strategische besturing [2] . Oat betekent dat deze taak niet alleen uitgevoerd moet warden, maar 
dat deze oak bestuurd moet warden. Daarvoor is regelcapaciteit nodig. 
De kern van het besturen is het afstemmen van het te beschouwen systeem op de omgeving. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in de externe afstemming van het systeem (orders die 
omgezet moeten warden in producten of diensten, wisselende eisen en wensen van de 
consumenten, maatschappelijke ontwikkelingen etc.) en de interne afstemming tussen 
afdelingen, groepen, machines en mensen. 

3. 3. 1 Regelcapaciteit 
De regelcapaciteit die een medewerker heeft, hangt samen met de mogelijkheden en 
onmogelijkheden die de medewerker heeft ten aanzien van het omgaan met werkproblemen . 
De mogelijkheden van de eigen capaciteiten worden begrensd door de kenmerken van de 
werkplek. Dus aan welke kenmerken moet het werk voldoen wil de medewerker in de tijd in 
staat zijn met veranderlijke problemen om te gaan [32] . 
Dit alles hangt samen met de regelcapaciteit of de regelmogelijkheden die iemand op zijn 
werkplek ter beschikking heeft ten aanzien van intern en extern regelen, zowel routine als niet 
routine. In Figuur 7 is de regelcapaciteit grafisch weergegeven. 

~I Binnenk~~~: interne regelcap;~ileit h;{<t'~ 
l ; ~ ·~~ ·"' · . ' ... P , < ))fl~ '.\~~~"""" . ,.~ ; 

Bewerkingsstappen aan materiaal en/ of informatie 
zelf combineren en co<irdineren 

Buitenkant: 
externe regelcapaciteit 

In- en uitvoeringsacties met uitwisselingspartners 
selecteren 

Figuur 7: Wee111ave van de externe en interne regelcapaciteit [32) 

Op basis van deze onderverdeling kan men onderscheid maken in uitvoerende arbeid met 
alleen interne regelcapaciteit en regelende arbeid met zowel in- als externe regelcapaciteit. De 
mate waarin men beschikt over externe regelcapaciteit is bepalend voor de manier waarop een 
werknemer de betrokkenheid bij zijn werk ervaart. Bij het ontbreken van externe 
regelmogelijkheden (zelfsturing) is namelijk de kans op vervreemding van het werk en het 
optreden van stressituaties zeer hoog. De hoeveelheid regelcapaciteit binnen een team kan 
gezien warden als de mate van zelfsturing c.q. autonomie dat een team bezit (De Sitter, 1994 ). 
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3. 3. 2 Besturingsstructuur 
Besturing is het uitoefenen van gerichte beYnvloeding van een organisatie in relatie tot de 
omgeving. Besturen wordt in deze studie gedefinieerd als: het geheel van (operationele, 
tactische en strategische) normstellende en regelende activiteiten (waarnemen, bepalen 
afwijkingen, integraal beoordelen en ingrijpen) [2]. Als bouwsteen van de besturingsstructuur 
fungeert de bekende regelkring. In zijn elementaire vorm is een regelkring opgebouwd uit vier 
onderling samenhangende regelfuncties . Een grafische weergave is terug te vinden in Figuur 8. 

3. lntegraal beoordelen ► 4. /ngrijpen 

i \ I ~ ..... 
2. Bepalen van de afwijking Extern regelen ..... 

t '-
Geheugen 

/ 
Intern regelen 

1. Waarnemen 

t 
~ , 

t.J .... 
,!&& Uitvoerende taak 

~ 
1,1""' 

Figuur 8: De regelkring [32] 

1. Waarnemen: het meten van de toestand; 
2. Bepalen van de afwijking: waar wijken de waargenomen aspecten af van hun norm; 
3. lntegraal beoordelen: hoe wijkt de huidige situatie als geheel af van de gewenste situatie; 
4. lngrijpen: het kiezen van een mogelijke ingreep. lngrijpen in het proces zelf (intern) of 

afstemmen met de omgeving (extern). 

Het (her)ontwerpen van de besturingsstructuur betekent een (her)groepering en (her)koppeling 
van de binnen de organisatie aanwezige regelcapaciteit. De besturingsstructuur kan worden 
ontworpen op achtereenvolgens micro-, meso- en macro-niveau (Van Amelsvoort 1992): 
1. lnventariseer de bestuurlijke activiteit in de organisatie. Achterhaald dient te worden welke 

activiteiten nodig zijn om de organisatie op verschillende aggregatieniveaus effectief te 
kunnen besturen; 

2. Groepeer de bestuurlijke objecten en vorm besturingsorganen door allocatie van 
besturingsvermogen. lntegrale besturing wordt alleen mogelijk als de verschillende 
bestuurlijke objecten (kwaliteit, logistiek, onderhoud etc.) op een juiste wijze warden 
gegroepeerd . Het criterium waarop de groepering gebaseerd wordt, is onderlinge 
onafhankelijkheid. De samenhang tussen groepen bestuurlijke objecten dient zo klein 
mogelijk te zijn, opdat decentrale besturing mogelijk wordt. Door toewijzing van 
besturingsvermogen aan de groepen bestuurlijke objecten ontstaan besturingsorganen; 

3. Koppel de verschillende besturingsorganen. Oak tussen de besturingsorganen zal een 
zekere mate van koppeling moeten bestaan, om onderlinge afstemming te garanderen . 
Onder druk van efficiency criteria kunnen zij namelijk niet geheel zelfstandig opereren. 

Door het volgen van de bovengenoemde drie stappen kan op een gestructureerde manier een 
besturingsstructuur warden opgebouwd die 'naadloos' aansluit bij de productiestructuur en die 
effectieve besturing mogelijk maakt. 

3.4 Organisatiecultuur 
Het begrip organisatiecultuur neemt een steeds belangrijkere plaats in in de organisatietheorie. 
Onder organisatiecultuur verstaat men de gemeenschappelijkheid die leden van de organisatie 
ontwikkelen voor wat betreft hun opvattingen, normen en waarden in brede zin . De 
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gemeenschappelijkheid vormt het verbindende element in de relaties tussen mensen, en heeft 
consequenties voor centrale aspecten van het functioneren van de gehele organisatie. In dit 
rapport is organisatiecultuur gedefinieerd als (de) patronen en processen van betekenisgeving, 
zingeving en identificatie in en random de organisatie [24]. 
Het concept managementcultuur richt zich vooral op die aspecten van een organisatiecultuur 
welke meetbaar zijn. Dit komt tot uiting in concreet gedrag van mensen en in de hardware van 
de organisatie: de controlesystemen, het planningsproces, besluitvormingsprocessen, 
afbakening van verantwoordelijkheden, belonings- en promotie-aangelegenheden en dergelijke. 
Bij al deze aspecten gaat het niet om de beschrijving van de officiele, formele structuren en 
procedures. Het gaat om de perceptie en beleving van deze aspecten door leden van de 
organisatie. Het is namelijk deze perceptie en beleving en niet de officiele, formele procedures 
zoals die op papier staan die te samen de cultuur vormen en die de leden van de organisatie 
bernvloeden in hun doen en laten, in hun beslissingen en acties (Gordon & Cummings, 1979). 
Om het begrip managementcultuur duidelijk te maken voor het onderzoek is het opgesplitst in 
de volgende dimensies [16]: 

• Duidelijkheid van de doe/stellingen; • Beloning; 
• Besluitvorming; • Personeelsontwikkeling/ promotie; 
• lntegratie; • Status; 
• Managementstijl; • Veranderingsgezindheid; 
• Resultaatgerichtheid; • Veranderingsbereidheid; 
• Vitaliteit; • Geschiedenis van de structuur van de organisatie. 

Voor een nadere uitleg van deze termen wordt verwezen naar bijlage 2. 

3.5 lnterne communicatie 
Onder interne communicatie wordt verstaan: een proces van continue uitwisseling van 
boodschappen tussen personen die deel uitmaken van dezelfde organisatie (management en 
medewerkers). Deze omschrijving heeft twee kernaspecten: 
• 'continue uitwisseling van boodschappen': de doorstroming van informatie binnen de 

organisatie; 
• 'een proces ( ... ) tussen personen': Dit verwijst naar de interactie en de samenwerking 

tussen mensen. Hierbij staat het communicatieve gedrag centraal. 
Deze twee kernaspecten bernvloeden elkaar. Als de informatiedoorstroming niet soepel 
verloopt, heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van de samenwerking. Als de kwaliteit van de 
samenwerking niet optimaal is, zal dat gevolgen hebben voor de informatiedoorstroming. 
lnterne communicatie heeft verschillende functies: 
• Smeerfunctie: interne communicatie zorgt er in de eerste plaats voor dat de 

werkzaamheden efficient warden uitgevoerd. Zander interne communicatie ontbreekt de 
doelgerichtheid van de activiteiten. Het dient in die zin als coordinatiemechanisme. 

• Bindfunctie: Communicatie maakt het mogelijk om gezamenlijk betekenis te geven aan 
zaken en gebeurtenissen. 

• Procesfunctie: Hierbij gaat het erom door interne communicatie de onderlinge 
samenwerking te verbeteren en de communicatieprocessen te faciliteren. 

lnformatie die uitgewisseld wordt tussen twee partijen moet geaccepteerd, in balans, 
betrouwbaar, actueel, volledig en relevant zijn [2] . 

De communicatie vormt het sluitstuk van de theorie, aan de andere kant is het een punt waar 
veel aandacht aan moet warden besteed in het onderzoek. De weerstand vanuit de decentrale 
eenheden, komt onder andere voort uit het gebrek aan goede communicatie. 
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4 lntroductie van het onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek nader toegelicht. In 4.1 zal de aanleiding voor het 
onderzoek weergegeven worden en wordt de probleemstelling geformuleerd . De uiteindelijke 
opdrachtformulering wordt beschreven in 4.2. In 4.3 wordt de afbakening van het probleem 
beschreven. In 4.4 wordt het plan van aanpak voor het onderzoek weergegeven. 

4.1 Aanleiding en probleemstelling 
RKB tracht schaalvoordelen te behalen uit synergie en zo de winsten te verhogen (zie ook 
bijlagen 17 en 18). Met integratie en verdere acquisitie tracht zij uit te groeien naar een 
landelijke organisatie. Daarmee wordt aangesloten bij de tendens die zich momenteel in de 
bouwnijverheid afspeelt; kleine aannemers- en bouwbedrijven worden overgenomen door de 
grote bouwbedrijven die zo uitgroeien naar landelijk opererende ondernemingen. 
Voor de groei naar een landelijke organisatie is er op het hoofdkantoor een nationaal beleid 
opgezet waarin de lange-termijnvisie van de organisatie is vastgelegd. Deze lange-termijnvisie 
wordt onder andere vorm gegeven aan de hand van procedures en richtlijnen, met als doel de 
organisatie een landelijk karakter te geven. Met een reorganisatie wordt getracht de 
verschillende decentrale eenheden te integreren in een landelijk beleid. Daartoe is een start 
gemaakt met: 
• Het fuwa(functiewaardering)project. Met behulp van dit fuwa-project worden de personele 

invullingen en de waarderingen van functies binnen de verschillende regio's op een lijn 
gebracht. Taken en verantwoordelijkheden worden geformaliseerd en gestandaardiseerd; 

• De implementatie van het nieuwe informatiesysteem (ASQ2
) waar landelijk mee gewerkt 

gaat worden. Systemen die eerder onafhankelijk van elkaar gebruikt werden, worden nu 
vervangen door een informatiesysteem. De gebruikers van dit systeem warden gebonden 
aan centraal opgezette richtlijnen en regels die door het hoofdkantoor geformuleerd zijn . 

De reorganisatie had als gevolg dat de bestaande procedures en werkwijzen van de decentrale 
organisatie-eenheden veranderden . Deze warden nu in Vught opgesteld, in plaats van in de 
vestiging zelf. 
De nieuwe verdeling van de taken is tot op heden nog niet voldoende uitgewerkt, waardoor veel 
communicatie noodzakelijk is om tot een redelijke afstemming van die taken te komen . 
Tijdens de reorganisatie bleken er verschillen te bestaan tussen de bedrijfsresultaten van de 
regio's (Noord, Oost en Zuidwest). Van de regio Zuidoost zijn geen resultaten van 1997 omdat 
die regio nag niet tot RKB behoorde. 

Tabet 6: Resultaten van de regio's van 1997 [15] 

in fl. in Euro in fl. In Euro in fl. in Euro 

Omzet 98mln. 44,54 min. 209 min. 95mln. 172 min. 78,2 min. 

Resultaat 2,9mln. 1,32 min. 8,5 min. 3,86 min. 2,8mln. 1,27 min. 

Bruto marge (%) 3 4, 1 1,6 

Cultuurverschillen en niet goed aansluitende werkprocessen worden door de stat gezien als een 
mede-oorzaak van het feit dat de resultaten van de regio's verschillen . 
De reorganisatie heeft geleid heeft tot onvrede onder het personeel in de vestigingen, wat heeft 
geleid tot een starre houding en een minimaal onderling vertrouwen bij de leden van de 
organisatie. Deze starheid wordt gezien als medeoorzaak van de achterblijvende resultaten . 
Dit alles vormde de aanleiding tot het onderzoek. Na enige discussie is uiteindelijk de volgende 
probleemstelling uitgangspunt geweest voor het onderzoek: 

2 ASQ (Advanced Software Quality): Dit is het informatiesysteem dat gebruikt wordt ter ondersteuning van het bedrijfsproces. In 6.1.4 
zijn meer gegevens weergeven over het systeem. 
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"Door de geringe aansluiting tussen de decentrale werkprocessen en het landelijk beleid 
bestaat er wederzijdse onduidelijkheid ten aanzien van de werkzaamheden. Het ontbreekt aan 
onderling verlrouwen tussen het centrale en decentra/e niveau." 

Het gevolg van dit probleem is dat het hoofdkantoor weinig controle en directe invloed heeft op 
de bedrijfprocessen in de regio's. Na een korte analyse bleek dat de probleemsituatie van Raab 
Karcher Bouwstoffen als volgt is weer te geven (zie Figuur 9): 

werkprocessen 

Figuur 9: Het onderzoeksmodel 

Decentraal 
De vestigingen 

Met het nieuwe beleid zijn nieuwe werkprocessen voorgeschreven. Dit heeft geleid tot 
veranderingen in de werkprocessen op verschillende plaatsen in de vestigingen. De vestigingen 
werken echter nog maar deels volgens het nieuwe beleid. De oorzaak van deze afwijking ligt 
onder andere in het feit dat de oude werkprocessen en de decentrale spelregels niet losgelaten 
kunnen en willen, worden. 
Vanuit het hoofdkantoor is aangegeven dat de decentrale (werkelijke) werkprocessen beter 
afgestemd moeten warden op het nieuwe nationale beleid. Met het handhaven van het oude 
beleid en werkprocessen, kan er geen uniforme organisatie voor de klant gevormd worden. 
Binnen de decentrale eenheden is men van mening dat er ruimte moet zijn om rekening te 
kunnen houden met de decentrale spelregels . 

4.2 Opdrachtformulering 
Doel van het onderzoek is het bijdragen aan de verdere integratie van de decentrale eenheden 
in het nieuwe beleid en verbetering van de interne communicatie. Aan de hand van de 
probleemstelling is de opdracht als volgt geformuleerd: 

4.3 Afbakening 
Vooruitlopend op het plan van aanpak (zie 4.4) wordt in deze paragraaf de afbakening van de 
opdracht toegelicht. De afbakening heeft in principe in twee stappen plaatsgevonden. Een 
eerste keer bij de orientatie en de globale diagnose (zie plan van aanpak). Na bespreking van 
de resultaten hiervan is de opdracht verder afgebakend ten behoeve van de nadere diagnose 
en analyse. 

4. 3. 1 Afbakening bij orientatie en globale diagnose 
De orientatie en diagnose zijn uitgevoerd aan de hand van de 4 aspecten die gegeven zijn in 
Figuur 6. Deze aspecten zijn gekozen omdat met het hoofdkantoor hiermee de decentrale 
eenheden vorm geeft: 
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1. De strategie: Met de strategie wordt zo veel mogelijk aangesloten op de markt. De strategie 
is door het hoofdkantoor geformuleerd en geldt als een centrale richtlijn voor de decentrale 
eenheden; 

2. De structuur die voorgeschreven is door het hoofdkantoor is in samenspel met de strategie 
opgesteld . Deze voorgeschreven structuur, die uiteenvalt in organisatie- en 
communicatiestructuur, zal gevolgen hebben voor de decentrale eenheden; 

3. Systemen: Het derde aspect dat bij het onderzoek van belang is, zijn de systemen waar de 
decentrale eenheden mee moeten werken. Voar de decentrale eenheden maeten deze 
systemen leiden naar standaardisering en toenemende efficientie van de bedrijfsprocessen; 

4. Cu/tuurwordt gekozen als vierde aspect voor het onderzoek; 

4.3.2 Afbakening bij nadere diagnose en analyse 
Naar aanleiding van een bespreking en een discussie over de bevindingen van de globale 
orientatie is de opdracht verder afgebakend. Er is besloten om bij de nadere diagnose en 
analyse van een functie op operationeel niveau in kaart te brengen waar deze functie afwijkt 
van het landelijke beleid op de vier aspecten. Er is gekozen voor de functie "baliemedewerker'' 
om de valgende redenen: 
• De verkoop wordt gezien als het belangrijkste onderdeel van de bedrijfsprocessen van; 
• De baliemedewerker werkt intensief met he! nieuwe informatiesysteem (ASQ); 
• De baliemedewerker heeft veel contact met de klanten. 

Als verdere afbakening is gekazen de nadere diagnose en analyse te beperken tot de vesting 
Raosendaal (regio Zuidwest), om de volgende redenen: 
• Regio Oas!: Gezien specifieke bedrijfsomstandigheden is besloten deze regia buiten 

beschouwing gelaten.; 
• Regio Zuidoost: Deze regio staat net als regio Zuidwest midden in de herstructurering: het 

net germplementeerde nieuwe orderverwerkingssysteem, de averstap op de regiastructuur 
met de daarbij behorende functieomschrijvingen, invulling van deze nieuwe regiagebonden 
functies enzovoorts. De productiviteit van een medewerker FTE (full time equivalent) in 
deze regio is beter dan die in Zuidwest (zie bijlage 1 ). Er wordt daarom vanuit gegaan dat 
de werkprocessen meer gestructureerd verlopen. Een verandering van de werkprocessen 
warden zodoende minder dringend. 

• Regio Zuidwest: Gezien de achterblijvende resultaten van deze regio, de analyse (bijlage 1) 
dat de productiviteit per medewerker in deze regio lager is dan die in de andere regio's, is 
besloten de regio Zuidwest te gebruiken voor het proefproject (zie 4.4). Vaor het 
praefproject is gekazen vaar de haofdvestiging Raosendaal, omdat de praductiviteit van 
een medewerker (FTE) hier het laagst is; 

• Regio Noord: Om praktische redenen is regio Naord buiten beschouwing gelaten. 

4.4 Plan van aanpak 
De aanpak van het anderzoek is apgedeeld in vier fases (vergelijk Figuur 10): 

11mel 1999· .; 
. . ~ .;,, •. 

• 6 dee 1999 ·• , : •t 6 Jan 2000 . 

Fase 1: Dataverzameling Fase 2: Analyse Fase 3: Ontwerp Fase 4: Rapportage 

Slap 1: Orientalie en globale analyse Slap 2: Nadere diagnose 

Figuur 10: Grafische weergave van het plan van aanpak 

Fase 1: Dataverzameling, deze fase zal in twee stappen plaats vinden; 
• Stap 1: Orientatie en globale diagnose. Verspreid over de arganisatie, op het hoofdkantoar 

en in decentrale eenheden, zullen gegevens verzameld warden over de vier aspecten 
(strategie, structuur, systemen en cultuur). De methoden die hiervoor gebruikt warden, zijn 
beschreven in 5.1.1 en 5.1 .2. 
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Hoofdstuk 4: lntroductie van het onderzoek 

Op basis van de eerste stap werd het onderzoek verder afgebakend. 
• Stap 2: Nadere diagnose; 

1 . Gegevens en knelpunten verzamelen op het hoofdkantoor die relevant zijn voor het 
functioneren van de baliemedewerkers. Deze gegevens zijn nodig als 
vergelijkingsmateriaal, om te kunnen bepalen waar de werkelijke werkzaamheden 
afwijken van de procedures en richtlijnen. De gebruikte methoden staan beschreven in 
5.1.1, 5.1.2 en 5.1.4. De resultaten van dit deel warden gecombineerd met stap 1 
weergegeven in 6.1; 

2. Gegevens en knelpunten verzamelen binnen de functie "baliemedewerker". Voor het 
stellen van de nadere diagnose, warden er specifieke gegevens met betrekking tot de 
vier aspecten verzameld binnen de functie van de baliemedewerker. Deze vier 
aspecten zullen aan de balie aan de hand van een analyse van de volgende gegevens 
verzameld worden: 

Decentrale werkprocessen; 
Gebruik informatiesysteem; 
lnteractie met de klanten; 
lnvulling van de structuur; 
De sterke kanten van de vestiging; 
De organisatiecultuur; 
De knelpunten. 

De gebruikte methoden zijn terug te vinden in 5.1.3 en 5.1.4, de resultaten hiervan 
staan in 6.2; 

3. Gegevens en knelpunten verzamelen in de vestiging Roosendaal. Om een betere 
indruk te krijgen van de vestiging waar de baliemedewerkers een deel van uitmaken, 
zullen in Roosendaal ook binnen de andere afdelingen gegevens van de vier aspecten 
verzameld worden. De methoden voor dit deel van de nadere diagnose staan 
weergegeven in 5.1.2 en 5.1.5, de resultaten in 6.3; 

4. Het houden van een proefproject. Bij wijze van test zullen de werkelijke gang van zaken 
en de knelpunten van de verkoopfunctie doorgespeeld warden naar het hoofdkantoor. 
Op deze manier kan het hoofdkantoor inzicht krijgen in wat er zich in de vestiging 
afspeelt. Het beleid en de knelpunten van het hoofdkantoor warden op dezelfde manier 
teruggekoppeld met de medewerkers in de verkoopfunctie. Een effectieve, directere 
communicatiel ijn moet leiden tot meer begrip tussen de beide niveaus. De medewerkers 
van het hoofdkantoor en de medewerkers die zich dicht bij het primaire proces 
bevinden, moeten gemotiveerd en overtuigd warden van het feit dat ze elkaar kunnen 
ondersteunen. Uiteindelijk moet het beset van beide kanten groeien dat een goede 
samenwerking en integratie vele positieve kanten heeft (zie 5.2). Voor een weergave 
van de resultaten van dit deel wordt verwezen naar 6.4. 

Fase 2: Data analyse: 
• De knelpunten die warden verzameld in stap 2 van fase 1, zullen gescheiden warden in 

symptomen, knelpunten en basisoorzaken (zie 5.3.1 ); 
• De verzamelde data van de verschillende niveaus zullen gernterpreteerd en gecombineerd 

warden om duidelijk te krijgen in hoeverre RKB een flexibele organisatie is. De beschreven 
theorie uit hoofdstuk vier zal daarin ondersteunen. De methoden die hiervoor gebruikt 
warden zijn terug te vinden in 5.3. 

De analyses zijn terug te vinden in hoofdstuk zeven. 

Fase 3: Ontwerp: 
In de deze fase zal een model opgesteld warden, dat de reorganisatie en verdere integratie van 
RKB moet ondersteunen. Dit model zal opgesteld warden op basis van de resultaten van fase 1 
en fase 2 en op basis van verschillende theorie van de Sociotechniek en 
organisatieverandering. Dit model wordt uitgewerkt in hoofdstuk acht. 

Fase 4: Rapportage: 
De laatste fase van het project bestaat uit de verslaglegging van het onderzoek. 
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Hoofdstuk 5: Methoden 

5 Methoden 
In dit hoofdstuk komen de methoden aan de orde die bij het doorlopen van de eerste twee fases 
van het plan van aanpak gebruikt worden. De data worden op drie niveaus verzameld : 
• het hoofdkantoor; 
• binnen de functie van de baliemedewerkers; 
• in de vestiging waar de baliemedewerkers een onderdeel van zijn, Roosendaal. 
De methoden die daarvoor gebruikt worden, staan in 5.1. In 5.2 wordt de rol die de afstudeerder 
gespeeld heeft in het proefproject ten behoeve van het verzamelen van data, nader uitgelegd. 
De methoden die gebruikt zijn voor het analyseren van de gegevens worden weergegeven in 
5.3. 

5.1 Dataverzameling 
De methoden die gebruikt worden voor de eerste twee fases van dataverzameling ten aanzien 
van de vier aspecten op de verschillend niveaus, zijn stap voor stap weergegeven. 

5. 1. 1 Documentenanalyse 
De benodigde informatie van het centrale niveau hangt samen met de veranderingen die er de 
afgelopen jaren zijn opgetreden en gevolgen hebben gehad in de vestigingen. De volgende 
gegevens van het centrale niveau zullen verzameld warden met documentenanalyse: 
• De strategie: Deze ligt vast in de visie en de missie die gefomiuleerd is en in het beleid dat 

gekozen is. Hier zal een beschrijving van gegeven warden; 
• De structuur (voorgeschreven): de elementen van de organisatie- en 

communicatiestructuur; 
• De systemen waar de centrale organisatie gebruik van maakt zullen weergegeven worden 

in regels, richtlijnen, procedures en uitleg van het informatiesysteem en de richtlijnen, 
doelen en invulling van de afdelings- en functiebeschrijving(en) van fuwa. 

De bovenstaande gegevens zullen verzameld warden uit de procedure beschrijvingen; 
promotiemateriaal, het fuwa-boek [26], het personeelsblad [41], handleiding en procedures van 
het informatiesysteem [42] etc. 
Om inzicht te krijgen in de beleidsverandering, zal van het oude beleid een korte beschrijving 
gegeven worden. De documenten die voor deze beschrijving gebruikt zullen worden, zijn de 
kwaliteitssysteemboeken en het oude promotiemateriaal. 

5.1 .2 Interviews 
Op de drie verschillende niveaus zullen gegevens verzameld warden aan de hand van 
interviews. Deze interviews zullen in sommige gevallen dienen ter ondersteuning van andere 
gebruikte methoden van dataverzameling. De gegevens die verzameld zullen warden in de 
interviews betreffen de volgende onderwerpen: 

Het nationale beleid; 
Gebruik infosysteem; 
Cultuur; 
Knelpunten per niveau. 

Zowel op het hoofdkantoor in Vught als in Roosendaal zullen ter verduidelijking van het huidige 
(nieuwe) en het oude beleid van RKB open interviews gehouden warden met medewerkers van 
verschillende afdelingen. Door middel van interviews zullen interpretaties van de medewerkers 
ten aanzien van het nationale beleid verzameld worden. Dit beleid is bij de medewerkers 
voornamelijk bekend in de vorm van procedures, regels en richtlijnen ten aanzien van de 
structuur en de systemen. Verder zullen de ervaringen van de oude situatie en de opgetreden 
veranderingen achterhaald worden, zodat meer duidelijk wordt over de weerstand van de 
medewerkers ten aanzien van de organisatieverandering. 
• Aan de hand van gestructureerde open interviews zullen gegevens betreffende de 

knelpunten en de bestaande cultuur verzameld worden om een eerste algemene indruk te 
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Hoofdstuk 5: Methoden 

krijgen en feiten te verzamelen [11). Dit zal gebeuren op verschillende plaatsen van de 
organ isatie. 

• lnformeel en semi-gestructureerde open interviews zullen gehouden worden, zodat er direct 
gereageerd en ingesprongen kan worden op onderwerpen die de respondent aan de orde 
brengt. Deze vorm van interviewen maakt de medewerkers minder geremd en de gevoelens 
zullen makkelijker bespreekbaar worden. Knelpunten zullen op deze manier eerder 
aangehaald worden door de medewerkers. Het kort en bondig formuleren van de 
knelpunten wordt met deze methode eenvoudiger, omdat dit in overleg met de medewerker 
kan gebeuren. Hierdoor zullen de uiteindelijk geformuleerde knelpunten betrouwbaarder 
zijn. In deze ongestructureerde interviews zal aangestuurd worden op de punten die in een 
vragenlijst zijn opgesteld, deze is terug te vinden in bijlage 4. 

De interviews zullen niet alleen op afspraak gehouden worden. Vaak zal er gebruik gemaakt 
worden van het "even bij iemand op de deur kloppen", dit maakt de interviews vrijer en 
informeler. 
Aan de hand van interviews met medewerkers uit de bouwnijverheid en aannemers die aan de 
balie verschijnen, zullen gegevens verzameld worden over de cultuur in de bouwnijverheid. In 
deze interviews zullen de uit de literatuur verzamelde aspecten die de bouwwereld typeren 
aangehaald en doorgenomen worden in stellingen. De verzamelde gegevens zullen 
ge'i"nterpreteerd en gecombineerd worden met de literatuur. 

5.1 .3 Participatieve observatie 
Gegevens die inzicht bieden in de strategie, de structuur, de systemen en de cultuur binnen de 
functie van baliemedewerkers zullen verzameld worden met de participatieve observatie
methode, zodat de informatie een hoge realiteitswaarde zal hebben. In deze observatie zal 
duidelijk worden hoe de werkelijke werkprocessen verlopen en uiteindelijk aansluiten bij de 
voorgeschreven werkprocessen (onder andere de richtlijnen en procedures) . Deze 
werkprocessen kunnen gezien worden als de nieuwe werkprocessen die volgens de oude 
vestigingsspelregels en oude gewoontes ingevuld worden. 
Bij het in kaart brengen van de werkprocessen krijgt het werken met het informatiesysteem veel 
aandacht, omdat dit systeem als een rode draad door de gehele organisatie loopt en een grote 
invloed heeft op de werkprocessen. Hoe het systeem werkelijk gebruikt wordt, zal tot in detail in 
kaart gebracht worden. Scherm voor scherm wordt het gebruik van het informatiesysteem ASQ 
nagelopen en voorzien van uitleg. Met de resultaten van deze inventarisatie kan de IT&L
afdeling een beeld krijgen van wat de baliemedewerkers werkelijk doen. Ook de overige 
werkprocessen waar het systeem niet aan te pas komt, worden weergegeven en kort toegelicht. 
Door de werkelijke processen in kaart te brengen wordt het mogelijk een beeld te krijgen van de 
afwijking tussen de werkelijke en voorgeschreven invulling van de functie. 
De participatieve observatiemethode biedt de mogelijkheid de sterke punten van de vestiging, 
de vestigingsspelregels en de interactie met klanten te zien. Daarnaast kan inzicht verkregen 
worden waar het oude beleid (van de vestiging) in uitblonk en welke delen van het oude beleid 
op het operationele niveau niet losgelaten worden. Tijdens en naast de participatieve 
observatiemethode zullen interviews (zie 5.1 .2) afgenomen en discussies (5.1.4) gevoerd 
worden om data te verzamelen over de bovenstaande punten. 
Het leren kennen van de cultuur van een vestiging gaat het beste wanneer opgetreden wordt als 
een lid van de organisatie. Daarbij moet rekening gehouden worden dat het eigen 
referentiekader plaats moet maken voor het referentiekader van de organisatieleden om niet 
bevooroordeeld te zijn . Door te participeren in de processen die zich aan de balie afspelen zal 
de cultuur goed te proeven zijn. 

