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ABSTRACT 

This report describes the results of a research on an implementation strategy for a new 
software tool at Cap Volmac. 
A model has been developed that defines which conditions, success factors and solutions 
are applicable for a given situation. With help of the model the conditions and success 
factors for the new tool are defined. A start has been made for a plan of action for the 
implementation. 

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar een implementatie-strategie 
voor een nieuw software tool bij Cap Volmac, het grootste software bedrijf in de 
Benelux. 
Eerst is een model ontwikkeld waarmee bepaald wordt in welke situatie, welke voorwaar
den, succesfactoren en oplossingen van toepassing zijn. Hiermee zijn de voorwaarden en 
succesfactoren voor de implementatie van het nieuwe tool bepaald. Aan de hand daarvan 
is een aanzet gedaan voor het plan van aanpak voor de implementatie. 
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SUMMARY 

VITAAL is a Cap Volmac research project in co-operation with the Eindhoven University 
of Technology and the Frits Philips Institute for Quality . It is a long term project. The 
target of the project is: Improving IT-project control. 

Customers of software companies have increasing demands with respect to products and 
project performance. The motive for this project is the customers' demand for insight in 
the way Cap Volmac is performing its projects. 

The objective of VIT AAL is to support multi project management (managers assigned to 
multiple projects), purchase management and customers by providing understanding of 
Cap Volmac' s level of performance so they can: 

* estimate and plan future projects; 
* manage, control and evaluate current projects. 

The results of VITAAL will be: 
* 
* 
* 
* 

a set of definitions for unambiguous usage; 
a procedural framework; 
support by procedures and tools; 
conditions for an organisation change ( = process assignment) . 

This report addresses the last point: what are the conditions and success factors for an 
organisation change at Cap Volmac? Within VIT AAL an organisation change means the 
implementation of a new software tool. 

The process assignment's objective is doing research on how to increase the degree of 
acceptance and with that the chance that the new tool will be used. The assignment 
formulated from this objective is: Define the conditions and success factors for the 
implementation of a new tool at Cap Volmac and recommend, from this background, a 
plan of action for VITAAL. The starting-point is: the success of an implementation 
depends upon the commitment from management and the motivation of the employees . 

The conditions and success factors do not always have the same impact. A model has 
been developed to make clear the situation in which a certain condition is of more or less 
importance. This model consists of three tables. The last table, including implementation 
strategies, is the answer to the first part of the assignment. It tells which conditions, 
success factors and solutions matter if you are in a certain entry of the table. For 
choosing the right entry ·the first two tables are available. Table 1 shows the importance 
of paying attention to the motivation of the employees. The importance depends on the 
features of the project. Table 2 shows the importance of paying attention to the commit
ment from management. The importance depends again on the project's features. 
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The implementation strategies in the last table, including conditions, success factors and 
solutions, are specific for Cap Volmac. If another organisation wants to use the table, the 
strategies, in particular the solution components of the strategies, have to be adjusted to 
the organisation. 

Probably the dimensions of the first two tables will determine the importance of attention 
for commitment and motivation in most organisations. However this should be verified if 
the tables are used. 

advantage for 

participation individual organisation 

voluntary motivation is high, motivation is medium, 
attention no attention average 
need -/- need +I-

compulsory motivation is medium, motivation is low, 
attention average attention big 
need +I- need +I+ 

Table 1: Attention for motivation of the em 110 ees p y 

Individual is chosen if the individual takes advantage of the change. It is possible that 
there is also a benefit for the organisation. 
Organisation is chosen if only the organisation profits from the change. There is clearly 
no advantage for the individual. 
Voluntary is chosen if someone can choose to join the change. 
Compulsary is chosen if someone must join the change. 

impact for the persons concerned 

nature small big 

operational attention for attention for 
commitment is not commitment is 
needed -/- needed +I+ 

strategic attention for attention for 
commitment is commitment is needed 
needed +I+ a lot +I+ 

Table 2: Attention tor mana ement commitment g 

Small is chosen if the change is not experienced as radical by the persons concerned. 
Big is chosen if the change is experienced as radical by the persons concerned. 
Operational is chosen if the change simplifies a process. 
Strategic is chosen if the change matters from a policy point of view. 
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attention for attention for motivation of the employees 

commitment no need-/- average need + /- big need+/+ 

no need -/- implementation implementation implementation 
strategy I strategy II strategy III 

needed a lot implementation implementation implementation 
+I+ strategy IV strategy V strategy VI 

table J: Im ,1ementat1on strate 1es p g 

The implementation strategies contain the most important conditions and success factors 
that belong to a certain entry. In addition every strategy includes possible solutions to 
meet the conditions and success factors. 

For the second part of the objective -recommending a plan of action for the tool that will 
be the result of VIT AAL- the model has been applied. 

VITAAL provides a tool that supports multi-project managers. The tool produces 
performance profiles using relevant data, brought forward compulsary bij the project 
managers. The advantage for the project manager is that he understands which factors 
influence e.g. the customer satisfaction. He is better able to motivate his feelings e.g. 
when he thinks that the project team has little confidence in the result. 

Concluding from the first table -attention for the motivation of the employees- the project 
manager's motivation will be small, because he haste deliver the data compulsory and he 
has no advantage. A lot of attention for motivation is neccesary when the project manager 
has to deliver data. When the project manager experiences advantages, his motivation to 
use the data will increase. Nevertheless he has no advantage when he delivers the data. 

VITAAL aims at a strategic goal: improving project control. The impact of the change 
according to the project managers is small in the case they see it as another way of 
delivering data. For some other managers the change is a completely new way of 
thinking. They experience a big change. 

From table 2 -attention for management commitment- can be concluded that management 
commitment is important, because the project is strategical and the impact can be big. 
Probably commitment from middle management will not be a big problem, because they 
have advantage from the tool. However they must be involved as soon as possible, so 
they perceive the tool as developed especially for them. Furthermore they have to be 
convinced of the advantages. 

VIT AAL ends up at implementation strategy VI from the viewpoint of the project 
manager. Motivation is the biggest problem, but management commitment must not be 
ignored. 
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Recommandations for VIT AAL are: 
1) Compose a group of multi project managers who will use the tool in the future. At 
this moment it is known what the new tool will look like, which data has to be collected 
and how the data will be used. This is the moment to compose the group. There should 
be at least one and not more than two multi project managers from each division. 
The group's responsibilities are: 

* lobby management; 
* think along with and discuse on improvements and adaptions; 
* test the tool with a project manager; 
* give publicity to the tool in the divisions. 

To motivate the group the advantages must be shown. In order to commit the group 
results must come soon. 

2) When the multi project managers group knows the tool , every multi project 
manager should test it with one of his project managers seprately . The project managers 
must be aware of the tool's advantages for them, e.g. the project manager sees which 
factors he has to control in order to influence the satisfaction of Cap Volmac . 

3) The multi project managers and other project managers who are not yet involved, 
should be informed by a continuous flow of information. Possibilities are PC-meeting, an 
article in Capital Volume and the internal mailing system. This 
information flow is to interest people in the new tool. 

4) When the tool is feasible and available to everybody, the other multi project 
managers must be involved. The best way to do this is to share the experiences from the 
group with the other multi project managers. A training 'how to involve the project 
managers' will be necessary for the multi project managers. 

5) When all the multi project managers are informed, it is time to involve the project 
managers. The multi project managers should coach their project managers and learn 
them how to use the tool. 

6) To motivate continuous use, the group should stay on for a while and evaluate the 
usefullness, e.g. every half year. 

6 



SAMENV ATTING 

VIT AAL is een door het ministerie van Economische Zaken gesubsidieerd onderzoekspro
ject dat bij Cap Volmac in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en 
het Frits Philips Institute for Quality Management wordt uitgevoerd. Het is een meerjarig 
project met als doel het verbeteren van IT-projectbeheersing. 

VIT AAL is opgestart naar aanleiding van de vraag van klanten naar meer inzicht in de 
wijze waarop Cap Volmac haar projecten uitvoert. 
De doelstelling voor Cap Volmac is het ondersteunen van het multi-projectmanagement, 
het offerte-management en de klanten door het verschaffen van inzicht in het prestatieni
veau van Cap Volmac voor: 

* het begroten en het plannen van komende projecten en 
* het sturen, beheersen en evalueren van lopenden projecten. 

Het resultaat van VIT AAL zal zijn: 
* een minimale set definities om tot eenduidig taalgebruik te komen; 
* een basis raamwerk van procedures. Dit wil zeggen: wat zijn de inputgege

* 

* 

vens en hoe worden ze gebruikt; 
ondersteuning door middel van procedures en tools; 
voorwaarden om een organisatie verandering bij Cap Volmac met succes in 
te voeren ( =proces-opdracht). 

Dit rapport richt zich alleen op het laatste punt: wat zijn de voorwaarden en succes
factoren voor een organisatie verandering bij Cap Volmac? In het kader van VIT AAL 
wordt bij een organisatieverandering met name gedacht aan de implementatie van een 
nieuw tool dat, in eerste instantie, het multi-projectmanagement ondersteunt bij de 
projectbeheersing. 
De doelstelling van de proces-opdracht is een onderzoek naar het vergroten van de 
acceptatiegraad en daarmee het verhogen van de kans op het gebruik van een nieuw tool 
bij Cap Volmac. 
De probleemstelling die hieruit wordt geformuleerd is: Bepaal de voorwaarden en 
succesfactoren voor het implementeren van een nieuwe dienst bij Cap Volmac en doe met 
deze achtergrond aanbevelingen voor het implementatie-traject van VIT AAL. 
De aanname hierbij is dat het succes van een implementatie-project afhangt van de 
betrokkenheid van het management en van de motivatie van de medewerkers. 

Omdat alle voorwaarden en succesfactoren niet altijd even belangrijk zijn is het onder
staande model ontwikkeld. Dit model is tot stand gekomen na een literatuurstudie en het 
opstellen van een concept model. Het concept model is na een toetsing aan de praktijk 
aangepast tot het onderstaande definitieve model. Dit definitieve model bestaat uit drie 
matrices. De laatste matrix, met implementatie-strategieen, is het antwoord op het eerste 
deel van de probleemstelling. Deze matrix is een classificatie van een zestal implementa
tie-strategieen en geeft aan welke voorwaarden, succesfactoren en oplossingen belangrijk 
zijn als je in een bepaalde klasse van de matrix zit. 
Voor het bepalen van de juiste klasse zijn de twee andere matrices beschikbaar. Hierin 
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wordt aan de hand van projectkenmerken het belang van de aandacht voor de betrokken
heid van het management en de motivatie van de medewerkers bepaald. 
De implementatie-strategieen -bestaande uit voorwaarden, succesfactoren en oplossingen
uit de laatste matrix zijn specifiek voor Cap Volmac. Bij een andere organisatie zouden de 
strategieen, met name de oplossingen, inhoudelijk moeten worden aangepast. De 
dimensies van de eerste twee matrices zullen in de meeste organisaties bepalend zijn voor 
het belang van aandacht voor betrokkenheid en motivatie. Dit moet v66r het toepassen 
van het model wel worden geverifieerd. 

voordeel voor 

deelname individu organisatie 

vrijwillig motivatie is hoog, motivatie is gemiddeld, 
aandacht niet aandacht gemiddeld 
noodzakelijk -/- noodzakelijk +/-

verplicht motivatie is gemiddeld, motivatie is laag, 
aandacht gemiddeld aandacht zeer 
noodzakelijk + /- noodzakelijk + / + 

Matnx 1: aandacht voor mot1vat1e van de med ewerkers 

Individu wordt gekozen als er duidelijk persoonlijk voordeel is voor het individu. Er kan 
in dit geval ook organisatievoordeel zijn. 
Organisatie wordt gekozen als er alleen maar voordeel is voor Cap Volmac of als er 
voordeel is voor een divisie. Er is duidelijk geen voordeel voor het individu. 
Vrijwillig wordt gekozen als een medewerker niet mee moet doen met de verandering. 
Verplicht wordt gekozen als een medewerker wel mee moet doen met de verandering. 

impact voor de betrokkenen 

aard klein groot 

operationeel aandacht voor de aandacht voor de 
betrokkenheid is geen betrokkenheid is 
noodzaak -/- noodzakelijk + / + 

strategisch aandacht voor de aandacht voor de 
betrokkenheid is betrokkenheid is zeer 
noodzakelijk + / + noodzakelijk + / + 

Matnx 2: aandacht voor de betrok.kenne1d van het management 

Klein wordt gekozen als de verandering door de betrokkenen niet als ingrijpend wordt 
ervaren. 
Groot wordt gekozen als de verandering als zeer ingrijpend wordt ervaren. 
Operationeel wordt gekozen als de verandering tot doel heeft het vergemakkelijken van 
een werkwijze. 
Strategisch wordt gekozen als de verandering van belang is vanuit beleids-oogpunt. 
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Met de bovenstaande matrices wordt bepaald hoe noodzakelijk aandacht nodig is voor de 
motivatie en de betrokkenheid. In de volgende matrix wordt aan de hand van de noodza
kelijke aandacht de juiste strategie bepaald. 

aandacht voor aandacht voor motivatie van de medewerkers 

betrokkenheid geen noodzaak -/- gemiddeld + /- grote noodzaak + / + 

geen noodzaak implementatie- implementatie- implementatie-
-/- strategie I strategie II strategie III 

grote noodzaak implementatie- implementatie- implementatie-
+I+ strategie IV strategie V strategie VI 

Matnx 3: 1m 1Iementat1e-strate 1een p g 

De implementatie-strategieen bestaan uit de belangrijkste voorwaarden en succesfactoren 
behorende bij een bepaalde klasse. Bovendien zijn er bij elke implementatie-strategie 
mogelijke oplossingen aangegeven om beter aan de voorwaarden en succesfactoren te 
voldoen. Een uitvoerige beschrijving staat in paragraaf 5.4. 

Voor het tweede deel van de probleemstelling - het doen van aanbevelingen voor een 
implementatie-strategie voor VIT AAL- is het model toegepast. 
Hinnen VIT AAL wordt gewerkt aan een nieuw in te voeren tool dat ondersteuning biedt 
aan multi-projectmanagers bij projectbeheersing. Het tool maakt prestatie-profielen uit 
gegevens die verplicht worden aangeleverd door projectmanagers. De projectmanagers 
moeten hiervoor een aantal formulieren invullen. Hierdoor krijgt een projectmanager 
inzicht in welke factoren van invloed zijn op bijv. de klanttevredenheid. Ook kan hij beter 
onderbouwen waarom hij het gevoel heeft dat bijv. het team geen vertrouwen meer heeft 
in de haalbaarheid van het resultaat. De projectmanager zal als hij eenmaal de voordelen 
van het tool heeft ontdekt de formulieren gaan gebruiken. Echter bij het aanleveren van 
gegevens op zich ervaart hij geen direct voordeel. 
Uit matrix 1 van het model -aandacht voor motivatie van de medewerkers- is af te lezen 
dat de motivatie van de projectmanagers klein zal zijn bij verplicht aanleveren van 
gegevens en bij, in eerste instantie, voordeel voor de organisatie. Er moet dus veel 
aandacht komen voor het motiveren van de projectmanagers om gegevens aan te leveren. 
Op het moment dat de projectmanagers zelf de voordelen gaan ervaren, dan stijgt de 
motivatie om het tool te gebruiken. Echter nogmaals deze voordelen zijn er niet bij het 
aanleveren van de gegevens. 
Het VIT AAL-project streeft een strategisch doel na, namelijk: het verbeteren van de 
projectbeheersing. De impact van de verandering voor de projectmanagers is in sommige 
gevallen klein, omdat de een het tool ziet als een andere manier van cijfers aanleveren, 
anderzijds is de verandering voor sommige groot, omdat het voor hen een nieuwe 
denktrant is . Uit matrix 2 -aandacht voor de betrokkenheid van het management- blijkt 
dan dat de betrokkenheid belangrijk is en dat daar aandacht voor moet komen. De 
betrokkenheid van het middle-management zal echter niet het grootste probleem zijn, 
omdat zij duidelijker direct voordeel heeft bij het nieuwe tool. De middle-managers 
moeten wel zo snel mogelijk erbij betrokken worden, zodat ze het tool inderdaad zien als 
voor hen ontwikkeld. Bovendien moeten ze overtuigd worden van hun voordeel. 
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VIT AAL komt vanuit het oogpunt van de projectmanagers terecht bij implementatie
strategie VI. Hierbij is de motivatie van de medewerkers is het grootste probleem en moet 
er ook aandacht zijn voor de betrokkenheid van met name het middle-management. 

Aanbevelingen voor VIT AAL zijn dan ook: 
1) Stel een groep samen van multi-projectmanagers die het tool in de toekomst zullen 
gaan gebruiken. 
Op dit moment is bekend hoe het tool eruit ziet, welke gegevens er verzameld gaan 
worden en hoe de gegevens gebruikt gaan worden. Dit is het moment om de multi
projectmanagers-groep samen te stellen. Van elke divisie zou er minstens een en hoog
stens twee managers moeten deelnemen. 
De taken van de groep zijn: 

lobbyen bij het topmanagement; 
meedenken en discussieren over verbeteringen en aanpassingen aan het 
tool; 
uitproberen van het tool samen met hun projectmanagers; 
binnen hun divisie bekendheid geven aan het tool. 

Om de groep te motiveren moeten de voordelen voor hun duidelijk gemaakt worden. 
Om de groep betrokken te houden zal er snel met resultaten gekomen moeten worden, 
bijv. veranderingen op basis van hun verbeteringsvoorstellen. 

2) Als de multi-projectmanagers-groep voldoende bekendheid heeft met het tool, dan 
zou elke manager afzonderlijk met een van zijn projectmanagers het tool uit moeten 
proberen. Hierbij moeten vooral de voordelen voor de projectmanager duidelijk worden 
gemaakt bijv. dat de projectmanager ziet welke factoren hij moet sturen om de tevreden
heid van Cap Volmac te bei'nvloeden. 

3) De nog niet betrokken projectmanagers en multi-projectmanagers moeten gei'nfor
meerd worden door een continue informatiestroom. Dit kan op PC-avonden, een artikel in 
Capital Volume, via interne mail en originelere ideeen zoals de IAD-frisbee of het 
'change angel-spel'. Deze informatie is om de mensen nieuwsgierig te maken. 

4) Pas wanneer het tool in een werkbare vorm beschikbaar is en het dus door 
iedereen gebruikt kan worden, moeten alle multi-projectmanagers erbij betrokken worden. 
Dit kan het beste gebeuren door de multi-projectmanagers-groep hun ervaringen te laten 
delen met de overige multi-projectmanagers. Er zal waarschijnlijk een training nodig zijn 
waarin ook wordt uitgelegd hoe de projectmanagers erbij betrokken moeten worden. 

5) Als alle multi-projectmanagers zijn ingelicht, dan moet elke multi-projectmanager 
aan zijn projectmanagers leren hoe het tool gebruikt moet worden. Deze begeleiding door 
hun manager werkt tevens motiverend voor de projectmanagers. 

6) Om het blijvend gebruik meer te motiveren zou de multi-projectmanagers-groep de 
eerste tijd ook nadat iedereen het tool gebruikt aan kunnen blijven. Zij zouden bijv. eens 
per half jaar kunnen kijken of er factoren ontbreken of te veel zijn. Bovendien zouden ze 
de bruikbaarheid van het tool kunnen evalueren. 



LIJST MET AFKORTINGEN 

A-team = Ontwikkel-team in een !AD-project 
AM = Account Manager 
CDM = Capability Development Manager 
ESTEEM = Estimation tool 
FPA = Functie Punt Analyse 
CM = Contract Manager 
GM = General Manager 
IAD = Iterative Application Development 
ISM = Information System Management 
IT = lnformatie Technologie 
MDU(manager) = Market Development Unit (manager) 
PC(manager) = Project Centre (manager) 
QM = K waliteitsmanager 
SDM = Sales Development Manager 
SQUID = Software QUality In the Development process 
TUE = Technische Universiteit Eindhoven 
VIA-koffer = Veranderings- en lnvoeringsAdvisering koffer 
VITAAL = Verbeteren van IT-projectbeheersing: het kw AntitAtief 

inzichteLijk en bestuurbaar maken van prestaties 
WBS = Work Breakdown Structure 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

1.1 Inleiding 

Deze rapportage beschrijft mijn afstudeeropdracht bij bet project VIT AAL, uitgevoerd bij 
bet software bedrijf Cap Volmac. VIT AAL staat voor Verbeteren van IT-projectbeheer
sing: bet kwAntitAtief inzichtelijk en bestuurbaar maken van prestaties. In bet project 
VITAAL werkt Cap Volmac samen met de Technische Universiteit Eindhoven en bet 
Frits Philips Institute for Quality Management. Het is een meerjarig project, waarbij ik 
acht maanden heb geparticipeerd. 
Dit rapport gaat over een deelopdracht binnen bet VIT AAL-project. Voordat de pro
bleemstelling van de deelopdracht aan bod komt, wordt eerst de overkoepelende opdracht 
van VIT AAL besproken. In hoofdstuk drie wordt op de deelopdracht ingegaan. 

1.2 Aanleiding voor bet project 

Klanten van software bedrijven stellen steeds hogere eisen, niet alleen met betrekking tot 
bet produkt, maar ook op bet gebied van de projectuitvoering. 
De aanleiding van dit project is de behoefte van klanten van het software bedrijf Cap 
Volmac om meer inzicht te hebben in de wijze waarop Cap Volmac haar projecten 
uitvoert. Dit inzicht moet voldoende zijn om de werkwijze van Cap Volmac te kunnen 
beoordelen en vergelijken met andere software bedrijven. 
Het probleem is dat er op dit moment binnen Cap Volmac geen algemeen geaccepteerde 
methode bestaat om projecten te meten. Aan de klant kan dan ook geen beeld worden 
gegeven van de kwaliteit van de werkwijzen van Cap Volmac. 
Het project VIT AAL moet bier verandering in gaan brengen. 

