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Voorwoord 

Het uitvoeren van een bedrijfskundig promotie-onderzoek is een dynamisch proces. De 

complexe praktijk is hierbij het laboratorium. Om van een complexe werkelijkheid een model 

te maken is een zoekproces nodig. Dit proces volgde een lang(durig) traject dat werd afgelegd 

met vallen en opstaan. Tot op het laatste moment had ik de neiging om weer nieuwe inzichten 

te verwerken. Töch moest er eens een punt achter gezet worden en moest ik me beperken tot 

het fijnslijpen van het model. Naarmate het moment van afronden naderbij kwam, nam de druk 

op efficiency, kwaliteit èn flexibiliteit toe. Door deze combinatie van eisen, waarbij de 

besturingsmogelijkheden steeds kleinerworden, heb ik het belang van de bestuurbaarheid van 

processen aan den lijve te ondervonden. Zicht op finish was van belang om deze druk te 

doorstaan. 

Het verloop van het zoekproces was turbulent. Ik kon met deze turbulentie omgaan door de 

hulp en steun van veel mensen. Tè veel om ze allemaal te noemen. In theoretisch opzicht heb 

ik veel geleerd van de ideeën en inzichten van Ulbo de Sitter. Gestimuleerd door de 

bedrijfskundige nieuwsgierigheid en creativiteit van Huub Vossen leerde ik verschillende 

modellen van organisaties te combineren en in de praktijk toe te passen. In een aantal bedrijven 

heb ik samen met medewerkers de kans gekregen om sociotechnische concepten voor de be

sturingsstructuur uit te werken. Al deze mensen bedank ik voor de effectieve en prettige 

samenwerking. 

Het verwerken, ordenen, relativeren en omzetten van al deze inzichten in modellen is niet 

gemakkelijk geweest. Mijn collega's van de ST-GROEP, en met name Guido Scholtes, hebben 

me als dat nodig was weer op het goede spoor ge.zet. Herman Kuipers, Paul Bagchus en Frans 

van Eijnatten hebben me geholpen bij het ordenen en aanscherpen van het onderzoek en de 

rapportage. Anton van Aert droeg zijn steentje bij door als laatste kritisch door de teksten te 

gaan. 

Soms heb ik metde gedachte gespeeld om het onderzoek niet om te zetten in een proefschrift. 

Noud Vermeulen zorgde ervoor dat ik deze gedachte snel vergat. 

Tenslotte wil ik Anda Cuppen bedanken: zij zorgde voor de vormgeving van deze publicatie. 

Pierre van Amelsvoort 

Boxtel, mei 1991. 



1 Deze studie: context en verantwoording 

Deze studie gaat over het ontwerpen van de besturingsstructuur in een organisatie op grond 

van het sociotechnische principe van minimaal mogelijke arbeidsdeling. Er wordt verslag 

gedaan van de ontwikkeling van een model en een werkwijze voor het (her)ontwerpen van de 

besturingsstructuur. 

In dit eerste hoofdstuk staan de wetenschappelijke context en verantwoording van de studie 

centraal. 

- In paragraaf 1 wordt de aanleiding besproken: snel Ie veranderingen in de omgeving dwingen 

bedrijven tot een adequate besturing van de processen. Deze eis betekent dat er in de organi

satie voorwaarden geschapen dienen te worden om te komen tot een effectieve besturing. 

- In paragraaf 2 komt de probleemstelling aan de orde. De besturing wordt hierbij belicht van

uit sociotechnisch perspectief. In de sociotechniekstaathetprincipe van minimaal mogelijke 

arbeidsdeling centraal. Door een minimale arbeidsdeling worden er voorwaarden geschapen 

om adequate besturing mogelijk te maken. 

- In paragraaf 3 wordtdeplaatsbepalingvan het onderzoek in de sociotechn ische theorievorming 

aangegeven. Vanuit een beschrijving van ontwikkelingen van de sociotechniek, met name 

in. Nederland, wordt de specifieke bijdrage van dit onderzoek weergegeven. 

- In paragraaf 4 wordt het doel van het onderzoek geformuleerd. Deze bestaat uit het ontwik

kelen van zowel een theoretisch raamwerk als een praktische werkwijze voor het ontwerp 

van een besturingsstructuur die voldoet aan de eis van effectieve besturing in een snel veran

derende omgeving. 

- In paragraaf 5 wordt de gevolgde werkwijze uiteengezet: door middel van case-studies wor

den lacunes in bekende concepten geînventariseerd. Op grond van deze lacunes en praktijk

inzichten wordt vervolgens een theoretisch model voor het ontwerpen van de besturings

structuur ontwikkeld, dat in een case-studie wordt toegepast. 

- Ten slotte wordt in paragraaf 6 de opbouw van de studie en de verslaglegging gepresenteerd. 

1.1 Aanleiding 

Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd meteen steeds sneller veranderende 

omgeving. De voorspelbaarheid van de afzetmarkt wordt steeds geringer. De druk om in te 

kunnen spelen op een snel veranderende omgeving veroorzaakt een groeiende noodzaak om 

organisaties zodanig in te richten, dat de bedrijfsprocessen adequaat bestuurd kunnen (bi ijven) 

worden. 
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Geleidelijk neemt de invloed van de consumentdoor sociale en economische emancipatie toe. 

In combinatie met de internationalisering van markten wordt de concurrentie sterker. De 

voorspelbaarheid van de markt neemt af en de marktcomplexiteit neemt toe, hetgeen leidt tot 

onzekerheid. Bolwijn en Kumpe hebben de marktontwikkelingen van de laatste vijftig jaren 

geordend en beschreven (zie figuur 1.1 )(1989). 
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Efficiency Efficiency + Efficiency + Efficiency + 
Kwaliteit Kwaliteit+ Kwaliteit+ 

Flexibiliteit Flexibiliteit + 
Innovatie ,. 

' 
Efficiënte Kwalitatieve Flexibele Innovatieve 
onderneming onderneming onderneming onderneming 

Figuur 1 . 1 De ontwikkelingen op de afzetmarkt en de invloed op de onderneming (bron: 

Bolwijn & Kumpe, 1989) 

De verandering in de omgeving van organisaties heeft zich lange tijd geleidelijk voltrokken. 