5. 1.4 Discussie 
De gekozen methoden van interviewen en participatieve observatie geven de mogelijkheid tot 
het houden van discussies. Het interview is niet gebonden aan een vragenlijst die chronologisch 
doorlopen moet worden. Aan de balie zullen zich regelmatig situaties voordoen die als 
aanleiding kunnen dienen voor discussies. De interviews en de discussies kunnen gestuurd 
worden zodat er waardevolle data verzameld kunnen worden. Data betreffende de huidige 
situatie, de opgestreden veranderingen, het verleden, de cultuur enzovoorts. 
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Op basis van de gegevens die uit de interviews naar voor komen, worden statements 
geformuleerd om de aangegeven problemen accuraat weer te geven. Aan de hand van 
terugkoppeling met medewerkers, wordt een lijst van knelpunten opgesteld. Deze lijst zal nader 
uitgediept en gespecificeerd worden aan de hand van gesprekken en discussies, die informeel 
gehouden zullen worden. Dit is om een sfeer te creeren waarin de medewerkers opener over de 
knelpunten durven te discussieren. De knelpunten zullen in het hoofdstuk zes per niveau 
{hoofdkantoor, baliemedewerker, vestiging Roosendaal) nader toegelicht worden. 
Tijdens het verzamelen van de gegevens aan de balie zullen knelpunten en problemen aan de 
orde komen. Knelpunten die door andere medewerkers in de vestiging aangegeven worden, 
zullen met de baliemedewerkers verder uitgediept en besproken worden. De knelpunten die het 
meest besproken worden, zullen puntsgewijs worden weergegeven. Door een goede 
verstandhouding met de medewerkers op te bouwen, zullen de knelpunten makkelijker 
genoemd en besproken word en . 

5. 1. 5 Enquete 
Het verzamelen van de informatie betreffende de cultuuraspecten A tot en met H zie bijlage 2 
wordt naast het interview gedaan aan de hand van een anonieme enquete. Deze is terug te 
vinden in bijlage 8. De enquete wordt uitgedeeld aan zeven medewerkers van het hoofdkantoor 
en aan twintig medewerkers van de vestiging Roosendaal. In de verwerking is alleen 
onderscheid gemaakt in hoofdkantoor en vestiging Roosendaal. 
Per cultuuraspecten worden vier tot zeven vragen gesteld waarop de respondent zijn antwoord 
moet categoriseren van een, als minimaal bij de stalling wordt aangesloten tot vijf, als maximaal 
bij de stalling wordt aangesloten. Per cultuuraspect wordt per vestiging de gemiddelde strekking 
van de antwoorden en de spreiding van de antwoorden berekend. De verschillen tussen de 
culturen zullen weergegeven worden door het berekenen van de gemiddelde antwoorden per 
vraag. 

5. 1. 6 Literatuurstudie 
Voor het beschrijven van de marktcultuur zal een literatuurstudie gemaakt worden over de 
bouwnijverheid. In deze studie zal gezocht worden naar de typerende aspecten van de 
bouwwereld. Uit deze literatuurstudie moeten een aantal stellingen naar voor komen die 
voorgelegd kunnen worden aan de baliemedewerkers en aan de klanten die aan de balie 
verschijnen. 

5.2 Het optreden als facilitator 
Er is gekozen voor het optreden als facilitator tussen het hoofdkantoor en de baliemedewerkers 
in vestiging Roosendaal, ter bevordering van het opbouwen van het wederzijdse vertrouwen. Op 
deze manier zullen op beide niveaus gegevens verzameld worden die normaal niet gemakkelijk 
hardop uitgesproken worden door de medewerkers. Aan de hand van interviews (gestructureerd 
en semi-gestructureerd), discussies en een enquete, zullen gegevens verzameld worden. Dit zal 
onafhankelijk van elkaar gedaan worden om vooroordelen te minimaliseren en bernvloeding te 
voorkomen (vergelijk Figuur 11 ). 

Centraal Niveau 
Hoofdkantoor 
t ,, ,~..,. ,,-r-f:' ~ 

I ;•.•r.••• 

filter/ verdeler 

Facilitator 

Decentraal Niveau 
Vestiging Roosendaal 

Figuur 11: Communicatie & infonnatiestroom bij gebruik van een faciltator 
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De facilitator zal optreden als een verdeler van informatie, zodat de juiste informatie bij de juiste 
personen en afdelingen komt en onnodige informatie wordt weggelaten. 
De gegevens die verzameld worden op het ene niveau zullen teruggekoppeld worden naar het 
andere niveau. 
Momenteel zijn fuwa en ASQ als onderdeel van de systemen de voornaamste connectie tussen 
het centrale en het decentrale niveau, die het werkelijk verloop van de werkprocessen in een 
grote mate bernvloedt. Van deze connectie zal gebruik gemaakt worden om aan beide kanten 
vertrouwen te winnen. Dit kan omdat de facilitator kennis zal krijgen van de beide verschillende 
niveaus omdat aan beide kanten gediscussieerd zal worden over de invulling van de taken en 
over de bestaande knelpunten. 
Het opgestelde beleid van het hoofdkantoor zal teruggekoppeld worden naar het operationele 
niveau. Tijdens het optreden als een facilitator zal op beide niveaus de volgende informatie 
verzameld worden: 

• De wensen en eisen die de beide partijen ten opzichte van elkaar hebben, en de motieven 
waardoor de beide partijen van de organisatie nu niet gerespecteerd worden. 

• Waar komen de negatieve houdingen ten opzichte van elkaar vandaan? 
Het functioneren van de facilitator zal de eerste stap zijn naar het opzetten van een betrouwbare 
communicatielijn tussen de beide niveaus. 

5.3 Data-analyse 
Een deel van de verzamelde data worden geanalyseerd, zodat in het integratiemodel rekening 
gehouden kan worden met de bevindingen van de analyses. Allereerst zullen de knelpunten 
geanalyseerd worden aangezien die zo veel mogelijk verholpen moeten worden. Vervolgens zal 
de inrichting van de RKB geanalyseerd worden. Als laatste komen de analyse van cultuur en 
communicatie aan de orde. 

5. 3. 1 De knelpuntana/yse 
Het analyseren van de knelpunten zal verricht worden met behulp van een afgeleide methode 
van de stroomanalyse-techniek van Porras. Deze techniek wordt veelal toegepast bij het 
analyseren van organisatorische problemen. 
De gesignaleerde problemen in een organisatie zijn vaak het gevolg van dieperliggende 
(verborgen) oorzaken. Het oplossen van de gesignaleerde problemen (=voorstel tot verbetering) 
dient zich te richten op het signaleren en oplossen van deze dieper liggende oorzaken. Deze 
stroomanalyse zoekt op een gestructureerde en participatieve manier naar de basisoorzaken 
van organisatorische problemen. Deze aangepaste techniek zal als volgt uitgevoerd worden op 
zowel het operationele als het strategische niveau: 

• verzamelen van gegevens met behulp van betrokkenen; 
• formuleren van knelpunten aan de hand van de verzamelde gegevens; 
• knelpunten terugkoppelen naar de betrokkenen voor consensus; 
• opstellen van een stroomschema; 
• analyseren van de schema's en het opstellen van oorzaak/ gevolg-bomen. 

De volgende begrippen worden gebruikt: 
• Symptomen: Problemen die duidelijk veroorzaakt worden door dieper liggende 

knelpunten. Symptomen zijn meestal het duidelijkst zichtbaar in een organisatie en 
worden gekenmerkt in het stroomschema door veel ingaande pijlen. 

• Knelpunten: Knelpunten zijn problemen die andere knelpunten veroorzaken en die tevens 
door ander knelpunten veroorzaakt worden . 

• Basisoorzaken: Dit zijn knelpunten die vrij alleenstaand zijn en die niet verbonden zijn met 
veel andere knelpunten. Basisoorzaken zijn vaak de oorzaak van een of enkele 
knelproblemen. Door deze knelpunten aan te pakken, lost men veel onderliggende 
problemen automatisch op. 

• Probleemverhalen : Niet alleen afzonderlijke knelpunten worden bekeken . Het kan zo zijn 
dat een groep knelpunten zodanig met elkaar gerelateerd is, dat ze gezien kan worden als 
een afzonderlijk probleemverhaal. 

De basisoorzaken zijn voornamelijk van belang voor het opstellen van het model ter integratie. 

)> ;>> ,aablutrcher 
>\> :.,_,,,:~~~•ruu,,n 20 



Hoofdstuk 5: Methoden 

5. 3. 2 Beschrijving f/exibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van arbeid 
Het nieuwe beleid gaat samen met een nieuwe gewenste invulling van de organisatie. In 
aanvulling op hoofdstuk vier is in bijlage 11 een checklist van ontwerpeisen van een integrale 
organisatie op de gebieden kwaliteit van arbeid, beheersbaarheid en flexibiliteit weergegeven. 
De verzamelde gegevens en beschrijvingen van de organisatie, en haar veranderingen, zullen 
geanalyseerd warden aan de hand van deze checklist. Dit zal gedaan warden aan de hand van 
interpretatie en vergelijking met de literatuur. Op die manier kan ingeschat warden of de 
veranderingen de functie-eisen ten goede komt. Lang niet alle punten van de checklist zijn van 
toepassing omdat RKB niet echt een productiebedrijf is. 

5.3.3 lnterpretatie van cultuur en communicatie 
In de analyse van de cultuur en de communicatie wordt de beschrijvende methode gebruikt. De 
resultaten van dataverzameling van de cultuur en communicatie op de beschouwde niveaus 
warden gecombineerd en tegenover elkaar gezet. De literatuur uit hoofdstuk drie wordt hierbij 
betrokken. 
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6 Resultaten 
In dit hoofdstuk warden per niveau de resultaten gepresenteerd die verkregen zijn aan de hand 
van de methoden die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn. Deze resultaten geven weer hoe 
RKB op de verschillende niveaus de aspecten strategie, structuur, systemen en cultuur 
omschrijft en toepast. 

6.1 Het hoofdkantoor 
De bedrijfsbeschrijving van RKB, die in hoofdstuk drie is weergegeven, bevat aanvullende 
informatie voor deze paragraaf. 

6. 1. 1 De strategie 
Het voornaamste doel dat RKB gesteld heeft, is dat zij uitgroeit tot een landelijke organisatie 
met een voor de klant bekend gezicht. Met de strategie wordt getracht aan de markt-eisen prijs, 
kwaliteit en keuze/ levertijd te voldoen. Dit probeert zij te bereiken door standaardisatie van de 
processen, prijzen, systemen, structuur en uiterlijk. 
De processen in de verschillende vestigingen moeten een uniform verloop gaan vertonen zodat 
de klant in iedere vestiging op dezelfde manier geholpen wordt. Voor de klant moet het niet uit 
maken in welke vestiging hij komt. 
Het hoofdkantoor stuurt de werkprocessen door de verantwoordelijkheden, richtlijnen en 
procedures te formuleren . Volgens de nieuwe strategie moeten vestigingen als gerntegreerde 
regio's same,1werken. Oat betekent dat taken van de medewerkers in de vestigingen daar op 
aangesloten moeten warden. Zo is een deel van de taken verplaatst naar de hoofdvestiging en 
naar het hoofdkantoor. Als voorbeeld: De taak van de logistieke planner moet volgens de 
strategie veranderen omdat nu de planning voor de gehele regio op de hoofdvestiging gemaakt 
wordt. In de oude situatie gebeurde dit per vestiging . 

6. 1. 2 De structuur van de organisatie 
De organisatie is ingedeeld in vier regio's die in de dagelijkse gang van zaken opereren als 
nagenoeg zelfstandige ondernemingen. De regio's warden gestuurd door het hoofdkantoor dat 
een kader schept waarbinnen de regio's behoren te functioneren, zie oak Figuur 2. 
Vier centrale afdelingen definieren en coordineren het landelijke beleid ten aanzien van de 
decentrale afdelingen op de volgende vier gebieden: 

0 Marketing & lnkoop; 
0 IT & Logistiek; 
0 Finance & Control; 
0 Personeel & Organisatie. 

Deze afdelingen houden zich bezig met de lange-termijnplanning en het nationale beleid die als 
standaard geldt voor de afzonderlijke regio's. Dit doen zij door te reageren op de externe 
functie-eisen . Op deze manier wordt een landelijke organisatie gevormd die voor de klant in de 
verschillende regio's toch het zelfde is. 
In de hoofdvestigingen bevindt zich zowel het tactische niveau als het operationele niveau. De 
functies die ter ondersteuning van de verkoop gecentraliseerd zijn op de hoofdvestiging, zijn de 
volgende: 
• De /eiding van de regio: Zij staat regelmatig in contact met het hoofdkantoor. Zie oak de 

communicatiestructuur; 
• Expeditie, logistiek: De planning van het gros van de leveringen naar de klanten wordt 

centraal vanaf de hoofdvestiging gepland. Aan het hoofd staat het hoofd logistiek; 
• Magazijn: Op de hoofdvestiging bevindt zich het hoofdmagazijn van waaruit het merendeel 

van de klanten bevoorraad warden, als het tenminste niet om een directe levering van de 
leverancier gaat. Op de satellietvestigingen is een meer beperkt magazijn ingericht, waar de 
artikelen voor de balieverkoop op voorraad gehouden warden. Aan het hoofd van het 
magazijn staat de chef magazijn met daarboven het hoofd logistiek; 

• Financien: Het administratief verwerken van de facturen gebeurt op de hoofdvestiging. Op 
de vestiging wordt voorbereidend werk gedaan door de commercieel administratief 
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medewerkers. De administratieve medewerkers van de hoofdvestiging zorgen voor de 
administratie. Op regioniveau ligt de verantwoordelijkheid en de zeggenschap bij het hoofd 
administratie; 

• Productkennis: Klanten met specifieke vragen warden doorverwezen naar de 
hoofdvestiging, het kenniscentrum, waar de hoofden van de productgroepen gevestigd zijn . 
De productgroepen (afbouw, hout- en plaatmaterialen, pannen, stenen, daken en isolatie, 
tegels, keukens en de showroom) kunnen in twee hoofdgroepen warden ingedeeld; 
ruwbouw en afbouw. Een productgroep staat onder leiding van een hoofd productgroep. 
Afhankelijk van de productgroep valt de eindverantwoordelijkheid op regioniveau bij de 
adjunct directeur ruwbouw of afbouw. 

Zowel op de hoofdvestiging als de satellietvestigingen bevindt zich het operationele niveau, 
deze bestaat uit medewerkers die direct bij het verkoop betrokken zijn . 
De organisatiestructuur is vastgelegd in organogrammen. In het fuwa-boek ligt voor iedere 
functie een omschrijving vast, die als richtlijn dient voor de medewerkers. In onderstaande 
figuren (Figuur 12, Figuur 13, Figuur 14 en Figuur 15) zijn de omschreven organisatiestructuur 
van het hoofdkantoor, van een hoofdvestiging, van de afdeling logistiek en een gewone 
vestiging weergegeven . De verschillende functies die in onderstaande figuren zijn 
weergegeven, warden soms gecombineerd uitgevoerd door een enkele medewerker. 
In de oude structuur was nag geen sprake van productspecialisme, zoals dit nu wel het geval is . 
Wei bestond er het onderscheid tussen afbouw en ruwbouw, maar de productgroepen (afbouw, 
hout- en plaatmaterialen, pannen, stenen, daken en isolatie, tegels, keukens en de showroom) 
waren toen nag niet duidelijk afgebakend. In bijlage 5 is de structuur en de invulling ervan in de 
oude situatie weergegeven. 

I -- --, 
Adjunct 1 

I Dlrecteur I 
'---- !1! __j 

,

1

, Loglstlek-7 

Manager I 
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I ~ e .T. 

Figuur 12: Organogram Hoofdkantoor' 
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Figuur 13: Organogram Hoofdvestiging 

3 De getallen tussen haakjes geven het aantal voorgeschreven werknemers weer (FTE). 
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Figuur 14: Organogram Satellietvestiging 

De structuur van de afdeling logistiek waar de baliemedewerkers onder vallen: 
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Figuur 15: Organogram Logistiek 

De overige voorgeschreven organogrammen en de werkelijke invulling van de van de regio 
Roosendaal zijn terug te vinden in bijlage 5. 

6.1 .3 De communicatiestructuur 
Ter ondersteuning van de nieuwe regiostructuur en de afstemming daarvan is er vanuit het 
hoofdkantoor een nieuwe communicatiestructuur opgezet. Deze communicatiestructuur is 
gekozen om het communiceren eenvoudiger en voor de medewerkers uit de regio acceptabeler 
te maken. 

Stafover/eg 
Ongeveer eenmaal per maand staat er een stafoverleg gepland, maar in werkelijkheid vindt dit 
onder de hoge werkdruk minder vaak plaats. Bij dit overlegorgaan zijn de Algemeen directeur, 
de stafmanagers (IT&L manager, l&M manager, F&C manager, P&O manager), en de directeur 
New Business aanwezig. Aan de orde komen alle afdelingsitems die naar voor gekomen zijn uit 
de individuele afdelingsoverlegstructuur. De output van dit overleg dient weer als input voor het 
Management Comite. 

Management Comite (MC) 
Een keer in de twee maanden wordt er een Management Comite gepland, waarbij de Algemeen 
directeur aanwezig is, de regiodirecteuren en de stafmanagers. De onderwerpen die in dit 
overlegorgaan aan de orde komen, bestaan uit items die in het stafoverleg naar voren gekomen 
zijn . Deze overlegvorm is bedoeld om het nationale beleid van het strategische niveau te 
communiceren naar de regio's, waar het operationele niveau zich bevindt. De spil in deze is de 
regiodirecteur, hij is verantwoordelijk voor het communiceren van het beleid naar de regio. 
Vaak worden het stafoverleg en het MC gecombineerd omdat er veel overlap is tussen de 
onderwerpen die in beide vergaderingen aan bod komen . 

Commerciee/ Overleg 
Ongeveer een keer in de twee maanden vindt het commercieel overleg plaats, waarbij de 
Algemeen directeur, M&I manager, directeur New Business, F&C-manager, de regiodirecteuren 
en een of twee adjunct-directeuren per regio aanwezig zijn . Dit overlegorgaan is onder andere 
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in het !even geroepen om ook de adjunct-directeuren van de regio's te betrekken bij het 
management van RKB. De adjunct-directeur is dan een tweede persoon die in aanvulling op de 
regiodirecteur kan communiceren naar de regio. 
In dit overlegorgaan wordt er gesproken over alle gemeenschappelijke commerciele RKB
zaken. Hieronder moeten verstaan worden: de leveranciers, inkoopbonus, inkoopbeleid, 
debiteurenbeleid, marktcombinaties etc. Tijdens deze vergaderingen worden door de 
aanwezigen besluiten genomen op basis van meerderheid van stemmen. Met dit democratische 
overlegorgaan hoopt de directie meer draagvlak gekweekt te hebben bij de medewerkers op het 
operationele niveau. Hetgeen besloten wordt in dit overlegorgaan, dient naar beneden toe 
teruggekoppeld te worden. 
Met dit commercieel managementoverleg wordt de gebleken lacune tussen het MC en het 
productmanagement opgevuld. Hoewel dit overleg tijd kost, moet dit als nadeel geaccepteerd 
worden. In dit overlegorgaan wordt gesproken over de punten die uit de vergaderingen van het 
productmanagement en de regionale management overleg naar voren gekomen zijn . Daarnaast 
komt er een aantal operationele items aan bod. 

Productmanagement Overleg 
Per productgroep bestaat er een productmanagement-overlegorgaan . Dit overleg wordt 
bijgewoond door de Algemeen directeur, door de Marketing- en lnkoopmanager en door de 
hoofden productgroep van een bepaalde productgroep van de regio's. 
Dit is een meer verticaal overlegorgaan waarin het landelijke verkoopbeleid afgestemd wordt 
door een aantal specialisten met specifieke kennis. 
Het is de verantwoordelijkheid van de productmanagers dat de belangrijke items die aan bod 
zijn geweest in het landelijke overleg gecommuniceerd warden de vestiging in . Niet alleen de 
ondersteunende specialisten moeten op de hoogte gebracht warden, ook de buitendienst 
medewerkers en showroomverkopers zullen ingelicht moeten warden over de belangrijke 
ontwikkelingen die in dit overlegorgaan naar voren gekomen zijn. 

Administrateurs Over/eg 
Onder leiding van de Financieel directeur vindt tweemaal per jaar een administrateurs overleg 
plaats, waarbij de hoofd-administrateurs van de regio's en van het hoofdkantoor betrokken zijn. 
Het doel van dit overlegorgaan is het afstemmen van de procedures zoals die gebruikt moeten 
warden voor het opstellen van de verschillende rapportages. Daarnaast warden richtlijnen 
opgesteld voor het faseren en afstemmen van de taken die de administrateurs uitvoeren. 
Gezien de overgangsfase waarin de administratie zich bevindt (van een vestigingsadministratie 
naar een regio administratie), houdt men zich in deze vergadering bezig met deze transitie. Het 
informatiesysteem (ASQ) dat oak gebruikt wordt door de administrateurs, is een permanent 
terugkerend onderwerp omdat het systeem nag niet volledig ingevuld is. Er warden standaarden 
en procedures uitgewerkt voor het nieuwe jaar, zodat er in iedere vestiging op een gelijke 
manier geboekt wordt . 

In het verleden was de communicatie meer intern per vestiging gericht. Deze interne 
communicatie bestaat voor het grootste gedeelte nog steeds. De nieuwe structuur heeft echter 
wat kleine veranderingen teweeg gebracht. Per afdeling wordt er periodiek vergaderd. De 
frequentie verschilt per afdeling. 
Voor de baliemedewerkers is er ongeveer eenmaal per maand een afdelingsoverleg. 

6. 1. 4 Het informatiesysteem 
Voor de automatisering van de orderverwerking en voorraadbeheersing is het softwarehouse 
ASQ (Advanced Software Quality: Leverancier van diverse software pakketten voor handel en 
logistiek) in de arm genomen. De nieuwe release van het informatiesysteem van ASQ, waar 
inmiddels iedere vestiging van regio Zuidwest gebruik van maakt, is een systeem waarin alle 
vestigingen met elkaar verbonden zijn via een centrale server. 
Het systeem dient ter ondersteuning van de in- en verkoop, de administratieve verwerking, het 
beheersen van de voorraad en het bewaren van de gegevens van klanten, leveranciers en 
artikelen. De artikelen liggen vast in de artikelstam volgens een productspecifieke indeling. 
Er wordt mee gewerkt op vestigings-, regio-, en landelijk niveau en het bestaat uit de volgende 
twee delen: 
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Odisy (Open Distribution System: Handelsnaam van het logistieke pakket van ASQ): Dit is het 
gedeelte van het informatiesysteem dat gebruikt wordt ter ondersteuning van de logistiek en de 
in- en verkoop van de artikelen die Raab Karcher in het assortiment heeft; 
Extasy (EXTended Account System: Handelsnaam van het financiele pakket van ASQ): Dit is 
het administratieve gedeelte van het informatiesysteem dat zorgt voor de facturering en de 
financiele afhandeling van de in- en verkooporders . Daarnaast bestaat het uit een management 
informatiesysteem dat te gebruiken is voor verschillende rapportages en overzichten . 
Er bestaat een gebruikershandleiding van ASQ waarin weergegeven wordt hoe het systeem 
gebruikt dient te worden. 
Op het hoofdkantoor zijn de procedures op het hoofdkantoor vastgelegd. De procedures van de 
baliemedewerkers zien er als volgt uit: 

Balieverkoop contant 
Een klant plaatst een bestelling bij de baliemedewerker. Deze voert de order in en vertelt de 
klant wat de order kost. De klant betaalt en krijgt leverbon W(it) en B(lauw) mee. Met deze 
bonnen kan hij in het magazijn de artikelen afhalen. Na levering tekent de magazijnmedewerker 
de bonnen af. Leverbon W gaat terug naar de balie en leverbon B gaat samen met de artikelen 
en de factuur O mee naar huis (zie Figuur 16). 

Klant 
bestelling 

Klant 
geld 

Klant 
factuur 0 

Klant 
artikelen. 

leverbon blauw 
factuur 0 

Figuur 16: Procedure voor contante balieverkoop 

Verkoop op rekening 

leverbon W 

De verkoop op rekening verloopt bijna hetzelfde. De klant krijgt geen factuur O omdat de order 
nog niet betaald is. Periodiek krijgt de klant een verzamelfactuur opgestuurd (zie Figuur 17). 

leverbon W 

Figuur 17: Procedure voor verkoop op rekening 

Retour k/ant balieverkopen contant 

•, -

Een klant die artikelen terug komt brengen, moet deze afgeven bij een magazijnmedewerker. 
Deze schrijft een retourinnamebon van de teruggebrachte artikelen (retour inn.bon). Deze bon 
gaat naar de baliemedewerker die deze bon na autorisatie en ondertekening van de 
binnendienst registreert en afwerkt in het systeem. De klant krijgt naast zijn geld, een 
creditcontantfactuur en een retourbon, Aan de balie worden de kopieen van de 
creditcontantfacturen verzameld voor de administratie (Figuur 18). 

Retour klant balieverkoop 
Voor retouren van artikelen die op rekening gekocht zijn, geldt nagenoeg het zelfde. Aan de 
balie wordt aan de hand van de retourinnamebon de teruggebrachte artikelen geregistreerd in 
het systeem. De binnendienst moet de geregistreerde retour autoriseren voordat de 
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retourinnamebon naar de administratie gaat voor verwerking en naar de klant als bewijs van 
retour. De administratie verwerkt de retour in het systeem en de klant krijgt een creditfactuur 
toegestuurd (Figuur 19). 

Klant 
artikelen 

Klant 
leverbon B 

Klant 
contant factuur 

Klant 
geld, credit 

contant factuur, 
ondertekende 

retourbon 

Figuur 18: Procedure voor retour contante balieverkoop 

Figuur 19: Procedure voor retour balieverkoop 

6. 1. 5 Het functiewaarderingssysteem 

Magazijn 
controle retour 

Magazijn 
retour inn.bon 

In het verleden bestonden er geen uitgebreide afdelings- en functieomschrijvingen. Er werd 
meer op basis van ervaring gewerkt. De lonen waren in beperkte mate functiegebonden en 
meer onderhandelbaar. De groeimogelijkheden van de medewerkers waren niet overzichtelijk 
vastgelegd. 
Met het starten van het fuwa-project, is daar verandering in gekomen. Het hoofdkantoor wil 
meer inzicht krijgen in de functies in de decentrale eenheden. In het functieboek van RKB heeft 
het hoofdkantoor alle functies vastgelegd die in de vestigingen mogen bestaan. Ook de 
afdelingen met de eindverantwoordelijken zijn erin vastgelegd. Met het fuwa-project is een 
blauwdruk gemaakt voor de invulling van een gerntegreerde regio met betrekking tot de 
voorkomende functies . Een volgende stap is dat de functies volledig afgestemd en 
gedetailleerder in kaart gebracht warden 
Door het vastliggen van de functies en de afdelingen ontstaat er niet alleen voor het 
hoofdkantoor, maar ook voor de medewerkers in de vestigingen een veel beter inzicht in de 
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structuur van de organisatie . Het is de bedoeling dat de decentrale eenheden doorzichtiger 
warden en dat het inzicht in die eenheden kan groeien. 
In het fuwa-systeem hebben de functiegebonden lonen een boven- en een ondergrens. 
Daarnaast wordt het duidelijk voor de medewerkers wat hun doorgroeimogelijkheden zijn . Deze 
duidelijkheid leidt wel eens tot teleurstelling bij medewerkers die zwart op wit krijgen te zien wat 
hun groeimogelijkheden zijn. 

De functie van baliemedewerker, die centraal staat in dit onderzoek, behoort tot de afdeling 
logistiek welke als doel heeft: Realiseren van een optimale ontvangst, opslag van 
bouwmaterialen in het magazijn en aflevering aan afnemers. 
Een specifiek onderdeel van het fuwa-boek, dat in beschouwing wordt genomen, is de 
functieomschrijving van de baliemedewerkers. Volgens de functieomschrijving moet de 
baliemedewerker aan het volgende voldoen [26] : 

"De verkopen van het assortiment goederen en geven van informatie over de toepassingen en (binnen 
marges) prijs aan afnemers zodanig dat afnemers optimaal warden geholpen en continuileit wordt 
gewaarborgd. 
Kerntaken: 
1. Verkopen van goederen uit het (ruwbouw)assortiment, zodanig dat de k/ant met het juiste advies en 

de juiste producten de vestiging verlaat, hiertoe o.a.: 
• Geven van informatie en advies over het gebruik van producten en hun 

toepassingsmoge/ijkheden, zoeken naar op/ossingen m.b.t. acute prob/emen/ vragen van 
afnemers m.b.t. materiaalkeuze en/ of nieuw toe te passen producten; 

• Nagaan/ nazien of de gewenste producten in voorraad zijn (in computer) en of aan de klant 
ge/everd mag warden (kredietwaardigheid); 

• Aanmaken van een afgiftebon in het systeem door het invoeren van de klantgegevens en 
aantallen. Geven van kortingen binnen de marges op de verkoopprijs en bij grate afnamen 
overleg met productmanager over evt. afwijkende prijs; 

• Afrekenen van contante leveringen per kas; 
• Aannemen van bestellingen, aanmaken van bestelbon en aan de afdeling expeditie afgeven. 

2. Verrichten van diverse voorkomende werkzaamheden zoals: 
• Bijhouden van het monsterhok; 
• Versnipperen van papier; 
• Schoonhouden van de werkomgeving. 

3. lnwinnen en verstrekken van informatie m.b.t. de vragenl wensen van de klanten t.b. v. het in stand 
houden/ bevorderen van een goede commerciele relatie. Adviseren over productgebruik en afgeven 
van prijzen en moge/ijke kortingen. lnformeren van productmanagers en voorraadbeheerder over 
voorraad." 