1.3 Ruwe opdrachtformulering 

De ruwe opdracht voor het project VITAAL, die uit de aanleiding voortvloeide, is: 
Ontwerp een methode waarmee het mogelijk wordt een project te plaatsen t. o. v. verge
lijkbare projecten. Dit 'plaatsen' moet mogelijk zijn tijdens het offerte-stadium, het 
uitvoeringstraject en na de afsluiting. 

Bij vergelijkbare projecten zal in eerste instantie gedacht worden aan andere Cap Volmac
projecten. Echter, een uitbreiding naar een Nederlandse of Europese standaard moet tot 
de mogelijkheden behoren. Het 'plaatsen' is geen een-dimensionale aangelegenheid (bijv. 
alleen op kosten) . Het is de bedoeling dat een reeks van relevante invalshoeken in de 
vergelijking betrokken wordt. 

Bij het begrip methode kan aan een aantal begrippen worden gedacht, zoals: 
'wat' gedaan moet worden; welke gegevens moeten worden verzameld en op 
welke wijze moeten ze vergeleken worden met bestaande gegevens om het 
'plaatsen' van een project mogelijk te maken ( = produkt-opdracht). 
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'hoe' het invoeren gedaan moet worden; op welke wijze moeten procedures en 
werkwijzen worden aangepast en aan welke organisatorische randvoorwaarden 
moet worden voldaan, opdat de gegevens ook werkelijk verzameld en gebruikt 
worden ( = proces-opdracht). 
'waannee' wordt het gedaan; welke hulpmiddelen, al dan niet geautomatiseerd, 
kunnen dit geheel ondersteunen. 

Het derde punt, de ondersteuning, komt in een volgende fase van dit project aan de orde. 
Wei moet in de huidige fase al worden nagedacht over eventuele mogelijkheden. De 
eerste twee punten vonnen de onderwerpen voor twee parallel uit te voeren deelopdrach
ten die in deze fase worden aangepakt. 

De focus in dit rapport is op de tweede opdracht, de proces-opdracht. 

1.4 Inhoud van bet rapport 

Hoofdstuk twee bevat een bedrijfsbeschrijving, zowel van de inteme organisatie als van 
de exteme omgeving. 
In hoofdstuk drie wordt de ruwe probleemstelling van VIT AAL uitgewerkt tot definitieve 
probleemstelling voor de proces-opdracht. 
Hoofdstuk vier beschrijft het plan van aanpak voor de proces-opdracht. 
Hoofdstuk vijf beschrijft de opdrachtuitvoering. Hierbij wordt eerst een concept model 
ontwikkeld. De mogelijkheden van dit model worden getoetst aan de hand van enkele 
recent afgesloten projecten bij Cap Volmac. Hieruit volgt een definitief model dat de 
specifieke voorwaarden en succesfactoren voor implementaties bij Cap Volmac geeft in 
verschillende situaties. 
Hoofdstuk zes geeft aanbevelingen in de vonn van een aanzet voor de planning van het 
implementatie-traject van VIT AAL. 
In hoofdstuk zeven worden enkele aanbevelingen gedaan voor implementatie-trajecten bij 
Cap Volmac in het algemeen. Tevens wordt een reflectie gehouden op het definitieve 
model. 
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HOOFDSTUK 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING CAP VOLMAC 

2.1 Inleiding 

Voordat de ruwe probleemstelling van VIT AAL uitgewerkt wordt tot een definitieve 
probleemstelling voor de 'proces-opdracht, wordt eerst voor de duidelijkheid een beeld 
geschetst van Cap Volmac. 

2.2 Bedrijfsbeschrijving extern 

Cap Volmac is in 1993 ontstaan uit het samengaan van een aantal vooraanstaande 
ondememingen op informaticagebied. Cap Volmac telt ruim 3500 medewerkers, is 
marktleider in de Benelux en maakt deel uit van Cap Gemini Sogeti Group, het grootste 
software bedrijf van Europa. Deze 'Group' omvat zeven geografische werkgebieden, de 
Strategic Business Areas. Elke area heeft een specifieke sector als aandachtsgebied. Voor 
de Benelux -Cap Volmac- is het aandachtsgebied handel, distributie & transport. 
Cap Volmac werkt voor zowel nationale als internationale klanten. Opdrachtgevers zijn 
industriele en dienstverlenende ondememingen, bedrijven in de sectoren handel, distribu
tie en transport, banken, verzekeringsmaatschappijen, de overheid en overheidsinstellin
gen en organisaties in de non profit-sector. 
In 1994 werden de volgende marktaandelen gehaald: bij industrie, handel & diensten 
19, 9 % , bij banken & verzekeraars 23, 6 % en bij overheid 21, 7 % . 

Cap Volmac ondersteunt opdrachtgevers met het aanpassen van hun organisatie en 
bedrijfsprocessen op het gebied van informatietechnologie. Het dienstenpakket bestaat uit 
vijf clusters, die samen het gehele terrein van de informatietechnologie en samenhangende 
disciplines omvatten. De vijf clusters zijn: 
1. Consulting: * 

2. Project Services: 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

3. Information System Management:* 

* 
* 

4. Education & Training: 
* 
* 
* 
* 

* 

strategische advisering; 
organisatorische advisering; 
inf ormatietechnologische advisering; 
advisering van toepassingen. 
systeemintegratie; 
software-ontwikkeling; 
migratie; 
professional services. 
exploitatie service systemen; 
applicatiebeheer; 
netwerkservices; 
facilities management. 
managementopleidingen; 
gebruikerstrainingen; 
trainingen professionele vaardigheden en des
kundigheden; 
technische trainingen. 
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5. Software Products: Ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van 
* methoden en tools; 
* standaardapplicaties. 

De grootste concurrenten van Cap Volmac zijn BSO/Origin, Raet, Getronics, Roccade en 
CMG. Van 1990 tot 1994 bebaalden deze bedrijven een omzetgroei van 13,5%. Cap 
Volmac ecbter groeide in deze periode minder dan de belft. Het afgelopen jaar was de 
omzetgroei 0,37% . 

2.3 Bedrijfsbeschrijving intern 

2.3.1 Organisatiestructuur 
Intern bestaat Cap Volmac uit zeven divisies, zie figuur 2.1. 

Finandele 
lnstelli 

lndustrie 

Cap Gemini Sogeti 
Group 

Sodale 
Zekerheid 
&pensioen 

GapVolmac 

Handel 
Distributie 
&transport 

Prliessional Overheid 
&service 

elopment 

Figuur 2.1: De organisatiestructuur rond Cap Volmac. 

Teleoom& 
Diensten 

De bierarcbiscbe lijnen binnen Cap Volmac zijn kort. Boven de divisies staat een directie, 
binnen de divisies beeft de General Manager de leiding. Figuur 2.2 scbetst de organisatie
structuur van een divisie, die in twee aandacbtgebieden is verdeeld, namelijk sales en 
delivery. 

Onder de General Manager bevinden zicb -werkend aan de sales kant- de Sales Develop
ment Manager, die een aantal Market Development Unit Managers onder zicb beeft, en -
werkend aan de delivery kant- de Capability Development Manager, die een aantal 
Project Centre Managers onder zicb beeft. Al deze tot nu toe vermelde managers zijn 
multi-projectmanagers. Dit wil zeggen dat zij meerdere projecten beberen. Onder de 
Market Development Unit Managers en de Project Centre Managers bevinden zicb de 
projectmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor 'bet besturen en doen functioneren van 
bet project, zoals afgesproken met de opdracbtgever' . 
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Manager 
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Development : 
I Controller : ' ' Manager ' : ' 

I I 
- - Market -- - Project 

Development 
Units Centres 

Information Business 
System Consulting Management 

Figuur 2.2: De organisatiestructuur van een divisie 

Bij elke divisie is dit onderscheid gemaakt tussen sales en delivery. Sales haalt klanten 
binnen, maakt offertes en stelt contracten op. Bij dit proces is ook een manager van een 
Project Centre betrokken. Daama gaat de opdracht naar delivery die zorgt voor de 
uitvoering en implementatie. Meestal wordt het Project Centre waarvan tijdens de sales 
een manager betrokken was, verantwoordelijk voor het project. 

De Market Development Units zijn georganiseerd naar type klant en de Project Centres 
zijn georganiseerd naar materie-gebied. 

2.3.2 Projectverloop 
Elk project dat Cap Volmac aanneemt, doorloopt een zestal fases, te weten: 
1) offerte fase; 
2) contract fase; 
3) projectvoorbereiding; 
4) projectuitvoering; 
5) projectafronding; 
6) nazorg. 

De eerste twee fases staan onder verantwoordelijkheid van sales en over de andere vier 
heeft delivery de verantwoording. 

In 'Het Handboek' van Cap Volmac worden de fases als volgt omschreven. 
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AD 1) Offerte Jase 
Een offerte is een belangrijk tussenprodukt in het commerciele proces van Cap Volmac. 
Het is een formeel document dat aan de klant wordt aangeboden waarin Cap Volmac 
aanbiedt welke produkten en/of diensten zullen worden geleverd. Een offerte-manager 
stelt een offerte op. Met deze offerte verplicht Cap Volmac zich tot levering van die 
produkten en/of diensten onder de beschreven voorwaarden. Om zeker te stellen dat Cap 
Volmac in staat is de aangeboden produkten en/of diensten tegen de vermelde condities te 
leveren, wordt een review op de off erte uitgevoerd v66r deze aan de klant wordt 
aangeboden. 
Het resultaat is een offerte. 

AD 2) Contract Jase 
Het contract dat Cap Volmac sluit met de klant voor de levering van haar produkten en/ of 
diensten, is het eindprodukt van het commerciele proces. Omdat in dit document staat 
aangegeven welke produkten en/of diensten Cap Volmac levert en onder welke voorwaar
den, dient v66r het contract wordt getekend een contract review te worden uitgevoerd, ten 
einde zeker te stellen dat Cap Volmac in staat is de aangeboden produkten en/of diensten 
onder de vermelde voorwaarden te leveren. 
Het resultaat is een contract. 

AD 3) Projectvoorbereiding 
De projectvoorbereiding is essentieel voor de uitvoering van de dienstverlening van Cap 
Volmac. In dit proces wordt de projectinrichting vastgesteld. De projectleider aanvaardt 
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project, hij stelt het plan van aanpak 
vast en bepaalt de inrichting van het project. De Skill Center manager en de klant 
accepteren het plan van aanpak voor het project. Deze procedure borgt zo veel mogelijk 
dat de projectvoorbereiding goed verloopt en dat bij de start van het project geen 
11 ongelukken zijn in gebakken 11

• 

Het resultaat is een goedgekeurd plan van aanpak en een ingericht projectdossier. 

AD 4) Project uitvoering 
De uitvoering van projecten dient beheerst te verlopen. In de voorbereiding is ervoor 
gezorgd dat het plan van aanpak doeltreffend is voor de uitvoering van de activiteiten en 
voor het bereiken van het gewenste project resultaat. Tijdens de uitvoering is het daarom 
belangrijk om steeds na te gaan of de feitelijke situatie overeenkomt met de geplande 
situatie. Daarvoor zijn planning, meting, kwaliteitsbeheersing en voortgangsrapportage 
noodzakelijk. 
De projectmanager stelt een detailplanning op, laat de activiteiten uitvoeren, meet en 
analyseert, beheerst de kwaliteit en rapporteert de voortgang. De PC-manager blijft 
resultaat-verantwoordelijk. 
Het resultaat is oplevering en acceptatie van alle in de projectopdracht vastgelegde 
produkten. 
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AD 5) -Project afronding 
Nadat de produkten zijn opgeleverd en door de klant zijn geaccepteerd, moet nog een 
aantal activiteiten worden uitgevoerd. Voor een dee I gaat het hierbij om het afsluiten van 
bepaalde processen (zoals het beheren van de configuratie, het gebruiken van produkten 
van de klant) en voor een deel om activiteiten die te maken hebben met de overdracht van 
de projectdocumentatie aan Cap Volmac. Doel van deze procedure is het zeker stellen dat 
de projectopdracht respectievelijk het contract correct en volledig zijn uitgevoerd en dat 
overdracht heeft plaats gevonden. 
Het resultaat is de overdracht van documenten, het evaluatierapport en een dechargebrief 
voor de projectmanager. 

AD 6) Nazorg en garantie uitvoeren 
Indien in het contract bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot garantie, leidt dat in 
vele gevallen tot een garantieperiode die doorloopt nadat het project beeindigd is. Voor de 
uitvoering van de garantie zijn slechts een deel van de procedures die tijdens de uitvoe
ring van het project relevant waren, van belang. De Skill Centre Manager registreert pro
bleemrapporten en handelt ze af. 
Na afloop van een project worden in sommige gevallen ook contracten afgesloten voor de 
nazorg, zoals applicatiebeheer- en systeembeheercontracten. 
Het resultaat zijn de uitgevoerde garantieverplichtingen, applicatiebeheer- en systeembe
heercontracten. 

Nu we op de hoogte zijn van het bedrijf en haar omgeving, kan in het volgende hoofdstuk 
begonnen worden met het verder uitwerken van de probleemstelling. 
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HOOFDSTUK 3 OPDRACHTFORMULERING 

3.1 Inleiding 

De ruwe probleemstelling uit hoofdstuk een wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt, 
hanteerbaar gemaakt en afgebakend. 

De ruwe probleemstelling van VITAAL is: 
Ontwerp een methode waarmee het mogelijk wordt een project te plaatsen t. o. v. verge
lijkbare projecten. Dit 'plaatsen' moet mogelijk zijn tijdens het offerte-stadium, het 
uitvoeringstraject en na de afsluiting. 
Bij een methode wordt gedacht aan: 

'wat' gedaan wordt ( =produkt-opdracht); 
'hoe' bet gedaan wordt ( =proces-opdracht); 
'waarmee' bet gedaan wordt. 

Om duidelijk te krijgen wat de opdrachtgever hiermee wil oplossen zijn interviews 
gehouden met verschillende multi-projectmanagers. 

3.2 Uitwerking 

De interviews hadden tot doel bet krijgen van een beter beeld van de wijze waarop 
produktiviteits-, risico- en kwaliteitsmanagement bij Cap Volmac worden uitgevoerd en 
bet bepalen van de behoeften op dit gebied. 
Uit de interviews is een korte beschrijving ontstaan van bet produktiviteits-, risico- en 
kwaliteitsmanagement. Hiervoor wordt respectievelijk verwezen naar bijlage een, twee en 
drie. 
Bovendien zijn er in de zes projectfases, die vermeld stonden in paragraaf 2.3.2, een 
aantal problemen gesignaleerd. De problemen worden bier vermeld, omdat zij een rol 
hebben gespeeld bij bet komen tot de definitieve probleemstelling. 

In de verschillende projectfases zijn de volgende belangrijke problemen gesignaleerd: 
offerte-fase: 
* Een gebrek aan historische gegevens voor bet maken van schattingen. 
* De klant wil steeds vaker referentiegegevens zien; Hoe goed is Cap Volmac 

* 

* 

eigenlijk? 
Er is onvoldoende discipline om referentiegegevens op tijd en op de juiste wijze 
aan te leveren. 
Door een gebrek aan gegevens kunnen er geen scherpe calculaties worden ge
maakt. 

contract-Jase: 
* Er zijn geen historische gegevens beschikbaar die van nut zijn bij bet opstellen van 

een contract. 
* De verwachtingen van de klant worden niet expliciet vastgelegd in bet contract. 
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projectvoorbereiding: 
* Allocatie van de medewerkers gebeurt in de eerste plaats omdat ze beschikbaar 

zijn, en niet omdat ze over de kennis en ervaring beschikken. 

projectuitvoering: 
* De projectmanager krijgt alleen terugkoppeling van het multi-projectmanagement 

als er iets mis dreigt te gaan. 

projectafronding: 
* De projectcontrole-dossiers en projectdossiers zijn moeilijk toegankelijk voor het 

* 
* 

naslaan van historische gegevens. 
Voor een eindrapportage is vaak geen tijd. 
Soms wordt een projectmanager al voor het einde van een project van het project 
afgehaald, omdat hij meer nodig is op een antler project. 

nazorg: 
* Hier wordt nog weinig aan gedaan. 

Concluderend uit de interviews kan gesteld worden dat het belangrijkste probleem 
gevormd wordt door de historische projectgegevens. Deze kunnen veel steun geven in de 
verschillende fases van het projectmanagement. Het is van belang te achterhalen welke 
gegevens precies gewenst zijn. Deze gegevens kunnen tevens dienen als referentiegege
vens voor de klant over de wijze waarop projecten bij Cap Volmac worden uitgevoerd. 
Uit de interviews kwam naar voren dat aan historische en referentiegegevens met 
betrekking tot prestaties (tijd en geld) de grootste behoefte was. Hier richt zich dan ook 
het eerste onderzoek op. 

3.3 Definitieve probleemstelling VIT AAL 

Na aanleiding van deze interviews is de probleemstelling van VITAAL geformuleerd als: 
Het ondersteunen van de eye/us: begroten; 

Ten aanzien van: 

Metals doelgroep: 

plannen; 
beheersen; 
evalueren; 
adviseren. 
tijd; 
geld; 
risico (in een latere fase); 
kwaliteit (in een latere fase). 
multi-projectmanagement; 
off ertemanagement; 
klanten. 

De produkten die VIT AAL zal opleveren zijn: 
Een minimale set van definities, om tot eenduidig taalgebruik te komen; 
Een basisraamwerk van werkwijzen van de doelgroepen. N aar aanleiding hiervan 
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kunnen procedures worden beschreven met hun inputgegevens en het gebruik 
ervan. 
Procedures en tools. 
Voorwaarden voor organisatieverandering bij Cap Volmac. 

Met behulp van de procedures en tools worden de projectprestaties op kwantitatieve 
wijze: 

berekend; 
gevolgd en gestuurd; 
voorspeld en vergeleken. 

Door het gebruik van berekende, kwantitatieve projectprestaties kunnen offertes betrouw
baarder en inzichtelijker gemaakt worden. 
Met behulp van prestatieprofielen kunnen prestaties gevolgd, voorspeld en gestuurd 
worden. 
Door het vaststellen van attributen, prestatie-indicatoren en prestatieprofielen kunnen er 
vergelijkingen en voorspellingen worden gemaakt. 

Definities 
De termen 'attribuut', 'prestatie-indicator' en 'prestatie-profiel' zijn bij het project 
VIT AAL gedefinieerd als 
Attribuut 

Prestatie-indicator 

Prestatieprofiel 

Afbakening 

Een kenmerk of eigenschap waaraan een waarde kan worden 
toegekend, zowel kwantitatief als kwalitatief, bijv. # ingezet
te mensen in week 3. 
Deze indicator zegt iets over een prestatie per tijdseenheid en 
heeft de vorm van: attribuut x / attribuut y, bijv. # gebouwde 
functiepunten van het systeem/ # weken gewerkt. 
Dit is de weergave in een grafiek van een gemeten prestatie
indicator in de tijd af gezet tegen een normprestatie. 

Om het onderzoeksterrein af te bakenen is besloten om ons in eerste instantie te richten 
op gegevens met betrekking tot projectprestaties, dus tijd en geld. Van de drie produktivi
teits-, risico- en kwaliteitsmanagement sprak de eerste het meest aan. Bovendien is 
produktiviteit eenvoudiger dan projectrisico's en is er bij kwaliteit al ondersteuning vanuit 
het kwaliteitshandboek en het project SQUID. 
Het onderzoek zal zich ook niet meteen op alle soorten projecten richten, maar in het 
begin alleen op IAD-projecten. Dit is een vrij nieuwe methode om informatiesystemen te 
ontwikkelen, zodat er nog geen bezwarende historie aan vastzit. Bovendien staan mensen 
die deze nieuwe methoden hanteren waarschijnlijk meer open voor vernieuwingen en 
veranderingen. 
De term '!AD-project' is gedefinieerd als: 
/AD-project (Iterative Application Development) Een iteratieve ontwikkelcyclus, 

waarbij het beoogde informatiesysteem via een aantal cycli tot stand 
komt. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van workshops, waarin 
systeemontwikkelaars, de opdrachtgever en diverse categorieen 
gebruikers in nauwe interactie het inf ormatiesysteem specificeren en 
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zelfs gedeeltelijk ontwi.kkelen. Er is sprake van compacte, slagvaar
dige teams van ontwi.kkelaars die zich bedienen van modeme hulp
middelen en waarin ultrakorte communicatielijnen worden gebruikt. 
Er wordt gebruik gemaakt van speciale projectmanagement-technie
ken zoals time-boxing. In alle fases wordt prototyping ingezet. Er 
wordt gestreefd naar een goed doordachte architectuur en hergebruik 
op grote schaal. 

Naar aanleiding van deze probleemstelling zijn de produkt-opdracht en proces-opdracht 
ook als definitieve probleemstelling gedefinieerd. Voor de uitwerking van de produkt
opdracht wordt verwezen naar de rapportage van O. G. Salomons. De uitwerking van de 
proces-opdracht vol gt hieronder. 

3.4 Definitieve probleemstelling proces-opdracht 

De ruwe probleemstelling voor de proces-opdracht hield zich bezig met bet 'hoe' van de 
concepten en methoden. Hoe kan zo'n methode gehanteerd worden binnen Cap Volmac? 
Aan welke organisatorisch randvoorwaarden moet voldaan worden? Welke effecten heeft 
dit op de gewenste ondersteuning? 
Deze voorwaarden voor een organisatieverandering bij Cap Volmac zijn bet resultaat van 
de proces-opdracht. 