De laatste decennia is dit veranderingsproces echter in een stroomversnelling geraakt 

waardoor bedrijven geconfronteerd worden met problemen zoals geringe leverbetrouwbaarheid, 

lange doorlooptijden, trage produktinnovatie, geringe procesbeheersing, moeizame personeels

voorziening, hoog ziekteverzuim, onvoldoende produktkwaliteit enz. De verandering van 

organisaties heeft geen gelijke tred kunnen houden met de ontwikkelingen in de omgeving. In 

de eerste helft van de twintigste eeuw heeft de produktie-organisatie zich ontwikkeld tot een 

star mechanisch systeem, dat niet in staat is tot flexibel reageren op een veranderende 

omgeving. Kenmerken van een star mechanisch systeem zijn het zoeken naar zekerheid en 

voorspelbaarheid, nadruk op efficiency van de interne processen en relatieve verwaarlozing 
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van de invloed van de externe omgeving op het intern functioneren van de organisatie 

(Thompson, 1967). De behoefte aan de omschakeling van een star mechanisch naar een open 

systeem wordt door de omgevingsontwikkelingen vergroot. Een open systeem moet volgens 

Eppink onzekerheden accepteren en externe invloeden herkennen (1978). 

Niet alle ondernemingen bevinden zich in exact dezelfde marktsituatie. Het is zelfs mogelijk 

dat binnen een en dezelfde onderneming rekening moet worden gehouden met verschillende 

marktsegmenten die ieder voor zich weer andersoortige eisen stellen. De specifieke markt- en 

concurrentiepositievooriederproduktbepaaltimmersde,somsuiteenlopende,eisenwaarmee 

men binnen de onderneming te maken krijgt. Ook de economische ontwikkeling van de 

maatschappij speelt een rol bij de eisen waaraan de onderneming moet voldoen. De ontwik

kelingen op de afzetmarkt hebben consequenties voorde inrichting van de organisatie. Bolwijn 

en Kumpe hebben in relatie tot de marktontwikkelingen onderscheid gemaakt in een viertal 

organisatievormen (zie figuur 1.1) (1989/1991 ). Zij spreken in dit kader over: de efficiënte 

ondernem ingonderde sterke druk van efficiency,de kwalitatieve onderneming, meteen sterke 

druk op zowel efficiency als kwaliteit, de flexibele onderneming, met een gelijktijdige nadruk 

op efficiency, kwaliteit en flexibiliteit, en tenslotte over de innovatieve onderneming, met het 

accent zowel op efficiency, kwaliteit, flexibiliteit als innovatie. Deze vier typen organisaties 

zijn ideaaltypen en zullen in werkelijkheid niet vaak in zuivere vorm voorkomen. 
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Naarmate er meer eisen aan de onderneming gesteld worden, wordt de noodzaak tot een 

doeltreffende en snelle afstemming zowel extern (tussen de onderneming en omgeving) als 

intern (tussen de afdelingen onderling) groter. De behoefte aan afstemming tussen de taken in 

een organisatie, die door arbeidsdeling zijn ontstaan, wordt groter. Als een organisatie te maken 

heeft met meerdere markteisen, zoals de combinatie van efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en 

innovatie, wordt het handhaven van de bestuurbaarheid steeds belangrijker. Om deze reden 

staat in deze stud ie de bestuurbaarheid van organisaties centraal. Een mogelijkheid om met de 

toegenomen afstemmingsbehoefte om te gaan is het reduceren van de arbeidsdeling. Hierdoor 

wordt de afstemmingsbehoefte kleineren ontstaan mogelijkheden om het besturingsvermogen 

te vergroten. Met andere woorden: ten behoeve van het handhaven van de bestuurbaarheid zal 

de structuur van de organisatie ter discussie komen. 

1.2 Probleemstelling 

Er is gekozen voor het uitwerken van de bestuurbaarheid in het ideaaltype van de flexibele 

onderneming. In de flexibele onderneming gaat het om het vergroten van de bestuurbaarheid 

zodat adequaat gereageerd èn geanticipeerd kan worden op een snel veranderende omgeving. 

Veel organisaties zijn nog steeds gestructureerd volgens het ideaaltype van de efficiënte 

onderneming. De structuur van de efficiënte onderneming is gebaseerd op maximaal mogelijke 

arbeidsdeling. Onder de druk van efficiency, kwaliteiten flexibiliteit wordt de bestuurbaarheid 

van de efficiënte onderneming minder effectief. De kloof tussen de structuur van de efficiënte 

onderneming en de flexibele onderneming maakt een ingrijpende verandering in de orga

nisatiestructuur noodzakelijk. Als theoretische invalshoek is daarvoor de sociotechniek 

gekozen. Binnen de sociotechniek is de wijze van arbeidsdeling van centrale betekenis. De 

Sitter definieert sociotechniek als: 

'De studie en verklaring van de wijze waarop arbeidsdeling en technische instrumentatie in 

onderlinge samenhangèn in relatie tot de gegeven omgevingscondities de mogelijkheden voor 
de produktie van interne en externe functies bepalen en de toepassing van deze kennis bij het 

ontwerpen en herontwerpen van produktiesystemen (1989).' 
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Kuipers en Van Amelsvoort voegen hieraan toe dat sodotechniek óók de studie behelst naar 

de interactie tussen enerzijds structurele en technische variabelen en anderzijds groeps

dynamische en psychodynamische variabelen (1990). In dit kader stelt de sociotechniek in 

tegenstel 1 ing tot het Scientific Management een minimaal mogelijke arbeidsdeling voor om de 

gewenste flexibiliteit te realiseren. 
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Het dysfunctioneren van 'ouderwetse' organisatiestructuren in een 'moderne' omgeving met 

druk op zowel efficiency, kwaliteit als flexibi 1 iteit is door De Sitter geanalyseerd (1980/1981 ). 

Hij beschouwt de inrichting van de organisatie als een strategische factor voor de onderneming 

en concludeert dat traditionele organisaties niet adequaat kunnen reageren op de huidige eisen 

die de afzetmarkt stelt. Bovendien worden dergelijke organisaties geconfronteerd met hoge 

systeemverliezen en een lage kwaliteit van de arbeid. Kuipers en Van Amelsvoort geven het 

bestuurlijke onvermogen van traditionele organisaties, met een hoge mate van arbeidsdeling, 

in een snel veranderende omgeving als volgt weer: 

• sensorisch onvermogen: er is sprake van een gering vermogen om informatie te verzamelen 

die van belang is voor de besturing van processen; 

• informatietransformerend onvermogen: er is sprake van een geringvermogen om beschikbare 

informatie adequaat te verwerken zodat er beslissingen voor de regulatie van processen op 

gebaseerd kunnen worden; 
• effectuerend onvermogen: er is sprake van een gering vermogen om de geselecteerde acties 

daadwerkelijk te implementeren; 

• innoverend onvermogen: er is sprake van een gering vermogen tot innovatie van processen, 

procedures en mechanismen in het produktieproces (1990). 