6. 1. 6 Beschrijving marktcu/tuur van de bouwnijverheid 
De organisatiecultuur die heerst in de gehele regio Zuidwest staat onder invloed van 
verschillende aspecten. Een zeer invloedrijk aspect in deze is dat de bouw- en aannemers 
wereld een bedrijfstak op zich is. Er heerst een eerlijke directe cultuur, de aannemers draaien er 
niet om de feiten heen, ze zeggen waar het op staat. 
Een grote hoeveelheid van de klanten, met name de aannemers en de bouw- & klusbedrijven, 
komt al jaren bij dezelfde bouwmaterialenhandel en ze stappen daar ook niet gemakkelijk van 
af. Er bestaat veel vertrouwen tussen deze klanten en de vestigingen waar zij al lang komen . Er 
wordt veel waarde gehecht aan deze band en dat betekent dat veel van de vaste klaoten 
gebonden zijn aan de vestiging waar zij altijd komen en de mensen die er werken. Dit leid't"'tot 
een zeer informele relatie tussen klant en medewerker en uiteindelijk is dit de voornaamste 
reden van een vaste relatie (92%) [15] tussen klant en RKB. Het houden van klanten is niet de 
moeilijkheid, het is het werven van klanten dat moeite kost. 
Van oudsher bestond de bouwnijverheid uit veel kleine zelfstandige familiebedrijven die van 
vader op zoon gingen. De zelfstandigheid had als gevolg dat de ondernemingen hoofdzakelijk 
regiogebonden werkten. De bouwmaterialenhandel sloot daar in het verleden goed op aan en 
dat heeft geleid tot een goede samenwerking en aansluiting tussen de aannemers en de 
bouwhandel. 
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De bouwnijverheid is vrij traditioneel en staat over het algemeen niet positief tegenover 
veranderingen. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat in het verleden de zelfstandigheid 
goed beviel. Daarnaast wordt niet makkelijk afgestapt van de familietraditie. 

De stellingen die voortgekomen zijn uit de literatuurstudie, die verder voor het houden van 
interview gebruikt worden (5.1 .6) zijn de volgende: 
• In de bouwwereld heerst een eerlijke, recht-voor-de-raap cultuur; 
• De bouwwereld is een traditionele bedrijfstak; 
• Veel klanten zijn over het algemeen vaste klanten die al jaren komen; 
• Het hoger management van de bouwonderneming verandert, zij is moderner. 

6. 1. 7 De knelpunten van het hoofdkantoor 
De meest aangehaalde knelpunten van het hoofdkantoor ten aanzien van de vestigingen zijn: 
1. Het informatiesysteem wordt niet consistent, volgens de nieuwe regels gebruikt: de 

medewerkers hebben hun eigen methoden ontwikkeld; 
2. Het kennisniveau van de medewerkers ten aanzien van het systeem is niet voldoende; 
3. Er is een onvoldoende koppeling tussen fuwa en ASQ op het operationele niveau: het 

hoofdkantoor wil het gebruik van ASQ meer aan de omschreven functies binden; 
4. De werkelijke werkzaamheden van de medewerkers in de vestigingen komen niet overeen 

met de voorgeschreven werkzaamheden; 
5. In de resultaten van de regio zitten veel fouten : de gegevens worden niet goed verwerkt in 

het systeem en dit leidt tot fouten die pas in een later staduim van gegevensverwerking 
ontdekt worden; 

6. Het operationele niveau lost te weinig problemen zelf op en schuift de vragen te gemakkelijk 
door naar het hoofdkantoor; 

7. Het beperkte inzicht in werkelijke werkprocessen op het operationele niveau; 
8. Het operationele niveau heeft een afstandelijke houding ten opzichte van het hoofdkantoor; 
9. Op het hoofdkantoor heerst een hoge werkdruk, zodat niet overal tijd voor is. 
In het volgende hoofdstuk worden deze knelpunten geanalyseerd . 

6.2 De baliemedewerkers van de vestiging Roosendaal 
Aan de balie in Roosendaal zitten twee baliemedewerkers. De functieomschrijving voor de 
beide medewerkers is gegeven in 6.1.5. De beschrijvingen van deze paragraaf zijn met 
medewerking van de beide medewerkers tot stand gekomen. 

6. 2. 1 De werkprocessen aan de balie en het informatiesysteem 
In het proces van de verkoop gebruikt de baliemedewerker ASQ als hulpmiddel. Tijdens de 
interactie worden de klantgegevens door de baliemedewerker in het systeem opgezocht. Een 
moment later kunnen gegevens verstrekt worden betreffende klantenkrediet, artikelprijzen, 
voorraadhoogtes en levertijden . 

Proces ba/ieverkoop 
De directe verkoop aan de balie wordt gezien als de hoofdtaak van de baliemedewerker. Hij is 
een verkoper met globale kennis van het brede assortiment van de verschillende ruwe 
bouwmaterialen. Met name van de artikelen die op voorraad verkocht worden, hebben de 
baliemedewerkers de kennis om klanten in te lichten en te adviseren. Daarnaast bezitten zij de 
kennis die zij in de praktijk hebben opgedaan. 
Het proces dat zich aan de balie afspeelt is voor de verkoop zeer belangrijk. Het adviesproces 
van de baliemedewerkers maakt de meeste klanten tevreden . 
De klanten die aan de balie komen, kunnen verdeeld worden in twee groepen: 
0 Particulieren (ongeveer 25%); zij komen vaak voor kleine hoeveelheden artikelen voor het 

doen van kleine klussen. De baliemedewerker treedt hier op als adviserend verkoper. 
Regelmatig komt het voor dat de klant slechts zegt wat voor klus er opgeknapt moet 
worden . De baliemedewerker geeft dan aan hoe de klant de klus het beste aan kan pakken 
en wat hij daarvoor nodig heeft; 

0 Aannemers bouw- & klusbedrijven (75%): Bij de klanten die namens een aannemer of een 
klusbedrijf komen ligt het proces anders. Zij komen over het algemeen artikelen halen die 
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zij te kort komen. Ze weten welke artikelen ze komen halen. In veel gevallen treedt ook in 
dit proces de baliemedewerker opals adviserend orgaan. Er wordt regelmatig aangegeven 
door de baliemedewerker dat een bepaalde klus ook anders aangepakt kan worden. 

Hieronder staat weergegeven wat de meest voorkomende werkprocessen zijn. 

• Balieverkoop; • Sorteren bonnen en facturen; 
• Verwerken retourartikelen; • Opmaken kas; 
• Verwerken emballagebonnen; • Telefonisch afhandelen van vragen en orders; 
• Verwerken zandbonnen; • Controle voorraadlocaties; 
• Verwerken pakbonnen; • Doorverwijzen van mensen; 
• lnkopen artikelen; • Mengen plamuur. 

Voor een uitgebreide uitwerking van de werkprocessen en het eventuele gebruik van ASQ 
daarbij wordt verwezen naar bijlage 7. 

6.2.2 lnteractie met de klanten aan de balie 
In het verkoopproces verleent de baliemedewerker verschillende diensten aan de klanten: 
• De klant wordt op de hoogte gebracht van de prijs die voor een artikel betaald moet worden; 
• Eventueel wordt aangegeven wat de levertijd voor het product is; 
• De klant krijgt adviezen over het gebruik van producten en het doen van klussen. Dit is een 

essentieel onderdeel van de dienst die verleend wordt, klanten daar voor terug. 

Terwijl de baliemedewerker de order invoert, wordt er vaak gesproken over het te gebruiken 
artikel of over andere bouwwerkzaamheden. Eventueel worden er adviezen gegeven over 
alternatieve artikelen en andere werkmethoden. 
Niet alleen de diensten die verleend worden zijn van invloed op het proces, ook de 
baliemedewerker zelf heeft veel invloed op het proces. De informele steer aan de balie heeft 
een zeer positieve invloed op de werksfeer. De interactie tijdens de verkoop tussen de 
baliemedewerker en de klant is vaak zeer gemoedelijk en informeel, maar toch zakelijk. Veel 
klanten hechten hier waarde aan en komen er voor terug. 

6.2.3 lnvulling en sterke punten van de structuur 
Uit het model dat op pagina 14 staat weergegeven, wordt duidelijk dat de werkprocessen onder 
invloed staan van de regionale spelregels en eigenschappen en het oude beleid. Deze 
spelregels zijn voortgekomen uit het verleden en zijn gebaseerd op wensen van klanten of 
wensen van medewerkers die in het verleden ingewilligd zijn. 
Een voorbeeld is de mogelijkheid van remboursleveringen (levering die door de klant aan de 
chauffeur betaald wordt). Dit is nog steeds mogelijk terwijl het volgens '1re re~els eigenlijk niet 
meer de bedoeling is. Er is geen goede manier om deze leveringen in het systeem te 
verwerken. 
Een ander voorbeeld van regionale spelregels behelst het geven van kortingen aan klanten . In 
het verleden kon nagenoeg iedereen kortingen geven aan de klant, zonder dat er zicht was op 
de winstmarges bij de gegeven korting. Nog steeds kunnen medewerkers zelf kortingen 
bepalen, terwijl dit volgens het beleid niet de bedoeling is, omdat de kortingen in het systeem 
zitten. De baliemedewerkers hebben aangegeven dat het mogelijk moet blijven prijzen aan te 
passen tijdens het verkoopproces, omdat klanten soms korting krijgen die ze in het verleden 
overeen gekomen zijn, terwijl ze nog niet in het contract en nog niet in het informatiesysteem 
zitten. 

Ruim anderhalf jaar geleden zijn in Roosendaal twee baliemedewerkers aangenomen, die veel 
kennis bezitten van bouwmaterialen. Voorheen zaten er twee verkoopsters die enkel orders 
invoerden, leverbonnen afdrukten en afrekenden met de klanten. Als de klanten vragen hadden, 
werden ze doorverwezen naar de productspecialisten en verkoop binnendienst. De balie is nu 
uitgegroeid tot een kenniscentrum waar de aannemers terecht kunnen met vragen. De 
binnendienst komt er niet meer aan te pas. Daarmee is de drukte bij de verkoop binnendienst 
afgenomen. De werkdruk aan de balie is hiermee toegenomen. 
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Aan de balie is geconstateerd dat de baliemedewerkers meer taken en verantwoordelijkheid 
naar zich toe getrokken hebben dan de procedures en richtlijnen toelaten. De regioleiding weet 
hier van en heeft de baliemedewerkers de ruimte gegeven om ruimer te handelen. De vrijheid 
die deze medewerkers hebben gekregen, heeft geleid tot een goed functionerende balie, zie 
daarvoor de volgende cijfers in Tabel 7. 

Tabet 7: Cijfers van de balieorders van 1 januari 1999- oktober 1999 4 

)>;)) raabkarcher Root$enda nd 
>/ '-"""'"wtt,,,, .# orders . 

Tota:aI 

Percentage orders dat contant betaald is aan de balie 21,9% 

'% Roosendaal 
van :,Nederland 
17,4 % 

Een balieorder uit Roosendaal heeft een gemiddelde waarde van 2.645.038/15.746 = fl. 168,-

Uit de tabel wordt duidelijk dat de twee baliemedewerkers 42,8% van het totaal aantal orders 
die er in Roosendaal in het systeem verwerkt worden, afhandelt. In tien maanden tijd verkopen 
de beide baliemedewerkers in Roosendaal voor meer dan 2,5 miljoen gulden. 

Een van de baliemedewerkers is eerst orderverwerker geweest en dat biedt voordelen in het 
kennisniveau van en inzicht in het systeem en de artikelstam. Dit maakt de beide medewerkers 
uiterst geschikt voor het werk dat ze doen. 
In het beantwoorden van vragen dient het informatiesysteem over het algemeen als goede 
ondersteuning. De baliemedewerkers kunnen er goed mee overweg en dat betekent dat de 
vragen van de klanten over prijzen en aanwezigheid snel beantwoord kunnen worden. 
Seide medewerkers kennen het informatiesysteem dermate goed, dat ze een deel van de 
werkzaamheden van andere organisatieleden overnemen: crediteren, leverbonnen maken van 
pakbonnen, retourboeken van emballage, het verwerken van zandbonnen . 

In paragraaf 6.2 .1 staan de werkprocessen weergegeven die de baliemedewerkers in 
werkelijkheid doorlopen. Uit de terugkoppeling met het hoofdkantoor blijkt dat zij taken uitvoeren 
die zij niet behoren uit te voeren. Een voorbeeld van die taken is het crediteren, het doen van 
inkoopbestellingen en het checken van de voorraad. Deze taken zijn toebedeeld aan 
medewerkers met een ander functie. 

6.2.4 De kne/punten aan de ba/ie 
De knelpunten die uit de discussies aan de balie naar voor zijn gekomen zijn (in willekeurige 
volgorde): 
1. Hoge werkdruk aan de balie: in en om de balie heerst een hoge werkdruk met als gevolg dat 

er weinig tijd is voor inspringen in geval van piekdrukte. 
2. De procedures, handleidingen en regels zijn onbekend: de procedures, handleidingen en 

regels die het strategische niveau opgesteld zou hebben, zijn beperkt bekend bij de 
medewerkers; 

3. Zoeken in het systeem kost veel tijd : het opzoeken van artikelen, klanten en leveranciers in 
het systeem is een tijdrovende aangelegenheid; 

4. De medewerkers van het operationele niveau vinden dat ze niet voldoende op de hoogte 
gehouden worden van veranderingen aan het systeem die het strategische niveau invoert; 

5. Beperkt vertrouwen in het hoofdkantoor: de medewerkers van het operationele niveau 
hebben weinig vertrouwen in wat het hoofdkantoor doet met vragen en opmerkingen die 
vanuit de vestigingen komen; 

6. Fluctuerende drukte: de drukte in de vestigingen is seizoensafhankelijk. Oat betekent dat het 
soms erg druk is, en dat het soms er rustig is; 

4 De gegevens zijn verzameld door het uitvoeren van een query in het informatiesysteem (ASQ) . 
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7. De werkelijke voorraad klopt niet met wat het systeem aangeeft; 
8. Communicatie met de leiding verloopt onregelmatig en niet soepel: op het operationele 

niveau wordt het als een knelpunt gezien dat er niet voldoende gecommuniceerd wordt. Er 
worden teveel beslissingen genomen buiten medeweten van de medewerkers om; 

9. Een storing in het systeem kost veel extra tijd: een storing op zichzelf is vervelend, en het 
verwerken van de orders in het systeem na een storing kost veel tijd . 

6.3 De vestiging Roosendaal 
In het onderzoek zijn gegevens verzameld die duidelijk moeten maken in wat voor omgeving de 
baliemedewerkers functioneren . Zo worden eerst de sterke kanten van de vestiging en de 
spelregels waar de baliemedewerkers mee te maken hebben beschreven. Daarna wordt een 
beschrijving van de cultuur van de vestiging Roosendaal weergegeven. 

6. 3. 1 Sterke kanten van de vestiging en spelrege/s 
In de tijd van de zelfstandige vestigingen hadden de vestigingen een eigen directie die meer 
overzicht over de onderneming had, omdat zij dichter bij het operationele proces stond. 
Beleidsaanpassingen konden dus ook dichter bij het proces bepaald worden en hoefden niet bij 
een landelijk beleid te passen. Het beleid wordt nu gedefinieerd op het hoofdkantoor dat verder 
weg staat van de operationele processen. Dit beleid geldt voor alle vestigingen. 
Uit de interviews is naar voren gekomen, dat de medewerkers zich in het verleden beter konden 
aansluiten bij het beleid en de concretere doelen. In de nieuwe structuur waarin de vestiging 
een onderdeel is van een organisatie bestaande uit 750 medewerkers, voelen de medewerkers 
zich minder betrokken bij de organisatie. Met het groeien naar een landelijke organisatie zijn de 
medewerkers zich anoniemer gaan voelen. Het persoonlijke en informele contact met de 
beleidsbepalers, zoals dat vroeger mogelijk was, is verdwenen. Het is voor de medewerkers 
minder duidelijk wie de mensen zijn die het beleid bepalen en de leiding geven; "Is het de 
regiodirecteur die de leiding heeft, of de directie, of zijn het die mensen in Vught." Het beleid 
en de strategie is ook niet voor iedereen duidelijk. 

Het geven van kortingen en het vrij handelen is aan banden gelegd om te bereiken dat er 
overzichtelijker en eenduidiger gehandeld wordt. Voor een aantal medewerkers betekent dit dat 
hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden verminderd zijn. Met het verminderen van de 
bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de medewerkers, zijn de mogelijkheden van 
de medewerkers in het verkoopproces afgenomen. De klant reageert daar negatief op. 
De medewerkers willen graag duidelijkheid hebben over de veranderingen. Ze hebben het idee 
dat hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden zonder reden afgenomen worden . Verder 
weten ze niet wat ze nog wel en wat niet mogen. 
Het klantenbestand bestaat uit veel klanten die al lang komen . Zeker negentig procent van de 
aannemers, bouw- en klusbedrijven die met Raab Karcher Roosendaal zaken doen, komen 
daar al !anger dan tien jaar. Toen RKB de bouwmaterialenhandel in Roosendaal overnam, zijn 
er weinig van die klanten weggelopen. Eenmaal klant van Raab Karcher betekent altijd klant, 
maar het werven van nieuwe klanten kost veel moeite (15]. 

Uit interviews onder de medewerkers van verschillende vestigingen is gebleken, dat ze het nut 
van de landelijke samenwerking begrijpen. Dit wil echter niet zeggen dat de medewerkers zich 
ook daadwerkelijk aansluiten bij het landelijke beleid. Verder bestaan er twijfels of de klanten er 
positief op zullen reageren. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat met name aannemers 
gebonden zijn aan een bepaalde vestiging en de medewerkers die daar werken. Met de nieuwe 
structuur is de kans groot dat klanten die aan de balie van de satellietvestigingen verschijnen, 
vaker doorverwezen worden naar de hoofdvestiging, omdat daar de specifieke kennis en de 
voorraad gecentraliseerd is . Oat betekent dat deze klanten soms grotere afstanden af moeten 
leggen en dan komen ze aan een balie waar ze de medewerkers niet meer kennen . Dit is niet 
klantvriendelijk en het komt de informele steer aan de balie niet ten goede. 
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6. 3. 2 Beschrijving cu/tuur Roosendaal 
De aannemers die aan de balie verschijnen, zijn vaak bekenden van de baliemedewerker, maar 
ook van elkaar. Er hangt een informele sfeer, er wordt gesproken in het plaatselijke dialect over 
streekgebonden onderwerpen, want bijna alle aannemers komen uit de buurt. 

Duide/ijkheid van de doe/stellingen 
Voor de medewerkers zijn de doelstellingen minder goed te bevatten. Met de doelen die op het 
hoofdkantoor geformuleerd worden, hebben ze weinig affiniteit. Het functioneren als een 
regionale organisatie, in plaats van als een vestiging, zit er nog niet goed in bij de medewerkers, 
laat staan het functioneren als een landelijke organisatie. De streekgebonden regels en relaties 
met klanten worden steeds meer vervangen door landelijke regels en landelijke contracten. Oat 
betekent dater een stuk minder emotioneel gewerkt gaat worden. De sfeer wordt veel zakelijker 
en rationeler. In de regio zal dit zwaar vallen omdat de Brabantse cultuur erg informeel is. De 
vrijheid de medewerkers in het verleden hadden, is tekenend voor de vestiging Roosendaal , 
deze zal door het landelijke beleid wegvallen . 

Besluitvorming 
Op het lage operationele niveau worden weinig besluiten genomen, deze worden overgelaten 
aan de bovenliggende niveaus. De besluitvorming op dit niveau wordt be'i'nvloed door het 
onjuiste gebruik van het informatiesysteem op het operationeel niveau. De informatie kan 
daardoor de besluitvorming niet effectief ondersteunen. 
Ook het ineffectieve verloop van de communicatie draagt bij aan het feit dat de besluitvorming 
veel tijd kost en niet altijd even betrouwvaar is . 

lntegratie 
Naast de integratie van de losse vestigingen naar een regio, moet de regio integreren in het 
landelijke beleid . Deze verschillende interacties hebben gevolgen voor de cultuur. Het op 
procedures en richtlijnen gebaseerde contact tussen de verschillende niveaus en eenheden is 
zakelijker en minder informeel geworden. In deze procedures en richtlijnen, die op het 
strategische niveau zijn opgesteld, hebben de medewerkers van het operationele niveau minder 
vertrouwen. Dit komt onder andere voort uit het feit dat de medewerkers niet voldoende op de 
hoogte zijn van de veranderingen. Ze hebben het idee dat deze opgesteld zijn om de 
medewerkers te kunnen controleren. 
Het gebrek aan vertrouwen en inzicht in de veranderingen heeft geleid tot werkwijzen en 
methodes die niet volgens de procedures en richtlijnen verlopen. De beperkte communicatie 
tussen de verschillende eenheden is hier mede de oorzaak van. 

Binnen de hoofdvestiging Roosendaal verloopt de integratie moeizaam. De medewerkers zijn 
van mening dat er een afschuifcultuur bestaat bij verschillende afdelingen, door het bestaan van 
de specialismen . Te veel mensen willen zich alleen nog maar bezighouden met de eigen 
afdeling; afwijkende taken worden afgeschoven naar medewerkers van andere afdelingen. Dit 
komt de integratie van de afdelingen onderling niet ten goede. In combinatie met de niet 
duidelijk afgebakende taken en de geringe communicatie tussen de afdelingen, leidt dit tot 
vervelende situaties. 

Managementstijl 
Door het gebrek aan het vertrouwen op het operationele niveau is de managementstijl minder 
effectief geworden. De tijd om dit probleem op te lossen, is tot op heden nog niet genomen. 
De verantwoordelijkheden liggen hoofdzakelijk bij de afdelingshoofden, dit heeft op het lage 
operationele niveau geleid tot een afwachtende houding, er wordt weinig initiatief genomen. 
De scheiding tussen operationeel en strategisch niveau is groter geworden, de behoefte aan 
een tussenniveau (tactisch) is groter geworden. 
Het regiomanagement heeft naast management taken tevens operationele verkooptaken, dit 
heeft gevolgen voor de management stijl. 

Resultaatgerichtheid 
Binnen de gehele organisatie krijgt de behaalde omzet veel prioriteit, die uit zich ondermeer in 
de communicatiestructuur die commercieel gericht is. De resultaatgerichtheid is een onderdeel 
van de cultuur die heerst in de (bouwmaterialen)handel. Op vestigingsniveau zijn de meeste 
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medewerkers daar van op de hoogte en proberen zodoende de omzet altijd op de eigen 
vestiging te krijgen. Klanten worden om die reden niet graag doorgestuurd naar een andere 
vestiging binnen of buiten de regio, omdat dan omzet voor de vestiging verloren gaat. 
Ook het regiomanagement is resultaatgericht, zodat management taken niet altijd de prioriteit 
krijgen die ze verdient. 

Vitaliteit 
Beslissingen omtrent operationele zaken c.q. organisatieproblemen worden ver van de basis 
genomen. Een verklarende factor daarvoor is het gebrek aan delegatie. 

Personee/sontwikkeling 
De regiodirectie van Zuidwest, bestaande uit drie directieleden, is nog niet lang in deze 
samenstelling werkzaam. Twee leden van de regiodirectie zijn medewerkers die al langer voor 
RKB werkzaam zijn. Zij kennen zodoende de bouwwereld en de organisatiecultuur van 
Roosendaal goed. Het derde lid van de regiodirectie is van buiten Raab Karcher gekomen en 
kent de cultuur van Roosendaal nog niet. Deze samenstelling van de regiodirectie biedt 
perspectief voor het veranderproces waarin de organisatie zicht bevindt. 

Het personeel van regio Zuidwest is voor 30 procent nieuw aangenomen en is dus alleen 
bekend met de nieuwe regiostructuur. De overige 70 procent van de organisatie werkt al !anger 
voor RKB en heeft gewerkt in de oude structuur waarin de vestigingen als zelfstandige 
ondernemingen opereerden. 
Met het fuwa-project hebben de medewerkers veel meer inzicht gekregen in wat de 
mogelijkheden zijn ten aanzien van groei binnen RKB. 

Veranderingsbereidheid 
De veranderingen worden met name door de medewerkers die al langer werkzaam zijn voor 
RKB niet als positief ervaren. Zij bieden weerstand en oordelen niet objectief over de 
veranderingen. Zij zijn gewend aan de cultuur van het verleden, waarin zij meer vrijheid hadden 
en weinig gecontroleerd werden . Hoewel ze er wel degelijk van overtuigd zijn dat de 
veranderingen voordelen voor de organisatie kunnen bieden, betekent het niet dat ze volledig 
open staan voor de veranderingen. Ze zullen nog overtuigd moeten worden van het feit dat er 
op het hoofdkantoor gewerkt wordt aan het verbeteren van de organisatie en dat medewerking 
een vereiste is voor het slagen van de verandering. 

Geschiedenis van de organisatie 
De regio Zuidwest bestaat uit vier vestigingen, Breda, Dordrecht, Steenbergen en Roosendaal. 
Deze vestigingen hebben alle een verschillend verleden en zodoende hebben deze vestigingen 
alle voor een deel een eigen cultuur opgebouwd. Nu deze vestigingen als onderdeel van de 
regio Zuidwest meer ge'fntegreerd zijn gaan werken, zullen deze verschillende culturen invloed 
op elkaar uit gaan oefenen. 

6.4 lnventarisatie facilitator 
Bij de introductie van de afstudeerder werd de baliemedewerkers verteld dat de problemen van 
het systeem aangepakt zouden worden. Daartoe zou er een onderzoeker aan de balie komen 
zitten om zelf mee te maken hoe het systeem gebruikt wordt en wat de problemen zijn die het 
systeem oplevert. Op deze manier werd de baliemedewerkers de mogelijkheid geboden tijdens 
het gebruik van het systeem problemen aan te geven . Daaruit zijn de wensen, de eisen en de 
motieven van de baliemedewerkers voortgevloeid: 
• De zoekmethoden in het informatiesysteem worden tijdrovend en beperkt gevonden. Daarin 

zouden de baliemedewerkers graag wijzigingen zien; 
• Het invoeren van orders bestaande uit meerdere orderregels van gelijksoortige artikelen kost 

veel onnodige tijd omdat verschillende malen dezelfde handelingen verricht moeten warden; 
• Crediteren zouden de baliemedewerkers gemakkelijk zelf kunnen doen, terwijl nu alleen het 

voorbewerken gedaan wordt. De administratie werkt de creditnota's af; 
• De medewerkers van het operationele niveau geven aan dat er op het hoofdkantoor te 

weinig inzicht is in wat er werkelijk gebeurt in de vestigingen. De procedures en richtlijnen 
passen daarom volgens de medewerkers niet bij de processen; 
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• Uit de discussies en interviews met medewerkers is gebleken dat het fuwa-project angsten 
oproept. De medewerkers zijn bang dat het ten koste gaat van de vrijheid die ze nu hebben; 

• Verschillende medewerkers hebben een hekel aan ASQ, maar zijn slechts beperkt in staat 
uit te leggen waarom. Het is niet gebruiksvriendelijk, het is een complex systeem en het 
werkt niet prettig . De negatieve gevoelens jegens ASQ hebben een negatieve uitwerking op 
het vertrouwen dat de medewerkers hebben in het hoofdkantoor. 

Tijdens de participatieve observatie aan de balie zijn de werkzaamheden en het werkelijke 
gebruik van het informatiesysteem tot in detail in kaart gebracht. Het verloop van de 
werkprocessen is teruggekoppeld met het strategische niveau (IT&L-afdeling), zodat men een 
inzicht heeft kunnen krijgen in hoe het systeem in werkelijkheid gebruikt wordt. Als reactie heeft 
het strategische niveau aangegeven waar de fouten zitten van het operationele niveau: 
• Op strategische niveau is men van mening dat de medewerkers zich niet voldoende houden 

aan de richtlijnen en procedures die geformuleerd zijn. En de procedures passen wel bij de 
werkzaamheden; 

• De taakinvulling op het operationele niveau verloopt momenteel niet volgens fuwa . Te veel 
medewerkers houden zich bezig met zaken die zij niet moeten uitvoeren; 

• Kritiek van het operationele niveau is niet duidelijk en onderbouwd. De medewerkers klagen 
ten makkelijk en kunnen niet uitleggen waarom. 

De terugkoppeling heeft opgeleverd dat de aangegeven problemen voor een deel opgelost 
konden warden. 
Aan de zoekmethoden wordt gewerkt in zoverre dat de artikelbestand opgeschoond en 
eenduidiger gestructureerd wordt. Dit zal de baliemedewerkers meer overzicht bieden in het 
assortiment. De baliemedewerkers konden zich goed vinden in deze oplossing. 

De baliemedewerkers stonden erg positief tegenover het initiatief van de handleiding en 
opleiding voor het gebruik van ASQ. De voorgeschreven bewerkingen en de mogelijkheden met 
het systeem moeten beter uitgelegd warden. Een goede handleiding zal het makkelijker maken 
andere medewerkers kennis te laten maken met het systeem zodat er makkelijker ondersteund 
kan warden. 
In het geval van het invoeren van orders bestaande uit gelijksoortige artikelen blijkt dat dezelfde 
handelingen niet steeds herhaald hoeven warden. De baliemedewerkers zijn niet voldoende op 
de hoogte van de mogelijkheden van het systeem. 
De angst die er bestaat ten aanzien van het systeem kan met de handleiding warden 
weggenomen. 
Zo blijkt uit de bovenstaande resultaten dat bij een goede uitwisseling van informatie, de 
oplossingen voor de knelpunten erg makkelijk te vinden zijn. In het verleden ontbrak het aan 
goede communicatie en een facilitator kan daar verbetering in aanbrengen. 
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7 De analyse 
In dit hoofdstuk worden de gegevens die verzameld zijn onderworpen aan verschillende 
analyses. In 7.1 worden de eerder verzamelde knelpunten geanalyseerd zodat de 
basisoorzaken aan te wijzen zijn. Vervolgens wordt in 7.2 de huidige situatie geanalyseerd op 
flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van arbeid. Als laatste worden bestaande cultuur een 
communicatie onder de loep genomen in 7.3 en 7.4. 

7.1 De knelpunten 
De knelpunten die in hoofdstuk zes opgesomd staan, zijn per niveau in een stroomdiagram 
geanalyseerd. Een weergave van deze stroomdiagrammen zijn terug te vinden in bijlage 10. 
Hier onder zijn de oorzaak/ gevolgbomen van de beide niveaus weergegeven. 
De knelpuntanalyse aan de balie wordt weergegeven in Figuur 20: 

Figuur 20: Oorzaakl gevolgboom van de knelpunten aan de balie 

Basisoorzaken: 3. Zoeken in het systeem kost veel tijd; 
6. Fluctuerende drukte; 
8. Communicatie met leiding verloopt onregelmatig en niet soepel; 
9. Storing in systeem kost veel extra tijd; 

Symptomen: 1. Hoge werkdruk; 
5. Beperkt vertrouwen in het hoofdkantoor; 
7. Voorraad klopt niet met wat het systeem aangeeft; 

Knelpunten: 2. De procedures, handleiding en regels zijn onbekend; 
4. Veranderingen in systeem worden onvoldoende gemeld. 