Het doel dat ten grondslag ligt aan deze vragen is een onderzoek naar bet vergroten van 
de acceptatiegraad en daarmee bet verhogen van de kans op bet gebruik van een nieuwe 
dienst bij Cap Volmac. 

Vanuit dit doel is de definitieve probleemstelling gedefinieerd als: 
Het bepalen van de voorwaarden en succesfactoren voor het implementeren van een 
nieuwe dienst bij Cap Vo/mac en het doen van aanbevelingen voor de implementatie van 
het tool dat het resultaat zal zijn van VITAAL. 

Onder dienst wordt ook een produkt of tool verstaan. Voor bet gemak wordt er verder 
alleen gesproken van een dienst. 

Het plan van aanpak voor de probleemstelling wordt in hoofdstuk vier verder uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 4 PLAN VAN AANPAK 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de voorwaarden en succesfactoren voor het imple
mentatie-proces bij Cap Volmac gei'nvantariseerd zijn en hoe via die weg aanbevelingen 
worden gedaan voor VIT AAL. Alvorens dat verder uit te werken, worden eerst de hier 
gehanteerde definities gegeven van 'acceptatiegraad', 'voorwaarde', 'succesfactor' en 
'implementeren'. 
Acceptatiegraad 

Voorwaarde 

Succesfactor 

Implementeren 

De mate waarin medewerkers van Cap Volmac een nieuwe 
dienst aannemen en met tevredenheid gebruiken. 
Bepaling waar vooraf zeker aan voldaan moet zijn, wil een 
project kans hebben op slagen. 
Bepaling die tijdens de implementatie de kans op succes ver
groot. 
Het introduceren van een dienst aan de medewerkers van 
Cap Volmac tot aan het daadwerkelijk gebruik ervan. 

4.2 Uitwerking proces-opdracht 

Het doel van de proces-opdracht is het vergroten van de acceptatiegraad en daarmee het 
vergroten van de kans op het gebruik van het tool, dat het eindresultaat zal zijn van 
VITAAL. 
De manier om de acceptatiegraad te vergroten is het voldoen aan de voorwaarden en 
succesfactoren voor het implementeren van een nieuwe dienst. Deze opdracht richt zich 
dan ook op het zoeken naar voorwaarden en succesfactoren voor het implementatie-proces 
bij Cap Volmac. Er zijn verschillende voorwaarden en succesfactoren te onderscheiden. 
Deze proces-opdracht houdt zich echter alleen bezig met de voorwaarden en succesfacto
ren met betrekking tot het implementatie-proces specifiek bij Cap Volmac. 

Andere voorwaarden en succesfactoren die buiten beschouwing blijven zijn: 
Voorwaarden en succesfactoren met betrekking tot de kwaliteit van de dienst bijv. 
de voorwaarde dat het tool moet draaien onder Windows95. 
Voorwaarden en succesfactoren bij het uitvoeren van een project in het algemeen, 
bijv. de voorwaarden support van topmanagement en effectieve communicatie. 

Aangezien het implementatie-proces een project op zich is, zullen deze laatste factoren 
voor het grootste deel terug te vinden zijn bij de factoren voor het implementatie-proces. 

Er is gekozen om eerst een onderzoek te doen naar voorwaarden en succesfactoren in het 
algemeen alvorens aanbevelingen te doen voor VIT AAL. Op deze manier zijn de 
aanbevelingen voor VIT AAL beter gefundeerd. 
Het eerste onderzoek richt zich op literatuur over voorwaarden en succesfactoren. Hierbij 
wordt bekeken of alle voorwaarden en succesfactoren in alle situaties even belangrijk zijn. 
Aan de hand hiervan wordt een concept model ontwikkeld dat weergeeft in welke situaties 
welke voorwaarden en succesfactoren van belang zijn. Dit concept model zal getoetst 
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worden aan de praktijk om te verifieren of bet overeenstemt met de praktijk. De toetsing 
gebeurt door middel van case-studies van uitgevoerde projecten bij Cap Volmac. Het 
concept model zal naar aanleiding hiervan worden aangepast tot bet definitieve model . 
Aan de hand van bet definitieve model zullen aanbevelingen worden gedaan voor een 
implementatie-strategie voor VIT AAL. In figuur 4 .1 worden de stappen aangegeven. 

Wanneer in de rest van dit stuk gesproken wordt over implementatie-strategie, dan wordt 
bet geheel van voorwaarden, succesfactoren en oplossingen bedoeld. Deze voorwaarden, 
succesfactoren en oplossingen stellen geen werkelijke strategie voor, maar ze bieden wel 
hulp bij bet inrichten van een implementatie-traject. 

lmplementatie-strategie voor VIT AAL ? 

~ 
Onderzoek voorwaarden en succesfactoren in de literatuur 

~ 
Opstellen implementatie model; wanneer zijn welke factoren belangrijk 

~ 
Toetsten model door middel van case studies bij Cap Volmac 

~ 
Aanpassen model tot definitief implementatie-model voor Cap Vol mac 

~ 
Waar in het model past het project VIT AAL? 

~ 
lmplementatie-strategie voor VIT AAL? 

Figuur 4.1: De werkwijze 

4.3 Plan van aanpak 

De planning verloopt in zes fases, die hieronder staan beschreven. 

I . Ondenoek in de literatuur naar voorwaarden en succesfactoren. 
Er wordt algemeen begonnen en dan steeds verder toegespitst tot er uiteindelijk aanbeve
lingen voor het implementatie-traject van VITAAL gedaan kunnen worden, zie figuur 4.1. 
De start is een onderzoek naar voorwaarden en succesfactoren in de literatuur. Hierbij 
worden, voor zover van toepassing, ook de voorwaarden en succesfactoren bij bet 
uitvoeren van projecten betrokken. 
Mogelijke oplossingen om de kans op succes van de implementatie te vergroten worden 
gegenereerd uit de literatuur, interviews en brainstorming. 
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2. Opstellen van een concept implementatie-model met voorwaarden en succesfactoren 
voor een implementatie-proces. 

Doel: Het doel van dit model is de kans op succes van een implementatie-project bij Cap 
Volmac vergroten. Er wordt geen implementatie-strategie aangereikt, hoewel deze 
naamgeving wel wordt gebruikt in het model, maar er worden voorwaarden en succesfac
toren benoemd in specifieke situaties. Er wordt dus aangenomen dat er in verschillende 
situaties, athankelijk van enkele projectkenmerken, verschillende voorwaarden en 
succesfactoren belangrijk zijn. Elke combinatie van andere voorwaarden en succesfactoren 
is een nieuwe implementatie-strategie. 
De voorwaarden zijn hierbij factoren waar al aan voldaan moet zijn voor het project 
begint. Succesfactoren beinvloeden de kans op succes tijdens het project. Dit model geeft 
ook oplossingen om in de specifieke situaties de voorwaarden en succesfactoren positief te 
beinvloeden, dus de kans op succes te vergroten. 

Voor het opstellen van het concept implementatie-model wordt bekeken of er project
kenmerken bestaan aan de hand waarvan het belang van een bepaalde voorwaarde kan 
worden bepaald. Er wordt bekeken of er een zinvolle indeling in projectklassen mogelijk 
is , zodat de projecten met dezelfde voorwaarden en succesfactoren in dezelfde klasse 
terecht komen. 
Hiertoe worden indelingen die in de literatuur gemaakt zijn bekeken in het licht van het 
volgende doel : Het verkrijgen van klassen van projecten met dezelfde implementatie
strategie. Deze strategie heeft betrekking op de belangrijkste voorwaarden en succesfacto
ren met mogelijke oplossingen om deze te concretiseren. 

Wanneer er uit de literatuur geen geschikte dimensies naar voren komen, dan wordt er 
gebrainstormd om geschikte dimensies naar boven te halen. 

Als er klassen zijn gevormd, worden per klasse de belangrijkste voorwaarden, succesfac
toren en oplossing beschreven. Uit interviews met medewerkers van Cap Volmac en door 
brainstorming zal worden beredeneerd welke voorwaarden, succesfactoren en oplossingen 
in welke klasse passen. Het model is dus niet helemaal algemeen, omdat medewerkers 
van Cap Volmac mee hebben gediscussieerd over de invulling van de strategieen. 

Het concept model zal uiteindelijk bestaan uit verschillende projectklassen. In een 
projectklasse bevinden zich projecten die dezelfde voorwaarden en succesfactoren hebben. 
Deze voorwaarden en succesfactoren geven de belangrijkste aandachtspunten bij die 
klasse, bijvoorbeeld is de motivatie van medewerkers belangrijk of is er meer aandacht 
nodig voor het support van het management. Bij elke klasse worden ook oplossingen 
gegeven om de kans op succes te vergroten. 

3. Toetsen van de theorie aan de praktijk. 
Om te bepalen of de theorie overeenkomt met de praktijk zijn case studies het geijkte 
middel. Een aantal bij Cap Volmac intern uitgevoerde projecten worden bekeken vanuit 
het oogpunt van het model. Dit wil zeggen dat de volgende aspecten worden bekeken: 

Hoe is het project verlopen in het licht van factoren zoals communicatie, coordina
tie, motivatie en betrokkenheid van het management? Hiertoe worden interviews 
gehouden met een betrokken manager. 
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Welke voorwaarden en succesfactoren uit de literatuur waren bij dit project voor 
Cap Volmac van belang? (interviews) 
Zijn er maatregelen genomen om aan de succesfactoren en voorwaarden te 
voldoen? Welke maatregelen/oplossingen zijn effectief bij Cap Volmac? (inter
views); 
Wat is er fout gegaan bij de implementatie? (interviews) 
In welke klasse kan het project geplaatst worden? (interviews) 
Zijn de belangrijkste voorwaarden en succesfactoren in de theorie dezelfde als die 
bij Cap Volmac belangrijk worden geacht? ( concept model leggen naast resultaten 
van het interview) 

Als deze vragen beantwoord zijn, dan is er voldoende informatie beschikbaar om te 
stellen of de theorie overeenkomt met de praktijk. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van projectdocumentatie bij dit onderzoek, omdat dit bij 
inteme projecten van Cap Volmac niet makkelijk toegankelijk is en bovendien is daar niet 
in terug te vinden welke acties specifiek zijn genomen om bijv. de motivatie te verhogen. 

4. Het definitieve model komt tot stand. 
Nadat uit fase drie uit de praktijk is gebleken welke voorwaarden en succesfactoren het 
belangrijkst zijn bij Cap Volmac, wordt het concept model aangepast. Dit houdt in dat in 
het definitieve model alleen nog die factoren worden genoemd die voor Cap Volmac van 
belang zijn en dat de oplossingen specifiek gericht zijn op Cap Volmac. 
Het definitieve model bestaat dan uit een overzicht van belangrijke voorwaarden en 
succesfactoren voor het implementatie-proces bij Cap Volmac en mogelijke oplossingen 
om deze te concretiseren. 

5. Aanbevelingen doen voor een plan van aanpak voor de implementatie van het tool 
dat het resultaat zal zijn van VIT AAL met behulp van het definitieve model. 

6. Reflectie op het definitieve model. 
Wat is de bruikbaarheid voor Cap Volmac en wat is bruikbaar in het algemeen. 
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HOOFDSTUK 5 OPDRACHTUITVOERING 

5.1 Inleiding 

De opdracht is uitgevoerd in de stappen die in het plan van aanpak in paragraaf 4.3 
beschreven staan. De uitvoering van de eerste twee stappen worden beschreven in 
paragraaf 5.2. Hierin komt het concept model tot stand (stap 2) met behulp van literatuur
onderzoek (stap 1) en interviews. Paragraaf 5.3 past het concept model toe op praktijk 
gevallen bij Cap Volmac. Het resultaat staat in paragraaf 5.4. Dit is het definitieve model 
met voorwaarden en succesfactoren voor het implementatie-proces bij Cap Volmac en de 
mogelijke oplossingen om de voorwaarden en succesfactoren te concretiseren. Het advies 
voor het implementatie-proces van VITAAL komt in hoofdstuk zes aanbod. Hoofdstuk 
zeven behandelt de reflectie op het definitieve model. 

5.2 Het concept model 

Zoals reeds vermeld aan het begin van hoofdstuk vier is implementeren 'het introduceren 
van een dienst aan de medewerkers van Cap Volmac tot aan het daadwerkelijk gebruik 
ervan'. 
Hierbij draait het om de medewerkers en het daadwerkelijk gebruik van een nieuwe 
dienst; Hoe krijg je de medewerkers zover dat zij het gaan gebruiken en blijven gebrui
ken. 

Na de literatuurstudie naar voorwaarden en succesfactoren bleek dat dit niet de enige 
belangrijke factor was. De gevonden voorwaarden en succesfactoren uit de literatuur zijn 
weergegeven in bijlage 4. Na bestudering van deze factoren bleek dat ze in te delen 
waren in drie groepen: 
1) Goed georganiseerd implementatie-project (de coordinatie en communicatie). 
2) Het management staat achter de nieuwe dienst (betrokkenheid). 
3) De medewerkers zijn gemotiveerd de nieuwe dienst te gebruiken (motivatie). 

Deze indeling wordt vaker gehanteerd in de literatuur en is zeer bruikbaar gebleken voor 
dit model. 

AD 1) Dit model gaat niet in op hoe het implementatie-project georganiseerd moet 
worden. Over de organisatie rond een project is al genoeg bekend. Daarom wordt 
deze factor niet in beschouwing genomen. Wei worden er aandachtspunten, 
belangrijke factoren vermeld die steun geven bij het inrichten van het project. 

AD 2) Dit model gaat er vanuit dat de organisatie altijd voordeel heeft van de nieuwe 
dienst anders wordt ze bij voorbaat al niet geimplementeerd. Er wordt dus 
aangenomen dat het management achter de nieuwe dienst staat. Tijdens de 
implementatie is betrokkenheid van het management echter de ene keer belangrij
ker dan de andere keer. Dit laatste is een uitgangspunt van het model. 

AD 3) Het andere uitgangspunt bij dit model zijn de medewerkers. Hoe krijg je de 
medewerkers zover dat zij de nieuwe dienst daadwerkelijk gebruiken en blijven 
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gebruiken? Hoe verhoog je de acceptatiegraad? De motivatie van medewerkers is 
altijd belangrijk, maar in de ene situatie zijn de medewerkers meer gemotiveerd 
dan in de andere. Daardoor zal het motiveren van de medewerkers de ene keer 
ook meer aandacht behoeven dan een andere keer. 

Bij het hier gepresenteerde concept model wordt er dus voor gekozen dat het succes van 
een implementatie-strategie afhangt van de mate waarin de medewerkers gemotiveerd zijn 
een nieuwe dienst te gebruiken en van de betrokkenheid van het management. 
Motivatie is 'het bepaald zijn van gedrag door motieven' en betrokkenheid is 'het zakelijk 
verbonden zijn' of 'emotionele binding hebben' . 

Dit model probeert een antwoord te geven op de vragen: 
* Welke projectkenmerken zijn bepalend voor het belang van aandacht voor de 

motivatie?; Wanneer is er extra aandacht nodig voor motivatie en hoe vergoot je 
de motivatie? 

* 

* 

Welke projectkenmerken zijn bepalend voor het belang van aandacht voor de 
betrokkenheid van het topmanagement?; Wanneer is er extra aandacht nodig voor 
de betrokkenheid van het topmanagement en hoe kan die vergroot worden? 
Kunnen implementatie-projecten iiberhaupt worden ingedeeld in klassen met 
dezelfde voorwaarden en succesfactoren?; 

De dimensies waarop de klassen geplaatst worden zijn de projectkenmerken die het belang 
van de motivatie en de betrokkenheid bepalen. Het eerste onderzoek zal zijn naar zinvolle 
dimensies, zodat er projectklassen ontstaan met projecten die dezelfde voorwaarden, 
succesfactoren en oplossingen hebben. Daama wordt er per klasse bepaald wat de 
belangrijkste voorwaarden, succesfactoren en oplossingen zijn. 

Kunnen implementatie-projecten worden ingedeeld en zoja, op welke dimensies? 
Om erachter te komen of implementatie-projecten kunnen worden ingedeeld, zodat klassen 
word en verkregen van projecten met hetzelf de belang voor aandacht voor motivatie en 
betrokkenheid, is er eerst in de literatuur gezocht naar bestaande modellen. Hieronder 
staan vier indelingen die gebruikt zijn in de literatuur. Bij elke indeling volgt eerst een 
korte beschrijving, waama er besproken wordt of de indeling bruikbaar is voor het doel: 
het ontstaan van projectklassen waarvan kan worden angegeven dat in een bepaalde klasse 
motivatie en/of betrokkenheid meer aandacht behoeft dan in de andere klasse. 

Ll) De indeling van Harvey en Brown 
Beschrijving: In hun boek, An experiential approach to organisation development, wordt 
een matrix beschreven met veranderingsstrategieen met de indeling: verandering van 
gedrag, structuur of techniek, zie bijlage vijf. Hierbij worden mogelijke manieren 
beschreven om bijv. een gedragsverandering van het individu te bewerkstelligen of om 
een technische verandering door te voeren in de organisatie. 
Deze matrix is bruikbaar bij het kiezen van de manier waarop de medewerkers kennis 
maken met de nieuwe dienst, maar heeft niet direct iets te maken met het vergroten van 
de kans op succes. 
Is de indeling gedrags-, structuur- of techniekverandering bruikbaar? 
Het is duidelijk dat bij een gedragsverandering meer wordt gevraagd dan alleen een 
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andere manier van werken. Er wordt ook een andere manier van denken verwacht. 
Daardoor zal bij een gedragsverandering waarschijnlijk meer motivatie nodig zijn. Het is 
echter niet zo dat er een essentieel verschil is in de wijze waarop de medewerkers 
gemotiveerd kunnen worden bij een gedrags-, structuur- of techniekverandering. 
De indeling zegt wel iets over de benodigde betrokkenheid van het management. Bij een 
techniekverandering hoeft het management nauwelijks betrokken te zijn, terwijl bij een 
gedragsverandering het management meer een voorbeeld functie heeft en dus meer 
betrokken moet zijn. 
Deze dimensie kan een zinvolle indeling geven voor de belangrijkheid van de betrokken
heid van het management. Voor de motivatie is hij minder geschikt. 

L2) De indeling van Hersey en Blanchard 
Beschrijving: Zij delen veranderings-projecten in op het niveau waarop de verandering 
zich voltrekt: 

verandering in kennis; 
verandering in houding; 
verandering in individueel gedrag; 
verandering in het gedrag van de hele groep. 

Hersey en Blanchard gaan ervan uit dat het · gedrag moet veranderen en onderscheiden 
niveaus waarop de verandering ingezet kan worden. Het succes van de verandering is 
hierbij direct afhankelijk van het niveau waarop de verandering wordt ingezet. De 
uitspraak die zij hierbij doen is: hoe hoger de verandering, gaande van kennis naar groep 
wordt ingezet hoe moeilijker het is om gedrag te veranderen. 
Bij een opgelegde verandering vindt er geen internalisatie plaats. Bij een participatief pro
ces vindt de verandering vanaf het laagste niveau plaats. Hierdoor wordt eerst de houding 
veranderd en daarna het gedrag. Dit is veel effectiever. Zij stellen hiermee dat een 
participatieve aanpak de kans op succes verhoogt. 
Is de indeling verandering in kennis, houding, gedrag of groepsgedrag bruikbaar? 
Er is geen duidelijk onderscheid in belangrijkheid van de motivatie van de medewerkers 
bij deze vier klassen. Er is evenmin een duidelijk verschil in de belangrijkheid van de 
betrokkenheid van het management. 
Deze indeling is niet bruikbaar. 

L3) De indeling van Buchanan & Boddy 
Beschrijving: Zij delen informatiesystemen in in de klassen: strategisch doel, operationeel 
doel of controle doel. 
Is de indeling strategisch doe/, operationeel doe/ of controle doe/ bruikbaar? 
Een medewerker zal een inf ormatiesysteem met een operationeel doel waarschijnlijk 
eerder accepteren, omdat hij er zichzelf mee ondersteunt. Een informatiesysteem met een 
strategisch of controle doel biedt voor hem waarschijnlijk minder voordeel, dus zal hij 
minder gemotiveerd zijn om het te gebruiken. Er zijn echter ook informatiesystemen met 
een strategisch of controle doel te bedenken die wel voordeel bieden voor het individu. 
Hierbij zou het individu dus wel weer gemotiveerd zijn. 
Een duidelijk verschil is er wel in de belangrijkheid van de betrokkenheid van het 
management met name als het strategisch en operationeel doel tegenover elkaar worden 
gezet. Veranderingen met een strategisch doel moeten worden ondersteund door het 
management, terwijl veranderingen met operationeel doel niet per definitie ondersteuning 
behoeven. 
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Er is een overeenkomst met indeling 1. Een verandering met operationeel doel, zal vaak 
een techniek verandering zijn, terwijl een verandering met strategisch doel vaak een 
structuur of gedragsverandering zal zijn. 
Deze indeling zou zinvol kunnen zijn voor het aangeven van de belangrijkheid van de 
betrokkenheid van het management. 

IA) De indeling van Tricker 
Beschrijving: Tricker deelt informatiesystemen in naar technisch, operationeel of 
organisatie niveau. Het technisch niveau is de communicatie en processing van data. Het 
operationeel niveau is het zeker stellen van de data en het organisatie niveau is ondersteu
ning op management niveau, bijv. bij scheduling. 
Is de indeling technisch, operationeel of organisatie niveau bruikbaar? 
De motivatie van de medewerkers om een systeem te gebruiken is niet afhankelijk van 
wat het informatiesysteem doet met de gegevens. 
Dit heeft eveneens geen invloed op de belangrijkheid van de betrokkenheid van het 
management. 