Deze algemene uitspraken ten aanzien van het besturingsvermogen van traditionele organisaties 

in een veranderlijke omgeving worden in het onderstaande tekstblok specifiek toegelicht voor 

de traditionele staf-lijnstructuur. 
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In een snel veranderende omgeving wordt een organisatie steeds vaker geconfronteerd met 

onbekende besturingssituaties. Bovendien zal de organisatie steeds sneller dienen te reageren 

en te anticiperen op veranderingen in de omgeving. De traditionele staf-lijnstructuur raakt 

verstrikt in de complexiteit van besturingsprocessen. Het ontbreekt aan een effectief besturings

vermogen. De toepassing van het ontwerpprincipe van maximaal mogelijke arbeidsdeling zal 

verlaten moeten worden om de gewenste efficiency, produktkwaliteit èn flexibiliteit te 

23 



bereiken. 

De centrale probleemstelling van deze studie is als volgt geformuleerd: 

Ondernemingen die ingericht zijn volgens het principe van maximaal mogelijke arbeidsdeling 

hebben een gebrek aan bestuurbaarheid, waardoor ze niet in staat zijn om gelijktijdig te 
voldoen aan de eisen van efficiency, produktkwaliteit en flexibiliteit. Op welke wijze kan de 

bestuurbaarheid van produktie-organisaties worden vergroot, zodat de gewenste efficiency, 
produktkwaliteit en flexibiliteit wel bereikt kunnen wordenl 

In de sociotechniek bestaan reeds inzichten in het vergroten van de bestuurbaarheid van orga

nisaties. Alvorens de probleemstelling voor deze studie omgezet wordt in een vraagstelling, 

wordt de plaatsbepaling van het onderzoek in de sociotechnische theorie aangeven. 

1.3 Plaatsbepaling van deze studie in de sociotechnische theorie 

De sociotechniek is een stroming in de Bedrijfskunde waarbij het analyseren en ontwerpen van 

organisaties centraal staan. De sociotechniek heeft zich de laatste vijftig jaren ontwikkeld. 

Recent zijn deze ontwikkelingen beschreven in Kuipers & Van Amelsvoort (1990) en Van 

Eijnatten (1992). Van Eijnatten maakt daarbij een onderscheid in de volgende fasen: 

•fase 1 (1949 - 1967+): de periode van het sociotechnisch pionierswerk 

1 n de pioniersfase wordt ge lei del ijk door a Il er lei experimenten duidelijk dat de mate van ar

beidsdeling relaties heeft met het gedrag van mensen èn met de prestaties van de organisatie. 

Er ontstaat een eerste inzicht in het functioneren van de autonome groep als alternatief voor 

traditionele arbeidsorganisaties. 

• fase Il (1959 - 1982+): de periode van de klassieke sociotechniek 
In deze periode worden het concept van de autonome groep en het ontwerp van functies op 

microniveau(bijvoorbeeld:taakroulatie,taakverbredingentaakverrijking)verderuitgewerkt. 

Zowel op theoretisch als op praktisch vlak ontstaan nieuwe inzichten. Ook het thema van 

de industriële democratisering wordt door enkele sociotechn ici verder uitgewerkt en toege

past. 

•fase 111 (1972 - 1989+): de periode van de moderne sociotechniek 
In de moderne socio techniek worden de theorie en praktijk van het microniveau, op de werk

plek in de 'fabriek', verder gecompleteerd door inzicht in de totale organisatiestructuur. Er 

wordt met name veel aandacht besteed aan de inrichting van het fabricageproces. De betrok

kenheid van een brede laag in de organisatie bij het herontwerpen is daarbij een thema. 

•fase IV (1981 - ): de periode van de huidige sociotechniek 

In de huidige ontwikkeling van de sociotechniek onderscheidt Van Eijnatten een tweetal 

varianten. Enerzijds spreekt hij over de verdere ontwikkeling van industriële democratisering 

tot een democratische dialoog op landelijkof regionaal niveau en anderzijds over de verdere 
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uitbouw van de praktijk en theorie van integrale organisatievernieuwing op bedrijfsniveau. 

Van Amelsvoort voorspelt, op grond van de adviespraktijk, een verdere ontwikkeling van de 

integrale organisatievernieuwing door de integratie van veranderkundige aspecten, bedrijfs

culturele facetten en beheerssystemen zoals kwaliteitsbeheersing, onderhoudsbeheersing, 

logistieke besturing, financiêle besturing en personeelsmanagement (1991 a). 

Deze algemene indeling is overlappend omdat er een diffusietijd is tussen de ontwikkeling van 

theoretischeconceptenendetoepassingdaarvanindepraktijk.Daamaastzijndeontwikkelingen 

per land gedifferentieerd. 

Een belangrijk aandachtspunt in de sociotechniek is van oudsher de besturing van processen. 

Door 'joint optimization' van technische en sociale aspecten wordt zowel verhoging van de 

produktiviteit van de organisatie als het vergroten van regelcapaciteit op werkplekken, nage

streefd. Het uitgangspunt is daarbij het vergroten van de bestuurbaarheid door het vergroten 

van regelcapaciteit dáár waar deze nodig is om snel te reageren op verstoringen in het proces. 

Zo is in de klassieke sociotechniek de variantie-controlematrix uitgewerkt door een groep 

sociotechnici (zie o.a. Engelstad et al., 1969; Hi Il, 1971 ). In deze analyse wordt gekeken naar 

de wijze waarop operationele verstoringen in het proces worden opgelost. Vervolgens wordt 

vanuit beheerstechnisch gezichtspunt gezocht naar verbetering van arbeidstaken, zodat 

verstoringen aan de bron kunnen worden opgelost Veel sociotechnici concentreerden zich in 

wezen op de operationele besturing van processen. De aandacht voor de besturing van het 

uitvoerend proces heeft geleid tot het concept van de (semi-)autonome groep (Emery & Trist, 

1960; Davis, 1966; Miller & Rice, 1967; Herbst, 1962; Cherns, 1976/1987; Susman, 1976). Het 

concept van de (semi-)autonome groep biedt, in vergelijking met individuele functies, meer 

mogelijkheden om regelcapaciteit in het uitvoerende proces te integreren (bijvoorbeeld: 

onderlinge werkverdeling, directe afstemming, regelen van snipperdagen etc.). Vanuit de 

besturing van organisaties geredeneerd heeft het werken met zelfstandige groepen in zijn 

algemeenheid de volgende voordelen (Handy, 1976): 

• betere verdeling van taken en duidelijke verantwoordelijkheden; 

• snelle oplossing van verstoringen in het proces; 

• snel Ie en effectieve coördinatie tussen activiteiten; 

• vergroting van betrokkenheid en motivatie; 

• effectieve bundeling van het organisatorisch geheugen. 