De analyse van de knelpunten van de vestiging Roosendaal staan weergegeven in Figuur 21: 

Figuur 21 : Oorzaak/ gevolgboom van de kne/punten blnnen de vestiging Roosendaal 
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Basisoorzaken: 6. Fluctuerende drukte; 
8. Communicatie met leiding verloopt onregelmatig en niet soepel; 
9. Storing in systeem kost veel extra tijd; 

Symptomen: 1. Hoge werkdruk; 
3. Er worden eigen werkmethoden ontwikkeld voor eigenbelang; 
5. Beperkt vertrouwen in het hoofdkantoor; 
7. Voorraad klopt niet met wat het systeem aangeeft; 

Knelpunten: 2. De procedures, handleiding en regels zijn onbekend; 
4. Veranderingen in het systeem warden onvoldoende gemeld; 
10. Het informatiesysteem wordt niet volgens de regels gebruikt; 
11 . Het kennisniveau ten aanzien van ASQ is beperkt; 
12. Er worden fouten gemaakt in ASQ. 

Analyse van de knelpunten van het hoofdkantoor staan weergegeven in Figuur 22: 

Figuur 22: Oorzaakl gevolgboom van het centraa/ niveau 

Basis oorzaken: 1. Het informatiesysteem wordt niet volgens de regels gebruikt; 
2. Het kennisniveau ten aanzien van ASQ is beperkt; 

Symptomen: 6. De vragen die afgeschoven warden; 
9. Hoge werkdruk; 

De knelpunten: 4. Verschil werkelijke en voorgeschreven processen; 
3. Onvoldoende koppeling ASQ en fuwa; 
8. Terughoudende opstelling van het operationele niveau; 
5. Er warden fouten gemaakt in ASQ; 
7. Beperkt inzicht in de werkelijke processen. 

Uit de bovenstaande knelpuntanalyses blijkt dat de huidig knelpunten de volgende 
basisoorzaken hebben: 
• Het informatiesysteem: Op drie niveaus is het gebrek aan kennis van het informatiesysteem 

een oorzaak van de aangegeven knelpunten; 
• De niet soepel verlopende communicatie komt ook voren uit de analyse van de knelpunten 

aan de balie en in de vestiging. Dit leidt op de drie niveaus tot een gebrek aan kennis van: 

, } ; > > ra•b karc#Ntr 
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Het systeem: Door het gebrek aan kennis gaan medewerkers het systeem op een eigen 
manier gebruiken en dit leidt tot fouten, extra werk en uiteindelijk tot overbodige 
werkdruk op alle niveaus. Tevens kosten de verschillende bewerkingen door gebrek 
aan kennis van het systeem onnodig veel tijd . Hierdoor daalt het vertouwen in het 
hoofdkantoor; 
Het beleid, de procedures en richtlijnen : De medewerkers zijn niet voldoende op de 
hoogte van de werkzaamheden die zij volgens het beleid zouden moeten uitvoeren; 
Feiten: Gegevens die niet tot procedures horen maar toch van belang zijn voor de 
medewerkers (marktgegevens, veranderingen van de organisatie, ontwikkelingen etc.), 
kosten veel tijd om op te zoeken of te achterhalen. 
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7.2 Flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van arbeid 
In de theorie is naar voren gekomen dat de omgeving waarin organisaties opereren steeds 
dynamischer warden. Om te kunnen reageren op deze veranderingen moeten organisaties 
flexibeler ingericht warden. In deze analyse moet duidelijk warden in hoeverre RKB in staat is te 
reageren op de veranderingen . Er zal in deze paragraaf zodoende gekeken warden naar de 
kwaliteit van arbeid, de beheersbaarheid en de flexibiliteit in Roosendaal (zie ook 3.2.1 ). 

7. 2. 1 Kwaliteit van arbeid 
Het invoeren van fuwa heeft op het operationele niveau verschillende gevolgen gehad. 
Met fuwa is er een beter integraal overzicht in de processen ontstaan. De medewerkers van het 
operationele niveau zouden door het vastliggen van alle functies een beter overzicht kunnen 
krijgen van de taken en verantwoordelijkheden van andere afdelingen en collega's . Aan het 
formaliseren en standaardiseren van taken en verantwoordelijkheden zitten echter het nadeel 
verbonden dat de regelmogelijkheden van de medewerkers dalen. 
In de omschreven functies zijn uitvoeren en regelen gescheiden . Door de organisatiestructuur 
en de daarbij behorende communicatiestructuur warden zowel de interne als de externe 
regelende taken overgelaten aan de afdelingshoofden. Zij zijn verantwoordelijk voor alles wat er 
binnen hun afdeling gebeurt. 
De taken aan de balie zijn volgens het functiewaarderingssysteem hoofdzakelijk uitvoerend van 
aard en vereisen veel ondersteuning van hierarchisch hogere functies en andere operationele 
afdelingen. De verantwoordelijkheden binnen de afdeling liggen op het hoogste niveau van de 
afdeling. De regelmogelijkheden van de omschreven functie van baliemedewerker wordt 
hierdoor lager dan de behoefte. De betrokkenheid van de baliemedewerkers zal negatief 
bernvloed warden door de beperkte regelmogelijkheden. In de drukke perioden treedt er snel 
overbelasting op waar de baliemedewerkers moeilijk op kunnen reageren. Dit gaat ten koste 
van de effectiviteit. 
De baliemedewerkers hebben van de regioleiding de vrijheid gekregen om uitvoerende 
werkzaamheden van andere afdelingen deels over te nemen. De werkdruk aan de balie is 
hierdoor wel toegenomen en de werkdruk van de administratieve afdeling neemt hiermee af. 
De baliemedewerkers werken buiten de systemen om, zodat de uitvoerende taken breder 
geworden zijn. 

ASQ wordt aan de balie niet op een juiste manier gebruikt en dit leidt tot fouten. De 
baliemedewerkers zijn van deze fouten niet op de hoogte, omdat zij denken dat zij de gegevens 
goed invoeren in het systeem. Tot nog toe is er niemand geweest om ze te vertellen dat ze 
bepaalde fouten maken. Zij zouden zelf in moeten kunnen spelen op het feit dat ze fouten 
maken. 
Kennis is een belangrijk onderdeel geworden van het beleid. Met het landelijk organiseren van 
workshops, overlegorganen en werkgroepen voor betrokken medewerkers, wordt kennis en 
ervaring uitgewisseld. Met de nieuwe structuur is tevens een start gemaakt met het codrdineren 
van mogelijke opleidingen voor medewerkers. Medewerkers warden gestimuleerd om 
opleidingen te volgen om zo hun kennisniveau te verhogen en de mogelijkheid tot overnemen 
van taken (binnen een specialisme) te vergroten. De werkdruk van de medewerkers werkt 
echter als een beperking, zodat er maar beperkt gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden. 

Zowel fuwa als ASQ werken nu beperkend met betrekking tot de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de medewerkers op het operationele niveau. Door de mate van scheiding 
tussen uitvoeren en regelen op het operationele niveau, zijn de regelbehoeften hoger dan de 
regelmogelijkheden er ontstaat een ineffectief evenwicht. Dit komt de kwaliteit van arbeid niet 
ten goede. 

7. 2. 2 Beheersbaarheid 
Door het nieuwe beleid van het hoofdkantoor worden de bedrijfsprocessen in de vestigingen 
bestuurt. De vier gecentraliseerde stafdiensten zorgen voor het landelijk standaardiseren van de 
decentrale afdelingen, ten behoeve van het inzicht en de controle van het hoofdkantoor. Met het 
verder standaardiseren, formaliseren en koppelen van de werkprocessen aan de functie 
ontstaat er een meer gestructureerde onderneming. Door de standaardisaties wordt de 
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organisatie meer storingsgevoelig, en het inspelen op deze storingen zal meer tijd kosten 
(bureaucratisering) omdat de medewerkers van het operationele niveau de processen niet 
kunnen regelen . 
Met de standaardisering kan er voor de klant een eenduidige organisatie ontstaan en dat is het 
doel van dit beleid. Het werken met landelijke systemen, richtlijnen en procedures, wordt binnen 
RKB als oplossing gezien voor de eenduidigheid. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van 
arbeid in de vestigingen en heeft dan dus een negatieve invloed op de beheersbaarheid. 

De nieuwe structuur bestaat uit meer verschillende functies met afgebakende taken en 
verantwoordelijkheden. Dit heeft als gevolg dat er meer en complexere hierarchische 
verhoudingen zijn ontstaan. Om voldoende beheersbaar te kunnen blijven zullen de 
toegenomen communicatiebehoeften gecompenseerd moeten word en met 
communicatiemogelijkheden. 
Voor het grootste gedeelte van de bedrijfsprocessen wordt het nieuwe informatiesysteem 
gebruikt. Resultaten van de bedrijfsprocessen kunnen uit het informatiesysteem gehaald 
warden door middel van het uitvoeren van queries. Dit geeft de mogelijkheid tot een kwantitatief 
inzicht in de processen. Met name decentraal kunnen deze resultaten zeer waardevol zijn voor 
een betere beheersbaarheid . Echter een zeer beperkt aantal medewerkers kan werken met de 
queries, wat ertoe leidt dat er maar beperkt gebruik van gemaakt wordt. De 
beheersmogelijkheid wordt op deze manier beperkt, omdat de gehele organisatie afhankelijk is 
van de enkele personen die de queries uit kunnen voeren. 
Binnen de vestiging is naar voren gekomen dat het informatiesysteem een groot gedeelte van 
de knelpunten veroorzaakt. De medewerkers vinden het systeem complex en werken er over 
het algemeen niet graag mee. De medewerkers die met het systeem werken, kennen de 
procedures en richtlijnen onvoldoende. Er warden daardoor fouten gemaakt in het systeem, die 
gevolgen hebben op de administratie-afdeling van de vestiging en op het hoofdkantoor. De 
fouten maken de gegevens die ter ondersteuning uit het informatiesysteem gehaald worden, 
minder betrouwbaar. Voor een representatieve vergelijking van de verschillende vestigingen en 
regio's dient het informatiesysteem op een consistente manier gebruikt te warden. Er kunnen 
dan indicatoren gekozen waaruit het functioneren van de decentrale eenheid moet blijken. 
De mate van beheersbaarheid komt voort uit de beperkte kennis van het systeem binnen de 
decentrale eenheden en de mate waarin uitvoeren en regelen gescheiden zijn binnen RKB. 
De beheersmogelijkheden kunnen niet benut warden en daardoor is er sprake van een 
ineffectieve situatie. 

7. 2. 3 Flexibiliteit 
De indeling van de organisatie in productgroepen heeft geleid tot meer diepte-specialisatie van 
de medewerkers. Naast deze parallelle specialismen, de productgroepen, bestaan er integrale 
specialismen. Een productgroep bestaat uit de volgende medewerkers: hoofden productgroep, 
productspecialisten, chef afdeling, showroomverkopers. De integrale specialisten zijn de 
volgende: balieverkopers, commerciele medewerkers binnendienst en buitendienst (vergelijk 
Figuur 23). 
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Figuur 23: De verdeling van kennis 

,-------------------------------------; ' > > > raab karcher 
>,) : .. ,, :.,.,_",!u,ll •n 39 



Hoofdstuk 7: De analyse 

De productgroepen bestaan uit specialisten en zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
afgebakend assortiment. De integrale specialisten hebben een brede basiskennis en zijn 
verantwoordelijk voor de combinatie van de basis van de specialismen. Er kan zo binnen de 
specialismen veel sneller en beter gereageerd warden op specifieke klantenwensen . Met de 
vorming van twee kennisniveaus die naast elkaar bestaan (parallelle specialisatie en integratie 
van kennis) is RKB flexibeler geworden. 
Het informatiesysteem dat nu landelijk gebruikt wordt, moet ten gunste van de flexibiliteit gaan 
functioneren . Het is voor de medewerkers nu mogelijk in andere magazijnen te kijken op 
aanwezigheid van producten . Het is dan echter wel noodzakelijk dat het systeem in alle 
vestigingen juist gebruikt wordt. 

Het ontbreken van de kennis van het systeem bij de medewerkers leidt ook tot beperking van de 
flexibiliteit; personeel is minder breed inzetbaar bijvoorbeeld in geval van drukte en ziekte. 
De taken van de baliemedewerkers zijn beperkt. Oat betekent dat er veel communicatie 
noodzakelijk is met de ondersteunende en voorbereidende afdelingen . Bijvoorbeeld, aanvragen 
voor nieuwe artikelen doorlopen een lange weg, omdat de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij 
het hoofd van een andere afdeling. De baliemedewerkers zijn niet geautoriseerd om direct in te 
springen op afzetwisselingen en prijswisselingen. Dit gaat ten koste van de flexibiliteit op het 
operationele niveau. 
Om de flexibiliteit te verhogen hebben de baliemedewerkers zichzelf meer vrijheid toebedeeld 
buiten de functieomschrijvingen om. Zij zijn daardoor minder afhankelijk geworden en kunnen 
makkelijker in een eigen tempo werken. 
Het systeem en de nieuwe structuur kunnen de flexibiliteit van de organisatie verhogen, maar 
het kennisniveau ten aanzien van het systeem en de invoering van het nieuwe systeem zijn nag 
tot op heden nog te laag. 

7.3 Cultuur 
De marktcultuur is dynamisch, zowel de aannemers als de handelaren in bouwmaterialen 
uitgroeien uit tot landelijk georganiseerde bedrijven, met nieuwe strategieen . Het uitgroeien van 
de aannemersbedrijven naar landelijke organisaties stelt andere eisen aan het management 
van RKB. Er moet ingespeeld warden op de veranderende wensen van de klant. 
Het hoogste management is minder traditioneel, veel formeler en lang niet altijd afkomstig uit de 
bouw. Het gevolg hiervan is dat dit nieuwe management minder op eenzelfde golflengte zit met 
de medewerkers. Deze verschillen leiden tot weerstand uit de vestigingen. 
Het management van de regio heeft een dubbele taak, zij maken deel uit van het operationele 
verkoop proces en van het beheersproces op tactisch niveau. Door de groei is het noodzakelijk 
dat het regionale management zich meer met de organisatie bezig gaat houden en minder met 
het verkoopproces. Een gevaar van de gecombineerde taak is dat het inzicht in en de 
betrokkenheid bij de operationele processen, ten koste gaat van de objectiviteit van het 
management. 
De gehele organisatie bestaat uit verschillende subculturen en dat heeft onder andere te maken 
met de verschillen in de omstandigheden waar de regio's in het verleden mee te gehad hebben. 
De ene subcultuur staat meer open voor verandering dan de andere. 
De cultuur van Roosendaal verschilt niet alleen met die van het hoofdkantoor, er bestaan ook 
cultuurverschillen binnen de regio's . Het aantal medewerkers in de satellietvestigingen is kleiner 
zodat er makkelijker onderling contact (zowel formeel als informeel) bestaat tussen de 
medewerkers. 
De weerstand vanuit de regio komt voort uit de reorganisatie waar de medewerkers 
waarschijnlijk nag niet klaar voor waren. Bij de implementatie van de nieuwe strategie, structuur 
en systemen is te weinig rekening gehouden met de heersende cultuur. De 
veranderingsbereidheid van de medewerkers van regio Zuidwest was nog te laag om een 
ingrijpende verandering door te voeren. 

7.4 Communicatie 
In de huidige situatie is de communicatie tussen het hoofdkantoor en de vestiging Roosendaal 
niet in balans, de wederzijdse acceptatie is minimaal. Daarmee neemt het inzicht van de 
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werkelijke situatie af en de betrouwbaarheid van informatie is hierdoor laag. De uitwisseling van 
informatie kan als volgt worden weergegeven (vergelijk Figuur 24): 

Hoofdkantoor Vestiging 

Figuur 24: De huidige communicatie tussen de beide niveaus 

Vanuit het centrale niveau gaat een grote informatiestroom naar het centrale niveau . Deze komt 
echter niet aan omdat de informatie niet geaccepteerd en aangenomen wordt. De 
informatiestroom van het decentrale naar het centrale niveau is beperkter en wordt op het 
hoofdkantoor ook maar minimaal ontvangen: 
• De medewerkers binnen de vestiging Roosendaal weten weinig tot niets van de procedures, 

richtlijnen, doorgevoerde veranderingen en handleidingen, omdat ze niet effectief en 
efficient ge"fnformeerd worden. De doorstroming van informatie binnen de organisatie 
verloopt niet soepel; 

• De processen tussen de beide niveaus verlopen door de bovengenoemde reden ook niet 
soepel. Dit hangt ook samen met de beperkte betrokkenheid van de medewerkers van de 
decentrale eenheden. 

Het feit dat de beide vormen van communicatie niet soepel verlopen, heeft gevolgen voor de 
kwaliteit van de samenwerking. De infoimatiebehoeften zijn op beide niveaus hoog, terwijl de 
mogelijkheden minimaal benut worden. Daarmee is de situatie op beide niveaus ineffectief en 
dat heeft gevolgen voor de onderlinge samenwerking tussen het hoofdkantoor en de 
vestigingen. 
De beide eenheden werken langs elkaar heen omdat de communicatie niet effectief is. Zo is op 
het hoofkantoor niet duidelijk wat de werkelijke werkzaamheden zijn en is het beleid van het 
hoofdkantoor niet duidelijk in de vestigingen. De terughoudende opstelling van de medewerkers 
hangt samen met de beperkte communicatie. 
Dit uit zich onder meer in het volgende: 
• De procedures, richtlijnen, doorgevoerde veranderingen en handleidingen zijn niet 

geschreven in begrijpelijke taal en termen voor de medewerkers in de vestigingen. Ze 
worden zodoende niet gebruikt op de werkvloer. Medewerkers weten op den duur niet eens 
meer van het bestaan af; 

• De procedures, richtlijnen, doorgevoerde veranderingen en handleidingen worden bewust 
niet meer gebruikt door de medewerkers omdat ze er niet mee willen werken door gebrek 
aan vertrouwen. Een vaker gehoorde kreet is: "Mijn eigen manier werkt veel makkelijker''; 

• Voor de bestaande knelpunten van de decentrale eenheden is weinig begrip omdat de 
werkelijke processen anders verlopen dan op het hoofdkantoor bekend is. 

De communicatie moet dus beter afgestemd worden, de mogelijkheden moeten beter benut 
worden, zodat er weer balans gevormd kan worden. 
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8 Het model voor integratie 
In dit hoofdstuk wordt gekomen tot een model waarmee de integratie voortgezet kan warden. 
Het doel van dit model is dat het centrale en decentrale niveau beter bij elkaar kunnen 
aansluiten. Het model wordt opgesteld op basis van de gegevens die in de voorgaande 
hoofdstukken zijn weergegeven . 

8.1 Model voor verdere integratie 
In het opstellen van het model wordt er vanuit gegaan dat de gekozen strategie, structuur en 
systemen gehandhaafd blijven. In het model zullen de basisoorzaken van de knelpunten (zie 
7.1) in acht genomen warden, zodat de knelpunten verholpen kunnen warden. Bij de integratie 
moet verder rekening gehouden warden met de veranderende omgeving en de bestaande 
verschillen in de cultuur op de verschillende niveaus. 
Het model is in twee fases verdeeld: 
1 . De eerste fase kan gebruikt warden voor de verbetering van de interne communicatie; 
2. De tweede fase kan gebruikt warden om te komen tot een meer flexibele inrichting van het 

operationele niveau. 

8. 1. 1 Fase 1: Verbetering van de communicatie 
De eerste fase van de verdere integratie binnen RKB kan gezien warden als het kader 
waarbinnen de tweede fase zich af moet gaan spelen. In deze eerste fase is het doel gesteld : 
het verbeteren van de interne communicatie tussen het hoofdkantoor en de decentrale 
eenheden en daarmee de integratie. 
In Figuur 25 zijn de betrokken partijen en de gewenste informatie-uitwisseling tussen deze beide 
weergegeven . 

Centraa/ 
Hoofdkantoor 

Gewenst bedrijfsproces 
Richtlijnen en procedures 
Functieomschrijvingen 
Regelgrenzen 

lnformeren 

Strategie, structuur, 
systemen & knelpunten 

Knelpunten en inzicht 

lnteractieproces 

Decentraa/ 

••·•-••·•--n-••••• 

: Werl<elijke werl<processen 
; locale wensen/ eisen 
' Vestigingseigenschappen 

Figuur 25: Het model van informatie-uitwisseling en verdere invulling van de organisatie 

De communicatie die ten behoeve van de verdere integratie van RKB tussen de beide niveaus 
opgezet zou moeten warden, bestaat uit de volgende vormen : 
1. lnformeren: De informatie-uitwisseling zowel van het centrale naar het decentrale niveau als 

andersom, speelt een belangrijke rol in de situatie van de RKB. Aangezien de 
veranderingen nag in volle gang zijn, is het belangrijk dat de beide niveaus op de hoogte 
zijn van deze veranderingen en de gevolgen daarvan. Op het hoofdkantoor bestaat er 
behoefte aan inzicht in de werkelijke processen en de knelpunten die daarbij horen. Op het 
decentrale niveau bestaat de behoefte aan meer duidelijkheid van de beleidsveranderingen 
die consequenties hebben op decentraal niveau (strategie, structuur, systemen & 
knelpunten); 

2. Communiceren in een dialoog of discussie. In een interactieproces tussen de beide niveaus 
kan de integratie verder vormgegeven warden. In Figuur 25 zijn de gegevens weergegeven 
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die in deze interactie uitgewisseld zouden moeten warden. In de grijze vlakken staan de 
eisen en wensen die de beide niveaus hebben ten aanzien van het interactieproces. 

De informatiedoorstroming kan effectiever en efficienter warden, als de beide vormen van 
communicatie beter georganiseerd, naast elkaar gebruikt warden. Daarbij komt dat in het 
interactieproces de participatie van het decentrale niveau de weerstand op de veranderingen 
kan verminderen . 

8.1.2 Fase 2: Een meer flexibele inrichting 
Gebleken is dat uitvoeren en regelen van elkaar gescheiden zijn op het operationele niveau. Het 
snel reageren op storingen en veranderingen in de omgeving wordt hierdoor belemmerd , wat de 
kwal iteit van arbeid en uiteindelijk de flexibiliteit niet ten goede komt. Met het opzetten van 
regelkringen kan een eerste stap naar verbetering van de kwaliteit van arbeid gezet warden. Het 
doel van de tweede fase is dan ook dat er op de verschillende niveaus regelkringen opgezet en 
afgestemd moeten warden. 
Voor het bepalen van de informatie die per afdeling noodzakelijk is om uitvoeren en regelen te 
integreren, wordt aanbevolen de systeemkunde te hanteren, zodat per afdeling de uitvoerende 
en ondersteunende processen uitgewerkt kunnen warden. De methode van In 't Veld wordt 
daarbij aangeraden [35). 
In 't Veld beschouwt organisaties in eerste instantie als een blackbox, waarbij er sprake is van 
een input en output. Doormiddel van 'inzoomen' wordt deze blackbox geopend en warden de 
interne processen in kaart gebracht. Deze subsystemen en de onderlinge relaties kunnen 
gezien warden als de te besturen objecten. 

Figuur 26: De kembegrippen uit de systeemkunde 

Per afdeling zullen de voorkomende processen in kaart gebracht moeten warden. Dit maakt het 
een stuk makkelijker om in een vervolgstap de noodzakelijke besturing duidelijk te maken. 
Een gedetailleerde beschrijving van de besturingsprocessen met behulp van het model van de 
regelkring (Figuur 8) blijkt een goed hulpmiddel bij het inventariseren van besturingsactiviteiten 
in het operationele proces te zijn [3]. 

Als de processen uitgewerkt zijn, is het bepalen van een bijpassende besturingsstructuur het 
volgende doel. De besturingsprincipes en besturingsniveaus volgens de Groep Sociotechniek 
moeten daarbij in acht genomen warden [18) : 

1. Allocatie (toewijzing) van regelkringen 'van onderop'. Lokaal wat lokaal beheerst kan 
warden; 

2. lnteractieve koppelingen. lnbouwen van stroomafwaartse en stroomopwaartse online 
interactieve meekoppelingen (feed back- en feed forward-regelkringen moeten zoveel 
mogelijk gecombineerd warden en deze moeten zo direct mogelijk in het uitvoerende proces 
ingebouwd warden); 

3. Vermindering van de latente inputs. Vermindering van het aantal uitvoerende en regulerende 
taken door een verbeterde arbeidsverdeling (de scheiding tussen uitvoeren en besturen 
dient minimaal te zijn . Het aantal organen dat betrokken is bij een regelkring zal minimaal 
dienen te zijn); 
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4. lntegreren van aspectregelkringen. Defunctionaliseren van stafdiensten, online interactieve 
communicatie tussen gei"ntegreerde diensten en productiegroepen, indirecte functies binnen 
productiegroepen brengen (in plaats van aspectbesturing zal integrale besturing nagestreefd 
dienen te warden. Dit kan geschieden door de productiegroepen zo zelfstandig mogelijk te 
maken en door directe communicatiemogelijkheden met decentraal opgestelde 
stafcapaciteit); 

5. lntegreren van regelfuncties . Lokale variatie lokaal beheersen; 
6. lntegratie van regelkringen in de tijd. Online beheersing een continu karakter geven; 
7. Vergroting van het regelgeheugen. Periodieke regeling van normstellende activiteiten op 

basis van meetgegevens in tijdreeksen. Ontwikkelen van periodiek overleg. 

Het opzetten van de regelkringen is een vervolg op het verbeteren van de communicatie. Echter 
bij het van onderop opbouwen van de regelkringen is interactie met het hoofdkantoor amper 
noclig. Het is de bedoeling dat binnen de normen van het hoofdkantoor de regelkringen ingevuld 
gaan warden. 

8.2 Uitwerking model 
In deze paragraaf wordt het model verder geconcretiseerd. Bijlage 13 heeft ondersteuning 
geboden bij de uitwerking van het model. 

8. 2. 1 Verbetering van de communicatie 
Het doel van de communicatieverbetering is het verhogen van de veranderingsbereidheid van 
de medewerkers van de decentrale eenheden. Om deze veranderingsbereidheid te verhogen, 
zullen de medewerkers van de decentrale eenheden beter gei"nformeerd moeten warden en 
zullen ze meer betrokken moeten worden bij geplande veranderingen van het hoofdkantoor. 

1. lnformeren van de medewerkers 
Gebleken is op het decentrale niveau dat de medewerkers niet voldoende op de hoogte zijn van 
de strategie, de structuur en de procedures en richtlijnen van de systemen. Om de 
medewerkers op de hoogte te brengen en te houden kunnen de volgende stappen doorlopen 
worden: 
1. Het houden van een regionale Kick-off meeting met als doel het uitleggen waarom bepaalde 

veranderingen op decentraal niveau noodzakelijk zijn . Aanwezigheid moet verplicht gesteld 
warden. Tijdens de meeting kan de keuze voor de strategie, de structuur en de systemen op 
zich en het verband tussen deze drie, nader uitgelegd warden. Daarbij moet duidelijk 
warden wat er verwacht wordt van de medewerkers om de reorganisatie succesvol te laten 
verlopen. Als bij de medewerkers de strategie uitgebreid uitgelegd wordt, zullen verbanden 
tussen alle veranderingen veel beter gelegd kunnen worden; 

2. Het vastleggen van de strategie, de structuur, en systemen en alle procedures, richtlijnen en 
verantwoordelijkheden van het hoofdkantoor voor de decentrale eenheden; 

3. Het bieden van naslagmogelijkheden. De strategie, de structuur en de systemen moeten op 
een dusdanige manier vastgelegd worden dat ze toegankelijk zijn voor alle medewerkers, 
zodat verwacht kan warden dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de procedures en 
richtlijnen. De medewerkers kunnen dan zelf verantwoordelijk gehouden kunnen warden 
voor het op de hoogte zijn van het beleid. 

2. lnteractie 
Als de medewerkers een beter inzicht hebben gekregen in de doelen van het beleid dan is de 
volgende stap het opzetten van een interactie tussen de beide niveaus. Het doel van deze 
interactie is dan het verbeteren van de Wederzijdse communicatie tussen het hoofdkantoor en 
de decentrale eenheden, zodat de bestaande knelpunten makkelijker opgelost kunnen worden . 
Gezien de positieve ervaringen die opgedaan zijn in het proefproject wordt er gekozen voor een 
directie interactie tussen het hoofdkantoor en de decentrale eenheden. 
De veranderingsbereidheid van de medewerkers kan met deze methode verhoogt worden. De 
verstandhouding tussen de beide niveaus kan makkelijker verbeteren als de interactie een 
informeel karakter wordt gegeven. Hieronder wordt beschreven hoe de interactie vorm gegeven 
kan worden . 
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Houdt eens in de twee weken een werkgroepbijeenkomst van ongeveer anderhalf tot twee uur 
op de hoofdvestiging. Het doel van deze bijeenkomst zal het uitwisselen van ervaringen en 
knelpunten moeten zijn . Het is niet de bedoeling dat hier eindeloos over gediscussieerd gaat 
worden. Het is ook niet de bedoeling een strak geleide, formele vergadering te houden. Wei zal 
gestructureerd overleg gepleegd moeten worden over de bestaande knelpunten en de mogelijke 
oplossingen en eventuele verbeteringen op het operationele, het tactische of het strategische 
niveau. Het is aan te bevelen de bijeenkomst te houden op vrijdagmiddag, omdat dit de 
informele sfeer ten goede komt. 
De werkgroep zal er als volgt uit kunnen zien: 
• Een lid van de regiodirectie (werkgroepleider); 
• Een aantal medewerkers uit iedere satellietvestiging; 
• Een aantal medewerkers uit de hoofdvestiging (uit alle hierarchische lagen); 
• Een of twee leden van het hoofdkantoor, waarvan minstens een lid van het management 

team van het hoofdkantoor. 