Uit de literatuur geeft indeling L3 het meeste houvast. De indeling operationele verande
ring of strategische verandering is bruikbaar om het belang van de betrokkenheid van het 
management aan te geven. Het controle doel wordt hierbij niet gebruikt, omdat een 
controle doel een strategische dan wel een operationele verandering kan zijn. 

Aangezien er voor de motivatie geen bevredigende indeling naar voren is gekomen, is er 
gebrainstormd voor een geschikte dimensie. 

Bl) De indeling 'breedte van de invoering' 
Beschrijving: Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar: een grootschalige of een kleinscha
lige implementatie. Bij een grootschalige implementatie maakt de gehele organisatie 
kennis met de vernieuwing. Dit hoeft niet per definitie in een keer te gebeuren. 
Bij een kleinschalige implementatie wordt er in een klein gebied van de organisatie 
ge'implementeerd of bij een groep mensen met dezelfde functie. 
Bruikbaarheid: Deze indeling is niet geschikt om het belang van de betrokkenheid van het 
management aan te geven, omdat zowel bij een kleinschalige als een grootschalige 
implementatie support van topmanagement belangrijk kan zijn. 
Ook voor de motivatie biedt deze indeling geen houvast. De motivatie van medewerkers 
hangt niet af van de breedte van de invoering. 

B2) De dimensie 'wie heeft er voordeel bij de verandering' 
Beschrijving: Deze dimensie heeft de mogelijkheden: het individu, de groep of de 
organisatie. 
Bruikbaarheid: De factor 'wie heeft er voordeel' be'invloedt rechtstreeks de motivatie van 
het individu om een nieuwe dienst te gebruiken, zie figuur 5 .1. Bovendien is er wezenlijk 
verschil in de manier waarop de medewerkers gemotiveerd kunnen worden. Daarbij gaat 
het onder andere om het verschil tussen intrensieke en extrensiek motivatie. 

Wanneer er direct voordeel is voor een medewerker bij gebruik van de dienst, zal bij bet snel ge
bruiken. Dit wordt intrensieke motivatie genoemd, motivatie van binnenuit. 
Wanneer er ecbter voordeel is voor de groep en niet direct voor bet individu, dan moet er meer 
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moeite gedaan worden om 
de medewerker de dienst te 
laten gebruiken. Hij moet 
gemotiveerd worden door 
zicb bij de groep te voelen 
boren en zo tocb voordeel te 
bebben bij bet gebruik. Hij 
moet van buitenaf worden 
gemotiveerd. Dit is extren
sieke motivatie. 
Wanneer er alleen voordeel 
is voor de organisatie of 
voor bet management, dan 
wordt bet moeilijk bet indi-
vidu de dienst te laten ge-
bruiken. De motivatie is 
afhankelijk van een beloning 
of een gevoel bij de organi
satie te willen boren; extren
siek motivatie. 

Voordeel YOOr 
hetNJMDU 

~ 
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Voordaelwcr ➔ lnliYidlJ behoort / 
de IH3ANISATE tat de organieetie 

Figuur 5.1 : Motivatie als belangrijkste reden voor su-
cces. 

Dit is een zinvolle indeling voor het aangeven van de belangrijkheid van de motivatie en 
de verschillende manieren waarop een individu gemotiveerd kan worden. 

B3) De indeling 'hoe groot de groep die bij het veranderingsproces is betrokken' 
Beschrijving: Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar te overzien en niet te 
overzien. Dit hangt dus ook af van de implementatie-manager. 
Bruikbaarheid: Deze indeling geeft geen onderscheid voor de motivatie van de medewer
kers. Wel is er waarschijnlijk onderscheid in de manier waarop de medewerkers gemoti
veerd zullen worden. Wanneer de groep klein is, kan de implementatie-manager veel 
directer de verandering leiden en de mensen veel directer motiveren. Deze indeling komt 
enigszins overeen met de indeling breedte van de invoering en geeft ook geen geschikte 
indeling. 

B4) De dimensie 'mate waarin de verandering ingrijpt op de normale gang van zaken' 
Beschrijving: Hierbij valt onderscheid te maken naar veel impact en weinig impact. Bij 
veel impact is de betrokkenheid van het management noodzakelijk. Bij weinig impact is 
dit minder. 
Bruikbaarheid: De manier waarop de medewerkers gemotiveerd kunnen worden verschilt 
niet wezenlijk bij veel impact of weinig impact. Bij veel impact moet er waarschijnlijk 
meer moeite worden gedaan om de medewerkers te motiveren. 

Uiteindelijk is gekozen voor de dimensie twee van de brainstorm (B2) en dimensie drie 
uit de literatuur (L3). Als deze twee dimensies over elkaar worden gelegd, wordt een 
tabel verkregen van de te onderscheiden implementatie-strategieen. 
De eerste dimensie hierin is wie heeft er voordeel van de geunplementeerde dienst: het 
individu, de groep of de organisatie. 
De tweede dimensie is de aard van de verandering: operationeel of strategisch. 
Zie tabel 1. De eerste dimensie is het projectkenmerk dat het belang van aandacht voor de 
motivatie aangeeft en de tweede dimensie is het projectkenmerk dat het belang van 
aandacht voor de betrokkenheid van het management aangeeft. 
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I aaro I 
wie beeft er voordeel 

individu groep organisatie 

operationeel implementatie- implementatie- implementatie-
strategie I strategie II strategie III 

strategiscb implementatie- implementatie- implementatie-
strategie IV strategie V strategie VI 

'I abel 1: 1m 1lementat1e-strate 1een p g 
operationeel: Er wordt een aanpassing gedaan in een procedure/werkwijze. Betrokken-

beid van bet management is minder belangrijk. 
strategisch: Er vindt een verandering plaats die van belang is vanuit bet oogpunt van 

bet beleid. Betrokkenheid van bet management is noodzaak. 
Een persoon. individu: 

groep: Een aantal mensen die zicb verbonden voelen met elkaar. 
organisatie: Heel bet bedrijf en alles meer dan een groep 

Concept implementatie-strategie I 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een operationele doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor bet individu en waarbij support van topmanagement geen noodzaak is. 
Ondersteuning door bet management is geen noodzaak en de acceptatiegraad is boog, door 
bet persoonlijke voordeel voor bet individu. De blijvende betrokkenheid van de medewer
kers is bet meest belangrijk. 

Een voorbeeld van een project bij Cap Volmac is de VIA-koffer. Dit is een map die advies geeft 
bij veranderingen en invoeringen bij klanten. Deze map geeft hulp aan projectmanagers. Het is een 
operationele verandering, die voordeel biedt voor de medewerkers . Ze hebben bovendien de keus of 
ze hem we! of niet willen gebruiken. Dit voorbeeld wordt uitgewerkt in paragraaf 5.3 .5. 

Zie bijlage 6 voor de volledige implementatie-strategie I. 

Concept implementatie-strategie II 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een operationele doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor de groep en waarbij support van topmanagement geen noodzaak is. 
Er is geen direct voordeel voor het individu, maar wel voor de groep. De nadruk komt 
dus te liggen op het groepsgevoel en de betrokkenheid van de medewerkers. 

Een voorbeeld van een project bij Cap Volmac is moeilijk te vinden. 
Zie bijlage 7 voor de volledige implementatie-strategie II. 

Concept implementatie-strategie III 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een operationele doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor de organisatie en waarbij support van topmanagement geen noodzaak is. 
Doordat er geen persoonlijk voordeel is voor de medewerkers is de acceptatiegraad laag. 
De belangrijkste succesfactor is de acceptatiegraad te verbogen. 

Een voorbeeld van een project bij Cap Volmac is moeilijk te vinden. 
Zie bijlage 8 voor de volledige implementatie-strategie III. 

Concept implementatie-strategie IV 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een strategiscb doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor bet individu en waarbij betrokkenheid van het management noodzakelijk is. 
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Doordat het voordeel direct merkbaar is voor de medewerkers is de acceptatiegraad hoog. 
De aandacht bij deze verandering moet dan ook liggen bij de betrokkenheid van het 
management. 

Een voorbeeld van een project bij Cap Volmac dat voordeel heeft voor het individu en waarbij de 
betrokkenheid van topmanagement noodzakelijk is, is IAD. Het voordeel voor het individu is dat de 
medewerkers met iets nieuws meedraaien, ze zijn zelf resultaat verantwoordelijk, ze hebben contact 
met de klant en ze verdelen zelf hun taken. IAD heeft een strategisch doel en wordt in alle divisies 
ingevoerd. Dit voorbeeld wordt uitgewerkt in paragraaf 5.3.2. 

Zie bijlage 9 voor de volledige implementatie-strategie IV. 

Concept implementatie-strategie V 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een strategisch doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor de groep en waarbij betrokkenheid van topmanagement noodzakelijk is. 
Doordat er directe voordelen voor de groep zijn, moet een individu zich tot een bepaalde 
groep voelen horen, zodat er een (schijnbaar) voordeel voor hem ontstaat. Hierop moet 
dan ook de aandacht liggen. 

Een voorbeeld van een project bij Cap Volmac is moeilijk te vinden. 
Zie bijlage 10 voor de volledige implementatie-strategie V. 

Concept implementatie-strategie VI 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een strategisch doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor de organisatie en waarbij betrokkenheid van topmanagement noodzakelijk is. 
Doordat er geen direct voordeel is voor het individu, zal de acceptatiegraad laag zijn. Het 
belangrijkste is hier het voor de medewerkers aantrekkelijk maken mee te gaan met de 
verandering. Het 'wij-gevoel' speelt hierbij een grote rol. 

Een voorbeeld van een project bij Cap Volmac dat alleen voordeel heeft voor de organisatie en 
waarbij betrokkenheid van het topmanagement noodzakelijk is, is de kennisbank. Hierbij moeten de 
medewerkers herbruikbare gegevens gaan opslaan in een kennisbank. Pas wanneer de kennisbank 
gevuld is, komt er voordeel voor de medewerkers, doordat ze dan ook gegevens eruit kunnen 
halen. Dit is een strategisch project. Dit voorbeeld wordt uitgewerkt in paragraaf 5 .3.4. 
Een ander voorbeeld is Information System Management. Dit staat uitgewerkt in paragraaf 5.3.3. 

Zie bijlage 11 voor de volledige implementatie-strategie VI. 

5.3 Theorie gekoppeld aan de praktijk 

5.3.1 Inleiding 
Om het concept model te testen, zijn een aantal case studies uitgevoerd aan de hand van 
interviews. Een case study houdt hier in dat het implementatie-traject is bekeken in het 
licht van de motivatie van de medewerkers en de betrokkenheid van het management aan 
de hand van interviews. Aan de gei'nterviewden is gevraagd welke voorwaarden en 
succesfactoren zij belangrijk vonden bij hun implementatie-traject en wat er is gedaan om 
de voorwaarden en succesfactoren positief te bei'nvloeden. 
Elke case study begint met een beschrijving van het verloop van de implementatie met 
betrekking tot de motivatie van de medewerkers, de betrokkenheid van het management, 
de coordinatie en communicatie. Hierna volgen de voorwaarden en succesfactoren die 
door de gei'nterviewden bij dat project als belangrijk werden ervaren. Onder elke 
voorwaarde en succesfactor staan acties vermeld die gedaan zijn om de voorwaarde of 
succesfactor positief te bei'nvloeden. 
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Na elke case study worden enkele belangrijk opmerkingen geplaatst onder de kop 
'conclusies' . 

5.3.2 Iterative Application Development (IAD) 
Beschrijving: IAD is een voorbeeld van een strategische implementatie met voordeel voor 
de medewerkers/het individu. IAD is een ontwikkelmethode waarbij een team in nauwe 
samenwerking met de klant een systeem ontwikkeld in kleine fases, time-boxes. Voor een 
definitie zie paragraaf 3. 3. 
Het implementatie-traject van IAD is als volgt verlopen. Hierbij is opgemerkt dat er nog 
steeds !AD-teams worden gevormd. 
Op het moment dat het idee bij de divisie PSD opkwam om een nieuwe ontwikkelmethode 
voor informatie-systemen te gaan ontwikkelen, heeft PSD meteen van elke divisie een 
manager benaderd om deel te nemen aan een platform. Deze managers werden dus 
feitelijk als ambassadeurs voor hun divisie aangesteld. Vrij snel daarna zijn er ook onder 
de medewerkers ambassadeurs aangesteld in de vorm van 'champions' . Hun primaire 
functie was participeren bij de ontwikkeling, maar daamaast verspreidden zij ook 
informeel informatie onder de medewerkers. 
Nadat de nieuwe ontwikkelmethode ontworpen was, moesten er A-teams gevormd 
worden. Dit zijn de teams die in samenwerking met de klant het nieuwe informatiesys
teem ontwikkelen. De manier waarop de A-teams voor het eerst betrokken werden bij 
IAD was door middel van een workshop, snowball 1. Een week voor de workshop 
werden de teamleden aan elkaar geintroduceerd en werd hen de keuze voor gelegd of zij 
mee wilden doen en zo ja, dat ze er als team voor moesten gaan. Alvorens echter de 
toekomstige A-teammedewerkers mochten deelnemen aan de workshop, hebben eerst de 
platformmanagers de workshop doorlopen. 
Om volledige support van het topmanagement te krijgen, is er voor de General Managers 
een sessie van een halve dag georganiseerd. De GM's werden hierbij warm gemaakt door 
de platformmanagers en er is duidelijk commitment gevraagd en verkregen. 
Er was ook een workshop ingericht voor de accountmanagers, snowball 2. Zij moeten 
tenslotte weten wat ze (kunnen) verkopen. 
Snowball 1 duurde een hele week en bevatte een competitie-element; er werd een echt 
ontwikkeltraject doorlopen. Voor de winnaars was er champagne. 
Nu er een aantal A-teams zijn, is er een aparte manager voor de A-teams aangesteld. Hij 
leidt nieuwe A-teams op en helpt de accountmanagers met het verkopen van IAD. 

De belangrijkste voorwaarden genoemd door de geinterviewden: 
Project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het ma,nagement: 
* Dit werd aan de start zeker bevonden door het management. 
* In de loop van het project is dat nog eens nadrukkelijk gevraagd na de sessie voor 

het topmanagement. 
Deze voorwaarde hangt samen met support van topmanagement. 

Passen in de strategie van de organisatie: 
* Een nieuwe ontwikkelmethode past in de strategie van de organisatie . Deze factor 

is bij IAD van groot belang, omdat IAD ingrijpende veranderingen met zich 
meebrengt, bijv . op het gebied van human resource management. 

Duidelijke visie op de toekomst: 
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* Er was een duidelijk beeld van de toekomst en de plaats van deze nieuwe ontwik
kelmethode daarin. Er werd bijv. gesteld dat eind 1995 vijf A-teams moeten 
functioneren. Dit beeld van de toekomst is belangrijk voor de motivatie van de 
medewerkers. 

De belangrijkste succesfactoren genoemd door de geinterviewden: 
Blijvende betrokkenheid van het management: 
* De platformmanagers zijn ambassadeurs gemaakt, zodat zij zich verantwoordelijk 

voelen. Niet bij elke divisie is dit goed gelukt. Bij de divisies waar de managers 

* 

* 

* 
* 

* 

meer betrokken waren bij de ontwikkeling, draaien nu de A-teams beter. 
De workshop voor de platformmanagers zorgde voor enthousiasme en betrokken-
heid. 
Het topmanagement bleef voomamelijk betrokken door informele gesprekken en 
het general management-overleg. 
Ook de sessie was een manier om het management erbij betrokken te houden. 
De accountmanagers zijn met een assortimentstraining en de workshop op de 
hoogte gebracht van de werkwijze van IAD. De workshop staat bekend onder de 
naam 'snowball 2' . Bij FI is snowball 2 grootschalig gehouden, vrij vroeg in het 
implementatie-traject. Hierdoor kon er al eerder met de klant worden gesproken, 
daardoor zit er nu meer in de pijpleiding. Er gaat in het begin namelijk veel tijd 
zitten in het overtuigen van de klant, omdat de aanpak nieuw is. 
Op dit moment ondersteunt de manager van de A-teams de accountmanagers. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers: 
* Door middel van de champions zijn de medewerkers informeel 'nieuwsgierig' 

gemaakt. Om de champions hun werk goed te laten doen is een goede ondersteu
ning door de platformmanager noodzakelijk. Dit is bijvoorbeeld gebeurd door de 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

champions vrij van ander werk te houden. 
Er zijn ook boeken over IAD beschikbaar gesteld aan de medewerkers. 
Na het ontwikkeltraject zijn enkele medewerkers benaderd met de vraag of ze mee 
wilden draaien in een A-team. Hierbij is gezegd dat de teams voor minstens een 
half jaar bij elkaar zouden blijven en dat de medewerkers dus niet apart zouden 
worden ingezet als er niet voldoende werk was. Om dat waar te kunnen maken, 
moet de platformmanager ook echt volledig achter het project staan, zodat hij de 
medewerkers de tijd wil geven ook als er geen geld wordt verdiend. Het topmana
gement op haar beurt moet weer echt achter het project staan, zodat de platform-
manager de tijd krijgt, ook als de medewerkers niet direct produktief zijn. 
Voor het motiveren van de medewerkers is een kick-off avond gehouden, waarbij 
een manager nog eens een motiverend praatje hield. 
Vooral bij het eerste project zijn de positieve resultaten erg benadrukt, zodat de A
teamleden trots konden zijn op hun resultaat en door wilden gaan met een nieuw 
project. Ook voor niet A-teamleden werd zo de drempel verlaagd om deel te 
nemen in een nieuw A-team. 
Een andere motivator is dat de A-teamleden zich kunnen identificeren met IAD. 
Hierbij was snowball 1 belangrijk. 
Andere manieren zijn een constante positieve inf ormatiestroom over IAD en 
mensen positief beoordelen, omdat ze meedoen aan iets geheel nieuws . Ook het 
project als referentieproject gebruiken werkt. 
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* 

Het persoonlijk voordeel voor de medewerkers is dat ze met iets nieuws meedraai
en, resultaat verantwoordelijk zijn, contact met de klant hebben, zelf hun taken 
verdelen, etc. 
Op het moment is er vanuit de platformmanager geen echte ondersteuning meer 
voor de A-teams. Daarvoor is een A-teammanager gekomen. 

Gunstige machtsstructuur en cultuur: 
* Door het aanstellen van de platformmanagers en de champions is een 'be1nvloe

* 
dingsstructuur' gecreeerd. 
De cultuur is veranderd door mensen die in de A-teams zitten als 'vooroplopers' te 
bestempelen. De medewerkers staan in de rij om deel te kunnen nemen in een A
team. 

CONCLUSIES 
* 

* 

* 

* 

* 

In het algemeen is veel gedaan aan verwachtingsmanagement. Dit is erg belangrijk 
zowel voor de medewerkers als voor het topmanagement. 
Na de start moet de 'follow-up' gegarandeerd zijn. Hiermee wordt bedoeld dat 
tijdens de start er erg veel aandacht is voor de medewerkers en het project. Na een 
goede start moet niet al die aandacht verdwijnen, zodat de medewerkers in een 
zwart gat vallen. 
Het is erg belangrijk om al in de fase dat het idee ontstaat managers uit alle 
divisies erbij te betrekken. Hierdoor gaan zij zich ambassadeurs voelen en duwen 
het project de divisie in. De 'champions' moeten ook in een vroeg stadium erbij 
worden gehaald. 
De organisatie van bet project is ook erg belangrijk, omdat hierdoor een basis 
wordt gelegd voor de betrokkenheid van bet management en de motivatie van de 
medewerkers. 
Is de implementatie van IAD geslaagd? 
Deze vraag is op twee manieren te beantwoorden: 
Ja , IAD heeft zich een plekje weten te veroveren tussen de diensten van Cap 
Volmac. Bovendien was bet ook de bedoeling om van individuen meer de nadruk 
te leggen op groepen. Hierin is IAD ook geslaagd. 
Nee, er is niet altijd sprake van een pure IAD-aanpak. Wat nu IAD wordt 
genoemd bij Cap Volmac heeft enkele kenmerken van IAD in zich, maar is niet 
IAD in zijn puurste vorm. 

5.3.3 Information System Management (ISM) 
Beschrijving: De implementatie van ISM is een voorbeeld van een strategisch verandering 
met voordeel voor de organisatie. De implementatie vindt op dit moment plaats. 
ISM is een afdeling die zich bezig gaat houden met bet beheren van bestaande architectu
ren bij klanten. Dit is een nieuwe contractvorm voor Cap Volmac. In de huidige situatie 
bestaan er wel inspanningscontracten en applicatie management wat ongeveer hetzelfde 
inhoudt. Deze twee zaken gebeuren nu binnen elke divisie afzonderlijk. Dit wordt nu ook 
gecentraliseerd onder ISM. 
Er is gestart met een businessplan om bet General Management warm te krijgen. Daama 
is met elke GM afzonderlijk een plan opgesteld voor bet implementeren van ISM in bun 
divisie. In het begin zullen lopende projecten van de divisies worden ondergebracht bij 
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ISM. De medewerkers die zicb daar nu mee bezig bouden zullen door ISM worden ge
buurd. De medewerkers kunnen op vrijwillige basis deelnemen. Er is geen verplicbting. 
Het kan zelfs zo zijn dat er medewerkers van de klant worden gebuurd, die nu al bezig 
zijn met bet systeembebeer bij de klant. Door bet buren van medewerkers verandert er 
nog niet veel voor de medewerkers zelf. Pas als ISM loopt kan bepaald worden boeveel 
mensen daadwerkelijk nodig zijn en kunnen er mensen op vrijwillige basis worden 
overgeplaatst. 