Het werkterrein van de klassieke sociotechnici is voornamelijk beperkt gebleven tot de 

zogenaamde 'werkvloer'. In de moderne sociotechniek is in Nederland de aandacht verlegd 

naar de gehele organisatie-inrichting. Het theoretisch werk van De Sitter (1973/1974/1980/ 

1981/1989) is daarbij in Nederland baanbrekend geweest. In de periode '70 - '80 is door hem 

een theoretische onderbouwing van een 'integraal concept' voor het ontwerp van organisaties 

ontwikkeld. In de eerste helft van de jaren '80 is deze theorie onder leiding van De Sitter 
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uitgewerkt tot een praktisch instrumentarium (De Sitter, 1982). Door Groep Sociotechniek van 

de afdeling Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, bestaande uit De Sitter, 

Vermeulen, Van Amelsvoort, Van Geffen, Van Troost en Verschuur, is een uitgebreid instru

mentarium ontwikkeld voor het ontwerpen van organisaties. Dit onderzoek heeft bestaan uit 

enerzijds literatuurstudies, gevolgd door gesprekken bij bedrijven over de ervaring met deze 

instrumenten, en anderzijds uit case-studies waarbij deze instrumenten zijn toegepast (Van 

Amelsvoort & Van Geffen,1983; Van Amelsvoort & Vossen, 1984; Van Amelsvoort & Van 

Troost, 1984a/b; Verschuur, 1985). In het boek 'Het flexibele bedrijf, integrale benadering van 

flexibiliteit, beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid en produktieautomatisering', worden de 

resultaten van dit onderzoek verwoord (Groep Sociotechniek, 1986). Dit instrumentarium is 

gericht op discrete produktie. Hoevenaars heeft onlangs een van de instrumenten, produkt

stroomanalyse, verder uitgewerkt voor de procesindustrie (1991). 

In het begin van de jaren '80 is ook een praktijkaanpak met bijbehorend instrumentarium ont

wikkeld voor het vormgeven van de taakstructuur op microniveau (Van Eijnatten, 1985). 

In de jaren '80 is behalve aan het uitwerken van instrumenten ook veel aandacht besteed aan 

de praktische conceptualisatie van de sociotechnische theorie. Door Kuipers & Van Amelsvoort 

wordt daarvan een goed beeld gegeven (1990). Ook hebben zij de plaats van de (technische, 

besturings-, ondersteunende en informatie-)systemen in de organisatie-0ntwerpcyclus verder 

uitgewerkt. 

Vanuit de Stichting NKWO (Nederlands instituut voor de Kwaliteit van Werk en Organisatie) 

ontstaan in de jaren '80 ook veel organisatieveranderingstrajecten in de praktijk, die begeleid 

worden door organisatieadviseurs. Naast aandacht voor instrumentatie en praktische con

ceptualisatie, wordt ook veel praktijkervaring opgedaan. Zo ontstaat in de praktijk een aanpak 

voor integrale organisatie verandering (De Sitter, 1990; Kuipers & Van Amelsvoort, 1990; 

Boonstra et al., 1989; Boonstra, 1991; Van Amelsvoort, 1991 b). 

In dezelfde periode vinden er verschillende praktijkonderzoeken plaats vanuit de COB/SER. In 

dit kader zijn de gevolgen van de invoering van CNC-apparatuur voor de taakinhoud van 

machinebedienden onderzocht (Fruytier, 1988). Hierbij is de mate van arbeidsdeling centraal 

gesteld. Het blijkt dat de keuzes ten aanzien van de arbeidsdeling bepalend zijn voor de 

kwaliteit van de arbeid. Joosse et al. hebben een dertiental organisatieveranderingen, die op 

de sociotechnische theorie zijn gebaseerd, geëvalueerd (1990). Hieruit wordt geconcludeerd 

dat in alle gevallen verbeteringen zijn bereikt op het gebied van de kwaliteit van de arbeid en 

organisatie. Kommers et al. hebben, in opdracht van de COB/SER, in een achttal bedrijven 

onderzoek gedaan naar de relatie tussen de kwaliteit van de arbeid en automatisering van de 

produktiebesturing (1991). De organisatorische keuzes ten aanzien van de arbeidsdeling 

blijken belangrijker voor de kwaliteit van de arbeid te zijn dan de automatisering van de 

produktiebesturing. Bovendien zijn betere resultaten op logistiek terrein geboekt in de 

bedrijven waar zowel de arbeidsdeling is teruggedrongen als ook automatisering van de 

produktiebesturing is veranderd. 

26 



Ook de overheid heeft op het einde van de jaren '80 initiatieven genomen met sociotechnisch 

invalshoeken als achtergrond. In hetkader van de ARBO-wet is een instrument ontwikkeld voor 

het beoordelen van arbeidsplaatsen (Pot et al., 1989) en zijn ontwerpregels voor functies bij 
integraal ontwerpen van organisaties geordend (Pot, Van Amelsvoort, Peeters & Middendorp, 
1991 ).1 n het sociotechnisch georiënteerd onderzoek in de jaren '80 1 igt het accent voorname! ijk 
op de inrichting van de fabricageprocessen. De besturingsstructuur blijft daarbij relatief 
onderbelicht. Dit neemt niet weg datde besturingsstructuur, gefragmenteerd, aan de orde komt 

(Van Assen, 1980; Jansen & Kramer, 1980; Wissema, 1986; Groep Sociotechniek, 1986; 

Vossen, 1988; Van Amelsvoort, 1989a/b; Kuipers & Van Amelsvoort, 1990). 
In deze studie, die in de tweede helft van de jaren '80 heeft plaatsgevonden, zijn bestaande 

modellen en instrumenten voor het (her)ontwerp van de besturingsstructuur in de praktijk toe

gepast. Vanuit deze ervaringen wordt getracht te komen to teen model van de besturingsstructuur 

indeflexibeleondememingeneenwerkwijzevoorhet(her)ontwerpenvandebesturingsstructuur. 
De modelvorming is gebaseerd op ordening en aanvulling van bestaande modellen. 

1.4 Doel van het onderzoek 

Voortbouwend op sociotechnisch onderzoek van de laatste jaren is de probleemstelling 
omgezet in de volgende doelstelling van deze studie: 

Ontwikkel een model en een instrument ten behoeve van het ontwerpen van de besturings

structuur in een produktie-organisatie, op een zodanige wijze dat tegemoet gekomen kan 

worden aan de eisen van efficiency, produktkwaliteit en flexibiliteit. 