De medewerkers uit de vestigingen oefenen een missionaris-functie uit. Dat wil zeggen dat zij 
het vertrouwen in het nieuwe beleid bij de leden van vestiging moeten verbeteren. Met de extra 
kennis die de groepsleden opdoen tijdens de bijeenkomsten kunnen zij andere medewerkers 
informeren. Deze missionaris-functie zal extra resultaat opleveren als er de werkgroepleden uit 
de vestigingen invloedrijke sleutelfiguren zijn. Concreet zou de werkgroep van Regio Zuidwest 
er als volgt uit kunnen zien: 

Tabel 8: De invu/ling van de werkgroep van regio Zuidwest 
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P&O manager Directeur regio Showroom verkoper Comm. med. Comm. adm. med. 
Binnendienst 

IT specialist Chauffeur Comm. med. Med. Magazijn 
Buitendienst 

Hoofd administratie Med. balie/ magazijn/ 

Planning 

Chef afdeling 

Orderverwerker 
Comm.: Commercieel 
Med.: Medewerker 
Adm.: Administratief 

Het is belangrijk dat de betrokken medewerkers bij de eerste bijeenkomst duidelijk uitgelegd 
wordt wat het doel is van de bijeenkomsten en hoe daarbij te werk gegaan zal worden. 
lnbreng van alle aanwezigen is dus in het belang van de gehele organisatie. 
Om de bijeenkomsten structureel te laten verlopen, zullen de stappen uit de onderstaande 
figuur (Figuur 27) doorlopen worden. 

Figuur 27: Het verbeterproces voor de werkgroep 

Waarnemen: 
• lnventariseer de knelpunten ; 
• Combineer de knelpunten die bij elkaar horen; 
• Geef prioriteiten aan de knelpunten, zo moet overeengekomen worden welk knelpunt het 

eerste aangepakt moet worden; 
• Beschrijf de mogelijkheden van oplossing van het knelpunt. 
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Afwijkingen bepalen: 
• Beschrijf knelpunten en de omgeving; 
• Korn overeen waar deze situatie afwijkt van de gewenste. 
Samennemen en beoordelen: 
• Beschrijf de mogelijke basisoorzaken van het knelpunt (Een soortgelijke methode als die 

beschreven staat in 5.3.1 kan hiervoor gebruikt worden); 
• Beschrijf de mogelijke verbeteringen. 
lngrijpen: 
• Werk de doelen van de ingreep uit; 
• Werk een effectieve ingreep uit, waar de teamleden zich bij aan kunnen sluiten; 
• Kies voor een ingreep op basis van consensus; 
• (Laten) uitvoeren van de ingreep; 
• In overleg de richtlijnen aanpassen, vastleggen en communiceren. 

Het onderlinge contact, het samen zoeken naar oplossingen en het samen realiseren van die · 
oplossingen biedt de medewerkers mogelijkheid meer inzicht te krijgen in de bestaande situatie. 
De toename van het inzicht kan leiden naar een toename van begrip en onderling vertouwen. 
Voor het slagen van deze aanpak is he.t essentieel dat de bijeenkomsten op de korte termijn 
duidelijke resultaten opleveren in de vorm van verbeteringen die merkbaar zijn voor de 
medewerkers. De diversiteit van functies binnen de groep zal dit moeilijker maken, omdat de 
werkzaamheden en de belangen ver uit elkaar liggen. Toch zal een integrale groep het voordeel 
opleveren dat de verschillende afdelingen vertegenwoordigd worden en er integraal nagedacht 
wordt over de situatie. 
Als de medewerkers van de groep gemotiveerd en overtuigd worden van het feit dat er op het 
hoofdkantoor gewerkt wordt aan de knelpunten, zullen zij andere medewerkers inzicht kunnen 
geven. Het is de bedoeling dat door middel van de verhalen en de ervaringen ook de overige 
niet direct betrokken medewerkers een positievere indruk krijgen. Om dit te bevorderen zouden 
de bijeenkomsten afgesloten kunnen worden met het houden van een borrel voor alle 
werknemers. Zo kunnen de bevindingen en ervaringen van de bijeenkomst direct uitgewisseld 
worden met de medewerkers die niet aanwezig zijn geweest. Verder kan het informele contact 
tussen de medewerkers van het hoofdkantoor en de decentrale eenheden zo verbeterd worden. 
Dit moet uiteindelijk leiden naar een minder starre houding van de medewerkers. 

De voordelen van deze vorm van verbetering van de communicatie zijn: 
• Het informele karakter kan de onderlinge verhouding verbeteren en het is een prettige 

manier van werken; 
• De medewerkers worden betrokken bij het werken aan verbeteringen wat de 

veranderbereidheid ten goede komt; 
• De medewerkers uit de vestigingen staan dichter bij de klanten en de ervaringen die zij met 

de klanten hebben kunnen nu sneller gecommuniceerd worden naar het hoofdkantoor, 
zodat de strategie daarop aangepast kan worden. 

• Door de medewerkers uit de vestigingen te betrekken bij dit proces, kan ook de regionale 
integratie verbeterd worden; 

• De informele sfeer kan er voor zorgen dat dieperliggende knelpunten boven water komen. 

Bij het gebruik van deze methode moet rekening gehouden worden met: 
• De RKB-belangen moeten altijd leidend zijn; 
• De bijeenkomsten zullen zo geleid moeten worden dat alle medewerkers wel productief 

bezig zijn met de bestaande situatie en niet dat het gezien wordt als eerder stoppen met 
werken. lnbreng van alle medewerkers is een vereiste; 

• De medewerkers moeten gemotiveerd worden mee te werken en na te denken over de 
organisatie. Het zal erg motiverend werken als de medewerkers wensen werkelijk 
ingewilligd zien worden . Als er niets zichtbaar verandert, zal de geloofwaardigheid van de 
bijeenkomsten dalen; 

• De medewerkers moeten zich niet belemmerd voelen door de aanwezigheid van de 
medewerker(s) van het hoofdkantoor. 
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Als blijkt dat het vertrouwen onder de medewerkers groeit en de knelpunten langzamerhand 
opgelost warden, kan de opzet van de bijeenkomsten veranderen. De groep kan zich dan bezig 
gaan houden met meer beleidsmatige aspecten van de organisatie. De bijeenkomsten kunnen 
door de medewerkers van het hoofdkantoor gebruikt warden om geplande 
beleidsveranderingen te overleggen en uitdiepen met de groepsleden. De bijeenkomsten krijgen 
dan een andere invulling. 
Per bijeenkomst kan een aandachtspunt voor de volgende bijeenkomst gekozen warden. De 
leden hebben dan twee weken de tijd om na te denken over en te communiceren met andere 
medewerkers over het aandachtspunt. Een aantal mogelijke aandachtspunten: Het 
informatiesysteem, miscommunicatie, personeelsbeleid, gemiste kennis, de klanten, werken in 
teams etc. 

8. 2. 2 Een meer f/exibe/e inrichting van de organisatie 
Het doel van deze stap is dat afdelingen en de medewerkers meer regelcapaciteit krijgen, zodat 
eerst de kwaliteit van arbeid kan verbeteren en uiteindelijk de flexibiliteit kan toenemen. De 
reeds bestaande afdelingsbijeenkomsten zullen daartoe een andere invulling moeten krijgen . 

Per afdeling zullen de voorkomende processen en de daarbij vereiste regelinformatie uitgewerkt 
moeten warden . Er moet bepaald warden water per niveau nodig is om de processen goed te 
kunnen laten verlopen? In de bijeenkomsten van de afdelingen kunnen daartoe de volgende vijf 
stappen doorlopen warden: 
1. Uitwerken van de processen per afdeling volgens de systeemkunde (zie 8.1.2); 

• Leg het doel van de afdeling vast; 
• Bepaal de ingaande fysieke- en informatiestromen en hun afkomst en de uitgaande 

stromen en de bestemming, van de gehele afdeling; 
• Werk de transformaties van .de afdeling uit en verdeel de functies over de 

transformaties. Combineer en koppel de ingaande en uitgaande stromen; 
• Zet de transformaties op volgorde zodat er gestroomlijnde processen vastgelegd 

kunnen warden. 

2. Kiezen van aspecten die beschouwd warden in het opzetten van de besturingsstructuur. De 
aspectenindeling die aansluit bij de gevonden basisoorzaken: 
• Verloop werkprocessen; 
• Het gebruik van ASQ; 
• lnteractie met andere afdelingen. 

3. Het opzetten van een regelkring aan de hand van de volgende fase (zie Figuur 27): 
Waarnemen: 
• Het verloop van de werkelijke werkprocessen per functie; 
• Het werkel ijke gebruik van ASQ bij deze werkprocessen; 
• Per functie de interactie met andere afdelingen en functies; 
• De knelpunten van de medewerkers in de betreffende functie . 
Afwijkingen bepalen: 
• Hoe ziet het gewenste proces dat door het hoofdkantoor omschreven is eruit? Waar en 

waarom wordt er afgeweken van wat is voorgeschreven? 
• Is het nodig dater afgeweken wordt? 
• Waar in de werkprocessen wordt ASQ niet goed toegepast? 
• Welke taken warden afgegeven aan andere afdelingen? 

Om de afwijkingen van wat is voorgeschreven voor de afdeling te kunnen bepalen, is het 
noodzakelijk dat de bestaande procedures en de richtlijnen van de werkprocessen bekend 
zijn . De afdelingen die de richtlijnen en procedures opgesteld hebben, hebben het beste 
inzicht. Dit zijn de afdelingen IT&L en P&O. 
Deze procedures zien eruit als weergegeven in Figuur 16, Figuur 17, Figuur 18 en Figuur 
19. 
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Samennemen en beoordelen: 
• Wat is de reden van de bestaande afwijking tussen de werkelijke functie en de 

voorgeschreven functie uit het functiewaarderingssysteem? 
• Wat is de reden van de afwijking met betrekking tot ASQ binnen de betreffende functie? 
• Wat 2ijn de knelpunten binnen de functie? 
• Hangen de2e knelpunten samen met de knelpunten binnen de afdeling, of met de 

omgeving? 
lngrijpen: 
• Geef een efficiente invulling van de werkprocessen; 
• Waarbij het gebruik van ASQ correct is; 
• En waarbij de knelpunten 2oveelmogelijk opgelost 2ijn; 
• Overeenkomen wat intern en wat extern geregeld moet worden; 
• (Laten) uitvoeren van de ingreep. 

4. De afdeling kan, 20 lang dit binnen de procedures en richtlijnen van het hoofdkantoor blijft, 
2elf ingrijpen in de bestaande situatie. 

5. Vastleggen van de ingrepen, 2odat bij nogmaals voorkomen van de afwijking niet het 2elfde 
proces (waarnemen, bepalen afwijking, beoordelen en ingrijpen) met de afdeling weer 
doorlopen hoeft te worden. 
Als binnen de afdeling te vaak ingegrepen moet warden op de2elfde afwijking, dan moeten 
procedures en richtlijnen aangepast warden. Daarvoor 2al overleg gepleegd moeten warden 
met het hoofdkantoor; 

Aan de hand van de boven beschreven stappen kan er eerst een goed in2icht in de processen 
van de afdeling ontstaan. Door dit verbeterde in2icht kunnen de taken en de onderlinge 
informatie-uitwisseling beter afgestemd worden. Het verbeteren van de afstemming kan nu een 
taak warden van de afdeling 2elf. 
De verantwoordelijkheid van het fine-tunning komt 20 te liggen bij het operationele niveau. De 
verantwoordelijkheid van 2owel het regelen als het uitvoeren komt dichter bij de 
bedrijfsprocessen te liggen, dit komt niet alleen de kwaliteit van arbeid te goede, ook voor de 
beheersbaarheid en uiteindelijk de flexibiliteit is het positief. 
De afdelingshoofden 2ouden verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de verbeteringen 
van de kwaliteit van arbeid binnen de afdelingen. De gegeven methode kan daarvoor gebruikt 
warden. 
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9 Conclusies, aanbevelingen en discussie 

9.1 Conclusies 
De resultaten en de analyses uit het afstudeeronderzoek hebben geleid tot de formulering van 
de volgende conclusies: 

Basisoorzaken van de integratieproblematiek binnen RKB Roosendaal zijn volgens het 
onderzoek: 
• Gebrek aan interne communicatie tussen het hoofdkantoor en de decentrale eenheden; 
• Gebrek aan kwaliteit van arbeid op het operationele niveau, en daarmee weinig flexibiliteit in 

gehele organisatie; 
• Gebrek aan kennis van het informatiesysteem. 

De communicatie tussen de beide niveaus is een punt voor verbetering. 
Het verbeteren van de interne communicatie kan leiden tot verbetering van het onderling 
vertrouwen tussen de beide niveaus. Voor het winnen van het vertrouwen op het operationele 
niveau is betrokkenheid erg belangrijk. Met het bieden van meer inzicht in de werkelijke 
processen en de bestaande knelpunten kan het vertrouwen van het hoofdkantoor verbeterd 
warden. 

De mate van scheiding tussen uitvoeren en rege/en is een punt voor verbetering. 
Het integreren van uitvoeren en regelen kan de organisatie flexibeler maken. 

Het kennisniveau van het informatiesysteem in de regio's is een punt van verbetering. 
Een deel van de knelpunten komt voort uit het gebrek aan kennis van het informatiesysteem. 
Het systeem wordt niet op de goede manier gebruikt en er is te veel ondersteuning nodig vanuit 
het hoofdkantoor, terwijl iedere regio zijn eigen systeembeheerder heeft. 

De door de directie gekozen strategie van gei"ntegreerd werken, sluit goed aan bij de 
ontwikkelingen van de bouwnijverheid. 
Gezien de ontwikkelingen in de bouwnijverheid, is de keuze om over te gaan op een landelijke 
samenwerkende organisatie bestaande uit de verschillende regio's een goede keuze geweest. 
Met de landelijke structuur is het mogelijk schaalvoordelen te behalen. De regiostructuur biedt 
mogelijkheden om in te springen op de specifieke regionale wensen van de klanten, maar 
daartoe dienen de decentrale eenheden flexibel ingevuld te worden . 

Het functioneren van de vestiging Roosendaal komt het meest overeen met het niveau van de 
efficiente firma die gedefinieerd is door Bolwijn (zie Tabel 4). 
De gekozen strategie vereist een ideaaltype bedrijf op het niveau van de flexibele firma. Maar 
aan de functie-eisen beheersbaarheid, kwaliteit van arbeid en flexibiliteit wordt momenteel niet 
voldoende voldaan. Er is onvoldoende aansluiting tussen de markt-eisen en de werkelijk functie
eisen. 

De voorgeschreven structuur en systemen zijn mede de oorzaak van de scheiding tussen 
uitvoeren en regelen en van toegenomen interne communicatiebehoefte in Roosendaa/. 
De werknemers hebben afgebakende, individuele taken en bezitten beperkte regelcapaciteit. De 
operationele besturing van het laagste niveau wordt gedelegeerd naar de hogere niveaus. Dit 
leidt in de vestiging Roosendaal tot beperkte mate van kwaliteit van arbeid, beheersbaarheid en 
flexibiliteit. Door het toegenomen aantal functies is de interne communicatiebehoefte 
toegenomen. 

De veranderingen en verbeteringen vinden tevee/ top-down plaats. 
Er is vrijwel geen sprake van het "bottum-up" ontwikkelen van plannen. De top-down benadering 
versterkt de afwachtende houding die kenmerkend is in Roosendaal. Men kijkt al snel "naar 
boven" wanneer beslissingen moeten warden genomen. Dit is tegenstrijdig met de gewenste 
situatie waarin juist op alle niveaus een actieve houding wordt verlangd. Herbst (1976) noemt 
als nadeel van de top-down benadering onder meer dat tijdens het neerwaartse 
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veranderingsproces de mate van betrokkenheid die men creeert aan de top en bij het middel
management niet gelijk is aan die van het laagste niveau. 

Bij de juiste aanpak staan de medewerkers open voor participatie en verandering. 
In het proefproject aan de balie is duidelijk geworden dat de medewerkers wel open staan voor 
veranderingen en verbeteringen. 
In de rol van facilitator is gebleken dat de communicatie goed op gang kan komen. De 
medewerkers van het operationele niveau hebben de kans gekregen te participeren in het 
verbeterproces. De wederzijdse acceptatie is hiermee toegenomen. 

De implementatie van het informatiesysteem is te vroeg gebeurd. 
Als gevolg van de millenniumwisseling is ASQ versneld ingevoerd. Het organiseren van de 
functies, taken en werkprocessen op de verschillende niveaus was nog niet voldoende 
afgerond. De organisatie is zodoende op verschillende plaatsen aangepast aan het systeem, 
terwijl het systeem aangepast zou moeten worden aan de organisatie (eerst de 
productiestructuur en dan de besturingstructuur [12, 18)). 

De organisatiecultuur van het landelijke management van de bouwnijverheid en het 
hoofdkantoor komt niet overeen met de organisatiecultuur in de regio 's en in de vestigingen van 
RKB. 
De organisatiecultuur van het decentrale niveau is traditioneler en staat minder positief 
tegenover veranderingen dit in tegenstelling tot de cultuur van het landelijke beleid. 

9.2 Aanbevelingen 

Strategie 
• Het is aan te raden de visie en de missie eenvoudiger en meer pakkend te formuleren, zodat 

de medewerkers van het operationele niveau zich er ook makkelijk in kunnen vinden en zich 
meer door kunnen laten motiveren; 

• Het wordt aanbevolen de gewenste nationale cultuur van RKB op te nemen in de strategie. 
Op basis van dit onderzoek kunnen een aantal keuzes gemaakt worden voor de gewenste 
cultuur; · 

Organisatiestructuur 
• Het wordt aanbevolen de verkoop en de verwerking van die verkoop in het systeem, meer te 

integreren . Eentonige taken, storingen en miscommunicaties kunnen zo deels voorkomen 
worden. Daarbij zal het ook de kwaliteit van arbeid ten goede komen; 

• Voor de toekomst is het aan te raden de mogelijkheid van combineren van functies verder te 
onderzoeken. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden van het integreren van de logistieke en 
administratieve taken in de verkoop afdelingen, zodat autonome groepen met een 
afgebakende taak gevormd kunnen worden; 

• Het is verstandig om een medewerker van het hoofdkantoor als coordinator van de beide 
verbeterproject aan te stellen. Deze medewerker zou dan in een eenmalige bijeenkomst de 
afdelinghoofden kunne informeren over de nieuwe verbetertaak die de afdelingen krijgen . 

Communicatiestructuur 
• Het is aan te raden de voorgestelde integrale communicatiestructuur in te voeren . Voor de 

regelmatige evaluatie van de werkgroepen is het verstandig het MC maandelijks te houden. 
De evaluatie van de werkgroepen en de resultaten daarvan moeten een vast punt van de 
agenda worden; 

• Aangeraden wordt de werkgroepen parallel in alle vier de regio's te gelijk te starten. ledere 
regio kan zo de verantwoordelijkheid worden van een van de leden van het managent team. 
Tijdens het management comite kunnen de processen die zich tijdens de bijeenkomsten 
doorlopen warden, geevalueerd worden; 

• Het wordt aanbevolen de introductie van de werkgroep veel aandacht te geven. De 
betrokken medewerkers zouden goad gemotiveerd moeten worden met het idee dat zij 
degene zijn die voor verbetering van de situatie kunnen zorgen. Daarom is het van belang 
dat in de beginfase het doel van de werkgroep goed uitgewerkt wordt. 
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Systemen 
• Het wordt aanbevolen integrale procedures en richtlijnen op te zetten, waarin de gehele 

administratieve organisatie (AO) kan warden weergegeven. Bij het opzetten van de OA 
zullen de procedures van de vier afdelingen (M&I, F&C, IT&L, P&O) gecombineerd en aan 
elkaar gekoppeld moeten warden. Zorg bij het ontwikkelen van deze procedures en 
richtlijnen voor genoeg regelruimte zodat de regio's de (regel)mogelijkheid krijgen om de 
werkwijzen zelf in te vullen; 

• Het is aan te raden verantwoordelijkheden decentraler te leggen en duidelijk af te bakenen. 
Op het strategische niveau zouden daarvoor een aantal prestatie indicatoren gedefinieerd 
kunnen warden waarmee de prestaties van (de verschillende onderdelen van) de decentrale 
eenheden gemeten en vergeleken kunnen warden. Op deze manier kunnen de 
medewerkers persoonlijk aanspreekbaar gemaakt warden op basis van resultaten. De 
decentrale eenheden kunnen op die manier meer vrijheid krijgen om binnen de gestelde 
grenzen de bedrijfsvoering te regelen. Het hoofdkantoor kan op haar beurt van een afstand 
voldoende controle behouden over de regio's. Deze methode dwingt de medewerkers tevens 
het systeem goed te gebruiken; 

• De IT&L-afdeling van het hoofdkantoor moet verlost warden van de grate hoeveelheid 
vragen van de medewerkers uit de decentrale eenheden. Daarom wordt het volgende 
gesteld: 
• De huidige methode van opleiden is niet voldoende. Nieuwe opleidingen kunnen er voor 

zorgen dat: 
De medewerkers de noodzakelijke basiskennis krijgen van ASQ en de gekozen 
communicatiesoftware (Lotus Notes); 
De systeembeheerders de extra kennis van de gebruikte systemen krijgen, zodat 
decentraal meer problemen opgelost kunnen warden; 

• Het wo.rdt aanbevolen voor deze opleidingen de hulp van externe bureaus in te 
schakelen om de IT afdeling niet extra te belasten. Deze bureaus hebben tevens meer 
ervaring en mogelijkheden voor het geven van opleidingen. 

• Als het kennisniveau van de systeembeheerders op peil is, kan er op het hoofdkantoor 
gewerkt warden aan de doelen die lang geleden gesteld zijn: het onderzoeken en 
uitwerken van de mogelijkheden van EDI (electronic data interchange), het intranet, 
email, internet en overige verbeteringen. Dit kan de regionale flexibiliteit, zelfstandigheid 
en oak beheersbaarheid verbeteren. 

• De mogelijkheden van een intranet kunnen veel ondersteuning bieden: procedures, 
handleidingen, functieomschrijvingen, afdelingsomschrijvingen, klantgegevens, 
enzovoort zijn dan voor iedereen veel makkelijker toegankelijk. Als deze gegevens 
beschikbaar zijn op het intranet, het storen van medewerkers met telefonische vragen is 
dan veel minder nodig, 

Cultuur 
• In het positief be"fnvloeden van de cultuur heeft het management een voorbeeldfunctie. 

• Het wordt daarom aanbevolen voor de hoofden van de afdeling ruwbouw en afbouw en 
de productmanagers gebruik te gaan maken van ASQ; 

• Met betrekking tot het hebben van een voorbeeldfunctie wordt aanbevolen om op het 
hoofdkantoor meer gebruik te maken van participatie, zodat die managementstijl in de 
regio's op den duur als normaal warden beschouwd; 

• Met het geven van trainingen aan de sleutelfiguren in de organisatie, kan het sturen van 
de cultuur ondersteund warden; 

• De verantwoordelijkheid van de cultuurverandering zou gelegd moeten warden bij (liefst 
nieuwe) !eiders van de organisatie die naast een richtinggevende v1s1e, 
managementdeskundigheid en in mindere mate operationele kennis, zich bewust zijn van 
een juiste samenhang tussen de fundamentele organisatievariabelen strategie-structuur
systemen-cultuur. Management opleidingen kunnen hierbij ondersteunen; 

• Naast het opzetten van de besturingscyclus op afdelingsniveau zouden de medewerkers 
gestimuleerd moeten warden op de werkplek oak van deze cyclus gebruik te maken. Op 
deze manier kan getracht warden de "verbeterdrift" een onderdeel te maken van de cultuur. 
Het zelfde kan gezegd warden voor de participatie. 
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10Discussie 
In dit afsluitende hoofdstuk paragraaf komen een aantal ervaringen en observaties die tijdens 
het onderzoek zijn opgedaan een aan de orde zijn geweest. Deze warden ter discussie gesteld. 

Een van de oorzaken van de geboden weerstand vanuit de vestigingen, hangt samen met de 
gekozen benadering voor de reorganisatie, de ontwerpbenadering. In deze benadering is de 
mate van participatie van organisatieleden in een veranderingsproces beperkt. Het voordeel van 
deze benadering is dat het ontwerpen van een nieuwe situatie sneller gaat, maar de 
implementatie kost meer tijd. Tegenover deze benadering staat de ontwikkelingsbenadering die 
gebaseerd is op participatie. Deze methode heeft als nadeel dat het ontwerpen van de nieuwe 
situatie meer tijd kost, maar het implementeren zal minder weerstand opleveren. 
De indruk bestaat dat er binnen Raab Karcher de ontwerpbenadering te veel gebruikt wordt en 
de ontwikkelbenadering te weinig . Gedurende het onderzoek zijn de volgende constateringen 
gedaan die samenhangen met het al dan niet toelaten van participatie: 
• Zowel fuwa als ASQ en de bijbehorende richtlijnen en procedures die in het onderzoek aan 

de orde zijn geweest zijn op basis van de ontwerpbenadering opgezet en germplementeerd; 
• Bij de bijeenkomsten waarin de reorganisatie toegelicht werd, voorafgaand aan en tijdens 

de reorganisatie, waren lang niet alle medewerkers aanwezig. Terwijl de reorganisatie wel 
voor alle medewerkers van belang is; 

De indruk heerst dat er binnen RKB te weinig gebruik gemaakt wordt van participatie terwijl 
inbreng van verschillende organisatieleden in een veranderingsprocessen de volgende 
voordelen oplevert: 
• Door middel van participatie kan kennis uit uiteenlopende disciplines binnen de organisatie 

gebruikt worden voor het vormgeven van verschillende onderdelen van de nieuwe 
organisatie . Het vermogen om eventuele problemen op te lossen wordt hiermee vergroot; 

• Door middel van participatie kunnen vraagstukken integraler benaderd warden; 
• Door middel van participatie kunnen de bestaande machtsverhoudingen binnen de 

organisatie aangewend worden in het voordeel van het veranderproces; 
• Participatie is een effectieve manier om de organisatiecultuur te veranderen . Door 

organisatieleden tijdens het veranderproces te betrekken bij de keuzes kan tevens ervaring 
opgedaan warden met het beslissingsproces. 

In het model dat in hoofdstuk acht uitgewerkt is, wordt een voorbeeld gegeven van een 
participatieve methode die RKB kan gebruiken om verbetering te bereiken. Voor de eerste fase 
wordt een integrale benadering gebruikt en in de tweede fase een meer aspectmatige 
benadering. 

Tijdens de globale diagnose is het verzoek gedaan te participeren in het stafoverleg. Dit om een 
integrale indruk te krijgen van, en meer betrokken te raken bij de probleemsituatie van de 
opdrachtgever, het hoofdkantoor. Deze betrokkenheid werd niet noodzakelijk geacht voor het 
onderzoek. Naar mijn mening had in overleg met het gehele managementteam de 
probleemsituatie preciezer en beter afgestemd in kaart gebracht kunnen warden. 

Voor het in kaart brengen van de probleemsituatie en het formuleren van de probleemstelling is 
uiteindelijk gebruik gemaakt van individuele interviews en gesprekken waardoor een minder 
integraal afgestemd beeld gevormd is. De leden van het managementteam hebben allemaal 
een eigen kijk op de probleemsituatie die naar aanleiding van de reorganisatie ontstaan is. Zij 
hebben ook alien belang bij het oplossen van hun eigen specifieke probleemsituatie. 
In het verleden was de directeur redesign, een functie die inmiddels is komen te vervallen, 
degene die deze belangen combineerde en een integrale benadering had . De directeur 
redesign zou eigenlijk de begeleiding van het onderzoek voor zijn rekening nemen. Door 
omstandigheden is dit uiteindelijk niet gebeurd. De begeleiding is uiteindelijk gekomen vanuit de 
stafafdeling P&O. Dit heeft naar mijn mening invloed gehad op het uiteindelijke resultaat vanhet 
onderzoek. 
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Een conclusie die getrokken kan warden naar aanleiding van de bovenbeschreven feiten is dat 
het gehouden onderzoek in beperkte mate afgestemd is met het gehele managementteam. 
Daar komt bij dat het pad dat voor het onderzoek doorlopen is, mede bepaald is door de 
ervaringen die opgedaan zijn bij de afdeling P&O en door de begeleiding die van die afdeling 
kwam. De kans bestaat dat er zo aspecten niet aan de orde zijn geweest die voor een integrale 
aanpak misschien wel van belang hadden kunnen zijn . 
De mogelijkheid bestaat nu dat er in het model voor integratie toevoegingen gedaan moeten 
warden. 

Met het wegvallen van de functie van directeur redesign is er binnen de staf geen functie meer 
die zich bezig houdt met de reorganisatie en de noodzakelijke integraties daarbinnen. Het 
gevaar hiervan is dat de afdelingen binnen de staf in de dagelijkse bedrijfsvoering meer 
aspectmatig te werk gaan waar een integrale benadering de voorkeur verdient. 
Gezien het feit dat de reorganisatie nag steeds speelt is het verstandig weer een redesign 
manager aan te nemen. Hij kan dan de verantwoordelijkheid van de integratie die van belang is 
voor de verdere reorganisatie voor zijn rekening nemen. Daarnaast zou hij de aangewezen 
persoon zijn die de verbetering van de communicatie en de verbetering van de flexibiliteit in de 
(werk) groepen, te coordineren. 

Tenslotte zou de redesign manager het redesignproces een dusdanige wending kunnen geven 
dat voorkomen wordt dat de organisatie op alle niveaus vastgelegd wordt in procedures, 
richtlijnen, handboeken, normen, regels etc. Standaardisatie van de processen levert op de 
korte termijn misschien controle op, maar op de lange termijn ontstaat er een storingsgevoelige 
organisatie (vergelijk Figuur 28 

Figuur 28: De vicieuze bureaucratiseringscirkel [32] 

Een redesign proces is een ingrijpend veranderingsproces dat niet onderschat moet warden . 
Participatie van medewerkers uit de decentrale eenheden en medewerking van alle leden van 
de staf zal wordt aanbevolen om acceptatie en betrokkenheid te verhogen. 
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Definities 

Definities 

Artikelstam 

ASQ 

Extern regelen 

Fuwa 

Fuwa-project 

Fuwa-systeem 

lnterne 
regelcapaciteit 

Externe 
regelcapaciteit 

Intern regelen 

IOV 

Operationeel niveau 

Regelen 

Het bestand waarin het assortiment van RKB in vastligt, gestructureerd per 
productgroep; 

Het informatiesysteem (Advanced Software Quality) . Het systeem dient ter 
ondersteuning van de in- en verkoop, de administratieve verwerking, het beheersen 
van de voorraad en het bewaren van de gegevens van klanten, leveranciers en 
artikelen; 

Het veranderen van iets in de uitwisseling met de omgeving . Er verandert dus iets in 
de transacties die met de omgeving ten aanzien van orders, informatie of middelen 
die je vanuit andere werkplekken ontvangt dan wel aan andere werkplekken levert. 
Het werk zelf veranderen (afstemmen tussen de werkplekken en overleg); 

F unctiewaarderingssysteem; 

Het project dat geleid heeft tot de uiteindelijke vastlegging van de functies en de 
invulling van de afdelingen; 

Het systeem van functiewaardering; 

Bij interne regelcapaciteit kan de medewerker zijn manieren van werken 
aanpassen aan de wisselende lokale omstandigheden. 