De belangrijkste voorwaarden genoemd door de ge1nterviewden: 
Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het topma.nagement: 
* Het General Management beeft een businessplan voorgelegd gekregen met daarin 

onder andere de inteme inricbting en de financien. Aangegeven voordelen bierin 
waren de positieve winst en bet concurrentie-voordeel door de meerjarige contrac
ten met de klant. Hierop beeft bet GM toestemming gegeven om door te gaan. 

Een duidelijke, haalbare visie voor iedereen te begrijpen: 
* Dit werkt als grote motivator voor de medewerkers. Het beeld dat medewerkers 

van ISM bebben is dat ze in bet begin zullen worden ingebuurd en daama waar
scbijnlijk zullen worden overgeplaatst naar ISM. Zij zullen in plaats van de 
verantwoordelijkheid voor een klant, meerdere projecten krijgen. 

De belangrijkste succesfactoren genoemd door de ge1nterviewden: 
Blijvende betrokkenheid van het ma.nagement: 
* Nadat toestemming was verkregen om door te gaan, is in samenwerking met de 

GM's voor elke divisie afzonderlijk een implementatieplan gemaakt. Door de GM 
er op deze manier bij te betrekken, is de kans groter dat bet blijvend is. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers: 
* De mensen bebben in de eerste plaats de keus of ze mee willen draaien in de 

* 

* 

nieuwe afdeling. Hierdoor krijg je voomamelijk ecbt betrokken mensen. 
Het voordeel dat zij zien is een nieuwe uitdaging, die weer een stap is op bet 
carrierepad. 
In de afdeling ISM worden de verantwoordelijkheden diep in de organisatie 
gelegd. Dit werkt motiverend voor de betrokken medewerkers. 

CONCLUSIES 
* Door de vrijwillige deelname krijg je ondanks dat er alleen voordeel is voor de 

organisatie gemotiveerde medewerkers. De factor verplicbt, dan wel vrijwillig zou 
opgenomen moeten worden in bet definitieve model. 

5.3.4 De kennisbank 
Beschrijving: De implementatie van de kennisbank is een voorbeeld van een strategiscbe 
implementatie met alleen voordeel voor de organisatie. De roll-out is op dit moment aan 
de gang. Bij de kennisbank moeten de medewerkers herbruikbare gegevens gaan opslaan 
in een database. Pas wanneer de kennisbank gevuld is, komt er voordeel voor de 
medewerkers, doordat ze dan ook gegevens eruit kunnen balen. 
De strategische doelstelling van de kennisbank is bet onderscbeiden in de markt, bet 
terugdringen van de druk op de tarieven van Cap Volmac en bet verhogen van de 
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kwaliteit en de efficiency. 
De kennisbank valt onder bet strategisch project 're-use ' . 
Het implementatie-traject van de kennisbank is als volgt verlopen. 
Het management heeft bet project re-use opgestart met als onderdeel de kennisbank. 
Tijdens de bouw van de database die de basis vormt voor de kennisbank, werd een 
platform samengesteld met uit elke divisie een PC-manager. Het platform had een 
sturende taak. Bovendien werden er ' re-use-champions ' aangesteld onder de medewerkers . 
Zij hadden de functie om re-use bekendheid te geven onder de medewerkers en zij 
moesten lobbyen bij de General Manager en de Quality Division Manager. 
Tijdens PC-avonden (PC= project centre), die ongeveer eens in de twee maanden 
plaatsvinden, presenteerden de champions bet project re-use en gaven zij een demonstratie 
van bet gebruik van de kennisbank. In bet blaadje van Cap Volmac 'Capital Volume' 
werden door de champions ook regelmatig stukjes geschreven over de kennisbank. 
Per divisie zijn er 5 a 6 domeinbeheerders aangesteld, die de kennisbank moeten vullen 
en onderhouden met betrekking tot een bepaald aandachtsgebied, bijv. leasing . Zij kregen 
2 maanden de tijd om relevante, herbruikbare informatie op bun aandachtsgebied te 
verzamelen en in de kennisbank te stoppen. Tijdens die 2 maanden was bet ook de 
bedoeling dat medewerkers de inf ormatie al gingen gebruiken, maar bier is niks van 
terecht gekomen. 
Na de implementatie in heel Cap Volmac zullen de domeinbeheerders nog steeds ½ a 1 
dag beschikbaar hebben voor bet vullen van de kennisbank. 
Op dit moment is de kennisbank beschikbaar gesteld aan een honderdtal medewerkers. 
Nog niet iedereen kan bij de kennisbank, onder andere omdat daar windows voor nodig 
is , wat nog niet iedereen heeft. Bovendien wordt gewacht ·tot iedereen vanuit thuis bij Cap 
Volmac kan inloggen, zodat de mensen extern ook gebruik kunnen maken van de 
kennisbank. Dat is aan bet eind van dit jaar ingevoerd. 
Er zijn nog verschillende plannen die uitgevoerd moeten worden om de medewerkers te 
motiveren gegevens in de kennisbank te stoppen. Het belangrijkste wordt gezien dat bet 
management hierbij ondersteuning toont met bun gedrag, bijv. door zelf ook gegevens aan 
te leveren. Ook moeten zij bun waardering tonen aan medewerkers die gegevens aanleve
ren. 
Er worden niet veel motivatieproblemen verwacht wanneer de medewerkers de gegevens 
feitelijk moeten gaan gebruiken. 

De belangrijkste voorwaarden genoemd door de ge1nterviewden: 
Het project wordt gezien als noodzakelijk en belangrijk door topmanagement: 
* De champions moeten zorgen voor een blijvende betrokkenheid en zij moeten de 

General managers bewerken, zodat er middelen en geld beschikbaar zijn. Zij 
hebben dit onder andere gedaan door de voordelen uit te drukken in geld. 

Project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door a/le medewerkers: 
* Medewerkers zullen de voordelen van bet hergebruiken van gegevens best kunnen 

bedenken, maar aangezien kennis macht is, zullen ze niet direct al bun kennis 
beschikbaar stellen. Om medewerkers toch bun kennis te laten delen, zijn er 
domeinbeheerders aangesteld. Per divisie zijn er 5 a 6 domeinbeheerders , die de 
kennisbank moeten vullen en onderhouden. Deze domeinbeheerders zijn aangesteld 
v66r de implementatie in heel de organisatie plaats vond. Zij kregen 2 maanden de 
tijd om relevante, herbruikbare informatie op bun aandachtsgebied te verzamelen 
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en in de kennisbank te stoppen. Na de implementatie in heel Cap Volmac hebben 
zij nog steeds ½ a 1 dag beschikbaar voor het vullen van de kennisbank. 
Het probleem blijft de manier waarop de gegevens in de kennisbank komen, omdat 
de domeinbeheerder als bet ware de gegevens uit de medewerkers moet trekken. 
Om dit proces te ondersteunen zijn er verschillende plannen bedacht bijv . een 
procedure op nemen in bet kwaliteitshandboek bij de projectevaluatie, waarin staat 
dat er herbruikbare gegevens aangeleverd moeten worden. Ander ideeen zijn bet 
inbouwen van een competitie, een expert die zijn kennis deelt een hogere status 
geven, opnemen bij de Key Performance Indicators. 
Erg belangrijk als motivator is dat bet management in bun gedrag toont dat zij 
achter de kennisbank staan. 
Het probleem dat de medewerkers gegevens uit de kennisbank moeten gaan 
gebruiken, lost zich waarschijnlijk vanzelf op als de medewerkers bet voordeel 
ontdekken voor zichzelf, namelijk dat ze geen dingen hoeven te doen die al een 
keer gedaan zijn. 

De te implementeren dienst heeft een duidelijk toegevoegde waarde: 
* Als de medewerkers bet voordeel voor zichzelf ontdekken, dan zijn ze gemoti

veerd om de gegevens uit de kennisbank te halen en waarschijnlijk zijn ze dan ook 
gemotiveerder om gegevens in de kennisbank te stoppen. 

De belangrijkste succesvoorwaarden genoemd door de ge1nterviewden: 
Gunstige cultuur: 
* De cultuur van Cap Volmac kenmerkt zich door een houding van ieder voor zich. 

* 

Kennis is macht en stelt je baan zeker. Re-use gaat bier tegen in. De domeinbe
heerders hebben dan ook een zware dobber aan bet verzamelen van de gegevens. 
De cultuur moet uitstralen dat het delen van kennis goed is . Dit kan door experts 
een hogere status te geven, als zij hun kennis goed communiceren. 
Het management moet bet goede voorbeeld geven. 

Effectieve communicatie: 
* De communicatie naar de mensen buiten bet project gebeurde via de champions, 

formeel in de vorm van presentaties tijdens de PC-avonden en stukjes in Capital 
Volume. 

* Informeel lobbyden de champions bij bet topmanagement en de medewerkers. 

Blijvende betrokkenheid van alle medewerkers: 
* Zie hierboven "project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door de 

medewerkers" 

Eigen identiteit: 
* De identiteit die ze re-use hebben meegegeven is eigen jasje, modem, makkelijk 

* 
toegankelijk. 
Voor die toegankelijkheid is bet project verplaats van een dependance naar Rijns
weerd. Bovendien is de kennisbank makkelijk in gebruik door icoontjes die je snel 
'de weg wijzen'. 
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CONCLUSIES: 
* 

* 

5.3.5 

Bij re-use moet er zeer veel energie worden gestoken in bet motiveren van de 
medewerkers om de database te vullen, doordat de medewerkers geen direct 
voordeel hebben bij bet aanleveren van gegevens. Hiervoor zijn de volgende 
oplossingen voorgesteld: 

De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken. 
Zorgen dat mensen met macht zich achter bet tool scharen. 
Formele bijeenkomsten. 
Persoonlijk voordeel voor de medewerkers op de lange termijn laten zien. 
Continui'teit inbouwen; mensen vaak confronteren met bet tool. 
Toegankelijkheid. 
Aanstellen van ambassadeurs onder de managers. 

De houding en bet gedrag van bet management wordt van grote invloed geacht op 
de motivatie van de medewerkers. 

De VIA-koffer 
Beschrijving: Dit is een voorbeeld van een operationele verandering met voordeel voor 
bet individu. Dit implementatie van de VIA-koffer is afgerond 
De VIA-koffer is een hulpmiddel bij veranderingen en invoeringen. VIA staat voor 
Veranderings- en InvoeringsAdvisering. Deze koffer (map) kan gebruikt worden door 
projectmanagers bij de klant. 
Het doel van de implementatie van de VIA-koffer was de medewerkers van business 
consultance en projectmanagers kennis laten maken met de VIA-koffer door middel van 
opleidingen, waarna zij hem gaan gebruiken. 
Opdrachtgever voor bet ontwerpen van de VIA-koffer was bet platform van business 
consultance managers. Van elke divisie ia een business consultance manager lid. Zij 
waren tevens de stuurgroep. 
Het ontwerpen van de VIA-koffer is gebeurd door een projectteam van medewerkers van 
business consultance. De VIA-kring zorgden voor het reviewen. 
De VIA-kring was een gezelschap van mensen met interesse voor veranderingen. Zij 
hielden tevens meetingen voor andere belangstellenden. Dit was een van de manieren 
waarop medewerkers informatie kregen over de VIA-koffer. Ander manieren die gebruikt 
zijn in bet implementatie-traject zijn: flyers, presentatie tijdens 'carrousel' voor medewer
kers van business consultance en een artikel in Capital Volume. Ook is er een spel op 
CD-i ontwikkeld dat bij alle medewerkers wel bekend is onder de naam 'Change angel'. 
Dit spel is ook bij formele bijeenkomsten gespeeld. 
Uit de VIA-kring is per divisie een 'champion' geselecteerd. Zij verspreidden de koffer 
binnen bun divisie. Zij zorgden tevens voor informatie naar topmanagement. Topmanage
ment support was niet echt noodzakelijk. 
Iedereen die een map kreeg, ging ook de bijbehorende opleiding volgen. Dit is niet bij 
alle divisie in gelijke mate gebeurd. 
Op dit moment kunnen mensen met vragen nog steeds terecht bij de champions. De VIA
koffer staat vermeld in de quick reference guide en ook de opleidingen lopen nog. 

De belangrijkste voorwaarden genoemd door de ge'interviewden: 
Organisatie van het project: 
* De coordinatie op overall niveau: over meerdere projecten been. 
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De belangrijkste succesfactoren genoemd door de gei'nterviewden: 
Blijvende betrokkenheid van het management: 
* Betrokkenheid van topmanagement was niet noodzakelijk, maar support van het 

PC-management was wel belangrijk. Zij werden op de hoogte gehouden door de 
champions. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers: 
* De medewerkers zijri gei'nteresseerd gemaakt door de VIA-kring, flyers, bijeen

komsten, artikelen en het spel. 
* Daama konden ze zelf besluiten deel te nemen aan een opleiding. In de opleiding 

kijken ze zelf wat ze bruikbaar vinden. Als ze eenmaal voor hun belangrijke 
dingen gebruiken, dan zullen ze die ook wel blijven gebruiken. 

CONCLUSIES 
* het enige echt belangrijke bij deze operationele verandering is de blijvende 

betrokkenheid van de medewerkers. Dit kan worden bewerkstelligd door de 
voordelen te benadrukken en door te laten zien dat het management betrokken is 
en erachter staat. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de genoemde voorwaarden en succesfacto
ren bij de vier case studies. 

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IAD X X X X X X 

ISM X X X X 

KB X X X X X X X 

VIA X X X 
TaDel 2: V oorwaarden en succestactoren enoemd b1 c e mterv1ews g J 

Voorwaarden: 
1. Project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management/ support 

van topmanagement. 
2. Duidelijke visie op de toekomst. 
3. Passen in de organisatie-strategie. 
4. Project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door de medewerkers. 
5. De te implementeren dienst heeft een duidelijke toegevoegde waarde. 
6. Goede organisatie van het project. 
Succesfactoren: 
7. Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
8. Blijvende betrokkenheid van het management. 
9. Gunstige cultuur. 
10. Nieuwe dienst eigen identiteit geven. 
11. Effectieve communicatie. 
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5.4 Het definitieve model 

Na het bestuderen van enkele praktijk gevallen, werden een aantal dingen duidelijk: 
* Het idee dat motivatie van de medewerkers en betrokkenheid van het management 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

het belangrijkst zijn wordt beaamd. 
Het blijkt dat het belang van de aandacht voor de motivatie van het individu 
afhankelijk van 11 wie heeft er voordeel 11

• De relatie hierbij is: Als er voordeel is 
voor het individu, dan is het individu meer gemotiveerd en is aandacht voor het 
motiveren minder belangrijk. Als er alleen organisatievoordeel is, dan is het 
individu waarschijnlijk minder gemotiveerd en is het belang van aandacht voor het 
motiveren groot. 
Bij Cap Volmac is er niet echt sprake van groepsvorming en tot een groep voelen 
horen. Er is dan ook besloten 'voordeel voor de groep' te schrappen. 
Ook blijkt het juist dat het belang van de betrokkenheid van het management 
afhankelijk van II strategisch of operationeel" . De relatie hierbij is dat een project 
met een strategisch doel topmanagement-support nodig heeft en dat een project met 
een operationeel doel geen topmanagement-support nodig heeft. 
Niet alleen de factor 'wie heeft er voordeel' be'invloedt de motivatie van de 
medewerkers, maar ook de factor 'vrijwillig of verplicht' is van uitgesproken 
belang. Deze factor moet in het definitieve model worden opgenomen. De relatie 
hierbij is dat bij vrijwillige deelname de medewerkers gemotiveerd zijn en dat er 
dus geen extra aandacht nodig is voor de motivatie, maar bij verplichte deelname 
zijn de medewerkers mogelijk niet gemotiveerd en moet er dus wel aandacht 
komen voor het motiveren van de medewerkers. 
Wanneer een verandering een operationele doelstelling heeft, maar de impact voor 
de betrokkenen is groot, dan is er toch support van topmanagement nodig. De 
factor grootte van de impact moet ook in het definitieve model worden opgeno
men. De relatie · hierbij is dat hoe groter de impact voor de betrokkenen hoe meer 
aandacht er nodig is voor de betrokkenheid van het management. 
Omdat binnen Cap Volmac professionals werkzaam zijn, zijn bepaalde oplossingen 
effectiever dan andere. Professionals kenmerken zich door: hechten veel aan 
vakbekwaamheid; werken autonoom; denken op een hoog niveau; zijn erg carriere 
gericht. Een goede oplossing is bijv. inteme behoefte creeren, de vraag uit hun 
zelf laten komen. 
De organisatie rond het project wordt gezien als ondersteuning van de betrokken
heid van het management en de motivatie van de medewerkers. 

Het concept model is naar aanleiding van de case studies aangepast. Niet alleen zijn de 
strategieen specifiek voor Cap Volmac gemaakt, maar ook de assen van de matrix zijn 
veranderd. Factoren die niet van belang zijn bij Cap Volmac werden geschrapt. De 
belangrijkste reden dat deze factoren niet van belang zijn is dat er procedureel veel 
geregeld is bij Cap Volmac met betrekking tot het inrichten en uitvoeren van projecten. 
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Uitgangspunten: 

Model: 

Het succes van een implementatie van een nieuwe dienst is atbankelijk van: 
* de motivatie van de medewerkers; 
* de betrokkenheid van het management; 
* de organisatie van het implementatie-project. 
Het belangrijkste zijn bier de motivatie en de betrokkenheid. 
De organisatie heeft altijd voordeel van de implementatie van een nieuwe dienst 
anders wordt het bij voorbaat al niet ingevoerd. 
Het project is goed georganiseerd. 
In verschillende situaties zijn verschillende implementatie-strategieen van toepas
sing. 

In het model worden projectklassen onderscheiden, waarbij in elke klasse een verschillen
de mate van aandacht nodig is voor de motivatie en voor de betrokkenheid. 
Het model bestaat uit drie matrices. De laatste matrix geeft aan welke voorwaarden en 
succesfactoren belangrijk zijn als je in een bepaalde klasse van de matrix zit. Voor het 
bepalen van de juiste klasse zijn de twee andere matrices beschikbaar. Hierin worden 
projectkenmerken gebruikt om het belang van de aandacht voor de betrokkenheid en de 
motivatie aan te geven. 
De implementatie-strategieen uit de laatste matrix zijn specifiek voor Cap Volmac. Bij een 
andere organisatie zouden de strategieen met name de oplossingen inhoudelijk moeten 
worden aangepast. 
De dimensies van de eerste twee matrices zullen in de meeste organisaties bepalend zijn 
voor het belang van aandacht voor betrokkenheid en motivatie. Dit moet v66r het 
toepassen van het model wel worden geverifieerd. 
Hoe dichter een organisatie een professionele organisatie, zoals Cap Volmac, nadert, hoe 
beter het model zonder aanpassingen toepasbaar zal zijn. 

I deelname I 
voordeel voor 

individu organisatie 

vrijwillig motivatie is hoog, motivatie is gemiddeld, 
aandacht niet aandacht gemiddeld 
noodzakelijk -/- noodzakelijk + /-

verplicht motivatie is gemiddeld, motivatie is laag, 
aandacht gemiddeld aandacht zeer 
noodzakelijk + /- noodzakelijk + / + 

Matnx l: aandacht voor mot1vat1e 

Individu wordt gekozen als er duidelijk persoonlijk voordeel is voor het individu. Er kan 
in dit geval ook organisatievoordeel zijn. 
Organisatie wordt gekozen als er alleen maar voordeel is voor Cap Volmac of als er 
voordeel is voor een divisie. Er is duidelijk geen voordeel voor het individu. 
Vrijwillig wordt gekozen als een medewerker niet mee moet doen met de verandering. 
Verplicht wordt gekozen als een medewerker wel mee moet doen met de verandering. 
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operationeel 

strategisch 

Matnx 2: 

impact voor de betrokkenen 

aandacht voor de be
trokkenheid is geen 
noodzaak -/-

aandacht voor de 
betrokkenheid is 
noodzakelijk + / + 

aandacht voor de betro.1C1Cenne1d 

groot 

aandacht voor de 
betrokkenheid is 
noodzakelijk +I+ 

aandacht voor de 
betrokkenheid is zeer 
noodzakelijk +I+ 

Klein wordt gekozen als de verandering door de betrokkenen niet als ingrijpend wordt 
ervaren. 
Groot wordt gekozen als de verandering als ingrijpend wordt ervaren. 
Operationeel wordt gekozen als de verandering als doel heeft het vergemakkelijken van 
een werkwijze. 
Strategisch wordt gekozen als de verandering van belang is vanuit beleids-oogpunt. 