Ten behoeve van het ontwerp van de besturingsstructuur wordt het socio technische basisprincipe 

van minimaal mogelijke arbeidsdeling nader geoperationaliseerd. Een raamwerken werkwijze 

voor het (her)ontwerp van de besturingsstructuur wordt ontwikkeld. Op deze wijze wordt 

gepoogd een bijdrage te leveren aan de bedrijfskundige theorievorming. 
In deze studie wordt de besturingsstructuur gezien als de groepering en koppeling van de norm
stellende activiteiten en regeltaken in een organisatie. Deze taken vervullen alle een functie in 
de besturing van het transformatieproces. In een organisatie worden de normstellende en 

regeltaken vaak verdeeld over de leidinggevenden en de voorbereidende en ondersteunende 
afdelingen offunctionarissen. De voorbereidende afdelingen zijn in wezen normstellend voor 
het produktieproces (bijvoorbeeld: levertijd, capaciteitsplanning, bewerkingsinstructies enz.). 

Ondersteunende afdelingen vervullen vaak een deeltaak in de regelcyclus (bijvoorbeeld: het 

meten van kwaliteit, het verrichten van een technische ingreep enz.). In deze studieworden de 

voorbereidende en ondersteunende activiteiten dus ook gezien als onderdeel van de 

besturingsstructuur. 
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Het accent van deze studie is gelegd op de besturingsstructuur omdat deze in de flexibele 

onderneming in belangrijke mate de slagvaardigheid bepaalt (Bolwijn & Kumpe, 1989/1991 ). 

De flexibele onderneming heeft te maken met veel onbekende besturingssituaties. De 

traditionele strategie om de effectieve besturing van organisatie te waarborgen is, naast verdere 

arbeidsdeling, het ontwikkelen van regels en procedures. In onbekende besturingssituaties 

kunnen vooraf geprogrammeerde regels en procedures echter niet toegepast worden. Bovendien 

zou in de situatie met druk op zowel efficiency, kwaliteit en flexibiliteit de hoeveelheid regels 

en procedures zodanig groot zijn, dat deze onhanteerbaar worden. De slagvaardigheid wordt 

dan verminderd. 

Dit neemt niet weg dat ook in een flexibele onderneming regels en procedures nodig zijn voor 

de kritische processtappen in een organisatie. Jn de sociotechniek wordt daarbij gesproken 

over 'minimal critica! specification' (Herbst, 1962; Cherns, 1976/1987). In deze studie wordt 

ervan uitgegaan dat regels en procedures een afgeleide zijn van de besturingsstructuur en 

daarom worden ze in deze studie niet in beschouwing genomen. 

De slagvaardigheid van een organisatie wordt ook bepaald door de bedrijfscultuur. De vaak 

diepgewortelde normen en waarden in een organisatie zijn medebepalend voor het gedrag van 

mensen. De mate van gemeenschappelijke doelgerichtheid, de openheid, de externe gerichtheid 

en eensgezindheid beïnvloeden de slagvaardigheid van de organisatie. De cultuur in een orga

nisatie wordt echter bepaald door een complex van factoren. Zowel externe factoren 

(maatschappij, opvoeding, persoonlijke ontwikkeling etc.) als interne factoren (historische 

ervaringen, inrichting van besluitvormingsprocessen, leiderschapsstijl, beloningssystemen 

etc.) spelen een rol bij de ontwikkeling van de cultuur. De cultuur wordt ook in sterke mate 

bepaald door de structuur van de organisatie. De structuur in een organisatie is in belangrijke 

mate bepalend voorde sociale positie en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Omdat de 

cultuur voor een deel bepaald wordt door de structuur is in deze studie de cultuur buiten 

beschouwing gelaten. Daarbij moet echter bedacht worden dat een verandering van de 

structuur ook veelal een verandering van de cultuur vereist. Cultuur en structuur kunnen 

daarom niet altijd los van elkaar gezien worden. 

· De besturingsstructuur heeft een nauwe relatie met de opbouw van de informatiesystemen in 

een organisatie. Bemelmans heeft deze relatie uitgewerkt in het zogenaamde PBl-model 

(1986). Informatiesystemen (1) worden volgens het model door de produktie- (P) en 

besturingsstructuur (B) bepaald: P-> B -> 1. In deze studie blijven informatiesystemen echter 

buiten beschouwing. Vanuit de socîotechnische invalshoek is een eerste aanzet in dit kader 

gedaan door Van Eijnatten en Loeffen (1990). Momenteel wordt dit onderwerp verder 

bestudeerd door Loeffen (1991). 

Bij het herontwerpen zullen vastgeroeste structuren moeten worden doorbroken (Kuipers & 
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Van Amelsvoort, 1990). Tevens is het bekend dat traditionele organisaties sterke mechanismen 

in zich hebben die gericht zijn op het behouden van bestaande rollen en patronen (Van 

Amelsvoort & Fruytier, 1991 ). Dit maakt het veranderen van de besturingsstructuur een 

complex en moeizaam proces. Dit betekent dat het ontwerpen van de besturingsstructuur een 

niet onbelangrijke veranderkundige component heeft. Het veranderen van de besturingsstructuur 

heeft direct consequenties voor de positie van medewerkers. Deze mogelijke consequenties 

kunnen tijdens het ontwerpproces leiden tot tegenkrachten die een herontwerp kunnen 

blokkeren. 

De centrale stafafdelingen, bijvoorbeeld, beschouwen het decentraliseren van stafcapaciteit 

(niet ten onrechte) als een aantasting van hun machtsbasis. Decentralisatie betekent voor deze 

afdelingen vaak een aanzienlijke verkleining van hun omvang. Door het decentraliseren van 

stafcapaciteiten worden de daadwerkelijke bijdragen van de stafdiensten aan het 

ondernemingsresultaat zichtbaar, hetgeen bij een latente overbezetting van stafactiviteiten 

pijnlijk kan zijn. Het feit dat de centrale stafdiensten zich hierdoor beter kunnen inrichten voor 

het ondersteunen op het vernieuwingsvlak wordt veelal niet (h)erkend (Vossen, 1988). In 

verband hiermee kan de decentralisatie van bestuurlijke activiteiten bewust tegengewerkt 

worden (Vossen, 1988). 

In deze studie is echter het veranderingsproces buiten beschouwinggelaten. De veranderkundige 

problematiek is het op zich waard om in een afzonderlijke studie naderonderzocht te worden. 

In dit kader is door Boonstra reeds een aanzet gedaan (1991 ). 

1.5 Gevolgde werkwijze 

Deze studie kan verdeeld worden in twee fasen (zie figuur 1.4 ). In de eerste fase werden in een 

drietal cases bestaande modellen voor het herontwerp van de besturingsstructuur toegepast. 

In de tweede fase werden, aan de hand van ervaringen met de gebruikte modellen, een 

theoretisch raamwerk en een werkwijze voor het ontwerpen van de besturingsstructuur 

ontwikkeld. Tevens werden bestaande modellen geordend en aangevuld tot een 'bouw

stenenmodel' voor de besturingsstructuur. Het herziene model is vervolgens toegepast in één 

case-studie. Deze toepassing kan worden opgevat als een eerste onderzoek naar de 

hanteerbaarheid van het model. 