Bij externe regelcapaciteit gaat het afstemmen van de werkzaamheden aan 
de invoer- of uitvoerzijde van de werkplek die afgestemd kunnen warden met 
de omgeving. 

Het ingrijpen in het verloop van de gang van zaken binnen het eigen werkdomein dat 
aan de invoer- en uitvoerzijde alles volgens de spelregels verloopt ('zelf oplossen'). 
De manier van werken veranderen; 

lntegrale Organisatie Vernieuwing ; 

Routine regeling binnen een gegeven structuur (vervaardigen); 

Omgaan met verandering; 

Strategische niveau Non-routine regeling door externe structuurwijzigingen : wijzigingen van 
productassortiment, uitstoot van afval (vernieuwen); 

Tactisch niveau 
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Non-routine regeling door interne structuurwijzigingen (verbeteren); 

54 



Literatuurtijst 

Literatuurlijst 

1. Aken. J.E. van: Strategievorming en organisatiestructurering, organisatiekunde vanuit 
ontwerpperspectief; Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer 1994. 

2. Amelsvoort. P, van: Een model voor de moderne besturingsstructuur volgens de 
sociotechnische theorie; Gedrag en organisatie, 2e jaargang nummer 4/5, pagina 253-266. 

3. Amelsvoort. P. van: Het vergroten van de bestuurbaarheid van productie-organisaties; ST
Groep, Oss 1992. 

4. Andriessen. J.H.T.H.: Methodescahier nr. 5; /VA; instituut voor sociaal wetenschappelijk 
onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg 1987. 

5. Argyris. Chris: Management en organisatieontwikkeling; Samson Uitgeverij, Alphen aan den 
Rijn, 1974. 

6. Bartelds. J.F .. Jansen. E.P.W.A .• Joostens. Th. H.: Enqueteren, het opstellen van 
vragenlijsten; Wolters-Noordhof, Groningen 1993. 

7. Batelaan. V.J.: Organization Culture and Strategy: A study of cultural influences on the 
formulation of strategies, goals and objectives in two companies; Thesis publishers 
Amsterdam , 1993. 

8. Betz. B: Roelofs. J: Yrins. J: lntegraal ontwikkelen van organisatie en informatiesystemen, 
puzzelen met ontwerp van implementatie in een snel veranderende omgeving; Kluwer 
Bedrijfslnformatie, Deventer 1993. 

9. Bij. J.D. van der. Govers. C.P.M .• Monhemius. L.. Tuijl. H.F.J.M. van ; Reader lnleiding 
Kwaliteitsmanagement; Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 1996. 

10. Bolwijn. P.T.: Continui'feit en vernieuwing van productiebedrijven; augrele rede, Technische 
Universiteit Twente, Twente 1988. 

11 . Bongers. M.W.: Gei'ntegreerde regio's; Tussentijdse verslag afstudeerproject; Eindhoven 
september 1999. 

12. Eijnatten. F.M. van. Hoevenaar. A.M.: Holestic and Participative (Re)design: A method for 
more integral designing flexible and productive systems contemporary dutch sociotechnica/1 
developments; Technical University of Eindhoven, The Netherlands 1990. 

13. Eijnatten. F.M. van: Kijkboek Sociotechniek; Technische Universiteit Eindhoven , Faculteit 
technische Bedrijfkunde, Vakgroep Technologie en Arbeid, Eindhoven 1992. 

14. Emans. B.; lnterviewen, theorie, techniek en training; Wolters-Noordhof, Groningen 1994. 

15. Eysink. H.: Visie en be/eid, volume 1, Issue 1; Raab Karcher Bouwstoffen, Vught 1998 

16. Farcas. F.: Organisatiecultuur een mythe?; Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 
1988. 

17. Gordon. G.G. en Cummings. W.: Managing management climate; Lexington books 1979. 

18. Groep Sociotechniek: Het flexibele bedrijf, integrale aanpak van flexibiliteit, 
beheersbaarheid, kwaliteit van arbeid productie-automatisering; Kluwer 
Bedrijfswetenschappelijke uitgaven, Deventer 1986. 

19. Kempen P.M .• Keizer J.A.: Werkboek advieskunde, de stagepraktijk als uitdaging; Wolters
Noordhoff 1996. 

20 . Kotter. John & Heskett. James: Bedrijfscultuur en prestatie; Scriptum Books, Schiedam 
1995. 

21. Leeuw. A.C.J. de: Organisaties: management, analyse, ontwerp en verandering; Van 
Gorcum, Assen 1982. 

22. Londen. H. van: Synergie en decenetra/isatie. Opstellen over concernorganisatie; Kluwer 
Bedrijfswetenschappen, Deventer 1992. 

,)~>> ,_.bluarcher 
) "\ ) t 'f, ,:,~ .; . ,!!, n 55 



Literatuurlijst 

23. Mantz, E.A., Mantz-Thilsen E,L.: Integrate bedrijfsvoering, modulairontwerpen en 
veranderen van organisaties; Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer 1993. 

24. MeHssen. F.: Afstudeen-apport: Organisatiecu/tuur en profileren; Technische Universiteit 
Eindhoven, Eindhoven 1995. 

25. Meyer. J.: De psychologie van organisatieverandering; Lemma BV, Utrecht 1994. 

26. Mourik, R .. Goosen, J.M.: Raab Karcher Fuwa-onderzoek; AWVN, Vught 1999 

27. Neuijen, Bram: Diagnosing organisational cultures; patterns of continuance and change; 
Wolters-Noordhof, Groningen 1992 

28. Reijnders, E; /nteme communicatie: aanpak en achtergronden; Van Gorcum, Assen 1997. 

29. Robbins. S.P.: Organisation Behavior; Prentice Hal, Academic service 1988. 

30. Scheftens. Robert; Cultuurverandering in complexe organisaties, effectief benutten van 
cu/tuurverschil/en; Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer 1998. 

31 . Simons. L: Gefaseerd op weg naar kwaliteit; Uitkomsten van de literatuurstudie; 
Afstudeerverslag Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 1996. 

32. Sitter. LU. de: Synergetisch produceren, Human resource Mobilisation in de productie: een 
inleiding in structuurbouw, Van Gorcum, Assen 1994. 

33. Spitsbaard, J.G.: Een onderzoek naar de moge/ijkheden van integrate 
organisatievemieuwing in een banketfabriek; Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 
1992. 

34. Tjioe F.: Vliegensvlug verbeteren; een kwestie van mobiliseren, conditioneren en vertrouwen; 
Technische Universiteit Einhoven, Eindhoven 1995. 

35. Veld. J. fn 't: Analyse van organisatieproblemen; Elsevier, Amsterdam 1975. 

36. Wisman p,J.G.: Vemieuwen van de flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van de arbeid: 
een studie naar de functie-eisen van een metaalverwerkend bedrijf; Technische Universiteit 
Eindhoven, Eindhoven 1992. 

37. Zwaan, A.H. van der: Organisatie onderzoek, leerboek voor de praktijk: het ontwerpen van 
onderzoek in organisaties; Van Gorcum, Assen/ Maastricht 1990. 

Overige bronnen 

38. Jaarverslag Raab Karcher Bouwstoffen 1998 

39. Financiele gegevens Raab Karcher Bouwstoffen (1997, 1998, 1999) 

40. Bezettingsoverzicht 1998 en 1999 

41. Personeelsblad : "T er kennisname" 

42. Procedures en opleiding van ASQ 

43. www.rkb.nl 

44. www.veba.de 

45. www.stinnes.de 

)----------------------------------------
>~~~) =~~ 56 



Bijlage I: 
Bijlage 2: 
Bijlage 3: 
Bijlage 4: 
Bijlage 5: 
Bijlage 6: 
Bijlage 7: 
Bijlage 8: 
Bijlage 9: 
Bijlage 10: 
Bijlage 11 : 
Bijlage 12: 
Bijlage 13 : 
Bijlage 14: 
Bijlage 15 : 
Bijlage 16: 
Bijlage 17: 
Bijlage 18: 

raab lcarcher 
bouwstoffen 

Bijlagen 

Cijfers van de productiviteit per medewerker per vestiging 
Vier ideaaltypen van Bolwijn 
Uitleg van de punten van cultuur 
De richtvragen voor de semi-gestructureerde interviews 
Organisatiestructuur 
Organogrammen van de oude situatie Zuidwest 
De werkprocessen met ASQ 
De enquete 
Verwerking van de enquete 
Stroomdiagrammen van de knelpunten 
Ontwerpeisen 
Verschillende besturingsvonnen 
Literatuurstudie: Gefaseerd op weg naar kwaliteit 
lnteme ontwikkelingen in organisaties 
Het nadeel van handboeken 
Beschrijving van de gewenste organisatiecultuur 
Literatuur over de bouwnijverheid 
Artikelen over de bouwnijverheid 



Bijlage 1: Cijfers van de productiviteit per medewerker per vestiging 

Functie en vestiging 
De keuze van de vestiging waar de functie in kaart gebracht zal warden, zal aan de hand van 
de volgende kwantitatieve analyse bepaald warden: Van de regio's die in aanmerking komen, 
wordt de productiviteit van een FTE (Full Time Equivalent) medewerker berekent. Op deze 
manier zal een keuze gemaakt warden voor de vestiging waar de functie het best in kaart 
gebracht zal warden. 
De vestiging waar de productiviteit van een medewerker het laagste is, wordt de behoefte aan 
verandering als het meest noodzakelijk gezien. Zodoende zullen uit de financiele 
maandrapportages per regio berkend warden waar de productiviteit van een FTE medewerker 
het laagste is. Daartoe wordt per vestiging de omzet gedeeld door het gemiddeld aantal FTE 
medewerkers in die maand. De cijfers zullen gebaseerd zijn op de gegevens van januari tot en 
met oktober 1999. De resultaten van de berekeningen zullen in grafieken waarin de gemiddeld 
gegenereerde omzet per maand per regio en per vestiging gepresenteerd warden. 

I 

0 
0 
C! ... 
i;::: 

• 

Gemiddelde omzet van de regio per medwerker per 
maand In 1999 
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Figuur I.I: Overzicht van de gemiddelde omzet per werknemer per regio in 1999 

Uit deze grafieken blijkt allereerst dat de gemiddeld omzet die een FTE medewerker in een jaar 
genereert in regio Zuidwest minder is dan de andere twee regio's. Van regio Zuidwest heeft 
hoofdvestiging Roosendaal de laagste productiviteit per medewerker. Op basis van die lagere 
productiviteit is zodoende gekozen voor de vestiging Roosendaal voor het onderzoek. 

Gegenereerde omzet per werknemer van jan-okt 1999 

Figuur 1.2: Gemlddeld gegenereerde totale omzet per FTE per werknemer In een jaar 



Bijlage 2: Vier ideaaltypen van Bolwijn 

Hieronder worden beschrijvingen gegeven van vier bedrijfs(ideaal)typen (Bolwijn, 1988). Bolwijn 
beschrijft een vier fasenmodel die bedrijven achtereenvolgens doorlopen. Voor elke fase wordt 
een ideaaltype beschreven. Bolwijn onderkent dat in werkelijkheid bedrijven nooit de 'pure' 
eigenschappen van een fase 2ullen vertonen, als 2odanig bestaan die ideaaltypen niet. 
Beschreven worden de efficiente firma, de kwaliteitsfirma, de flexibele firma en de innovatieve 
firma . 

De efficiente firma 
De inspanningen 2ijn in hoofd2aak gericht op kostenverlaging: de dingen 20 goedkoop mogelijk 
doen . Het organisatieontwerp is gebaseerd op het creeren van routinetaken. De productie is in 
staat tot het maken van grote aantallen eventueel complexe producten, met relatief 
ongeschoolde arbeid. De ontwikkeling heeft 'rustig' de tijd voor het bedenken van nieuwe 
generaties producten. 
De routinetaken 2ijn het resultaat van een sterke hori2ontale differentiatie. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen lijn- en staffuncties, tussen uitvoerende en regelende taken, en 
uitvoerende taken worden vergaand gesplitst. Er wordt naar gestreefd de leercurve 20 lang 
mogelijk af te lopen, te2amen met schaalvergroting gericht op het behalen van 'economies of 
scale' -voordelen. Met de2e groei ontstaan steeds meer staffuncties, waarbij de specialistische 
kennis in iedere functie groot is. Met de groei ontstaan eveneens steeds meer regelfuncties, die 
hierarchisch worden uitgevoerd. Aldus is er sprake van sterke verticale differentiatie in veel 
hierarchische niveaus, met duidelijke bevelslijnen. 
De complexe organisatie wordt efficient bestuurd door een veelheid aan regels, procedures en 
voorschriften. De formele communicatie is de basis van de besluitvorming . De managementtaak 
bestaat vooral uit planning en controle. 

Kwaliteitsfirma 
De inspanning is naast kostenverlaging gericht op kwaliteitsverbetering : de dingen 20 goed 
mogelijk doen . Kwaliteit wordt erkend als strategisch issue, de kwaliteitsafdeling is hoog in de 
organisatie geplaatst 2onder dat dit de betrokkenheid en commitment van de top heeft 
verlaagd. De aandacht is vooral gericht op het stap voor stap verbeteren van de totale 
onderneming : producten, productieprocessen, werkomgeving, organisatie, management, etc. 
Voor alle niveaus 2ijn bij voortduring concrete plannen in uitvoering. Het is bij de2e firma gelukt 
om sub-optimalisatie vergaand uit te bannen. Zo wordt een systeem van integrale 
kostencalculatie gehanteerd, 2ijn projectgroepen doorgaans multidisciplinair samengesteld en 
wordt coordinatie van verschillende beleidsgebieden 2orgvuldig nagestreefd. 
Er is grate aandacht voor 2owel hori2ontale als verticale communicatie. Niet functionele 
verschillen tussen mensen en afdelingen 2ijn gering. Bij het management gaat 2akelijk 
handelen boven politiek handelen. In de kwaliteitsfirma heerst een geest van samenwerking, er 
wordt beoordeeld op resultaat. Het klimaat is gericht op het bevorderen van kwaliteit. 
De kwaliteitsfirma streeft met succes naar gemotiveerde medewerkers, van hoog tot laag. Alie 
medewerkers ontvangen veel training en opleiding. In de fabriek heeft het tempojagen plaats 
gemaakt voor kwaliteitsstreven. De organisatie is 2odanig dat enige speelruimte en 
regelcapaciteit is gecreeerd. 

De flexibele firma 
De inspanning is naast kostenverlaging en kwaliteitsverbetering gericht op snelheidsverhoging: 
het complete proces van korrel tot barrel 20 snel mogelijk doorlopen. Oak het ontwikkelen en in 
productie brengen van nieuwe producten wordt snel gedaan. De flexibele firma is in staat om 
een breed en wisselend assortiment van producten te voeren. De structuur van de flexibele 
firma wordt gekarakteriseerd door herkenbare product-markt combinaties, die relatief autonoom 
2ijn. Alie primaire en direct ondersteunende functies 2ijn in de2e 2.g. business units aanwe2ig. 
Het organisatieontwerp is gebaseerd op korte regelkringen, waardoor de processen snel 
warden doorlopen met behoud van hun betrouwbaarheid. De functionele organisatie van de 
kwaliteitsfirma heeft in de flexibele firma plaats gemaakt voor een meer productgerichte 
organisatie. Het aantal hierarchische niveaus is gering en de organisatie is opgebouwd uit 
kleine herkenbare groepen. 
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Tussen de verschillende fasen van het proces is gezorgd voor snelle informatieterugkoppeling. 
Bij handwerk zijn groepstaken gecreeerd voor breed inzetbare mensen die dagelijks taken zelf 
regelen en gesprekspartner zijn van Ontwikkeling en Engineering. 
In de flexibele firma wordt op alle niveaus veel gebruik gemaakt van tijdelijke 
samenwerkingsverbanden. zoals taakgroepen en probleemoplossings-teams, voor het 
behandelen van onvoorziene zaken. 

De innovatieve firma 
De inspanning van de innovatieve firma is naast kosten verlaging, kwaliteitsverbetering en 
snelheidsverhoging gericht op innovatieverhoging: het snel, goed en goedkoop leveren van 
vindingrijke producten en diensten. In (over)verzadigde markten met felle concurrentie en 
bewuste consumenten slaagt de innovatieve firma erin haar marktaandeel te behouden dan wel 
nieuwe markten te veroveren. 
Het productenpakket is een breed wisselend assortiment met veel unieke producten qua 
technologische innovatie. 
Er wordt veel gebruik gemaakt van ad hoc teams, samengesteld uit experts van verschillende 
disciplines en overal uit de organisatie geplukt. Er is vaak een vergaande decentralisatie van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar dergelijke teams. Er wordt een systeem van 
groepsbeoordeling toegepast. Het klassieke lijn-staf onderscheid heeft zijn betekenis verloren . 
Naarmate het technologisch kunnen van concurrerende ondernemingen meer gelijk wordt, 
wordt het innovatieve vermogen in alle opzichten belangrijk. Daarom wordt bij de innovatieve 
firma ervan uitgegaan dat technologische en sociale innovatie onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn . In alle functies en processen worden mogelijke vernieuwingen gerealiseerd: het 
introduceren van nieuwe producten; het aanboren van nieuwe markten; het opzetten van 
nieuwe organisatie; het ontwerpen van nieuwe fabrieken en kantoren; het vernieuwen van 
arbeidsverhoudingen . 
Het gedrag is weinig geformaliseerd. Er is een steer van openheid en er zijn geen taboe
onderwerpen . Het denken in alternatieven is sterk ontwikkeld. Dwars door de organisatie heen 
is veel informatie-uitwisseling, veel communicatie is informeel. Statussymbolen zijn vergaand 
uitgebannen. Kennis is maatgevend voor de inbreng van mensen, niet hun positie. Er zijn veel 
'verticale vergaderingen' . Management en medewerkers staan open voor kritiek; de innovatieve 
organisatie is een lerende organisatie. 
Een en ander betekent niet dat er geen stabiliteit zou zijn. lntegendeel, de innovatieve firma 
weet een goed evenwicht te vinden tussen verandering en vernieuwing enerzijds en stabiliteit 
en conservatisme anderzijds. 
De innovatieve firma slaagt er aldus in de kennis en kunde van alle werknemers te benutten . 
Daarom zijn in de innovatieve firma participatie en democratisering geen loze kreten . 
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Bijlage 3: Uitleg van de punten van cultuur 

In hoofdstuk vier is de theorie over cultuur te vinden. In dat hoofdstuk worden twaalf punten van 
cultuur gegeven waaraan de cultuur gemeten kan worden. In deze bijlage worden deze punten 
nader uitgelegd: 
• Ouidelijkheid van de doe/ste/lingen: de mate waarin de doelstellingen en actieplannen van 

de organisatie eenduidig worden waargenomen door de medewerkers; 
• Besluitvorming: de mate waarin besluiten op een rationele manier worden genomen, effectief 

worden ingevoerd en systematisch worden geevalueerd naar hun effecten; 
• lntegratie : de mate waarin de verschillende afdelingen effectief met elkaar samenwerken en 

communiceren met het oog op het bereiken van de organisatiedoelstellingen; 
• Managementstijl: de mate waarin de mensen aangemoedigd worden hun eigen initiatieven 

te gebruiken bij het uitoefenen van hun taken, zich vrij voelen om conflicten openbaar te 
bespreken en (wanneer nodig) steun krijgen van hogere management-echelons; 

• Resultaatgerichtheid: de mate waarin medewerkers individueel verantwoordelijk gesteld 
worden voor het behalen van duidelijk omschreven doelen en aangesproken worden op het 
resultaat van hun prestatie; 

• Vitaliteit: de mate waarin medewerkers de organisatie als een dynamisch geheel zien, wordt 
weerspiegeld in de uitdagingen van de doelstellingen, flexibiliteit van de beslissingen, 
alsmede de reactie op veranderingen in de markt; 

• Be/oning: de mate waarin het beloningssysteem als billijk en concurrerend wordt gezien en 
gekoppeld is aan geleverde prestaties; 

• Personeelsontwikke/ing I promotie: de mate waarin de medewerkers hun mogelijkheden 
binnen de organisatie zien ten aanzien van het ontwikkelen van hun eigen potentieel; 

• Status: de mate waarin binnen de organisatie belang gehecht wordt aan bepaalde functies; 
• Veranderingsgezindheid: de mate waarin de mensen aan de basis van de organisatie bereid 

zijn om ten aanzien van het eigen werk zelf invulling te geven aan de doelstellingen van de 
organisatie; 

• Veranderingsbereidheid: de mate waarin de lagere echelons bereid zijn mee te gaan met de 
door de top aangegeven koerswijzigingen; 

• Geschiedenis van de structuur van de organisatie. 



Bijlage 4: De richtvragen voor de semi-gestructureerde interviews 

Strategie 
Wat weet u van de gekozen strategie? 
Waar komt die strategie vandaan? 
Hoe weet u dat, van wie? 
Weet u wat de oude strategie was? 
Wat voor invloed heeft de strategie verandering gehad? 
Wat is er veranderd voor u sinds de nieuwe strategie? 

Structuur 
Hoe ziet de structuur er werkelijke uit? 
Wie is uw baas? 
Welke problemen lost u zelf op en welke schuift u door? 
Heeft u ondergeschikten? 
Wat doet u als u vindt dat er wat moet veranderen? 
Merkt u veel verschil sinds de nieuwe structuur is ingevoerd? 
Wat zijn de andere functies die u heeft gehad? 
Met welke afdelingen heeft u veel contact? 
Wat zijn uw taken? 
Wat zijn de problemen die bestaan met de regio structuur? 
Was het vroeger beter geregeld? 
Wat zijn de vooruitgangen van de afgelopen jaren? 
Als u vragen of problemen heeft, naar wie gaat u dan toe? 

Systemen 
Wat weet u van het fuwa systeem? 
Wat betekent dat systeem voor u? 
Bent u het ermee eens? 
Bent u zelf benadert of ge"i"nterviewd voor fuwa? 
Hoe was de invulling van functies vroeger geregeld? 
Doet u meer, minder of precies dan uw omschreven functie? 
Wat vind u van het nieuwe informatie systeem? 
Maakt u gebruik van het systeem? 
Wat is u bekend van de bestaande handleidingen, richtlijnen en procedures? 
Wat is er niet goed aan het systeem? 

Cultuur 
Hoe is het management? 
Hoe verloopt de communicatie en interactie met andere afdelingen? 
Wie neemt de belangrijke besluiten in de organisatie? 
Binnen welke functie ligt welke verantwoordelijkheid? 
Wordt u aangemoedigd risico's te nemen? 
Wat doet u als er echt iets verandert moet warden in uw functie? 
Wordt u persoonlijk aangesproken op behaald resultaten? 
Wat is typerend voor RKB Roosendaal? 
Wat is typerend voor RKB Vuht? 

Werkprocessen 
Wat zijn de werkzaamheden waar u zich hoofdzakelijk mee bezig houdt? 
Heeft u oak taken die u eigenlijk niet behoort te doen? 
Wie vertelt u wat u moet doen? 
Welke dingen !open er mis volgens u? 
Waar gaat het mis in het bedrijfsproces? 
Wat weet u van de gang van zaken bij andere regio's van RKB 
Wat vindt u dat er verbetert moet warden 



Bijlage 5: Organisatiestructuur 

Figuur 5.1: Organigram Logistiek 
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Figuur 5.2: Organigram Ruwbouw 

Figuur 5.3: Organigram Afbouw 
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Figuur 5.4: Organigram Administratie 

Tabet 5.1: Personele invulling per vestiging in regio Zuidwest (medewerkers FTE) 

Nieuwe Beleid 
Directeur regio 
Adjunctdirecteur 
Adm . Medewerker 
Chauffeur 
Chef afdeling 
Chef expeditie 
Chef magazijn 
Chef showroom 
Chef verkoop algemeen 
Comm~. administratief med. J 

Comm. med. Binnendienst 
Comm. med. Buitendienst 
Hoofd consumenten verk. 
Hoofd administratie 
Hoofd logistiek 
Hoofd productgroep 
Med balieverkoop 
Med. Crediteuren adm. 
Med. Debiteuren adm. 
Med. Financiele adm. 
Med. Huishoudelijke dienst 
Med. magazijn/balie/planning 
Med. Magazijn 
Med. Planning 
Med. verkoop algemeen 
Med. Voorraadbeheer 
Orderverwerker 
Productspecialist 
Receptioniste / telefoniste 
Showroomverkoper 
Systeembeheerder 
Uitvoerder 
Vestigingsleider 
Tegelzetter 
Keukenmonteur 
TOTAAL 

, Adm.: Staal voor administratief 
2 Comm. : Staal voor commercieel. 
3 Med.: Staal voor medewerker. 

Roosendaal 
1 
2 
6 
5 
4 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

7 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
1 
1 
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Breda Dordrecht Steenbergen 

1 2 1 
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2 2 2 
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Bijlage 6: Organogrammen van de oude situatie Zuidwest 

Breda 

Figuur 6.1: organogram van de oude situatie Breda 

Steenbergen 

Figuur 6.2: Organogram van de oude situatie Steenbergen 

Roosendaal 

Figuur 6.3: Organogram van de oude situatie Roosendaal 
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Dordrecht 

Figuur 6.4: Organogram van de oude situatie Dordrecht 

Tabel 6. 1: lnvulling van de vestigingen bij de oude structuur (in aantal medewerkers FTE) 

Oud beleid Roosendaal Breda Dordrecht Steenbergen Totaal 
(per 1-1 -1999) 
CLE leiding 3 
Consumenten verkoop 8 5 1 
Administratie 7 
Comm. binnendienst 11 7 8,5 3,5 
Comm buitendienst 5 2 2 
Algemene dienst 2 
Keukenmontage 2 1 
Magazijn algemeen 8,5 1,5 3 1,5 
Transport Algemeen 5 1 2 1 
Vestigingsleider 1 1 
T egelzetters 2 2 

!=J"otaaP'.' · 
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Bijlage 7: De werkprocessen met ASQ4 

Werkschema balieverkoop contant en op rekening 

1. Klant verschijnt aan de balie en wil artikelen kopen: 

1.1 Op rekening: 1.2 Contant betalen : 
Opzoeken klantgegevens op naam of lnvoeren gegevens voor contante betaling. 
nummer en toewijzen aan een werk. 

2. lnvoeren gewenste bestelling klant: 

2.1 Zoeken en selecteren gewenste producten in artikelenstam 

2.1.1 Controle orderlimiet van klant 

Orderlimiet niet overschreden? Orderlimiet overschreden? Systeem 
Vervolg order invoer reageert en toont krediet en limiet. 

Actie: administratie toestemming vragen 
om order in te voeren . 

1. Order mag op rekening 
1. Order moet contant warden afgerekend. 

2.1.2 Controle voorraadhoogte van de gevraagde goederen? 

1. Voorraad hoog genoeg. 2. Voorraad niet hoog genoeg: 
Actie: doorgaan met invoeren van 1: Producten in systeem in backorder 
order. zetten. Pakbon volgt bij binnenkomst 

product. 
2: Ander gelijksoortig product 
aanbieden en verwerken 

2.1.3. Controle of de prijs van de producten met de contractafspraken klopt? 

1 . Prijzen kloppen met afspraak 2. Prijzen kloppen niet met afspraak 
Actie: Aanpassen prijs 
Gegevens: Map met prijsafspraken 

3. Afdrukken bonnen 

1. Op rekening kopen: 2. Contant betalen: 
Afgiftebon voor klant en bon voor Afrekenen, afgiftebon en factuur voor klant, 
administratie voor facturering . bon voor administratie voor verwerking 

4. Klant gaat magazijn in voor het afhalen van zijn producten bij magazijnmedewerker met 
behulp van afgiftebon, soms loopt de bal iemedewerker mee, hangt af van de drukte. 

5. Klant vertrekt met geparafeerde afgiftebon, zijn producten (en eventueel een factuur). 

Verwerken van retourartikelen 
Met verschillende redenen komen klanten regelmatig artikelen terugbrengen die zij eerder 
gekocht hebben, bijvoorbeeld omdat ze niet het juiste artikel gekregen hebben, of omdat zij 
artikelen over hebben etc. Omdat het terugnemen van artikelen wordt gezien als het verlenen 
van een service, als een stuk flexibiliteit, warden de meeste artikelen wel terug genomen. De 

• Voor een nog uitgebreidere uitwer1<ing word! verwezen naar. M W Bongers. Hel gebruik van ASQ door de baliemedewerker, RKB Vught. 
november 1999. 



baliemedewerker neemt in stap 1 de beslissing of de artikelen teruggenomen warden. De 
teruggebrachte artikelen moeten gecorrigeerd warden op de factuur of in de afgifte bon. Dit 
corrigeren is nodig omdat de klant zijn geld terug moet krijgen en omdat de voorraad up to date 
moet blijven. 
De klant meldt zich bij een magazijn medewerker of aan de balie om een bon te laten schrijven 
voor de retour. Verder is het niet noodzakelijk dat hij wacht totdat de correctie ingevoerd is. Het 
invoeren van de correcties kan gebeuren op de momenten dat de baliemedewerkers geen 
klanten hoeven helpen. In het onderstaande tabel staan globaal in tabelvorm de processen 
weergegeven die aan de orde komen bij het verwerken van de retourgoederen. 

Het proces van het verwerken van retourgoederen 

1. Klant verschijnt aan de balie met de artikelen of met magazijnbon van de artikelen 
die hij/ zij wil terugbrengen. 

2. Opzoeken gegevens van de klant en de aankoop van het teruggebrachte artikel. 

2.1 Factuur reeds verwerkt. 2.2 Factuur nog niet verwerkt. 
Noteren factuurnummer Noteren ordernummer en leverbonnr. 

l l 
2.1.1 . Verwerken artikelretour in 2.2.1. Verwerken artikelretour in 
systeem met factuurnummer. systeem met ordernummer en 

Verwerking in factuur leverbonnr. 
Verwerking in afgiftebon 

I 3. Verwerken in systeem 

~1 3.1 Crediteren van het geld aan de klant. I 
.... 3.2 Aanpassen voorraad .. 