Met de bovenstaande matrices wordt bepaald hoe noodzakelijk aandacht nodig is voor de 
motivatie en de betrokkenheid. In de volgende matrix wordt aan de hand van de noodza
kelijke aandacht de juiste strategie bepaald. 

aandacht voor aandacht voor motivatie 

betrokkenheid geen noodzaak -/- gemiddeld + /- grote noodzaak + / + 

geen noodzaak implementatie- implementatie- implementatie-
-/- strategie I strategie II strategie III 

grote noodzaak implementatie- implementatie- implementatie-
+I+ strategie IV strategie V strategie VI 

Matnx 3: 1m ilementaue-strate 1een p g 

IM:PLEMENT ATIE-STRA TEGIE I 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij de betrokkenheid van het topmanagement 
en de motivatie beide niet echt een probleem zijn. 
Dit komt omdat de nieuwe dienst een operationele doelstelling heeft en de impact voor de 
betrokkenen is klein. Bovendien biedt de nieuwe dienst voordeel voor het individu en is 
deelname op vrijwillige basis. 
Doordat het voordeel direct merkbaar is voor de medewerkers en zij op vrijwillige basis 
kunnen deelnemen is de acceptatiegraad hoog. Betrokkenheid van het management is geen 
noodzaak. 
Zie als voorbeeld paragraaf 5.3.5 over de VIA-koffer. 
Deze strategie staat uitgeschreven in bijlage 12 
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IMPLEMENT ATIE-STRATEGIE II 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de 
motivatie van de medewerkers. 
De nieuwe dienst heeft een operationele doelstelling en de impact voor de betrokkenen is 
klein. De nieuwe dienst biedt voordeel voor het individu, maar is verplicht of ze biedt 
voordeel voor de organisatie, maar is op vrijwillige basis. 
De acceptatiegraad zal redelijk zijn. In het ene geval omdat er voordeel is voor het 
individu en in het andere geval omdat deelname vrijwillig is. De betrokkenheid van het 
topmanagement is niet belangrijk, omdat de dienst operationeel is en de impact klein. 
Deze strategie staat uitgeschreven in bijlage 13 

IMPLEMENTATIE-STRA TEGIE III 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij veel aandacht nodig is voor de motivatie 
van de medewerkers. 
De nieuwe dienst heeft een operationele doelstelling en de impact voor de betrokkenen is 
klein. De nieuwe dienst biedt alleen voordeel voor de organisatie en deelname is 
verplicht. De acceptatiegraad ligt hierdoor laag. De betrokkenheid van het topmanagement 
is niet noodzakelijk, omdat de dienst operationeel is en de impact klein. 
Deze strategie staat uitgeschreven in bijlage 14. 

IMPLEMENT ATIE-STRATEGIE IV 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij de meeste aandacht uitgaat naar betrokken
heid van het topmanagement. 
De nieuwe dienst heeft een strategisch doelstelling en/ of de impact voor de betrokkenen is 
groot. De nieuwe dienst biedt voordeel voor het individu en is op vrijwillige basis. 
Doordat het voordeel direct merkbaar is voor de medewerkers en zij op vrijwillige basis 
kunnen deelnemen is de acceptatiegraad hoog. De aandacht bij deze verandering moet dan 
ook liggen bij de betrokkenheid van het management. 
Zie als voorbeeld paragraaf 5. 3. 2 over IAD. 
Deze strategie staat uitgeschreven in bijlage 15. 

IMPLEMENTATIE-STRA TEGIE V 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij de meeste aandacht uitgaat naar betrokken
heid van het topmanagement, maar waarbij er ook aandacht nodig is voor de motivatie 
van de medewerkers. 
De nieuwe dienst heeft een strategisch doe ls telling en/ of de impact voor de betrokkenen is 
groot. De nieuwe dienst biedt voordeel voor het individu, maar is verplicht of ze biedt 
voordeel voor de organisatie, maar is op vrijwillige basis. 
De acceptatiegraad zal redelijk zijn. In het ene geval omdat er voordeel is voor het 
individu en in het andere geval omdat deelname vrijwillig is. De betrokkenheid van het 
topmanagement is zeer belangrijk. 
Zie als voorbeeld paragraaf 5. 3. 3 over ISM. 
Deze strategie staat uitgeschreven in bijlage 16. 

IMPLEMENTATIE-STRA TEGIE VI 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij veel aandacht nodig is voor zowel 
betrokkenheid van het topmanagement als de motivatie van de medewerkers. 
De nieuwe dienst heeft een strategisch doelstelling en/of de impact voor de betrokkenen is 

45 



groot. De nieuwe dienst biedt alleen voordeel voor de organisatie en deelname is 
verplicht. De acceptatiegraad ligt hierdoor laag. Bovendien is betrokkenheid van het 
management noodzakelijk omdat de dienst strategisch is en/ of de impact voor de betrok
kenen groot. 
Zie als voorbeeld paragraaf 5.3.4 over de kennisbank. 
Deze strategie staat uitegschreven in bijlage 17. 

Hieronder volgt eerst een tabel (tabel 2) met alle voorwaarden en succesfactoren. In de 
tabel is aangegeven op welke strategieen de voorwaarden en suc:esfactoren betrekking 
hebben. 
De mogelijke oplossingen bij de verschillende strategieen staan in de daarop volgende 
tabel aangegeven (tabel 3). 

voorwaarden en succesfactoren I II III IV V VI 

I Voorwaarde: Organisatie project I 
Passen in organisatie-strategie X X X 

Duidelijke missie, doelstelling X 

Duidelijke organisatiestructuur 

Uitgewerkt tijd-, middelenplan 

Juiste expertise 

Voorwaarde: Betrok. management 

Bel. en noodz. door management X X X 

Support topmanagement X X X X X X 

Voorwaarde: Motivatie medewerkers 

Haalbare visie X X X 

Bel. en noodz. door medewerkers X X 

Toegevoegde waarde van tool X X 

Succesfactor: Organisatie project I I I I I I I 
Effectieve communicatie 

Gunstige cultuur en structuur X X X X X 

Aanpakken problemen 

Goede coordinatie 

Succesfactor: Betrok. management 

Betrokkenheid van management 
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Blijvende betrokkenheid management X X X X X X 

Succesfactor: motivatie medewerkers 

Betrokkenheid medewerkers 

Blijvende betrokkenheid medewerkers X X X X X X 

Hoge acceptatiegraad X 

Weinig weerstand X 

Gemotiveerde medewerkers X X X X 

Eigen identiteit X X 
Tabel 2: Im >lementat1e-strate 1een met b1 ibe 1oreride voorwaarden en succesfactore p g J n 

I II III IV V VI 

01. participatie X X 

02. aandacht ver. gebied X X 

03. machtsposities X X X X X 

04. informeren X X X X X X 

05. coalities managen X X X X X 

06. feedback X X X X X X 

07. taal van de mensen X X X 

08. persoonl. voordeel X X X X X X 

09. tijd geven X X 

10. groepsconsensus 

11. snel resultaat X X X X X X 

12. win-win benadering X X X X 

13. belonen X X 

14. individueel initiatief X X 

15. luisteren X X 

16. training en X X X X 

17. niks opleggen X X X X 

18. inteme behoefte X X X 

19. macht achter tool X X X X X 
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I II III IV V VI 

20. stabiliteit X X 

21. inf onneel gesprek X X X X X X 

22. fonneel gesprek X X X X X X 

23. niet complex 

24. symbolen X X 

25. image X X 

26. tonen betrok. implem. m. X X X X 

27. tonen betrokkenh. man. X X X X X 

28. wij-gevoel X X 

29. voord. opbrengsten X X X X X X 

30. strategisch voordeel X X X X X X 

31. bij de groep horen 

32. continu'iteit X X X 

33. toegankelijkheid X X 

34. exteme behoefte X X X X X X 

35. ambassadeur man. X X 

36. ambassadeur mede. X X 

37. competitie X X 

38. verwachtingsmanagement X X X X 
label 3: Im >lementat1e-strate 1een en de mo ehike o >lossm en p g g J p g 
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HOOFDSTUK 6 AANBEVELINGEN VOOR VITAAL 

6.1 Het model toegepast 

Om gefundeerde aanbevelingen te kunnen doen voor het implementatie-traject van 
VIT AAL, wordt het model toegepast. Als eerst wordt gekeken hoe het VIT AAL-tool 
scoort op de dimensies van de matrices 1. en 2. 
VITAAL levert een tool dat ondersteuning biedt voor de multi-projectmanagers. Het tool 
maakt prestatie-profielen uit gegevens die worden aangeleverd door projectmanagers. De 
projectmanagers moeten hiervoor een aantal formulieren invullen zoals het voorbeeld in 
bijlage 18. Door het invullen van de formulieren krijgt een projectmanager inzicht in 
welke factoren van invloed zijn op bijv. de klanttevredenheid. Ook kan hij beter onder
bouwen waarom hij het gevoel heeft dat bijv. het team het vertrouwen verliest in de 
haalbaarheid van het eindresultaat. De projectmanager zal als hij eenmaal de voordelen 
heeft ontdekt, doordat hij inzicht krijgt in welke factoren extra aandacht behoeven, de 
formulieren gaan gebruiken. Echter bij het aanleveren van gegevens op zich ervaart hij 
geen direct voordeel . 
De projectmanagers moeten de gegevens verplicht aanleveren. 
Uit matrix 1 van het model -aandacht voor motivatie van de medewerkers- is af te lezen 
dat bij verplicht aanleveren van gegevens en bij in eerste instantie voordeel voor de 
organisatie de motivatie van de projectmanagers klein zal zijn. Er moet dus veel aandacht 
komen voor het motiveren van de projectmanagers om gegevens aan te leveren. Op het 
moment dat de projectmanagers voordelen gaan ervaren, dan stijgt de motivatie om het 
tool te gebruiken. Echter nogmaals deze voordelen zijn er niet bij het aanleveren van de 
gegevens. 
Het VIT AAL-project streeft een strategisch doel na, namelijk: het verbeteren van de 
projectbeheersing. 
De impact van de verandering voor de projectmanagers is in sommige gevallen klein, 
omdat de een het tool ziet als een andere manier van cijfers aanleveren, anderzijds is de 
verandering voor sommige groot, omdat het voor hen een nieuwe denktrant is. Uit matrix 
2 -aandacht voor de betrokkenheid van het management- blijkt dan dat de betrokkenheid 
belangrijk is en dat daar aandacht voor moet komen. De betrokkenheid van het middle
management zal echter niet het grootste probleem zijn, omdat zij voordeel heeft bij het 
nieuwe tool. De middle-managers moeten wel zo snel mogelijk erbij betrokken worden, 
zodat ze het tool inderdaad zien als voor hen ontwikkeld. Bovendien moeten ze overtuigd 
worden van hun voordeel. 

VIT AAL komt vanuit het oogpunt van de projectmanagers terecht bij implementatie
strategie VI. Dit houdt in dat motivatie van de medewerkers het grootste probleem is en 
dat er ook aandacht moet zijn voor de betrokkenheid van met name het middle-manage
ment. 

Als strategie VI nader wordt bekeken, dan zijn de volgende voorwaarden voor VIT AAL 
belangrijk: 
I Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het middle-manage

ment. 
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II Support van bet middle-management. 
III Passen in de strategie van de organisatie. 
IV Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door de medewerkers. 
V Een duidelijke, baalbare visie op de toekomst die voor iedereen te begrijpen is. 
VI De te implementeren dienst beeft een duidelijk toegevoegde waarde. 

De volgende succesfactoren zijn van toepassing: 
VII Blijvende betrokkenheid van bet middle-management. 
VIII Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
IX Gemotiveerde medewerkers. 
X Een gunstige macbtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 
XI Nieuwe tool eigen identiteit geven. 

6.2 Aanbevelingen voor de implementatie 

De voorwaarden en succesfactoren voor VITAAL, die zijn genoemd in de vorige para
graaf, moeten op een positieve manier worden bei:nvloed. Hiervoor zijn een aantal 
oplossingen gekozen uit de mogelijke oplossingen die bij strategie VI zijn genoemd. 

Het advies voor VIT AAL om de betrokkenheid van bet middle-management te vergroten, 
is (voor factor I, II en VII): 
Aan de start van de ontwikkeling van een nieuwe dienst: 

1. Voordeel duidelijk maken voor de organisatie, de medewerkers en bet 
management; 

2. Externe beboefte aanwakkeren; 
3. Van elke divisie een ambassadeur onder bet middle-management aanstellen. 

Dit moet al in een vroeg stadium gebeuren, zodat zij zicb 'eigenaar' gaan 
voelen van de nieuwe dienst. 

Gedurende de implementatie: 
4. Een sessie/worksbop organiseren om bet enthousiasme over tebrengen; 
5. De ambassadeurs laten lobbyen; 
6. Middle-management continu informeren. 

Passen in de strategie van de organisatie (voor factor Ill): 
7. Het project past in de strategie van de organisatie dit moet wel voor 

iedereen duidelijk worden gemaakt. Dit kan eenvoudige door bet strategiscb 
voordeel te benadrukken tijdens een presentatie of een artikel over VI
TAAL 

Het advies voor VITAAL om de motivatie van de medewerkers te vergroten, is (voor 
factor IV, VIII en IX): 
Gedurende de implementatie: 

8. Persoonlijk voordeel laten ervaren, namelijk de projectmanager krijgt meer 
inzicbt in welke factoren belangrijk voor bijv . de klanttevredenheid of de 
betrokkenheid van bet team. Een projectmanager ziet welke factoren 
verantwoordelijk zijn voor vertrouwen van bet team in dat bet resultaat 
gebaald zal worden. De projectmanager kan zijn intuitie onderbouwen. 
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9. Continutteit inbouwen; mensen vaak confronteren met de nieuwe dienst 
door middel van artikelen, bijeenkomsten enz.; 

10. De betrokken medewerkers voldoende informeren en feedback geven. Dit 
moet meer direct en formeel gebeuren door de multi-projectmanagers. 

11. Snel met resultaten komen. Al is er nog geen perfect tool klaar, toch moet 
er snel iets bruikbaars kunnen worden getoond aan de multi-projectmana
gers; 

12. Win-win benadering toepassen. De multi-projectmanager wint doordat hij 
eenvoudiger de status van het project ziet, de projectmanager wint doordat 
hij meer inzicht krijgt in de factoren waarop hij kan sturen en de factoren 
waarop zijn project beoordeeld wordt; 

13. Belonen. In de vorm van een positieve beoordeling; 
14. Instructies. De multi-projectmanager moet zijn projectmanagers instrueren 

hoe de formulieren ingevuld gaan worden; 
15. Follow-up garanderen, d. w. z. blijvende en herhaalde aandacht voor het 

aanleveren van gegevens; 
16. Het tonen van betrokkenheid door de directe manager. 

Duidelijke, haalbare visie op de toekomst, die voor iedereen te begrijpen is (voor factor 
V): 

17. Gebruik de taal van de mensen; 
18. Stel een datum vast waarop meetbaar gemaakte doelen gehaald moeten zijn, 

bijv. na de eerste maand dat de formulieren beschikbaar zijn gaat elke 
multi-projectmanager die participeert bij VIT AAL met een zijn projectma
nagers de formulieren invullen. 

Toegevoegde waarde voor de te implementeren dienst (voor factor VI): 
19. Toegevoegde waarde duidelijk maken aan de medewerkers en het manage

ment. Voor het multi-projectmanagement is de toegevoegde waarde dat het 
tool zo veel mogelijk van het huidige werk ondersteund. Voor de project
managers ligt de toegevoegde waarde in het feit dat zij meer inzicht krijgen 
in welke factoren belangrijk zijn in een bepaalde fase bij het uitvoeren van 
het project. 

Gunstige machtsstructuur en cultuur creeren (voor factor X): 
20. Stel platformmanagers aan. 

Nieuwe tool eigen identiteit geven (voor factor XI): 
21. Beeld scheppen van het hulpmiddel bij projectbeheersing, waarmee meerde

re taken die nu al uitgevoerd worden beter ondersteund worden. Bovendien 
biedt het zeer goed inzicht in factoren die de succes van een project 
bepalen. 

6.3 Plan voor de implementatie 

De hierboven vermelde oplossingen moeten worden verwerkt in een plan van aanpak voor 
de implementatie van het tool dat het resultaat zal zijn van VIT AAL. Hieronder volgt een 
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aanzet/ideeen voor dat plan van aanpak. 

Aanzet voor een plan van aanpak voor de implementatie van het VITAAL-tool: 
1) Stel een groep samen van multi-projectmanagers die het tool in de toekomst zullen 
gaan gebruiken. 
Op dit moment is bekend hoe het tool emit ziet, welke gegevens er verzameld gaan 
worden en hoe de gegevens gebruikt gaan worden. Dit is het moment om de multi
projectmanagers-groep samen te stellen. Van elke divisie zou er minstens een en hoog
stens twee managers moeten deelnemen. 
De taken van de groep zijn: 

lobbyen bij het topmanagement; 
meedenken en discussieren over verbeteringen en aanpassingen aan het 
tool; 
uitproberen van het tool samen met hun projectmanagers; 
binnen hun divisie bekendheid geven aan het tool . 

Om ze te motiveren moeten de persoonlijke voordelen duidelijk gemaakt worden. 
Om de groep betrokken te houden zal er snel met resultaten gekomen moeten worden, 
bijv. veranderingen op basis van hun verbeteringsvoorstellen. 

2) Als de multi-projectmanagers-groep voldoende bekendheid heeft met het tool , dan 
zou elke manager afzonderlijk met een van zijn projectmanagers het tool uit moeten 
proberen. Hierbij moeten vooral de voordelen voor de projectmanager duidelijk worden 
gemaakt bijv. dat de projectmanager ziet welke factoren hij moet stliren om de tevreden
heid van Cap Volmac te be1nvloeden. 

3) De nog niet betrokken projectmanagers en multi-projectmanagers moeten ge1nfor
meerd worden door een continue informatiestroom. Dit kan op PC-avonden, een artikel in 
Capital Volume, via inteme mail en originelere ideeen zoals de IAD-frisbee of het 
'change angel-spel'. Deze informatie is om de mensen nieuwsgierig te maken. 

4) Pas wanneer het tool in een werkbare vorm beschikbaar is en het dus door 
iedereen gebruikt kan worden, moeten alle multi-projectmanagers erbij betrokken worden. 
Dit kan het beste gebeuren door de multi-projectmanagers-groep hun ervaringen te laten 
delen met de overige multi-projectmanagers. Er zal waarschijnlijk een training nodig zijn 
waarin ook wordt uitgelegd hoe de projectmanagers erbij betrokken moeten worden. 

5) Als alle multi-projectmanagers zijn ingelicht, dan moet elke multi-projectmanager 
aan zijn projectmanagers leren hoe het tool gebruikt moet worden. Deze begeleiding door 
hun manager werkt tevens motiverend voor de projectmanagers. 

6) Om het blijvend gebruik meer te motiveren zou de multi-projectmanagers-groep de 
eerste tijd , ook nadat iedereen het tool gebruikt, aan kunnen blijven. Zij zouden bijv. eens 
per half jaar kunnen kijken of er factoren ontbreken of te veel zijn. Bovendien zouden ze 
de bruikbaarheid van het tool kunnen evalueren. 
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HOOFDSTUK 7 AANBEVELINGEN VOOR CAP VOLMAC EN 
REFLECTIE OP HET MODEL 

7 .1 Aanbevelingen voor implementaties bij Cap Volmac 

Uit de interviews met mensen van Cap Volmac kwamen de volgende punten in verband 
met implementaties in het algemeen naar voren als zijnde erg belangrijk bij Cap Volmac: 
* Wanneer management-support noodzakelijk is, dan moeten de managers er al in 

een vroeg stadium bij betrokken worden. De beste manier hiervoor is ambassa
deurs aanstellen in elke divisie. Zij moeten al tijdens het ontwikkeltraject inspraak 
krijgen. Ze moeten het project als 'hun kindje' beschouwen. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Wanneer champions -ambassadeurs onder de medewerkers- ingeschakeld worden, 
dan moet dit ook al in een vroeg stadium gebeuren. Bovendien moeten zij goede 
support krijgen van hun manager en moeten zij echt de tijd krijgen om hun 
champion-taak uit te voeren. 
Champions moeten geen tegenstanders van het project zijn. Als echter de ontwik
kelingsfase voorbij is en de dienst breder gei"mplementeerd wordt, dan moeten de 
tegenstanders als eerste worden aangepakt; als eerste worden overtuigd. 

Niet alleen woorden van het management motiveren de medewerkers, maar vooral 
ook hun daden, dus dingen moeten niet alleen met de mond beleden worden. 

Om de mensen betrokken te houden is continuHeit noodzakelijk. Dit wil zeggen 
dat mensen steeds weer iets moeten lezen of horen over de verandering. Bij Cap 
Volmac zijn hier verscheidene middelen voor beschikbaar, zoals: Capital Volume, 
PC-avonden, carrousel-avonden, inteme mail. 

Een nieuwe dienst moet aansluiten bij de huidige manier van werken. Het liefst 
zou de dienst ook al het huidige werk moeten ondersteunen. 

Enkele specifieke motiverende factoren voor de medewerkers van Cap Volmac 
zijn: 

snel met resultaat komen, successen boeken op de korte termijn; 
het tool aantrekkelijk maken om te gebruiken; 
beter kunnen worden op hun vakgebied; 
professionals raken alleen overtuigd door hun eigen ervaring, dus mensen 
zelf laten ervaren; 
geld en eer. 

Na de start moet de follow-up gegarandeerd zijn. Dit wil zeggen dat als de 
medewerkers met veel support en aandacht een verandering in zijn gegaan, deze 
aandacht niet ineens moet weg vallen als de implementatie geslaagd lijkt. 

Produkt moet zichzelf verkopen, om gebruikt te blijven worden. 
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* 

7.2 

Dit rapport of een gedeelte daarvan zou opgenomen kunnen worden in de kennis
bank, zodat deze theorie voor iedereen toegankelijk is en iedereen er zijn voordeel 
mee kan doen. 