In de eerste fase van het onderzoek zijn met name de modellen uit Groep Sociotechniek (1986) 

en het regelkringmodel uit De Sitter (1973/1981) gebruikt. De modellen van Groep Socio

techniek hebben betrekkingop besturingsprincipesen opeen verdeling naarbesturingsniveaus. 

Bij de analyse van de situatie is in de cases gebruik gemaakt van een vereenvoudigde 

systeemtheorie, die gebaseerd is op In 't Veld (1975). De modellen zijn door de onderzoeker 

ten behoeve van de case-studies geordend. Daarnaast is een plan van aanpak ontwikkeld. 

Het ontwerpen van de besturingsstructuur kan niet los gezien worden van de produktiestructuur. 
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In de cases is voor het herontwerpen van de produktiestructuur gebruikt gemaakt van de 
groepentechnologie (zie bijvoorbeeld: Burbidge, 1975; Witte, 1980; Gtoep Sociotechniek, 

1986; Hoevenaars, 1991) en van de relatie-analyse (Schumacher, 1973; Verschuur, 1983; 

Groep Sociotechniek, 1986; Van Amelsvoort, 1984a/1988). Gezien het onderwerp van dit 

onderzoek wordt in de case-studies weinig aandacht geschonken aan het ontwerpen van de 
produktiestructuur. 

De case-studies zijn voor een deel gelijktijdig en voor een deel achtereenvolgens uitgevoerd. 

Voor zover dat mogelijk was, is bij iedere volgende studie gebruik gemaakt van de ervaringen 

uit de vorige. Uit de verschillende studies zijn lacunes in de gebruikte modellen afgeleid. 

Tevens zijn de opgedane inzichten gebruikt in fase 2 van het onderzoek. 

De studies zijn qua omvang en complexiteit verschillend. Alle cases betreffen industriële 

organisaties, waarbij de aard van de processen verschillend is. De eerste case betreft het 

herontwerp van een overslagbedrijf, waarin bulkgoederen worden op-en overgeslagen. In een 

tweede case wordt het herontwerp van de besturingsstructuur van een produktie-unit in een 

bedrijfuitdevoedingsindustriebesproken. lndederdecasewordtdenieuwebesturingsstructuur 

van een afdeling in een bedrijf uit de procesindustrie uitgewerkt. 

fase 1 van het 
onderzoek 

fase 2 van het 
onderzoek 

inzicht In het 
ontwerpen van de 
besturingsstructuur 

1 

regelkringmodel • besturingsprincipes 
(De Sltt&Q • besturingsniveaus 

(Groep Sociotechnlek) 

ontwikkeling 
model voor de 

besturingsstructuur 

toepassing en 
evaluatie 

case-studie 4 

analysemethode: 
systeemtheorie (In 't Veld) 

ontwerpmethoden produktlestructuur; 
•groepentechnologie (o.a. Burbldge, 
Groep SOdolechniek) 

·relatie-analyse (Schumacher, 
Groep Sodotechniek, Van Amelsvoort) 

basistheorieên: 
• regeltheorie (De Sltter) 
• 'law of requlslte varlety' (Ashby) 
• ontwerpstrategleên (Galbralth) 

• concept van de hele taakgroep 
·concept van de 

operationele groep (Van Assen) 
• concept van de projectgroep 
• business unit concept 
(o.a. Wissema) 

Figuur 1.4 De opbouw van de studie 
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In de tweede fase van het onderzoek zijn een model en werkwijze ontwikkeld voor het ont

werpen van de besturingsstructuur. Dit model is gebaseerd op de regeltheorie van De Sitter 

(1981) en op de 'law of requisite variety' van Ashby (1969). Deze basistheorieên zijn verder 

uitgewerkt in een balansmodel voor de bestuurbaarheid van organisaties (vergelijk Groep 

Sociotechniek, 1986). 

Ook is gebruik gemaakt van de theorie van Galbraith ten aanzien van de verschillende 

ontwerpstrategieën in complexe organisaties (1977). Deze strategieën kunnen gezien worden 

als een uitwerking van de 'Law of requisite variety'. 
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Bij het ontwikkelen van het model is ook gebruik gemaakt van concepten voor de bestu

ringsstructuur zoals die door Van Assen zijn uitgewerkt in het model van de operationele groep 

(Van Assen, 1980) en het model van de business unit dat door verschillende auteurs is uit

gewerkt (zie bijvoorbeeld Wissema, 1986). Ook het in de sociotechniek bekende concept van 

de hele taakgroep is daarbij gebruikt (zie o.a. Van Amelsvoort, 1989c). Bij de ontwikkeling van 

het complete model is getracht de bestaande modellen te ordenen en met elkaar in verband 

te brengen. Daarnaast is een instrument ontwikkeld om het model in de praktijk toe te passen. 

Het ontwikkelde model is toegepast in een praktijksituatie. In deze case-studie heeft een eerste 

toets op de hanteerbaarheid van het model plaatsgevonden. Verder onderzoek is nodig om het 

model in een breder gebied op zijn waarde te toetsen. 

Als werkwijze is in de case-studies gekozen voor een vorm van actieonderzoek. De herontwerpen 

in de cases zijn tot stand gekomen dooreen gezamenlijk leerproces van betrokkenen en onder

zoeker. In actieonderzoek wordt wetenschappelijke kennistoepassing gecombineerd met 

wetenschappelijke kennisverwerving. De onderzoeker was in de cases betrokken als organisatie

adviseur. Vanuit deze rol zijn organisatiemodellen aan de betrokkenen aangereikt. Ook de 

aanpak van het ontwerpproces en de begeleiding hoorde bij deze rol. Door de directe 

betrokkenheid van de onderzoeker als organisatieadviseur, werd het onderzoek beperkt Een 

adviesproject is immers beperkt door de formulering van de opdracht die in onderling overleg 

tussen opdrachtgever en adviseur tot stand komt. De vrijheid van de onderzoeker is door deze 

opdrachtformulering bovendien beperkt door de hoogte van vastgestelde budgetten en de 

vastgestelde doorlooptijd. 

De keuze van de cases heeft plaatsgevonden vanuit de adviespraktijk van de onderzoeker. In 

tal van situaties is de onderzoeker afgelopen l 0 jaar betrokken geweest bij adviesprojecten op 

het terrein van de sociotechnische organisatiestructurering. Iedere situatie kent vele facetten 

en specifieke omstandigheden. De selectie van de case-studies heeft plaatsgevonden uit die 

cases waarbijdebesturingsstructuureen belangrijk aandeel in het adviesproject heeft gevormd 

en waarbij de grootste leereffecten zijn opgetreden. Daarnaast is getracht de case-studies te 

variëren over verschil lende bedrijfstakken en organisatie-groottes, zodat het toepassingsgebied 

zo breed mogelijk is. 