Verwerken van emballagebonnen 
Raab Karcher Bouwstoffen levert meerdere artikelen op pallets, in bakken en andere dragers 
waar statiegeld voor betaald moet warden. De kosten van deze emballage en het 
retourstatiegeld warden normaal gesproken op de factuur verwerkt. Bij het terugbrengen van de 
emballage moeten de klanten hun geld terug krijgen en de voorraad statiegeldartikelen bij de 
vestiging moet weer op peil gebracht worden. 
Het geld dat de klant terug krijgt wordt over het algemeen verrekend met de rekening die de 
klant nog open heeft staan. Het is ook mogelijk om het retour van de emballage te verwerken 
op de afgiftebon. Maar dit kan alleen als de afgifte nog niet gefactureerd is. 
Voor het invoeren van de teruggebrachte emballage in het systeem, kan het zelfde gezegd 
worden als bij het invoeren van retouren. De klant hoeft niet te wachten tot de gegevens 
ingevoerd zijn . De baliemedewerker kan de handgeschreven bonnen van een retour op een 
moment verwerken dat hij er tijd voor heeft. 
Het verwerkingsproces van de pallets lijkt op het verwerkingsproces van de retourgoederen, de 
uitvoering is daarentegen net anders. 
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Retour emballage 

I 

1 . Klant verschijnt aan de balie met de artikelen of met magazijnbon van de emballage die 
hij/ zij wil terugbrengen. 

2. Opzoeken gegevens van de klant en de aankoop van het teruggebrachte artikel. 

2.1 Factuur reeds verwerkt. 2.2 Factuur nog niet verwerkt. 
Noteren factuur nummer Noteren ordemummer en leverbonnr. 

i + 
2.1.1. Verwerken artikelretour in 2.2.1. Verwerken artikelretour in 
systeem met factuurnummer. systeem met ordernummer en 

Verwerking in factuur leverbonnummer. 
Verwerking in afgiftebon 

3. Verwerken in systeem 

~1 3.1 Crediteren van het statiegeld aan de klant. I 
.... 3.2 Aanpassen voorraad 
~ 

Het verwerken van zandbonnen 
Als een klant komt met een aanvraag voor een zand levering, wordt de order opgeschreven en 
doorgegeven aan de zandleverancier. De zandleverancier levert het zand direct naar de klant. 
Voor een precieze bepaling van de hoeveelheid zand die werkelijk afgeleverd wordt, wordt de 
vrachtwagen gewogen, eerst zonder zand en later met zand. De zandleverancier kan op deze 
manier de exacte hoeveelheid weggebracht zand bepalen en in rekening brengen. Op de 
geschreven zandbonnen worden de exacte hoeveelheden afgeleverd zand gedrukt. Vervolgens 
stuurt de zandleverancier de bonnen terug naar de balie. De baliemedewerker verwerkt deze 
zandbonnen in het systeem. 

Het verwerken van zandbonnen 

1. Klant plaatst zandbestelling per telefoon of aan de balie. 

2. Van de bestelling wordt een bon geschreven en deze wordt doorgegeven aan de 
zandleverancier. 

3. Na levering komt de afleverbon van de zandleverancier terecht bij de 
baliemedewerker. Op de bon staat de exacte hoeveelheid geleverd zand. Deze exacte 
hoeveelheid zand wordt ingevoerd in het systeem voor verwerking en facturering. 

Het verwerken van pakbonnen 
Als een klant (aan de balie} een bestelling plaatst voor een artikel dat niet voorradig is, wordt 
het artikel besteld of in back-order gezet. Alie leveringen worden door de administratie 
ingevoerd in het systeem, ook het geleverde artikel. Zo gauw het artikel ingeboekt is, kan het 
artikel geleverd worden aan de klant. Het systeem draait automatisch een pakbon van de order 
die de klant eerder aan de balie gedaan heeft, uit. De klant kan dan gebeld worden dat zijn 
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artikelen binnen zijn . Van de pakbon wordt een afgiftebon gemaakt als de klant de artikelen 
komt halen. 

Het proces van het verwerken van pakbonnen 

1. Pakbonnen komen binnen bij de balie als de administratie de voorraad heeft ingeboekt in 
het systeem en de paklijst heeft afgedrukt. Deze warden op alfabet gesorteerd en in een 
map bewaard . 

2. Klanten warden gebeld als hun bestelde producten binnen zijn (gebeurt ook door 
administratie). 

3. Klant komt langs om het product te halen. 

4. Klant verschijnt aan de balie voor bestelde producten; hij wil betalen: 

I 1. Op reken ing I I 2. Contant I 
5. lnvoeren, opvragen van de gegevens van de eerder geplaatste order met 
zendingsnummer die op de pakbon staat vermeld . 

6. Afwerken van de pakbon 

7. Afdrukken bonnen 

1. Voor klanten die op rekening kopen: 
Afgiftebon voor klant en factuur voor 
administratie. 

2. Voor klanten die contant betalen : 
Afrekenen, afgifte bon en factuur voor 
klant, factuur voor administratie 

8. Klant gaat magazijn in voor afhalen van zijn producten bij magazijn medewerker met 
behulp van afgifte ban (soms loopt de balie medewerker mee, hangt af van de drukte). 

lnkopen van artike/en 
De baliemedewerkers zorgen voor het op peil houden van de voorraad van de artikelen die in 
de rekken bij de balie hangen. Ze maken in uitzonderingsgevallen vaker gebruik van de functie 
inkoop van ASQ en bestellen dan artikelen voor het magazijn. Dit behoort eigenl ijk niet tot de 
taak van de baliemedewerker, dit is de taak van de afdeling voorraadbeheer. De stappen die 
doorlopen moeten worden zullen hieronder weergegeven worden. Hierbij kan gezegd warden 
dat de methode niet veel verschilt van de verkoop functie. 

lnkopen artikel 

1. Er moet een bestelling geplaatst worden voor een bepaald artikel 

2. Zoeken van leverancier van het betreffende artikel. 

3. lnvoeren bestelling. 

I 3.1 Controleren en eventueel aanpassen prijsafspraken. I 

I 3.2 Controleren en eventueel aanpassen leverdatum. I 
4. Afwerken 
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Naast de verkoop en de verwerking van de orders en bonnen in ASQ, heeft de 
baliemedewerker nog een aantal taken die niets te maken hebben met ASQ, of het verwerken 
van orders. Deze overige taken zullen hier onder opgesomd en toegelicht worden 

Sorteren bonnen en facturen 
Er komen bonnen bij de balie binnen en er gaan bonnen van de balie naar de administratie. 
Voor de verdere administratieve afhandeling moeten de juiste bonnen in de juiste daarvoor 
bestemde mappen gesorteerd worden. Bijvoorbeeld afgetekende afgiftebonnen, retourbonnen, 
zandbonnen. Facturen van pinbetalingen, facturen van contant betalingen en kreditnota's 
worden doorgestuurd naar de administratie voor verdere afwerking 

Opmaken kas 
's Ochtends en 's avonds moet de kas van de balie opgemaakt worden. In verband met klanten 
die contant betalen wordt er een kas bij gehouden. Aan het einde van de dag moet het totale 
bedrag in de kassa gelijk zijn aan de beginkas + contant betaalde facturen . Eventueel moeten 
hier kreditnota's afgehaald worden, die contant uitbetaald zijn . Dit contante uitbetalen gebeurt 
zelden. 

Te/efonisch afhandelen van vragen en orders 
Regelmatig bellen klanten op met vragen over de prijs, levertijd en voorraadhoogte van 
artikelen. Voor deze gegevens wordt regelmatig gebruik gemaakt van ASQ. Als de vragen van 
de klanten beantwoord zijn wordt er eventueel telefonisch een bestelling geplaatst voor een of 
meerdere artikelen. Deze order wordt dan opgeschreven en later als de klant het artikel komt 
halen, in het systeem verwerkt als een normale balieorder. 

Controle voorraadlocaties 
Het komt regelmatig voor dat een baliemedewerker het magazijn in loopt om de voorraadhoogte 
van een voorraadlocatie te controleren met de voorraadhoogte die in het systeem gegeven 
staat. Deze twee moeten met elkaar kloppen, maar dat is echter niet altijd het geval. Bij 
verschillen tussen de werkelijke voorraad en voorraad die in het systeem staat, wordt overleg 
gevoerd met een magazijnmedewerker. Bij voldoende zekerheid worden de inkoopbestellingen 
of de correcties voor de te lege voorraadposities zelf gedaan, anders worden ze doorgegeven 
aan de afdeling voorraadbeheer. 
Niet alleen in het magazijn moeten de voorraden van het magazijn af en toe nagelopen worden, 
ook van de artikelen die in de winkel hangen moeten er voldoende zijn. Als dit niet het geval is 
wordt een bestelling geplaatst voor de artikelen. 

Doorverwijzen van mensen 
Er verschijnen regelmatig mensen aan de balie die doorverwezen moeten worden omdat ze te 
specifieke vragen hebben over een product of over showroomproducten . Deze klanten worden 
doorverstuurd naar de productspecialist of naar de showroom. 
Chauffeurs die bestellingen komen afleveren melden zich vaak bij de balie, deze worden 
doorverwezen naar de magazijn medewerkers. 
Met betrekking tot het klanten-, leveranciers- en artikelbestand, doet de baliemedewerker 
voorstellen voor veranderingen die doorgevoerd moeten worden . Klanten die in het 
klantenbestand willen worden opgenomen krijgen een formulier waar ze hun gegevens op 
dienen in te vullen. Voor de verwerking van de gegevens worden de klanten doorgestuurd naar 
de administratie. 
De kennis die de baliemedewerkers over de bouwmaterialen handel hebben moet up to date 
blijven. Met opleidingen en het verzamelen, sorteren en gestructureerd opbergen van 
documentatie van de bouwmaterialen, blijven de medewerkers op de hoogte van de producten 
die er op de markt te krijgen zijn . 

Op kleur mengen van plamuur 
De levertijd van gekleurde plamuur (sierpleister) is vermindert van een week naar 1 minuut. Met 
de investering van de menginstallatie in combinatie met de mengcomputer wordt de plamuur nu 
zelf gekleurd. Deze taak is aan de baliemedewerker toebedeeld en kan eigenlijk gezien worden 
als een onderdeel van het verkoopproces. 
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Bijlage 8: De enquete 

Aanwijzing 

0 De enquete bestaat uit vragen ? en uitspraken (gekenmerkt door !); 
0 Kruis bij elke vraag of uitspraak een van de gegeven antwoord mogelijkheden als volgt aan: 

A. B. C. D. E. 

In zeer geringe mate In geringe mate In hoge mate In zeer hoge mate 

Noteren op antwoordvel: C 

0 Het antwoordvel is het laatste vel; Noteer achter het vraagnummer het juiste antwoord. 
0 Baseer uw antwoord op het oordeel dat U hebt over RKB Regio Zuidwest. Uw oordeel mag dus 

niet beperkt blijven tot de groep waarmee u dagelijks mee werkt. Het dient gebaseerd te zijn op 
regio Zuidwest in zijn geheel. 

0 Goede of foute antwoorden bestaan niet, het gaat om uw mening en reactie. 

1. In welke mate reageert deze organisatie op veranderingen in de markt? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

2. Hoe schat u in het algemeen de kansen voor promotie in? 

zeergeringe gering gemiddeld hoog zeerhoog 

3. In welke mate hebben de mensen binnen RKB de vrijheid om uit zichzelf actie te ondernemen 
welke nodig is om de taak naar behoren uit te voeren? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

4. De doelen welke RKB stelt zijn over het algemeen risicozoekend, uitdagend, gewaagd! 

zeer zelden zelden soms vaak vrij vaak 

5. In welke mate ondersteund de informatie uitwisseling de nieuwe regiostrategie van de organisatie? 

erg belemmerend belemmerend noch bevorderend, 
noch belemmerend 

6. Als er een vacature op leidinggevend niveau bestaat, 
kandidaten gezocht om de vacature op te vullen! 

zeer zelden I zelden I soms 

bevorderlijk zeer bevorderlijk 

wordt overal in de organisatie naar 

vaak vrij vaak 

7. In hoeverre warden leidinggevenden persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor hun behaalde 
eindresultaten? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

8. In hoeverre warden leidinggevenden aangemoedigd om aanvaardbare risico's te nemen om hun 
de effectiviteit van de organisatie proberen te verhogen? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 
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9. In welke mate zijn de beloningen voor leidinggevenden bij RKB concurrerend met soortgelijke 
bedrijven? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

10. In welke mate verduidelijken de doelstellingen de dagelijkse gang van zaken bij RKB? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

11 . De horizontale communicatie tussen u en anderen op hetzelfde niveau in de organisatie verloopt 
over het algemeen ... 

erg slecht slecht noch slecht 
noch goed 

goed zeergoed 

12. De maatstaven die in de organisatie gehanteerd worden voor het beoordelen van de geleverde 
prestaties van leidinggevenden zijn over het algemeen ... 

erg onduidelijk duidelijk er tussen in duidelijk erg duidelijk 

13. Hoeveel succes heeft deze organisatie met het ontwikkelen / opleiden van eigen personeel voor 
hogere functies? 

erg weinig weinig er tussen in veel erg veel 

14. De huidige manier van informatie uitwisseling is voor het bereiken van organisatie doelen ... 

erg slecht slecht 

I 
niet goed & goed zeergoed 
niet slecht 

.. 
15. In welk mate wordt men aangemoed1gd confhcten, onemghe1d openhJk te bepraten? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

16. In welke mate warden leidinggevenden aangemoedigd om innovatief (vernieuwend) te zijn in hun werk? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate 

17. In hoeverre heeft deze organisatie duidelijk doelstellingen? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate 

18. Al met al kan er gezegd worden dat de communicatie binnen RKB ... is . 

er slecht slecht noch slecht noch 
goed 

goed 

19. In hoeverre biedt RKB kansen tot individuele groei en ontplooiing? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate 

In zeer hoge mate 

In zeer hoge mate 

erg goed 

In zeer hoge mate 

20. In deze organisatie worden over het algemeen formele planningen gemaakt om de doelstellingen 
te bereiken! 

zeer zelden zelden soms vaak vrij vaak 

21 . In deze organisatie worden over het algemeen ~omr,2lete planningen gemaakt om de 
doelstellin en te bereiken! 

zeer zelden zelden soms vaak vrij vaak 

22. In deze organisatie worden over het algemeen lange termijn plannen gemaakt om de 
doelstellingen te bereiken! 

zeer zelden I zelden soms vaak vrij vaak 



Bijlagen '.i, 

23. De grenzen van de verantwoordelijkheden binnen RKB zijn over het algemeen 

erg onduidelijk onduidelijk duidelijk erg duidelijk 

4. n we e mate 1s uw wer een u1t 

In zeer geringe mate In hoge mate In zeer hoge mate 

25. Kijkend naar uw werk, in welke mate bent u tevreden over uw huidige salariering (salaris + sec 
arbeidsvoorwaarden) 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

26. In hoeverre is uw salaris hoog, vergeleken met anderen binnen RKB met soortgelijke 
verantwoordelijkheid? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

27. In hoeverre is uw salaris hoog, vergeleken met mensen in andere organisaties met soortelijke 
verantwoordelijkheden? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

28. In welke mate worden van leidinggevenden in de organisatie hoge prestatieniveaus verwacht? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

29. In hoeverre begrijpen de verschillende afdelingen elkaars doelstellingen 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

30. Besluitvormin binnen RKB is over het al innovatie vernieuwin 
zeer zelden zelden vaak vrij vaak 

31 . Besluitvorming binnen RKB vindt over het algemeen op tijd plaats! 

I zeer zelden I zelden I soms I vaak vrij vaak 

32. De besluitvorming binnen RKB is over het algemeen gebaseerd op de lange termijn! 

I zeer zelden zelden soms vaak vrij vaak 

33. Binnen RKB is er over het algemeen een sterke samenhang tussen individuele werkprestaties en 
beloning! 

zeer zelden zelden soms vaak vrij vaak 

34. In welke mate zijn de doelstellingen van RKB inspirerend, uitdagend? 
In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

35. In hoeverre wordt binnen RKB het geven van onderbouwde kritiek aangemoedigd? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

36. Het communicatieverloop van boven naar beneden is over het algemeen .. .. 

I 
zeer slecht slecht Noch goed noch goed zeergoed 

slecht 
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37. In welke mate krijgen leidinggevenden de nodige steun van bovenaf om hun taak / 
verantwoordelijkheden tot een succesvol einde te brengen? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

38. In hoeverre hebben leidinggevenden inzicht in de eindresultaten die van hen verwacht worden? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

39. In welke mate werken de verschillende afdelingen echt met elkaar samen? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

40. In welke mate voorzien de informatie- en communicatiesystemen binnen RKB de leidinggevenden 
van informatie welke hij / zij nodig heeft om beslissingen / besluiten te nemen? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

41. In hoeverre bent u op de hoogte van zaken die op andere locaties spelen, welke een invloed 
zouden kunnen hebben op het uitoefenen van uw eigen taak? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

42. In welke mate heeft RKB uitgewerkte actieplannen om haar doelstellingen te bereiken? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

43. In hoeverre zijn beslissingen die in deze organisatie genomen worden, gebaseerd op juiste en 
oede informatie? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

44. In relatie tot zijn concurrenten loopt RKB vooruit op de ontwikkelingen in de markt! 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

45. In welke mate zijn de capaciteiten van de leidinggevenden voldoende afgestemd op datgene wat 
van hen verwacht wordt? 

In zeer geringe mate In geringe mate In enige mate In hoge mate In zeer hoge mate 

46. In welke mate belemmert of bevordert de huidige manier van informatie-uitwisseling de evaluatie 
van effecten van genomen besluiten? 

erg belemmerend belemmerend geen van beide bevorderlijk zeer bevorderlijk 

47. Het tempo waarin RKB haar actieplannen omzet in gerichte daden is: 

zeer langzaam langzaam er tussen in snel zeer snel 
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Bijlage 9: Verwerking van de enquete 

De enquete is als volgt uit gewerkt: 
Per antwoord kon een antwoord aangegeven warden varierend van een tot vijf. Een gaf aan dat 
er in een minimale mate werd aangesloten bij de stelling, een vijf als er maximaal bij een 
stelling werd aangesloten. ledere vraag kreeg een score van de respondent. Deze zijn 
gemiddeld en in een grafiek weergegeven . Deze grafieken zijn per aspect weergegeven. 
Helemaal links staan de vragennummers uit de enquete die bij de aspecten horen. De tweede 
kolom is een verkorte weergave van de vraag. 
De resultaten zien er als volgt uit: 

Vertaling van doelstellingen in 
actieplannen 
Lange termijn orientatie in 
besluitvorming 
Lange termijn orientatie in planning 
Volledigheid van het planningsproces 
Formalisering van het planningsproces 
Duidelijkheid van de 
ondernemingsdoelstellingen 
Nut van doelstellingen als richtlijn voor 
beslissingen in concrete situaties 

r·-----------
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ltemS betreffende de dimensie: 
Duldelijkheid doelstellingen 

2 3 4 5 
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I ■ Hoofdkant oor ! i 
Im Roosendaal 
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Figuur 9.1: Duidelijkheid van de doelstellingen 

Aandacht voor evaluatie van effecten 
Aandacht voor implementatie van 
besluiten 
Mate van besluitvoorbereidi ng, 
verzamelen van saillante informatie 
Niveau waarop belangrijke besluiten 
worden genomen 
lnvloed van de manier van informatie-
uitwisseling op besluitvorming 
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Items betreffende de dimensie: 
Besluitvormlng 
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Figuur 9.2: Besluitvorming 

Volledigheid van informatie over 
relevante zaken in andere afdelingen 
Samenwerking tussen afdelingen 
Wederzijds begrip van doelstellingen 
tussen verschillende doelstellingen 
Helderheid van afbakening van 
verantwoordelijkheid 
Effectiviteit van de totale communicatie 
binnen het bedrijf 
Mate van horizontale communicatie 
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Figuur 9.3: lntegratie 
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Ondersteuning vanuit de top 
Mate van topdown communicatie 
Aanmoediging van het leveren 
constructieve kritiek 
Mate van stimulering van innovatie 
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Items betreffende de dimensie: 
Managementstijl 
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Figuur 9.4: Managementstijl 

Duidelijkheid van verwachte resultaten 
Uitdaging in ondernemingsdoelstelling 
Hoge eisen aan resultaten 
Duidelijkheid van beoordelingscriteria 
Persoonlijke aanspreekbaarheid op 
resultaten 
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Items betreffende de dimensie: 
Resultaatgerichtheid 
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Figuur 9.5: Resultaatgerichtheid 
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concurrentie 31 

Tijdigheid van besluitvorming 30 

Vernieuwing in besluitvorming 4 

Mate van risico van de organisatie 
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Figuur 9.6: Vitaliteit 
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Mate van koppeling tussen resultaten 
en beloning 
Verhouding salarisniveaus ten 
opzichte van de externe markt 
Criteria voor interne 
beloningsverhouding 
Mate van tevredenheid van huidige 
salariering 
Verhouding beloningsniveaus ten 
opzichte van externe markt 

---------- - -------•·. 
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Figuur 9.7: Beloning 

Afstemming functie-eisen met huidige 
vaardigheden 
Mate van uitdaging in functie 
Gelegenheid voor individuele groei en 
ontwikkeling 
Mate van interne werving bij vacatures 
Promotiekansen 
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Items betreffende de dimensie: 
Personeelsontwikkeling 
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Figuur 9.8: Personeelsontwikkeling 
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Bijlage 10: Stroomdiagrammen van de knelpunten 

Analyse van het de balieknelpunten 

8.Communicatie 9.Storing in 
met leiding vertoopt ,--- systeem kost veel 

niet soepel en extra tijd 
regelmatig 

,, 
4.Veranderingen in 

systeem worden 
onvoldoende 

gemeld 

,, u 
2.De procedures, 

,, , , ,, 
handleiding en 5.Beperkt 

regels zijn ➔ vertrouwen in het 
onbekend ... hoofdkantoor 

6.Fluctuerende 
drukte 

~ 
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Bijlage 11: Ontwerpeisen 
De vertaling van de strategische doelstellingen in ontwerpeisen kan leiden tot de volgende 
checklist. 

Kwaliteit van arbeid 
• breed opgeleid personeel (multi-skill; mogelijkheden voor het overnemen van elkaar taak); 
• kennis van het gewenste product; 
• integraal overzicht van het procesverloop; 
• naast uitvoerende ook regelende functies; 
• zowel interne als externe regelcapaciteit - en dus flexibele productiemiddelen; 
• cyclustijd voldoende lang om regelcapaciteit te benutten; 
• ontkoppeling mens - machine; 
• geen vaste mens - taak binding; 
• arbeidsomstandigheden; 
• overlegstructuur op basis van wederzijdse samenwerking. 

Beheersbaarheid 
• vermindering bureaucratisering; 
• gering aantal hierarchische niveaus; 
• eenvoudige overzichtelijke structuur; 
• operationele procesbeheersing: regelcapaciteit op de werkvloer; 
• defunctionalisering van voorbereidende en stafdiensten; 
• duidelijke taakbevoegdheden; 
• heldere systematische meting van de productieresultaten; 
• snelle terugkoppeling resultaten aan normstelling. 

Flexibiliteit 
• reductie omstel frequentie; 
• eenvoudige, heldere, overzichtelijke productiestructuur; 
• vermindering balansverliezen; 
• optimale verhouding doorlooptijd/ levertijd; 
• optimale verhouding bewerkingstijd/ doorlooptijd; 
• laag voorraadniveau; 
• aanpassingsvermogen productwijzigingen; 
• opnamevermogen nieuwe producten; 
• vermogen om in te kunnen spelen op wisselingen in afzetvolume op korte en lange termijn; 
• breed inzetbaar personeel; 
• interactieve koppeling werkuitgifte-productie; 
• bij werkuitgifte rekening houden met actuele situatie in de productiegroepen . 
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Bijlage 12: Verschillende besturingsvormen 

Strategische besturing 
Het vaststellen van de doelstellingen van de onderneming, van de veranderingen in deze 
doelstellingen en van het beleid dat gevolgd moet worden bij aanschaf, het gebruik en het 
beheer van de voor de uitvoering benodigde middelen. Dit soort van beslissingen wordt door 
het topmanagement genomen. Het hogere (niet top-)management wordt wel bij de 
voorbereiding betrokken. Binnenkomende informatie bestaat uit stafstudies, uit informatie over 
de interne situatie en uit rapporteringen over de interne resultaten . 

Tactische of management besturing 
Het toewijzen van de vastgestelde middelen aan werkzaamheden, het opstellen van regels over 
de handelswijze, het beoordelen van prestaties het uitoefenen van controle. Dit is het terrein 
van de leiding van centrale en decentrale bedrijfsonderdelen. De aandacht is sterk intern 
gericht: zijn de middelen juist verdeeld, zijn de verwacht prestaties haalbaar en worden de 
prestaties gehaald. De binnenkomende informatie bestaat uit periodieke rapportages en uit 
meldingen van uitzonderingen. Deze rapporten geven samenvattingen van de gang van zaken 
van het operationele beheer in de vorm van kengetallen. 

Operationele besturing 
Het gebruik maken van de middelen om de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de 
regels. Dit is het werkgebied van de lagere leidinggevenden. Het gaat hierbij om de 
werkzaamheden op voorgeschreven wijze uit te laten voeren. Er wordt daarbij gesproken over 
een transactie . Een transactie is een reeks van handelingen die voor de operationele besturing 
als een ondeelbare eenheid worden beschouwd. Een serie handelingen om een opdracht in 
een werkstation uit te voeren: het invoeren van een order, het boren van een gat, het 
verzamelen van de onderdelen voor een enkele order in het magazijn. 
Belangrijk bij de operationele besturing is om te onderkennen wat de uitzonderingen zijn 
waarvoor de voorgeschreven wijze van werken niet toegepast kan of mag worden. En om te 
beoordelen wat er dan dient te gebeuren: de voorgeschreven wijze van werken aanpassen of 
het als een bijzonder geval voorleggen aan de naast hogere besturing. De binnenkomende 
informatie betreft de gang van zaken over de afzonderlijke transacties. lnformatiesystemen 
worden gebruikt om een en ander vast te leggen. Zij zijn formeel en concreet en hebben vaste 
procedures. 

Het aantal eenheden dat zich bezig houdt met de operationele besturing is veel groter dan het 
aantal dat zich bezig houd met de tactische besturing. Oat aantal is weer kleiner dan het aantal 
dat zich bezig houdt met strategische besturing. 

Naast interne afstemming dient de besturing van de organisatie zich met de omgeving af te 
stemmen. De impact van de omgeving is op de drie bestuurniveaus verschillend. De omgeving 
van de medewerkers op het operationele niveau is totaal verschillend met de omgeving van de 
medewerkers op het strategische niveau. 
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Bijlage 13: Literatuurstudie5
: Gefaseerd op weg naar kwaliteit 

De bestudeerde literatuur bestond uit boeken en artikelen met betrekking tot de algemene 
aspecten van verandering door middel van projecten en het daarmee samenhangende streven 
naar continue verbetering van de kwaliteit. 

Door verschillen auteurs zijn aspecten beschreven en die werden samengevat in elf richtlijnen. 
Deze richtlijnen dienden als normatieve onderbouwing van de gewenste eigenschappen voor 
de te ontwikkelen c.q. nader in te vullen projectfasering voor verbeterprojecten binnen het OM. 
De richtlijnen uit de literatuurstudie worden op de volgende pagina's toegelicht. 

Richtlijn 1: betrokkenheid management 
Het topmanagement dient actief en merkbaar bij het verbeterproces betrokken te zijn. Deze 
actieve en merkbare betrokkenheid is immers bepalend voor de geloofwaardigheid van het 
project, en daarmee voor de creatie van draagvlak voor het project binnen de organisatie. 
Bovendien is het meegroeien van het topmanagement met het proces mede afhankelijk van de 
betrokkenheid hierbij. Dit meegroeien is belangrijk om problemen (bijvoorbeeld het 
management ervaart het als inbreuk op de eigen competentie of vindt het te duur) bij het 
goedkeuren en het invoeren van voorgestelde veranderingen te voorkomen. 
Daarnaast dient ook het lijnmanagement zichtbaar betrokken te zijn bij het verbeterproces. De 
inspanningen van de medewerkers ten gunste van het project zijn immers in hoge mate 
afhankelijk van het belang dat hun chef zelf aan het betreffende proces hecht. 

Richtlijn 2: betrokkenheid medewerkers 
De medewerkers die het dichtst bij de problematiek van het verbeterproces zitten, dienen 
betrokken te worden bij het project. Deze medewerkers hebben immers het beste inzicht in de 
aanwezige kennis, vaardigheden en hulpmiddelen en daarmee in een betere benutting daarvan 
door middel van het proces. Belangrijk hierbij is dat gebruik wordt gemaakt van teamwork; van 
samenwerking tussen medewerkers en tussen functies . De kennis en kunde van een team is 
immers per definitie groter dan de kennis en kunde van de individuele medeweker. 
Bovendien dienen alle medewerkers in beginsel de vrijheid te hebben om mogelijke 
verbeterprojecten aan te dragen. En dient het management geloofwaardig en op korte termijn 
op de aangedragen projectvoorstellen in te springen. 

Richtlijn 3: beschikbaarheid middelen en capaciteit 
Het topmanagement dient middelen en capaciteit beschikbaar te stellen voor het 
verbeterproject bijvoorbeeld ten behoeve van: 
• Het (gedeeltelijk) vrijstellen van projectleiders en -uitvoerder(s), met andere woorden van 

de stuwende krachten achter het project; 
• Het stimuleren van de betrokkenheid van de medewerkers bij en hun inbreng in het 

verbeterproject; 
• Het aanschaffen van materiele zaken, zoals computers dossierkasten; 

Richtlijn 4: een feitelijk onderbouwde go-beslissing 
De beslissing om het verbeterproject daadwerkelijk op te starten dient onderbouwd te worden 
door een feitelijk onderzoek in de organisatie zelf en/ of in de relevante omgeving. Deze 
feitelijke onderbouwing dient legitimatie van het project en daarmee voor de creatie van 
draagvlak voor het project binnen de organisatie. 

Richtlijn 5: klein beginnen 
Het verbeterproject dient 'klein' opgestart te worden (bijvoorbeeld in een afdeling of een unit) . 
Dit 'klein beginnen' brengt een aantal voordelen met zich mee: 
• De snellere zichtbaarheid van resultaten resulteert stimuleert de betrokkenheid van de 

medewerkers bij het project; 

5 Simons, L. : Uitkomsten van de literatuurstudie; In: Gefaseerd op weg naar kwaliteit. Afstudeerverslag Technische Universiteit Eindhoven. 
Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 1996, pp. 41-44. 
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• De snellere zichtbaarheid van knelpunten in de aanpak van het verbeterproject vormt de 
'leer'basis voor de verdere uitvoering van het project. 

Bovendien dient het verbeterproject bij voorkeur voort te bouwen op bestaande 
verbeterinitiatieven, bijvoorbeeld van de resultaatgerichtheid van het reguliere werk en overleg. 