Reflectie op bet definitieve model 

7.2.1 Toepasbaarheid voor Cap Volmac 
Op welke manieren is bet hier ontwikkelde model bruikbaar voor Cap Volmac? 
Wanneer er een implementatie-traject moet worden uitgezet voor een project bij Cap 
Volmac dan kan dit model op de volgende manieren ondersteuning bieden: 

Het geeft ten eerste een checklist met risicofactoren in de vorm van voorwaarden 
en succesfactoren (bijlage 4). 
Bovendien is er een opsomming van oplossingen die gebanteerd kunnen worden 
om de voorwaarden en succesfactoren te bei"nvloeden (bijlage 4). 
De drie matrices kunnen gebruikt worden om te bepalen welke voorwaarden en 
succesfactoren extra belangrijk zijn en welke oplossingen geschikt zijn. Het advies 
is om niet te strak aan de verschillende strategieen vast te bouden, maar naar eigen 
inzicht belangrijke dingen emit te pikken ('bet definitieve model' paragraaf 5.4). 
In paragraaf 7 .1 staan bovendien een aantal factoren om rekening mee te bouden 
bij een implementatie-proces bij Cap Vo/mac . 

7 .2.2 Toepasbaarheid voor andere organisaties 
Wat is de bruikbaarbeid voor andere organisaties dan Cap Volmac? 

Ook hier geldt weer dat de lijst met voorwaarden, succesfactoren en oplossingen 
zoals staat vermeld in bijlage vier te gebruiken is als checklist bij het opstellen van 
een implementatie-strategie. 
Wanneer er sprake is van een professionele organisatie, zoals Cap Volmac, dan 
zullen matrices en de implementatie-strategieen zonder aanpassingen evengoed 
bruikbaar zijn als bij Cap Volmac. 
Wanneer we ecbter met een ander soort organisatie te maken bebben, dan moet 
eerst worden geverifieerd of de dimensies van matrix 1. en 2. inderdaad de 
projectkenmerken zijn bet belang van aandacht voor de betrokkenheid en de 
motivatie bepalen. Zo niet, dan moeten de dimensies worden aangepast. Als de 
dimensies wel de bepalende kenmerken zijn, dan kan met bebulp van de matrices 
1. en 2. de positie in matrix 3. worden bepaald. 
Matrix 3. blijft betzelfde evenals de voorwaarden en succesfactoren die bij de 
strategieen boren. Wat niet bij elke organisatie betzelfde is, zijn de mogelijke 
oplossingen. De oplossingen die nu genoemd staan onder de strategieen zijn 
gericht op professionals. Iedere organisatie moet voor zichzelf bepalen welke 
oplossingen effectief zijn binnen de organisatie. HieIVoor is de lijst in bijlage vier 
bruikbaar, maar deze kan zeker nog aangevuld worden. 
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7 .2.3 Opmerkingen over bet model 

* 

* 

* 

N iet alle gei'.nventariseerde voorwaarden en succesfactoren worden genoemd bij de 
implementatie-strategieen. Dit is te zien in tabel 2. Deze factoren staan toch 
genoemd, omdat ze van toepassing kunnen zijn bij een andere organisatie. 
Ook niet alle gei'.nventariseerde oplossingen worden genoemd bij de implementatie
strategieen, zie tabel 3. Deze factoren staan om dezelfde reden als hierboven toch 
genoemd in de tabel. 
Ik wil nogmaals benadrukken dat er niet te zeer aan het model vast gehouden moet 
worden, maar dat dit model een leidraad is, waar naar eigen inzicht relevante 
zaken uit gehaald kunnen worden. 
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BIJLAGEN 



BIJLAGE 1 PRODUKTIVITEITSMANAGEMENT 

Het produktiviteits- en voortgangsmanagement bestaat uit verschillende stappen. 

schatten 
De eerste schattingen worden gemaakt in de offerte fase, meestal op basis van FPA of een 
WBS. Er worden gemiddelde waarden gebruikt om tot een planning te komen. Hierbij 
zouden ervaringscijfers handig zijn, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Bij maken van het plan van aanpak wordt weer geschat. Dit gebeurt op basis van de 
ervaringen van de projectmanager en soms op basis van FPA. 
Voor het scbatten is geen procedure aanwezig. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
bistoriscbe gegevens of ESTEEM. 

afspraken maken 
Het resultaat van de contract-fase is een afspraak met de klant, vastgelegd in bet contract. 
Het geplande verloop van een project wordt door de projectmanager vastgelegd in bet 
plan van aanpak. Het opstellen hiervan gebeurt op basis van ervaringen en door bet 
informeren bij mensen met ervaringen in dat soort projecten. 

tussentijdse rapportage 
De rapportage van projectmanager naar PC-manager is standaard. De frequentie is 
wisselend van een keer per week tot een keer per maand. Elke rapportage wordt in een 
gesprek tussen de PC-manager en de projectmanager toegelicbt. 
De PC-manager stuurt de rapportage door naar bet kwaliteitsbureau. Zij bepalen de status 
van een project. Het kwaliteitsbureau stuurt in alle gevallen een overzicbt/samenvatting 
van de voortgangsrapportages naar de Capability Development Manager. 

terugkoppeling 
Er vindt alleen negatieve terugkoppeling plaats van de PC-manager naar de projectmana
ger. Dit wil zeggen dat de project manager alleen feedback krijgt als hij tijds- of 
budgetoverschrijdingen heeft. 

aanpassen afspraken 
De projectmanager past de planning aan op basis van ervaringen (gevoelsmatig) niet op 
basis van bistorische gegevens. 
Er is een procedure "wijzigen van project afspraken", die naar wens verloopt. 

eindrapportage 
Hiervoor wordt geen tijd uitgetrokken in het projectplan. 

evaluatie 
Bij grote projecten wordt er met de klant geevalueerd. 
Inteme evaluaties worden uitgevoerd door de projectmanager en enkele projectleden. De 
rapportage gaat naar Division Quality Management, zodat zij aan de hand biervan 
eventueel bet kwaliteitssysteem kunnen aanpassen. Deze evaluaties zijn meestal kwalita
tief. 

58 



BIJLAGE 2 RISICOMANAGEMENT 

Dit boudt in volgens "Begrippen in Perform": Een verzameling technieken voor bet 
identificeren, waarderen, structureren, reduceren en bewaken van risico's. 

risico-identificatie en analyse 
Tijdens bet offerte-traject vindt de eerste risico-identificatie en -analyse plaats door de 
account manager en een vertegenwoordiger van de PC-manager. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van bet tool Assessment of Commercial Exposure (ACE) of van bet tool 
VAST voor bet scbatten van risico' s. Ook zijn er cbecklisten, maar deze worden meestal 
niet gebruikt. In de offerte worden de risico-items neergezet en een risico-toeslag 
verwerkt. 
Tijdens bet reviewen van bet contract beoordelen de divisie controller, de MDU manager, 
de kwaliteitsmanager en de PC-manager onder andere de risico's. 
Voordat een projectmanager een project accepteert zal hij ook eerst de risico' s identifice
ren en analyseren, om daarna te beslissen onder welke condities hij bet project uitvoert. 
Een tool dat biervoor bij grote projecten wordt gebruikt, is dat van Hoskyns. 
Tijdens de uitvoering kan de projectmanager de risico' s vermelden in de standaard 
voortgangsrapportage. 

risico-prioriteitsstelling 
Hier is niks over gezegd. 

risico-reductie 
Het plan van aanpak wordt zo ingericbt dater minder risico's zijn. 
Naar aanleiding van de beoordeelde risico's bij bet reviewen worden stappen ondemomen 
ter reductie van die risico' s. 
Als de projectmanager risico's vermeldt in de voortgangsrapportage, kan bij ook een 
voorstel doen voor reductie van de risico's. In overleg met de PC-manager worden dan 
stappen afgesproken voor reductie van de risico's. 
De projectmanager is verantwoordelijk voor reductie van de risico' s binnen bet project en 
de PC-manager voor de daar buiten vallende risico's. 

risico-monitoring 
Tijdens de uitvoering van een project worden de in bet offerte stadium gei'dentificeerde 
risico's nauwelijks meer bewaakt. Alleen tijdens een audit worden ze nog eens nagelopen. 
Dit gebeurt gemiddeld genomen eens per drie maanden. 
Tijdens werkoverleg wordt er wel impliciet rekening gebouden met risico' s. 
Sommige multi-projectmanagers verwacbten in elke standaard voortgangsrapportage een 
"top drie" van risico-factoren. 

eindrapportage 
Dit wordt niet gedaan. 

evaluatie 
Na afloop van een project vindt er geen evaluatie plaats met betrekking tot risico' s. 
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BIJLAGE 3 KW ALITEITSMANAGEMENT 

Dit houdt in volgens "Begrippen in Perform": Alle activiteiten van de managementfunctie 
die het kwaliteitsbeleid, de -doelen en -verantwoordelijkheden bepalen, en deze ten 
uitvoer brengen onder andere door middel van kwaliteitsplanning, -borging en -verbete
ring, binnen het kader van een kwaliteitssysteem. 

Er wordt voomamelijk gestuurd op proceskwaliteit en niet op produktkwaliteit. 
Voor het controleren en beheersen van de produkt- en proceskwaliteit zijn verschillende 
standaard procedures, zoals produkt- , proces-, contract- en managementaudit. Ook op het 
kwaliteitssysteem worden audits gedaan. 

De kwaliteitshandboeken, die afstammen van 'het handboek', verschillen niet wezenlijk 
van elkaar. Hoogstens staat in sommige handboeken het een wat uitgebreider dan in het 
ander. 

produktkwaliteit 

definieren 
De kwaliteitseisen worden bij het maken van de offertes gedefinieerd. De functionele 
specificaties krijgen de meeste aandacht. 

specificeren 
Nadere specificatie van de kwaliteitseisen vindt meestal niet plaats; het blijft in algemene 
termen. 

ontwerpen en implementeren 
Het beoordelen van de produktkwaliteit gebeurt binnen het project door de projectleden 
die het produkt zelf niet hebben gemaakt. Dit kan gebeuren door testen dan wel reviewen. 
Produkt-audits worden alleen gehouden, als er sprake is van een vervolg project. 

De tevredenheid van de klant over het produkt kan in betere banen geleid worden door 
met de klant te praten over wensen en mogelijkheden: het verwachtingsmanagement. 

proceskwaliteit 

definieren 
Procedures voor het maken van een offerte, een plan van aanpak en andere documenten 
staan beschreven in het kwaliteitshandboek. Door tijdsdruk worden deze procedures 
weleens niet gebruikt. 

specificeren 
Normen voor het plan van aanpak komen uit het kwaliteitshandboek. Het plan van aanpak 
is de norm voor het project. Door deze werkwijze is het plan van aanpak de beschrijving 
van het kwaliteitssysteem voor het project. 

60 



controleren 
Het borgen van de proceskwaliteit gebeurt door de PC-manager als hij het plan van 
aanpak reviewt en door de kwaliteitsmanager als hij de projectmanagement-audits 
uitvoert. De wijze van reviewen gebeurt echter niet systematisch genoeg. 
De gegevens met betrekking tot proceskwaliteit worden door middel van de voortgangs
rapportage aan multi-projectmanagement gerapporteerd. 

evalueren 
Er worden evaluaties gehouden op basis waarvan het kwaliteitssysteem wordt aangepast. 
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BIJLAGE 4 VOORWAARDEN EN SUCCESFACTOREN 
bij de implementatie van een nieuwe dienst in bet algemeen. De factoren komen uit de 
volgende literatuur: 

Cap Volmac, "Managing projects, risico management", 1995, Cap Volmac 
holding, Utrecht. 
B. W. Boehm, "Software risk management: principles and practices", IEEE 
software. jan 1991 pagina 32-41. 
J.R. Meredith en S.J. Mantel, "Project management: a managerial approach", 
1985, John Utley & Sons, Canada. 

Voorwaarden bij het implementatie-proces (voorat): 
Organisatie van het project 
* Passen in de strategie van de organisatie. 
* Een duidelijke missie, doelstellingen en afbakening. 
* Een duidelijke organisatie-structuur rond bet implementatie-proces. 
* Een goed uitgewerkt tijd- en middelenplan voor bet implementatie-traject, met 

voldoende details, voldoende budget en voldoende middelen. 
* Het aanwenden van de juiste expertise. 

Betrokkenheid van het management 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management. 
* Support van topmanagement. 

Motivatie van de medewerkers 
* Een duidelijke, haalbare visie op de toekomst, voor iedereen te begrijpen. 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door alle medewerkers. 
* De te implementeren dienst heeft een duidelijke toegevoegde waarde. 

Succesfactoren voor een goede afloop van bet implementatie-proces: 
Organisatie van het project 
* Effectieve communicatie binnen bet projectteam en met de betrokkenen. 
* Een gunstige machtstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 
* Het tijdig identificeren en aanpakken van onverwachte problemen. 
* Goede coordinatie van bet project. 

Betrokkenheid van het management 
* Betrokkenheid van bet management. 
* Blijvende betrokkenheid van bet management. 
* Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 

Motivatie van de medewerkers 
* Betrokkenheid van de medewerkers. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Hoge acceptatiegraad (veranderingsbereidheid). 
* Weinig weerstand. 
* Gemotiveerde medewerkers. 
* Nieuwe dienst eigen identiteit geven. 
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* Een gunstige machtstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 

Oplossingen uit de literatuur: 
01. De medewerkers laten participeren en verantwoordelijkheid geven in het proces. 
02. Aandacht voor het verandergebied. Dit is de omgeving met de mensen die met de 

verandering moeten werken. 
03. De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken. 
04. De medewerkers en het management voldoende informeren. 
05. Mana gen van coalities. 
06. Het geven van feedback. 
07. De taal van de mensen spreken. 
08. Persoonlijke voordeel voor de medewerkers of groepsvoordeel laten zien. 
09. Mensen de tijd geven. 
10. Zorgen voor groep consensus, groepsbesluitvorming. 
11. Snel met resultaten komen. 
12. Win-win benadering toepassen. 
13. Belonen. 
14. lndividueel initiatief aanmoedigen. 
15. Naar iedereen luisteren. 
16. Trainingen, workshops en opleidingen. 
17. Geen dingen opleggen, maar zorgen dat het vanuit de medewerkers zelf komt. 
18. lnteme behoeften creeren. 
19. Zorgen dat mensen met macht zich achter de nieuwe dienst (verandering) scharen. 
20. Stabiliteit inbouwen. 
21. Inf ormele discussies 
22. Formele bijeenkomsten. 
23. Gebruik van symbolen. 
24. Niet te complex maken voor de medewerkers; in kleinere stapjes kennis maken, 

gebruiken en toepassen. 
25. Juiste image. 
26. Het tonen van betrokkenheid door de 'implementatie-manager'. 
27. Het tonen van betrokkenheid door het management. 
28. Creeren van een 'wij-gevoel'. 
29. Voordeel uitdrukken in opbrengsten. 
30 Strategisch voordeel duidelijk maken. 
31. Mensen bij een groep laten horen. 

Oplossingen genoemd door mensen van Cap Volmac: 
32. Continu'iteit inbouwen. 
33. Toegankelijkheid. 
34. Exteme behoefte creeren. 
35. Aanstellen van ambassadeurs onder de managers. 
36. Aanstellen van ambassadeurs onder de medewerkers. 
37. Competitie inbouwen. 
38. Verwachtingsmanagement. 

Deze factoren zijn in onderstaande matrix afgezet tegen de drie factoren die zijn onder
scheiden als de factoren die van invloed zijn op het succes van een implementatie. 
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I I 
organisatie betrokken- motivatie 
project heid 

01. participatie X 

02. aandacht ver. gebied X 

03. machtsposities X 

04. informeren X X X 

05 . coalities managen X 

06. feedback X X 

07. taal van de mensen X X X 

08. persoonl. voordeel X 

09. tijd geven X 

10. groepsconsensus X 

11. snel resultaat X X 

12. win-win benadering X 

13. belonen X 

14. individueel initiatief X 

15. luisteren X X 

16. training en X 

17. niks opleggen X 

18. inteme behoefte X 

19. macht achter tool X X X 

20. stabiliteit X X 

21 . inf ormeel gesprek X X X 

22. formeel gesprek X X X 

23. niet complex X 

24. symbolen X 

25. image X 

26. betrok. implem. m. X 

27 . betrokkenh. man. X 

28. wij-gevoel X 
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organisatie betrokken- motivatie 
project heid 

29. voord. opbrengsten X 

30. strategisch voordeel X 

31. bij de groep horen X 

32. continui"teit X 

33. toegankelijkheid X 

34. exteme behoefte X X 

35. ambassadeur man. X 

36. ambassadeur mede. X 

37. competitie X 

38. verwachtingsmana- X 
gement 
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BIJLAGE 5 HET MODEL VAN HARVEY EN BROWN 

I caregory I 
types of intervention 

Individual Team Intergroup Organization 

Behavior Laboratory Team building Intergroup Goal setting 
learning Process consul- development Survey feedback 

Career planning tation Third-party Action research 
Stress Quality control intervention Quality of work 

management Role negotiation Process life 
Management by Role analysis consultation 

objectives Goal setting Organization 
Goal setting Third-party mirror 
Quality of work intervention 

life 

Structu- Job enrichment Job enrichment Job enrichment Survey feed 
ral Stess Team building Goal setting back 

management Quality circles Action research 
Quality of work Role analysis Quality of work 

life Self-managed life 
Management by workteams 

objectives 

Techni- Job design Job design Job design Survey feed 
cal back 

Action research 
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BIJLAGE 6 CONCEPT IMPLEMENT ATIE-STRA TEGIE I 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een operationele doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor bet individu en waarbij geen support van topmanagement noodzakelijk is. 
Ondersteuning door bet management is geen noodzaak en de acceptatiegraad is boog, door 
bet persoonlijke voordeel voor bet individu. De blijvende betrokkenheid van de medewer
kers is bet meest belangrijk. 

Voorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Passen in de strategie van de organisatie. 
* Het aanwenden van de juiste expertise. 
* De te implementeren dienst beeft een duidelijke toegevoegde waarde. 

Succesfactoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Gemotiveerde medewerkers. 

Oplossingen: 
Blijvende betrokkenheid van de medewerkers en gemotiveerde medewerkers: 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

De medewerkers voldoende informeren en feedback geven. 
De taal van de medewerkers spreken. 
Persoonlijk voordeel voor de medewerkers laten zien. 
Mensen de tijd geven. 
lndividueel initiatief aanmoedigen. 
Naar iedereen luisteren. 
Opleidingen. 
Inteme behoefte creeren, dus geen dingen opleggen. 
Inf ormele discussies 
Het tonen van betrokkenheid door de 'implementatie-manager': 
Continui:teit inbouwen. 
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BIJLAGE 7 CONCEPT IMPLEMENTATIE-STRATEGIE II 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een operationele doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor de groep en waarbij geen support van topmanagement noodzakelijk is. 
Support door het management is geen noodzaak. Er is geen direct voordeel voor het 
individu, maar wel voor de groep. De nadruk komt dus te liggen op het groepsgevoel en 
de betrokkenheid van de medewerkers. 

V oorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Passen in de strategie van de organisatie. 
* Het aanwenden van de juiste expertise. 
* De te implementeren dienst heeft een duidelijke toegevoegde waarde. 

Succesfactoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Blijvende betrokkenheid van de directe manager. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Hoge acceptatiegraad. 
* Gemotiveerde medewerkers. 

Oplossingen: 
Blijvende betrokkenheid van de directe manager. 
* Voordeel duidelijk maken voor zijn medewerkers en voor zichzelf. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers, gemotiveerde medewerkers en hoge 
acceptatiegraad: 
* De medewerkers voldoende informeren en feedback geven. 
* De taal van de medewerkers spreken. 
* Voordeel voor de groep duidelijk maken. 
* Mensen de tijd geven. 
* Zorgen voor groep consensus, groepsbesluitvorming. 
* Win-win benadering toepassen. 
* Naar iedereen luisteren. 
* Workshops. 
* Training en opleiding in groepsverband. 
* Geen dingen opleggen, maar zorgen dat de vraag vanuit de medewerkers zelf 

komt. 
* Inteme behoeften creeren. 
* Inf ormele discussies en formele bijeenkomsten. 
* Medewerkers moeten zich bij een groep voelen horen. 
* Het tonen van betrokkenheid door de implementatie-manager: 
* Continui:teit inbouwen. 
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BIJLAGE 8 CONCEPT IMPLE1\1ENT ATIE-STRA TEGIE III 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een operationele doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor de organisatie en waarbij geen support van topmanagement noodzakelijk is. 
Doordat er geen persoonlijk voordeel is voor de medewerkers is de acceptatiegraad laag. 
De belangrijkste succesfactor is de acceptatiegraad te verhogen. 

V oorwaarden: 
De specifieke voorwaarde is : 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management. 
* Support van topmanagement. 
* De te implementeren dienst heeft een duidelijke toegevoegde waarde . 

Succesf actoren: 
De specifieke succesfactor is: 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Gemotiveerde medewerkers. 

Oplossingen: 
Support van topmanagement: 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategisch voordeel duidelijk maken. 
* Exteme behoefte aanwakkeren. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers en gemotiveerde medewerkers: 
* De medewerkers laten participeren en verantwoordelijkheid geven in het proces. 
* De medewerkers voldoende informeren en feedback geven. 
* De taal van de medewerkers spreken. 
* Snel met resultaat komen. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Belonen. 
Naar iedereen luisteren. 
Trainingen en opleidingen. 
Informele discussies. 
Het tonen van betrokkenheid door de implementatie-manager en het management. 
Uitdaging ervan maken, bijv . in de vorm van een competitie. 
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BIJLAGE 9 CONCEPT IMPLEMENT ATIE-STRATEGIE IV 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een strategische doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor het individu en waarbij betrokkenheid van het management noodzakelijk is. 
Doordat het voordeel direct merkbaar is voor de medewerkers is de acceptatiegraad hoog. 
De aandacht bij deze verandering moet dan ook liggen bij de betrokkenheid van het 
management. 

V oorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Passen in de strategie van de organisatie. 
* Duidelijke missie, visie op de toekomst, die voor iedereen te begrijpen is. 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management. 
* Support van topmanagement. 

Succesfactoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 
* Blijvende betrokkenheid van het management. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Nieuwe dienst eigen identiteit geven. 

Oplossingen: 
Support van het topmanagement 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategisch voordeel duidelijk maken. 
* Exteme behoeften aanwakkeren. 

Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 
* De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken. 
* Coalities managen. 
* Zorgen dat mensen met macht zich achter de nieuwe dienst (verandering) scharen. 

Blijvende betrokkenheid van het management: 
* Een aantal managers als ambassadeurs 'aanstellen', zodat zij zich eigenaar voelen. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers: 
* Persoonlijk voordeel voor de medewerkers laten zien. 
* Snel met resultaten komen. 
* Geen dingen opleggen, maar zorgen dat de vraag vanuit de medewerkers zelf 

komt. 

* 
* 

Fonnele bijeenkomsten, infonnele discussies. 
Verwachtingsmanagement. 

Nieuwe dienst eigen identiteit geven: 
* Gebruik van symbolen. 
* Juiste image. 
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BIJLAGE 10 CONCEPT IMPLEMENTATIE-STRATEGIE V 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een strategische doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor de groep en waarbij topmanagement support noodzaak is. 
Doordat er directe voordelen voor de groep zijn, moet een individu zich tot een bepaalde 
groep voelen horen, zodat er een (schijnbaar) voordeel voor hem ontstaat. 

V oorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Passen in de strategie van de organisatie. 
* Duidelijke missie, visie op de toekomst, die voor iedereen te begrijpen is. 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management. 
* Support van topmanagement. 

Succesfactoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 
* Blijvende betrokkenheid van het management. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Gemotiveerde medewerkers. 
* Nieuwe dienst eigen identiteit geven. 

Oplossingen: 
Support van topmanagement: 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategisch voordeel duidelijk maken. 
* Exteme behoeften aanwakkeren. 

Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren: 
* De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken. 
* Coalities managen. 
* Zorgen dat mensen met macht zich achter de nieuwe dienst (verandering) scharen. 

Blijvende betrokkenheid van bet management: 
* Een aantal managers als ambassadeurs 'aanstellen', zodat zij zich eigenaar voelen. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers en gemotiveerde medewerkers: 
* De medewerkers la ten participeren en verantwoordelijkheid geven in bet proces. 
* De medewerkers voldoende informeren en feedback geven. 
* Voordeel voor de groep duidelijk maken. 
* Medewerkers moeten zich bij een groep voelen horen; groepsgevoel creeren. 
* Zorgen voor groep consensus, groepsbesluitvorming. 
* Snel met resultaat komen. 
* Workshops. 
* Training en opleiding in groepsverband. 
* Geen dingen opleggen, maar zorgen dat de vraag vanuit de medewerkers zelf 

komt. 
* lnteme behoeften creeren. 
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* Informele discussies en formele bijeenkomsten. 

Nieuwe dienst eigen identiteit geven: 
* Gebruik van symbolen. 
* Juiste image. 
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BIJLAGE 11 CONCEPf IMPLEMENTATIE-STRATEGIE VI 
Er wordt een nieuwe dienst vanuit een strategische doelstelling ingevoerd, die voordeel 
biedt voor de organisatie en waarbij topmanagement support noodzaak is. 
Doordat er geen direct voordeel is voor het individu, zal de acceptatiegraad laag zijn. Het 
belangrijkste is hier het voor de medewerkers aantrekkelijk maken mee te gaan met de 
verandering . 

Voorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Passen in de strategie van de organisatie. 
* Duidelijke missie, visie op de toekomst, die voor iedereen te begrijpen is . 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management. 
* support van topmanagement. 

Succesfactoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 
* Blijvende betrokkenheid van het management. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Nieuwe dienst eigen identiteit geven. 

Oplossingen: 
Support van het topmanagement: 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategisch voordeel duidelijk maken. 
* Exteme behoefte aanwakkeren. 

Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren: 
* De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken. 
* Mana gen van coalities . 
* Zorgen dat mensen met macht zich achter de nieuwe dienst scharen. 

Blijvende betrokkenheid van het management: 
* Een aantal managers als ambassadeurs 'aanstellen' , zodat zij zich eigenaar voelen. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers: 
* De medewerkers laten participeren en verantwoordelijkheid geven in het proces. 
* De medewerkers voldoende informeren en feedback geven. 
* De taal van de medewerkers spreken. 
* Mensen de tijd geven. 
* Snel met resultaat komen. 
* 

* 
* 

* 
* 

Win-win benadering toepassen. 
Belonen. 
Individueel initiatief aanmoedigen. 
Naar iedereen luisteren. 
Trainingen en opleidingen. 
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* 

* 
* 
* 

Informele discussies en formele bijeenkomsten. 
Het 'wij-gevoel' creeren. 
Verwachtingsmanagement. 
Uitdaging ervan maken, bijv. in de vorm van een competitie. 

Eigen identiteit geven: 
* Gebruik van symbolen. 
* Corporate image. 
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BIJLAGE 12 IMPLEMENT ATIE-STRA TEGIE I 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij de betrokkenheid van bet topmanagement 
en de motivatie beide niet ecbt een probleem zijn. 
Dit komt omdat de nieuwe dienst een operationele doelstelling beeft en de impact voor de 
betrokkenen is klein. Bovendien biedt de nieuwe dienst voordeel voor bet individu en is 
deelname op vrijwillige basis. 
Doordat bet voordeel direct merkbaar is voor de medewerkers en zij op vrijwillige basis 
kunnen deelnemen is de acceptatiegraad boog. Betrokkenheid van bet management is geen 
noodzaak. 
Zie als voorbeeld paragraaf 5.3.5 over de VIA-koffer. 

V oorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Organisatie van bet project. 
* Support van bet management. 

Succesfactoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Blijvende betrokkenheid van de directe manager. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 

Mogelijke oplossingen: 
Support van bet management: 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategiscb voordeel duidelijk maken. 
* Exteme beboefte aanwakkeren. 

Blijvende betrokkenheid van de directe manager: 
* Voordeel duidelijk maken voor zijn medewerkers en voor zichzelf. 
* Een sessie of workshop organiseren. 
* Manager voldoende informeren. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers: 
* De medewerkers voldoende informeren en feedback geven. 
* Persoonlijk voordeel voor de medewerkers laten zien. 
* Snel met resultaten komen. 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

Geen dingen opleggen, maar zorgen dat de vraag vanuit de mensen zelf komt. 
lnteme beboefte creeren. 
Formele bijeenkomsten en informele discussies . 
Het tonen van betrokkenheid door de 'implementatie-manager. 
Het tonen van betrokkenheid door bet management. 
Continuiteit inbouwen; mensen vaak met de verandering confronteren. 
Follow-up garanderen. 
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BIJLAGE 13 IMPLEMENT ATIE-STRA TEGIE II 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de 
motivatie van de medewerkers. 
De nieuwe dienst heeft een operationele doelstelling en de impact voor de betrokkenen is 
klein. De nieuwe dienst biedt voordeel voor het individu, maar is verplicht of ze biedt 
voordeel voor de organisatie, maar is op vrijwillige basis. 
De acceptatiegraad zal redelijk zijn. In het ene geval omdat er voordeel is voor het 
individu en in het andere geval omdat deelname vrijwillig is. De betrokkenheid van het 
topmanagement is niet belangrijk, omdat de dienst operationeel is en de impact klein. 

V oorwaarden: 
De specifieke voorwaarde is: 
* Organisatie van het project. 
* Support van het management. 
* Een duidelijke, haalbare visie op de toekomst voor iedereen te begrijpen. 

Succesf actoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Blijvende betrokkenheid van de directe manager. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Gemotiveerde medewerkers. 
* Gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 

Mogelijke oplossingen: 
Support van het management: 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategisch voordeel duidelijk maken. 
* Exteme behoefte aanwakkeren. 

Een duidelijke, haalbare visie op de toekomst voor iedereen te begrijpen: 
* Gebruik de taal van de mensen. 
* Stel een datum vast waarop meetbaar gemaakte doelen gehaald moeten zijn. 

Blijvende betrokkenheid van de directe manager. 
* Voordeel duidelijk maken voor zijn medewerkers en voor zichzelf. 
* Een sessie of workshop organiseren. 
* Manager voldoende infonneren. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers en gemotiveerde medewerkers: 
* De medewerkers voldoende infonneren en feedback geven. 
* Snel met resultaten komen. 

* 
* 
* 

* 

* 

Win-win benadering toepassen. 
Persoonlijk voordeel aan de medewerker laten zien. 
Training en opleiding. 
Geen dingen opleggen, maar zorgen dat de vraag vanuit de medewerkers zelf 
komt. 
lnteme behoeften creeren. 
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* 
* 
* 
* 

lnfonnele discussies en fonnele bijeenkomsten. 
Het tonen van betrokkenheid door de implementatie-manager: 
Het tonen van betrokkenheid door het management. 
Follow-up garanderen. 

Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren: 
* De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken, bijv. platformmana

gers en champions . 
* Managen van coalities. 

* Zorgen dat mensen met macht zich achter de nieuwe dienst scharen. 

77 



BIJLAGE 14 IMPLEMENT ATIE-STRA TEGIE III 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij veel aandacht nodig is voor de motivatie 
van de medewerkers. 
De nieuwe dienst heeft een operationele doelstelling en de impact voor de betrokkenen is 
klein. De nieuwe dienst biedt alleen voordeel voor de organisatie en deelname is 
verplicht. De acceptatiegraad ligt hierdoor laag. De betrokkenheid van het topmanagement 
is niet noodzakelijk, omdat de dienst operationeel is en de impact klein. 

V oorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Support van het management. 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door de medewerkers. 
* Een duidelijke, haalbare visie op de toekomst, voor iedereen te begrijpen. 
* De te implementeren dienst heeft een duidelijke toegevoegde waarde. 

Succesfactoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Blijvende betrokkenheid van de directe manager. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Gemotiveerde medewerkers. 

* 
* 

Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 
Nieuwe dienst eigen identiteit geven. 

Mogelijke oplossingen: 
Support van het management: 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategisch voordeel duidelijk maken. 
* Exteme behoefte aanwakkeren. 

Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door de medewerkers, blijvende 
betrokkenheid van de medewerkers en gemotiveerde medewerkers: 
* Persoonlijk voordeel op de lange termijn laten zien, bijv. goed voor de carriere. 
* Toegankelijk maken. 
* Continui'teit inbouwen; mensen vaak confronteren met de verandering. 
* De medewerkers laten participeren en verantwoordelijkheid geven in het proces. 
* Ambassadeurs onder de medewerkers aanstellen (champions). 
* De medewerkers voldoende informeren en feedback geven. 
* Mensen de tijd geven. 
* Snel met resultaat komen. 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

Win-win benadering toepassen. 
Belonen. 
lndividueel initiatief aanmoedigen. 
Naar iedereen luisteren. 
Trainingen en opleidingen. 
lnformele discussies en formele bijeenkomsten. 
Het 'wij-gevoel' creeren. 
Verwachtingsmanagement. 
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* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Uitdaging ervan maken, bijv . in de vorm van een competitie. 
Follow-up garanderen. 
Het tonen van betrokkenheid door de implementatie-manager. 
Het tonen van betrokkenheid door het management. 
Aandacht hebben voor het verandergebied. 
Zorgen voor mensen met macht achter het tool. 
Stabiliteit inbouwen. 

Duidelijke, haalbare visie op de toekomst voor iedereen te begrijpen: 
* Gebruik de taal van de mensen. 
* Stel een datum vast waarop meetbaar gemaakte doelen gehaald moeten zijn. 

De te implementeren dienst heeft een duidelijke toegevoegde waarde: 
* Benadruk het persoonlijk en organisatie voordeel. 

Blijvende betrokkenheid van de directe manager: 
* Voordeel duidelijk maken voor zijn medewerkers en voor zichzelf. 
* Sessie of workshop organiseren. 
* Manager voldoende informeren. 

Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren: 
* De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken, bijv. platformmana-

gers en champions. 

* Managen van coalities. 

* Zorgen dat mensen met macht zich achter de nieuwe dienst scharen. 

Nieuwe dienst eigen identiteit geven: 
* Gebruik van symbolen. 
* Gebruik van symbolen. 
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BIJLAGE 15 IMPLEMENT ATIE-STRATEGIE IV 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij de meeste aandacht uitgaat naar betrokken
heid van het topmanagement. 
De nieuwe dienst heeft een strategisch doelstelling en/of de impact voor de betrokkenen is 
groot. De nieuwe dienst biedt voordeel voor het individu en is op vrijwillige basis. 
Doordat het voordeel direct merkbaar is voor de medewerkers en zij op vrijwillige basis 
kunnen deelnemen is de acceptatiegraad hoog. De aandacht bij deze verandering moet dan 
ook liggen bij de betrokkenheid van het management. 
Zie als voorbeeld paragraaf 5. 3. 2 over IAD. 

Voorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management. 
* Support van topmanagement. 
* Passen in de strategie van de organisatie. 

Succesfactoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Blijvende betrokkenheid van het management. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 

Mogelijke oplossingen: 
Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management en support 
van het topmanagement: 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategisch voordeel duidelijk maken. 
* Exteme behoeften aanwakkeren. 
* Een sessie of workshop organiseren. 

Passen in de strategie van de organisatie: 
* Duidelijk maken aan de betrokkenen dat de implementatie past in de strategie . 
* Strategie zo nodig aanpassen. 

Blijvende betrokkenheid van het management: 
* Een aantal managers als ambassadeurs 'aanstellen', zodat zij zich eigenaar voelen. 
* Verwachtingsmanagement. 
* Het management gei"nformeerd houden. 

Blijvende betrokkenheid van de medewerkers: 
* Persoonlijk voordeel voor de medewerkers laten zien. 
* Snel met resultaten komen. 
* 

* 

* 
* 

Medewerkers informeren en feedback geven. 
Geen dingen opleggen, maar zorgen dat de vraag vanuit de medewerkers zelf 
komt. 
Formele bijeenkomsten, informele discussies. 
Verwachtingsmanagement. 
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* Follow-up garanderen. 

Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 
* De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken bijv. platformmana

gers en champions. 

* Coalities managen. 
* Zorgen dat mensen met macht zich achter de nieuwe dienst (verandering) scharen. 
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BIJLAGE 16 IMPLEMENT ATIE-STRA TEGIE V 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij de meeste aandacht uitgaat naar betrokken
heid van het topmanagement, maar waarbij er ook aandacht nodig is voor de motivatie 
van de medewerkers. 
De nieuwe dienst heeft een strategisch doelstelling en/of de impact voor de betrokkenen is 
groot. De nieuwe dienst biedt voordeel voor het individu, maar is verplicht of ze biedt 
voordeel voor de organisatie, maar is op vrijwillige basis . 
De acceptatiegraad zal redelijk zijn. In het ene geval omdat er voordeel is voor het 
individu en in het andere geval omdat deelname vrijwillig is. De betrokkenheid van het 
topmanagement is zeer belangrijk. 
Zie als voorbeeld paragraaf 5.3.3 over ISM. 

V oorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management. 
* Support van topmanagement. 
* Passen in de strategie van de organisatie. 
* Een duidelijke, haalbare visie op de toekomst, die voor iedereen te begrijpen is. 

Succesfactoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Blijvende betrokkenheid van het management. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Gemotiveerde medewerkers. 
* Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 

Mogelijke oplossingen: 
Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management en support 
van topmanagement: 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategisch voordeel duidelijk maken. 
* Externe behoeften aanwakkeren. 
* Een sessie of workshop organiseren. 

Passen in de strategie van de organisatie: 
* Duidelijk maken aan de betrokkenen dat de implementatie past in de strategie. 
* Strategie zo nodig aanpassen. 

Duidelijke, haalbare visie op de toekomst voor iedereen te begrijpen: 
* Gebruik de taal van de mensen. 
* Stel een datum vast waarop meetbaar gemaakte doelen gehaald moeten zijn. 

Blijvende betrokkenheid van het management: 
* Een aantal managers als ambassadeurs 'aanstellen', zodat zij zich eigenaar voelen. 
* Verwachtingsmanagement. 
* Het management getnformeerd houden. 
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Blijvende betrokkenheid van de medewerkers en gemotiveerde medewerkers: 
* Persoonlijk voordeel voor de medewerkers laten zien. 
* De medewerkers voldoende informeren en feedback geven. 
* Snel met resultaat komen. 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

Win-win benadering toepassen. 
Training en opleiding. 
Geen dingen opleggen, maar de vraag vanuit de medewerkers zelf laten komen. 
Inteme behoeften creeren. 
Informele discussies en formele bijeenkomsten. 
Follow-up garanderen. 
Tonen van betrokkenheid door het management. 

Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren: 
* De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken, bijv. platformmana

gers en champions. 
* Coalities managen. 
* Zorgen dat mensen met macht zich achter de nieuwe dienst (verandering) scharen. 
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BIJLAGE 17 IMPLEMENT ATIE-STRA TEGIE VI 
Er wordt een nieuwe dienst ingevoerd waarbij veel aandacht nodig is voor zowel 
betrokkenheid van het topmanagement als de motivatie van de medewerkers. 
De nieuwe dienst heeft een strategisch doelstelling en/of de impact voor de betrokkenen is 
groot. De nieuwe dienst biedt alleen voordeel voor de organisatie en deelname is 
verplicht. De acceptatiegraad ligt hierdoor laag. Bovendien is betrokkenheid van het 
management noodzakelijk omdat de dienst strategisch is en/of de impact voor de betrok
kenen groot. 
Zie als voorbeeld paragraaf 5.3.4 over de kennisbank. 

V oorwaarden: 
De specifieke voorwaarden zijn: 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management. 
* Support van topmanagement. 
* Pas sen in de strategie van de organisatie. 
* Duidelijke, haalbare visie op de toekomst, die voor iedereen te begrijpen is. 
* Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door de medewerkers. 
* De te implementeren dienst heeft een duidelijke toegevoegde waarde. 

Succesf actoren: 
De specifieke succesfactoren zijn: 
* Blijvende betrokkenheid van het management. 
* Blijvende betrokkenheid van de medewerkers. 
* Gemotiveerde medewerkers. 
* Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren. 
* Nieuwe dienst eigen identiteit geven. 

Mogelijke oplossingen: 
Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door het management en support 
van het topmanagement: 
* Voordelen uitdrukken in opbrengsten. 
* Strategisch voordeel duidelijk maken. 
* Exteme behoefte aanwakkeren. 

* Een sessie of workshop organiseren. 

Passen in de strategie van de organisatie: 
* Duidelijk maken aan de betrokkenen dat de implementatie past in de strategie. 
* Strategie zo nodig aanpassen. 

Duidelijke, haalbare visie op de toekomst voor iedereen te begrijpen: 
* Gebruik de taal van de mensen. 
* Stel een datum vast waarop meetbaar gemaakte doelen gehaald moeten zijn. 

De te implementeren dienst heeft een duidelijke toegevoegde waarde: 
* Benadruk het persoonlijk en organisatie voordeel. 

Blijvende betrokkenheid van het management: 
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* 
* 
* 

Een aantal managers als ambassadeurs 'aanstellen', zodat zij zich eigenaar voelen. 
Verwachtingsmanagement. 
Het management ge1nformeerd houden. 

Het project wordt gezien als belangrijk en noodzakelijk door de medewerkers, blijvende 
betrokkenheid van de medewerkers en gemotiveerde medewerkers: 
* Persoonlijk voordeel op de lange termijn laten zien, bijv. goed voor de carriere. 
* Toegankelijk maken. 
* Continu1teit inbouwen; mensen vaak confronteren met de verandering. 
* De medewerkers la ten participeren en verantwoordelijkheid geven in het proces. 
* Ambassadeurs aanstellen onder de medewerkers (champions). 
* De medewerkers voldoende informeren en feedback geven. 
* Mensen de tijd geven. 
* Snel met resultaat komen. 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Win-win benadering toepassen. 
Belonen. 
lndividueel initiatief aanmoedigen. 
N aar iedereen luisteren. 
Trainingen en opleidingen. 
lnformele discussies en formele bijeenkomsten. 
Het 'wij-gevoel' creeren. 
Verwachtingsmanagement. 
Uitdaging ervan maken, bijv. in de vorm van een competitie. 
Tonen van betrokkenheid door de implementatie-manager. 
Tonen van betrokkenheid door het management. 
Aandacht voor het verandergebied. 
Zorgen voor mensen met macht achter het tool. 
Follow-up garanderen. 

Een gunstige machtsstructuur, politiekklimaat en cultuur creeren: 
* De juiste mensen op bepaalde machtsposities erbij betrekken, bijv. 

gers en champions. 
* Mana gen van coalities. 

* Zorgen dat mensen met macht zich achter de nieuwe dienst scharen. 

Nieuwe dienst eigen identiteit geven: 
* Gebruik van symbolen. 
* Corporate image. 
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BIJLAGE 18 VOORBEELD VAN EEN INVULFORMULIER 

Stuurdocl Meetdoel: 

Object: IAD-iteratie Betrokkenheid van de ldant 

Doe!: lngrijpen 
Definitie: 

Schaal: 

□ 1 Onvoldocnde bettokkenheid 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 Voldocnde bettokkcnheid 

I Dit is de enige eel die moet warden 
ingevuld, de rest is optionul} 

{Dejinitie van het meetdoell 

V erklaring/checklist: 

D # afmeldingen 

D # wisselende samenstellingen 

D mate van te laat .lromen 

D {eigen te.bt) 

Overwegingen: 

{Opmerkingen van de invuller) 
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