In deze studie is door de onderzoeker ook gebruik gemaakt van de sociotechnische inzichten 

die in eerdere of gelijktijdige studies en adviestrajecten zijn ontstaan. Met name de ervaringen 

die opgedaan zijn door Groep Sociotechniek (periode 1983 - 1986) en in het onderzoek dat 

is uitgevoerd samen met Kuipers naar de ontwikkelingen in de sociotechniek en verdere 

conceptualisatie van de sociotechnische theorie (1988 . 1990), zijn daarbij van belang 

geweest. In de periode '80 - '90 hebben ook gedachtenwisseling met collega-adviseurs en 

cursisten in de praktijk, invloed gehad op de ordening van ideeën en de ontwikkeling van 

inzichten van de onderzoeker. 
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1.6 Opbouw van deze studie 

De opbouw van deze publicatie is als volgt: 

- In hoofdstuk 2 wordt het gehanteerde begrippenkader nader geîntroduceerd. Aan de orde 

komen een open systeemmodel van de produktie-organisatie, de bestuurlijke cyclus, de 
produktie- en besturingsstructuur en de omgevingsinteractie. Tevens komen in dit hoofdstuk 
concepten met betrekking tot besturing van organisaties aan bod. 

- In hoofdstuk 3 worden een drieta 1 case-studies met betrekking tot het ontwerpen van de be
sturingsstructuur uitgewerkt. Deze case-studies zijn uitgevoerd met bestaande modellen en 

principes voor het ontwerpen van de besturingsstructuur. Vanuit deze case-studies worden 

lacunes aangetoond in bestaande modellen. Deze lacunes zijn gebruikt als aanzet voor de 

ontwikkeling van het model voor de besturingsstructuur. 
- In hoofdstuk 4 wordt het begrip bestuurbaarheid gedefinieerd a Is de balans tussen besturi ngs

mogelijkheden en -behoefte. Er worden twee tegengestelde strategieën uiteengezet om de 
bestuurbaarheid in hypothetische situaties te vergroten. Er wordt dieper ingegaan op één van 
de beide strategieën, namelijk het verkleinen van de besturingsbehoefte door middel van 

(her)ontwerp van de produktiestructuur. Tevens wordt een theoretisch raamwerk gemaakt 
voor het vergroten van de besturingsmogelijkheden. De besturingscyclus wordt verder gede

tailleerd en er wordt een model gepresenteerd voor een besturingsorgaan met grote bestu
ringsmogelijkheden. 

- In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op het vergroten van de besturingsmogelijkheden door 

middel van het herontwerp van de besturingsstructuur. Gebaseerd op het model voor een 

besturingsorgaan wordt een theoretisch raamwerk en werkwijze voor het herontwerpen van 
de besturingsstructuur uitgewerkt. Dit raamwerk wordt vervolgens vertaald in een praktisch 
modeldatbestaatuitdebouwstenenvoordebesturingsstructuurvandeflexibeleondememing. 

- In hoofdstuk 6 wordt besproken hoe het ontwikkelde model in een case-studie is toegepast 

Nagegaan wordt of het model in de praktijk hanteerbaar is. 
- ·In hoofdstuk 7 vindt een evaluatie plaats van het ontwikkelde model en instrumentarium. 

34 



2 De besturing van produktie-organisaties: 
een algemeen begrippenkader 

2.1 Inleiding 

Alvorens ingegaan kan worden op het begrip bestuurbaarheid (zie hoofdstuk 4) is het nood

zakelijk om de algemene problematiek van de besturing uiteen te zetten. Tevens wordt in dit 

hoofdstuk een algemeen begrippenkader uitgewerkt dat in deze studie gebruikt wordt. 

In dit hoofdstuk wordt de problematiek van de besturing van een organisatie belicht Om de 

problematiek van de besturing goed uiteen te zetten, is van belang dat een inzichtelijk begrip

penkader wordt gehanteerd. De systeemkunde is in dit kader een goed hulpmiddel gebleken. 

De systeemkunde is een neutraal middel om organisaties te kunnen beschrijven. De organisatie 

wordt daarbij beschouwd als een open systeem. Met behulp van dit begrippenkader wordt 

duidelijk gemaakt dat het afstemmingsproces tussen (sub)systeem en de directe omgeving een 

belangrijk vraagstuk is bij de besturing van organisaties. Dit afstemmingsvraagstuk speelt zowel 

extern tussen de omgeving en de organisatie, als ook intern tussen de diverse sub- en aspect

systemen een rol. In deze studie wordt met name het afstemmingsvraagstuk nader geanaly

seerd. Het begrip complexiteit speelt daarbij een belangrijke rol. 

- In paragraaf 2.2 wordt de organisatie beschreven als een open systeem. Hierbij worden de 

voor de besturing van organisaties relevante begrippen uit de systeemkunde uiteengezet 

- In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op het besturingsvraagstuk van open systemen. Het belang 

van de uitwisselingsprocessen voor de besturing van organisaties wordt verklaard. Vervol

gens wordt de bron voor besturing, de besturingsbehoefte, geanalyseerd. 

- Paragraaf 2.4 heeft als onderwerp een model van de regelkring waarmee beschreven kan 

worden hoe de uitwisselingsprocessen gereguleerd kunnen worden. Het model van de regel

kring (paragraaf 2.4.1) en de verschillende dimensies van normstelling worden toegelicht 

(paragraaf 2.4.2). 

- Tenslotte wordt in paragraaf 2.5 een algemeen begrippenkader voor de organisatiestructuur 

uiteengezet. De verschillende onderdelen van de organisatiestructuur worden gedetineerd 

(paragraaf 2 .5 .1 ) en er wordt ingegaan op de parameters die een maat zijn voor de complexi

teit van een organisatie (paragraaf 2.5.2). 
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2.2 Een open systeemmodel van de produktie-organisatie 

De systeem kunde biedt een geschikt begrippenkader voor het beschrijven en analyseren van 

organisaties. Vanuit het perspectief van de systeemkunde kan de organisatie beschouwd 

worden als één geheel, bestaande uiteen verzameling van elementen, in de vorm van organen, 

dieeen onderlinge relatie hebben, met het doel het transformeren van grondstoffen in gewenste 

eindprodukten (In 't Veld, 1975). 

Op de systeemgrenzen tussen organisatie en omgeving vinden uitwisselingsprocessen plaats. 

De uitwisselingsprocessen kunnen in twee soorten worden onderverdeeld. 

1. Operationele uitwisselingen met (potentiële) klanten betreffende orders en met leveran

ciers van grondstoffen. 