Richtlijn 6: een uitgebreide voorlichting 
Het hoe-wat-wie-waarom van het verbeterproject dient uitgebreid voor- en toegelicht te warden 
binnen de organisatie. Het doel van deze intensieve en zichtbare voorlichting is: 
• Enerzijds het stimuleren van de bekendheid van het project bij de medewerkers en 

daarmee van hun betrokkenheid hierbij; 
• Anderzijds het beperken van de onduidelijkheid omtrent het project bij de medewerkers en 

daarmee van hun weerstand hiertegen. 

Richtlijn 7: een projectfasering met concrete en haalbare resultaten/ doelstellingen per 
fase 
Het verbeterproject dient opgedeeld te warden in een aantal concrete, zichtbare fases. Per 
fase dienen hierbij de uit te voeren activiteiten , de betrokken personen, de benodigde middelen 
en de nagestreefde resultaten te warden aangegeven. Een dergelijke projectfasering heeft een 
aantal voordelen 
• Een concrete, zichtbare fasering deelt een onoverzienbaar project op in een aantal 

overzienbare en dus planbare delen; 
• De concrete en haalbare resultaten per fase vormen de zichtbare mijlpalen voor het 

bevorderen van de betrokkenheid van de medewerkers en hun inbreng in het project; 
• De concrete en haalbare resultaten. per fase geven richting aan de, in het kader van het 

project, benodigde leer- en verbeterinspanningen . 

Richtlijn 8: een frequente overlegstructuur 
De voortgang (de resultaten en knelpunten) van het verbeterproject dient teruggekoppeld, 
besproken, geanalyseerd en (waar nodig) aangepast te warden tijdens de frequente 
overleggen. Deze voortgangsoverleggen vormen de basis voor de beheersing en sturing van 
het verbeterproject. Tijdens deze overleggen dient de communicatie tussen boven- en 
ondergeschikten in twee richtingen plaats te vinden. 

Richtlijn 9: 'on-the-job training' 
De medewerkers dienen in het kader van het verbeterproject waar nodig additionele training te 
ontvangen. Deze training dient ertoe om de betrokken medewerkers binnen en met de 
veranderingen in het kader van het project te kunnen laten werken. 

Richtlijn 10: externe orientatie 
De interne en externe klanten en de leveranciers dienen indien mogelijk bij het verbeterproject 
betrokken te warden . Deze klanten en leveranciers vormen immers een essentieel onderdeel 
van de voorbrengingsketen van de organisatie en dienen derhalve betrokken te warden bij het 
nadenken over en invoeren van eventuele verbeteringen in deze keten. 

Richtlijn 11: de consolidatie van de resultaten van het verbeterproject 
De in het kader van het project bereikte resultaten c.q . ingevoerde veranderingen dienen 
geanalyseerd ~n vervolgens geformaliseerd te warden. Deze formalisering dient om de 
ingevoerde veranderingen te verankeren-in de dagelijkse gang van zaken. 



Bijlage 14: lnterne ontwikkelingen in organisaties 

Enkele belangrijke ontwikkelingen binnen organisaties, die warden ingegeven door de 
turbulente ontwikkelingen in de omgeving van organisaties zijn : 

1. Vergaande decentralisatie; 
2. integraal management; 
3. toenemende behoefte aan flexibiliteit 
4. toenemende behoefte aan veerkracht van mensen in de organisatie. 

Ad 1: Ontwikkelingen zoals het zich concentreren op de kerncompetenties, het zich steeds 
meer richten en inrichten op de ontwikkelingen in de markt en toename van het 
kwaliteitsbewustzijn leiden tot veranderingen in besturing, taken en verantwoordelijkheden in 
organisaties. Omdat de omgeving van organisaties turbulenter wordt, zien we in toenemende 
mate de behoefte om organisaties zo flexibel te maken dat er snel op veranderingen in de 
omgeving kan warden ingespeeld. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een vergaande 
decentralisatie. Organisaties decentraliseren zich en brengen zoveel mogelijk taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden onder in autonome maar wel onderling afhankelijke 
eenheden. 

Ad 2: Een andere ontwikkel ing die we binnen organisaties kunnen waarnemen is een toename 
van de resultaatgerichtheid en het leggen van de integrale ('bottum line') 
eindverantwoordelijkheid bij 'afgeronde' organisatie-onderdelen, zoals business-units of 
werkmaatschappijen. Het is in belangrijke mate deze ontwikkeling geweest die de 
voedingsbodem heeft gevormd voor het verschijnsel integraal management. 'lntegraal 
management' houdt in dat iedere manager in de bedrijfsvoering verantwoordelijk is voor een 
veelheid aan te managen aspecten, zoals bijvoorbeeld marketing, inkoop, productie, verkoop en 
financien maar oak voor de inrichting van zijn organisatie-onderdeel (bedrijfsprocessen, 
organisatiestructuur en automatisering). Voor al deze aspecten speelt een goede afweging van 
kosten en baten een belangrijke rol. Oak informatietechnologie krijgt een steeds prominentere 
plaats in de portefeuille van de lijnmanager. 

Ad 3: Decentralisatie en de daarmee samenhangende tendens naar integraal management 
hebben bijgedragen aan een toename van de flexibiliteit van organisaties. Oak de inzet van 
informatiesystemen speelt een rol bij het flexibeler maken van organisaties. Dit betekent echter 
wel dat een evenwichtige aanpak van informatieontwikkelingsprojecten op zijn plaats is. Met 
een evenwichtige aanpak wordt een aanpak bedoeld waarin niet alleen aandacht wordt besteed 
aan de component systems maar oak aan de andere zes aspecten van het 7-S model van 
Athas en Pascal. Het wordt steeds duidelijker dat systeemontwikkelingsprojecten geen op 
zichzelf staande activiteit (meer) kunnen zijn . 
Nemen we het 7-S model, zoals door Peters, Waterman en Phillips beschreven werd, in 
gedachten, dan zien we dat het aangrijpingspunt van een informatietechnologieproject 
betrekking heeft op het aspect Systems. 
Dit aspect is echter onlosmakelijk verbonden met de zes andere aspecten Strategy, Structure, 
Style, Sharde Values, Staff en Skills . 
Tussen de zeven aspecten in dit model bestaat een dynamisch evenwicht. Enerzijds betekent 
dit dat een verandering in een van de aspecten onvermijdelijk zou moeten leiden tot 
veranderingen in andere aspecten. Anderzijds betekent dit dat als de verandering zich beperkt 
tot slechts een van genoemde aspecten, de drijvende krachten uit de andere aspecten het 
evenwicht weer zullen herstellen. In het ergste geval is er dan niets of nagenoeg niets 
veranderd . 
Voor systeemontwikkelingsprojecten betekent dit dat er voortdurend een goede afweging moet 
warden gemaakt ten aanzien van de gewenste effecten in de andere componenten maar oak 
dat er nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor het beperken of elimineren van ongewenste 
effecten. Oak moeten we voortdurend rekening houden met de specifieke kenmerken van de 
andere componenten en de eisen die deze specifieke kenmerken stellen aan de te ontwikkelen 
systemen. 
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Figuur 14.1: Hct 7-S model van Athos & Pascal6 

Ad 4: Door diverse ontwikkel ingen in de omgeving van en binnen de organisaties verandert ook 
de rol van de mens in de organisatie. Ook de eisen die aan mensen warden gesteld, 
veranderen. Behalve de hierboven genoemde ontwikkelingen als integraal management en een 
grotere behoefte aan flexibiliteit zijn verplatting van de organisatie, lagere resultaatgerichtheid, 
autonome taakgroepen enzovoorts, zaken die in veel organisaties aan de orde zijn. In een 
turbulente omgeving leidt een en ander ertoe dat mensen een grate mate van flexibiliteit nodig 
hebben. Naarmate veel veranderingen elkaar hoog tempo opvolgen neemt ook de eis aan 
veerkracht toe. Veerkracht heeft betrekking op de snelheid waarmee de mensen zich van een 
verandering kunnen herstellen en klaar staan voor de volgende verandering. De steeds 
verdergaande invoering van informatiesystemen stelt hogere eisen aan de veerkracht van mens 
en organisatie. 

6 Bron : Peters, Waterman & Phill ips 
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Bijlage 15: Het nadeel van handboeken7 

Niet voor niets doet BPR (business process redesign) zoveel opgang. Er komen in zeer veel 
realisatieprocessen nogal wat onvolkomenheden voor. Is het niet dat er in de loop van de tijd 
allerlei doublures zijn ontstaan, dan is het bijna zeker zo dat er voor elke uitzondering op het 
normale realisatieproces een nieuwe procedure is toegevoegd. Door dit laatste is de omvang 
van de procedureboeken waarin het realisatieproces is vastgelegd, tot megaproporties 
uitgedijd. Geen mens weet er meer de weg in, behalve de opstellers. Niemand gebruikt ze, 
behalve de makers bij het nadenken over wijzigingen erop. En je moet er heel wat voor over 
hebben om er een procedure in veranderd te krijgen. Vaak liggen die updates in stapeltjes 
naast de rij handboeken. Ze wachten erop totdat iemand de tijd heeft om ze op te bergen en de 
oude, vervallen procedures te verwijderen. Maar die tijd komt niet zo vaak. 
Als de handboeken al bij zijn, dan zijn ze vaak te star om flexibel in te kunnen spelen op de 
wijzigende omstandigheden. Er blijkt dan namelijk nogal wat tijd overheen te gaan voordat de 
wijziging is bedacht, goedgekeurd en opgenomen in een aanvulling op het handboek, die dan 
weer niet gelezen, begrepen of gebruikt wordt etc. 
Een ander nadeel van handboeken waarin procedures, voorschriften en formulieren zijn 
opgenomen voor handelingen in het realisatieproces, is het beste te karakteriseren met 
'stiptheidactie' . Wanneer mensen immers precies zouden werken volgens die handboeken dan 
blijkt alles al snel krakend en knarsend tot stilstand te komen . Het gaat dus niet volgens het 
boekje. En dat is maar goed ook. 

7 Weggeman, M., Wijnen, G., Kor, R.; Ondernemen binnen de onderneming; Kluwer Bedrijfsinfomatie, Deventer 1997. 
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Bijlage 16: Beschrijving van de gewenste organisatiecultuur' 
In relatie tot de voorgesteld organisatieveranderingen valt de gewenste structuur direct af te 
leiden 

1. Duidelijkheid van doelstellingen: eenheden (taakgroepen, spillen, afdelingen, locaties) 
dienen op de hoogte 2ijn van klanteneisen, organisatie-eisen en omgevingseisen; 

2. Effectieve en adequate besluitvorming: een proces dat gebaseerd is op daadwerkelijke 
commitment en consensus-vorming en waarbij een structuur van informatie uitwisseling 
ontstaat die de informatie levert aan de juiste man op de juiste tijd; 

3. Open integratie: de verschillende eenheden 2ullen effectief met elkaar moeten 
samenwerken om de beoogde productflexibiliteit te realiseren c.q. te garanderen. Een open 
communicatiepatroon is hierbij van groot belang waarin het accent gelegd dient te worden 
op het informatieve karakter (feiteri) alsmede op het richtinggevende karakter (waarom, 
waar willen wij naartoe). 

4. Effectieve managementstijl: een participatieve managementstijl waarbij vooral de nadruk ligt 
op de stijl van leidinggeven in relatie tot overleggen, innoveren, inspireren en motiveren; 

5. Objectieve resultaatgerichtheid: de kwaliteit van de geleverde prestaties dient meetbaar, 
2ichtbaar en toewijsbaar te 2ijn; 

6. lnnovatieve vitaliteit: de organisatie moet gericht 2ijn op voordurende vernieuwende 
verandering; 

7. Gerichte veranderingsge2indheid: het uitvoerend proces dient 20 ingericht te worden dat de 
taakgroepen 2oveel mogelijk 2elfstandig opdrachten uitvoeren, binnen het taakdomein de 
leden van de taakgroep multi-skilled moeten 2ijn en dat de taakgroepen naast het 
uitoefenen van de dagelijkse functies voorstellen aandragen met betrekking tot 
verbeteringen in het uitvoerend proces; 

8. Plattere organisatiestructuur: een structuur met 20 min mogelijk hierarchische lagen (dus 
ook "geringere" statusgevoeligheid) en waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
voor iedereen duidelijk 2ijn. 

6 Farcas, F.; Organisatiecultuur een mythe?; Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 1988 
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Bijlage 17: Literatuur over de bouwnijverheid9 

Met een toegevoegde waarde van 15% van het Bruto Nationaal Product en een aandeel van 
10% in de nationale werkgelegenheid is de bouw een van de belangrijkste sectoren in de 
Nederlandse economie. Herhaald onderzoek van PricewaterhouseCoopers toont aan dat veel 
bouwbedrijven bezig zijn zich strategisch te herpositioneren. Schaalvergroting is voor 
ondernemende bouwers een middel om hun marktpositie en toegevoegde waarde aanzienlijk te 
vergroten . Het blijft druk op de fusie- en overname pad. 

De veranderende markt: 
De bouwconjectuur wordt langzaam maar zeker minder zonnig, volgens het EIB (Economische 
lnstituut van Bouwnijverheid. De groei van de afgelopen jaren is aan het afnemen van 5,4 % per 
jaar naar 2% per jaar. Oat zou voor 1999 een waarde van de totale bouwproductie opleveren 
van 79 miljard gulden (in prijzen van 1997). Door de verzadigingsverschijnselen zal de 
komende jaren de woningnieuwbouw structureel dalen. Per saldo verwacht het EIB in de 
woningnieuwbouw een tot 2004 een daling van gemiddeld 2,5 % per jaar. 
Oak bij de GWW en de utiliteitsbouw, die de afgelopen jaren fraaie groeicijfers lieten zien, is op 
de langere termijn sprake van een dalende tendens. Zo groeide de utiliteitsbouw in 1997 9,2% 
en de sector herstel en verbouw van GWW 5,9%. Over 1998 bedroegen deze cijfers 
respectievelijk 7% en 1 %. De scherpe daling bij de GWW-sector in 1998 was overigens vooral 
toe te schrijven aan de overmatige regenval. Een deel van de productie is toen vooruit 
geschoven, waardoor de GWW (nieuwbouw en herstel) in 1999 naar verwachting met 4% kan 
groeien. 
De groei van de utiliteitsbouw is voor 1999 geprognosticeerd op 3,5%. Doorgerekend van 1999 
tot 2004 verwacht de EIB een gemiddelde stijging van de totale bouwproductie met 0,5% per 
jaar. 
De door het EIB gesignaleerde trends warden in belangrijke mate door extern onderzoek 
bevestigd. 'Bedrijven die de toekomst willen grijpen, moeten hun strategie daarop hebben 
aangepast', concludeerde de Bouw Groep van PricewatehouseCoopers na twee uitgebreide 
enquetes onder bouwondernemers. Winnaars zijn die ondernemers die de veranderingen voor 
blijven, voortdurend nieuwe wegen inslaan, de concurrentie de baas zijn, markten aanboren en 
nooit tevreden zijn met de huidige situatie. De bouw is van oudsher een bedrijfstak met een 
groat aantal spelers. Scherpe prijsconcurrentie en structureel lage winstmarges zijn daarvan het 
gevolg. Aan deze valstrikken valt echter te ontkomen als de bouwondernemer zich in alle 
opzichten door de beginselen van goed ondernemersschap laat leiden. 
Een van de gesignaleerde trends is schaalvergroting: 'het wordt druk op het fusie- en 
overnamepad in de bouw' . Veel bouwbedrijven bevinden zich in strategische herorientatie. 
Groei is het parool in het bouwbedrijf, en fusies en overnames zijn belangrijke middelen om dat 
proces concreet vorm te geven. Bouwbedrijven willen een zodanige omvang bereiken, dat ze 
adequaat kunnen inspelen op de wensen van de veeleisende klant en de toenemende 
complexiteit van de projecten en het bouwproces. Een logische reactie is een continu 
veranderende markt. Projecten warden grater en omvatten tegenwoordig veel meer dan wat de 
traditionele capaciteitsbouwer kan bieden. Gebiedsontwikkeling neemt de plaats in van 
locatieontwikkeling. Opdrachtgevers willen niet alleen functionele en innovatieve gebouwen. 
Aan bouwers wordt in toenemende mate gevraagd een integraal product te leveren . Door 
schaalvergroting, voorwaartse integratie en multidisciplinaire samenwerking kunnen 
bouwbedrijven hun toegevoegde waarde aanzienlijk verhogen. 
Niet alleen fusies en overnames zijn in de bouwsector actueel. Aannemingsbedrijven gaan oak 
steeds meer activiteiten op het gebied van projectontwikkeling ontplooien. Voorts sturen zij via 
raamovereenkomsten aan op langdurige samenwerking met hun leveranciers en 
onderaannemers. Door middel van acquisities en joint ventures (horizontale integratie) proberen 
aannemers meer kritische massa te verwerven, zodat zij oak bij grotere projecten een serieuze 
kandidaat zijn. De behoefte aan verdergaande samenwerking komt voort uit de wens van 
opdrachtgevers om zoveel mogelijk een aanspreekpunt te hebben gedurende het bouwproces. 
Aannemers moeten steeds meer in staat zijn om voor, tijdens en na het bouwproces met de 

• Rapport: Onderzoeksrapport : Krachtige fusiegolf in de bouw. PricewaterhouseCoopers. 1998 Ondernemingsanalyses 1999 



klant mee te denken. Dit vertaalt zich ondermeer in samenwerking tussen bouwteams en 
gecombineerde opdrachten voor projectontwikkeling en bouwen. 

De enquete uit 1997 gaf meer interessante signalen af. 'De bouwer wordt ondernemer', luidde 
de allesomvattende conclusie van het onderzoek. 'De ondernemende bouwer maakt zich las uit 
het keurslijf van de prijsconcurrentie en draagt voor problemen creatieve oplossingen aan. Door 
zich te verdiepen in het economische proces van de gebruiker kunnen bouwbedrijven 
functionaliteit aanbieden, en zo betere marges bedingen. Productdifferentiatie, gestructureerde 
innovatie en nieuwe producU marktstrategieen gaan de toon aangeven. Realistische 
mogelijkheden die zeker een kans van slagen hebben, op voorwaarde dat zij gepaard gaan met 
betere marketing van de eigen producten bij gebruikersdoelgroepen. In een bedrijfstak die 
vooral wil worden aangesproken op kwaliteit en dergelijke, is de vergroting van de commerciele 
slakracht onvermijdelijk om zich op de markt sterk te kunnen positioneren, aldus het 
onderzoeksrapport uit 1997. 

De enquete uit 1997 heeft een jaar later een vervolg gekregen. Uit deze tweede enquete, 
waarvan de resultaten in het najaar van 1998 zijn gepubliceerd, blijkt dat veel bouwbedrijven 
nog steeds streven naar schaalvergroting om hun marktpositie te versterken. Zij geven 
daarvoor diverse redenen aan: 

Volume 
Voorwaartse integratie 
Achterwaartse integratie 
Zijwaartse integratie 
betere geografische spreiding 
groter financieel draagvalk 

verwerving knowhow 
verwerving grond 
te behalen kosten voordeel 
betere risicospreiding 
grotere stabiliteit 
integrale oplossingen bieden 

Volgens het overgrote deel van de ondernemers is verreweg het belangrijkste argument, dat de 
markt om schaalvergroting vraagt. Grote bouwbedrijven worden beter herkend en kunnen zich 
gunstig profileren ten opzichte van hun concurrenten en opdrachtgevers. Een grotere 
bedrijfsomvang biedt mogelijkheden tot meer efficiency, risicospreiding, ruimere toegang tot de 
vermogensmarkten en het opbouwen van een financieel breder draagvlak. Bij voldoende 
kritische massa en voorwaartse integratie bijvoorbeeld in projectontwikkeling, 
bouwprojectmanagement of financiering - kunnen bouwers integrale projecten realiseren en 
hun opdrachtgevers totaaloplossingen bieden. Door zich hoger in de markt te positioneren en 
klanten aan zich te binden, ontkomen zij aan de valstrik van de smalle marges die eigen zijn 
aan de capaciteitsbouw. Zodoende ontstaan stabiele bouwbedrijven, die de concurrentie 
kunnen aftroeven en volledig klaar zijn voor de toekomst. 
Uit het onderzoek van 1998 komt duidelijk naar voren, dat de bouwondernemers het niet meer 
bij woorden laten. Bouwers zijn van oudsher capaciteitsdenkers, maar hierin komt verandering. 
Het uitbreiden van het volume blijkt voor 50% van de bouwers nog steeds van groot belang, 
maar de helft legt hierop niet langer de nadruk. 

Hieronder volgen enkele saillante uitspraken van bouwondernemers uit de enquete van 1998: 

De markt vraagt om schaalvergroting. 
Verreweg de meest bouwondernemers zijn het met deze stelling eens. Zij voeren daarvoor 
verschillende redenen aan. Hun overwegingen zijn in hoge mate ingegeven door de klemmende 
concurrentie. Bedrijven willen zich verzekeren van een eigen plaats op de concurrerende markt. 
Schaalvergroting biedt perspectief. Bouwbedrijven kunnen zo hun mogelijkheden vergroten. 
'Door te groeien kunnen we grotere en zelfs integrale projecten aan en zodoende de 
opdrachtgever een totaal oplossing aanbieden', is een in de enquete veel genoteerde reactie. 
Grotere projecten vragen een voldoende bedrijfsomvang en een financieel breed draagvlak om 
ze te kunnen realiseren. In de enquete gevende ondervraagden meer van dit soort reacties . 
Orie voorbeelden: 
'Door groeien kunnen we beter onze risico's spreiden en ons in verschillende regio's profileren.' 
'We krijgen toegang tot interessante projecten.' En 'Als we groter zijn, worden we beter herkend 
in de markt.' 



Bij/agen ::: 
l 

Fusies en overnames zijn geschikte middelen ter realisatie van schaalgrootte. 
Verreweg de meeste respondenten zijn het met deze stelling eens. De bouwondernemers 
maken duidelijk dat autonome groei op dit moment geen goed alternatief is . Zij voeren daarvoor 
diverse redenen aan . De concurrentie is te groat en de markgroei te gering. Groei op eigen 
kracht alleen door verdringing en dat is een te langzame en te moeilijke weg, die met veel 
onderzoek en ontwikkeling gepaard gaat. Wie wel daarvoor wel kiest zal zien dat het 
groeiproces zeer traag verloopt. Het vergroten van de eigen organisatie kost dan veel meer tijd, 
energie en geld dan bij een fusie of overname. En waarom zou men voor die moeizame weg 
kiezen? Er zijn immers genoeg goede fusie en overname kandidaten. Bovendien kan bij fusie of 
overname beter gestalte warden gegeven aan spreiding in markten en pro- actief invullen van 
procuctenportfolio's. 

In de bouw leeft sterk de wens naar voorwaartse integratie. 
De helft van de ondervraagde bouwondernemers noemt dit aspect 'zeer belangrijk' dan wel 
'belangrijk'. Aan voorwaartse integratie, bijvoorbeeld in plan- of projectontwikkeling, 
bouwmanagement of financiering, zijn meerdere voordelen verbonden. Om te beginnen kunnen 
bouwers, door zich hoger in de markt te positioneren, ontkomen aan de gesel van de smalle 
marges die eigen zijn aan capaciteitsbouw. Bovendien zijn integrale bouwers beter in staat de 
wensen van hun klanten uit te boeren en zich te verdiepen in het economische proces van de 
gebruikers, zodat zij in hoge mate van functionaliteit kunnen bieden. De hieruit voortvloeiende 
klantenbinding leidt tegelijkertijd tot een grotere stabiliteit voor het bouwbedrijf. Daaraan kennen 
de bouwondernemers eveneens veel waarde toe. 

Synergetische effecten 
Een fusie of overname is volgens veel bouwondernemers extra interessant als zij synergie 
oplevert en zo meerwaarde voor de onderneming en haar aandeelhouders genereert. De 
meerwaarde zit dan zowel in de acquisitieprijs als in het toekomstige synergiepotentieel. 
Synergie bij bedrijfscombinaties kan onder meer leiden tot betere prestaties, krachtiger 
management, een optimale invulling van de personeelsbehoefte, winstgevender gebruik van 
activa en een grater concurrentievermogen. Aandeelhouderswaarde ontstaat indien de 
opbrengst van een inventarisering in de onderneming grater is dan de beloning die deze 
vermogensverschaffers elders in de markt kunnen krijgen voor vergelijkbaar risico. 

Kansen en mogelijkheden 
Bij fusies en overnames spelen bedrijven in op verwachte toekomstige ontwikkelingen. 
Gevraagd hoe bouwondernemers de ontwikkelingen in de verschillende deelmarkten 
inschatten, geven zij aan de meeste kansen te zien in de weg- en waterbouw, bij 
infrastructurele projecten en in de utiliteitsbouw. In de renovatiesector overheerst iets meer 
pessimisme, terwijl hier toch voorlopig nag sprake is van een groeimarkt. 
Opvallend is dat bouwondernemers zich in de enquete van 1998 optimistisch over de 
woningbouw uitlaten . Zelfs over de ontwikkelingen op de markt voor nieuwbouwwoningen - het 
terrein waar het Economische lnstituut voor de Bouwnijverheid de komende jaren een 
stagnatie voorziet - zijn ze redelijk tot behoorlijk positief gestemd. 
De overwegend positieve stellingname op het gebied van de woningbouw is om meerdere 
redenen verklaarbaar. Zo is het een grate discrepantie tussen de vraag en aanbod op de markt 
voor koopwoningen. Zeker zolang de rente laag blijft, zullen de consumenten een koopwoning 
boven een huurwoning prefereren. Daarbij komt, dat de uit de VS afkomstige trend naar 
'customization' zich oak hier begint at te tekenen. Een welvarende en koopkrachtige bevolking 
stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Er is vraag naar meer 
variatie in kwaliteit, soorten en seriegrootten van de woningen. Voorts moet met sommige 
zaken al bij de bouw rekening warden gehouden, zoals de zorg voor veiligheid, de voortdurende 
uitbreidende mogelijkheden van de telecommunicatie en het wooncomfort in het algemeen. 
Voor oudere huizen die niet aan de hoge verlangens van de kritische woonconsumenten 
voldoen, rest uiteindelijk niets anders dan ze af te breken en door nieuwe te vervangen . 
Vooralsnog lijkt er dus geen aanleiding om te veronderstellen dat de woning(nieuw)bouw op 
termijn desastreus zal inzakken. 



Zorgvuldige voorbereiding en uitvoering 
Geen uitdagingen zonder risico's. Fusies en overnames mogen dan nu de toon aangeven, het 
is van het grootste belang een dergelijke stap met zorg voor te bereiden en uit te voeren, zo 
stellen de ondernemers in de enquete van 1998. Vooral familiebedrijven - veel voorkomend in 
de bouw - vragen om een afgewogen benadering als fusie- of overname kandidaat. Om de 
vereiste zorgvuldigheid in alle opzichten te garanderen, kunnen externe deskundigen een 'due 
diligence' onderzoek uitvoeren. En als de fusie of overname eenmaal een feit is moet veel 
aandacht uitgaan naar gezond financieel management. Oat komt onder meer tot uitdrukking in 
de vermogensverhoudingen, de financiering en de onderlinge leveranties. Minstens even zo 
belangrijk is de bedrijfscultuur, want cultuurverschillen in een groter organisatie kunnen een 
vruchtbare multidisciplinaire samenwerken ernstig in de weg staan . 

Slakracht in dynamische bedrijfstak 
De bouw staat op een kruispunt van wegen . Na de fusie- en overnamegolf van eind jaren 
tachtig zijn bouwbedrijven opnieuw bezig op grote schaal de krachten te bundelen. Toch wil 
hiermee zeker niet gezegd zijn, dat grootschaligheid alleen zaligmakend is voor de 
bouwnijverheid . Veel spelers hechten zeer aan hun middelgrote omvang en regionale karakter. 
Dit blijkt met name uit de laatste vraag van de enquete uit 1998, waarin de positie van het 
middenbedrijf aan de orde komt. De stelling in die vraag luidde: 'De medespelers in de 
bouwindustrie zullen verdwijnen en opgaan in enkele toonaangevende spelers.' De reactie 
houden elkaar prima in evenwicht. De helft van de respondenten is het met de stelling eens en 
de andere helft oneens. Uit de antwoorden wordt duidelijk dat voor elke schaalgrootte een 
markt bestaat, als de bouwondernemer daar kwaliteit, degelijkheid en knowhow kan leveren. De 
slagkracht en het ondernemerschap van sterke, goed georganiseerde middelgrote bedrijven 
blijven een waardevolle dimensie bieden aan de dynamiek van de bedrijfstak. 



Bijlage 18: Artikelen over de bouwnijverheid 

Bouwprognoses 1999-2004(CBS): Bouw profiteert van conjunctuur 

De bedrijfstak bouwnijverheid ontwikkelt zich voorspoedig. Na een 
stijging van de (in guldens gemeten) bouwproductie met ruim 2% in 
1998 wordt voor 1999 en 2000 een jaarlijkse productiestijging 
verwacht van 3%. Voor de middellange termijn (2001 -2004) is het 
vooruitzicht minder positief: een gelijkblijvende productie of een lichte 
stijging. Dit schrijft coordinerend bouwbewindsman staatssecretaris 
Remkes (VROM) in de "Bouwprognoses 1999-2004" die hij 
vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

De gunstige ontwikkeling op de korte termijn in de bouwsector hangt 
nauw samen met de gunstige algemeen economische conjunctuur. 
Volgens de Macro Economische Verkenning 2000 van het Centraal 
Plan bureau groeit de economie (BNP) dit jaar met 2, 75% en volgend 
jaar met 2,5%. Na de groeicijfers van 3,8% in 1997 en 3,7% in 1998 
betekent dit een duidelijke vertraging, maar minder scherp dan eerder 
werd verwacht. Het bouwkundig groot en klein onderhoud , bijna de 
helft van de bouwproductie, groeit de komende jaren gestaag met 2 
tot 3 %. De nieuwbouwproductie fluctueert met de algemeen 
economische conjunctuur: 3 tot 4% groei in 1999 en 2000 en een 
lichte daling in de periode 2001-2004. 

Ook de bouwwerkgelegenheid stijgt op de korte termijn . Na een 
stijging in 1998 met 14.000 tot 458.000 arbeidsjaren (werknemers en 
zelfstandigen tezamen) volgt in 1999 en 2000 een verdere stijging met 
in totaal 18.000 tot 477.000. Door de sterk toenemende 
werkgelegenheid en het matige arbeidsaanbod in de bouw toont de 
bouwarbeidsmarkt, meer dan de rest van de arbeidsmarkt, tekenen 
van krapte. Voor latere jaren wordt een geleidelijke daling van de 
werkgelegenheid verwacht tot circa 464.000 in 2004. 