2. Uitwisselingen met voorwaardenscheppende- of normstellende omgevingslementen. 

Hierbij kan gedacht worden aan concurrenten, vakbonden, overheid, actiegroepen, aan

deelhouders, banken en overheidsinstanties, leveranciers van produktiemiddelen, onder

zoeksinstellingen, potentiële personeelsleden en opleidingsinstituten. 

Algemeen gesproken heeft elk systeem te maken met verschillende uitwisselingspartners. Een 

open systeem bevindt zich in een uitwisselingsnetwerk (zie figuur 2.1 ). Dit uitwissel ingsnet

werk wordt beschouwd als de externe structuur van het systeem. De externe structuur omvat 

alle relaties en uitwisselingspartners van de omgeving. 

leveranciers 

arbeid 

vakbond 

PRODUKTIE
ORGANISATIE 

aandeelhouders 

OMGEVING 

klanten 

Figuur 2.1 De produktie-organisatie als open systeem 
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Een open systeem wordt gekenmerkt door een invoer en een uitvoer van informatie, energie, 

middelen, arbeid enzovoorts. Als de processen binnen een systeem als een black box worden 

opgevat, dan is het verschil tussen de in- en uitvoer van het systeem de transformatie. In het 

systeem zullen er operaties plaatsvinden om de input om te zetten in de gewenste output. Per 

order zal het systeem omgevingsuitwisselingen en operaties moeten uitvoeren. De volgende 

begrippen kunnen daarbij worden onderscheiden: 

a) de input oftewel datgene wat in het systeem wordt gebracht. Een belangrijk onderscheid 

in de input is: 

- datgene wat daadwerkelijk wordt getransformeerd: orders en grondstoffen; 

- datgene wat nodig is om de transformatie uit te kunnen voeren: produktiemiddelen en 

arbeid; 

- informatie inzake de toestand van input, gewenste toestand van het proces en output 

alsmede normen waaraan de output, het proces en de input moeten voldoen; 

b) de transformatie in het systeem waarbij de input in de operaties omgezet wordt in een 

output; 

c) de output oftewel datgene wat door het systeem wordt geproduceerd in de vorm van ge

wenste en niet-gewenste produkten (een systeem kan ongewild niet-gewenste produkten 

produceren) en informatie. 

Op deze punten zullen uitwisselingen tussen organisatie en omgeving plaatsvinden. Met de 

bovenstaande begrippen kan een algemeen model van een organisatie gemaakt worden (zie 

figuur 2.2). 

normen informatie 
en informatie ' 

,~ 

niet-gewenste 
orders - produkten .... .... 

...... TRANSFORMATIE ...._ 

grondstoHen 
,... ,... 

gewenste produkten 
. ,, 

produktiemiddelen 
en arbeid 

Figuur 2.2 Een algemeen systeemmodel van een organisatie 

Bij dit model wordt de 'buitenkant' van een organisatie in beschouwing genomen. Men kan 

ook de 'binnenkant' van een systeem beschouwen. Hiertoe breekt men de black box open. Een 

systeem is opgebouwd uit subsystemen. Binnen de produktieorganisatie treft men bijvoorbeeld 

verschillende produktieafdelingen als subsystemen aan. Subsystemen worden gedefinieerd als 
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een deelverzameling van de elementen waarbij de onderlinge relaties behouden blijven. Naast 

subsystemen is er sprake van aspectsystemen. Deze worden gedefinieerd als een deelverza

meling van de relaties binnen een systeem. Bijvoorbeeld het financiële aspectsysteem dat 

alleen de geldstromen beschrijft of het logistieke aspectsysteem dat alleen de goederenstromen 

beschrijft. Met behulp van deze begrippen kan de binnenkant van een systeem in kaart 

gebracht worden (inzoomen). 
i 

De subsystemen binnen een systeem vertonen ook uitwisselingsprocessen met de 'interne' 

omgeving. De interne structuur binnen een systeem betreft de indeling van het systeem in 

subsystemen (zoals bijvoorbeeld: afdelingen, groepen, individuen) en de onderlinge relaties. 

Een produktie-afdeling, bijvoorbeeld, ontvangt goederen van voorgaande produktie-afdeling 

en levert produkten aan een volgende afdeling. Dezelfde produktie-afdel ing ontvangt werkin

structies van het bedrijfsbureau, het onderhoud wordt verricht dooreen onderhoudsdienst, het 

personeel wordt geselecteerd door een afdeling personeelszaken etc. Al deze afdelingen 

vormen de interne omgeving voor de desbetreffende produktie-afdeling. Door de interne 

uitwisselingen kunnen subsystemen elkaar beïnvloeden, zodat er sprake is van een onderlinge 

relatie. 

2.3 Het besturin~vraagstuk in een open systeem 

In een organisatie is het belangrijk om de externe en interne uitwisselingsprocessen nauwkeu

rig op elkaar af te stemmen. Dit afstemmings-of besturingsvraagstuk is het centrale onderwerp 

in de besturing van een organisatie. Het besturingsvraagstuk kan bestudeerd worden aan de 

hand van de relatie tussen omgeving en organisatie (externe afstemming) en de afstemming 

tussen de subsystemen in een organisatie (interne afstemming). 

In een organisatie is het een noodzaak om de externe uitwisselingen af te stemmen op de 

interne (produktie)mogelijkheden, op grond van efficiency-overwegingen zijn de beschikbare 

middelen om de gewenste transformatie te verwezenlijken immers beperkt. Er is sprake van een 

extern afstemmingsvraagstuk. In een flexibele organisatie is dit vraagstuk, in vergelijking met 

de efficiënte onderneming, gecompliceerd. De organisatie staat immers onder druk van de 

combinatie van eisen op het gebied van efficiency, kwaliteit èn flexibiliteit. 

De term flexibiliteit is een weids begrip dat op verschillende wijzen kan worden uitgelegd (zie 

o.a. Naar, 1977; Kickert, 1982; Van Amelsvoort, 1984b). In deze studie wordt de flexibiliteit 

van een organisatie als volgt gedefinieerd: 

de mogelijkheid van een organisatie om haar kwalitatieve en kwantitatieve capaciteiten 

voldoende snel en efficiënt aan te passen aan zowel extern als intern wisselende, al dan niet 

voorspelbare omstandigheden. 
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De behoefte aan flexibiliteit wordt bepaald door een tweetal factoren: 

a) de kwantitatieve variatie in de vraag naar een bepaald produkt: volumeschommelingen in 

de orderstroom; 

b) de kwalitatieve variatie van de vraag naar produkten: wisselingen in de samenstel 1 ing van 

het produktassortiment. 

Vanuit deze invalshoeken is het begrip flexibiliteit nader verdeeld in verschillende soorten 

flexibiliteit (Van Amelsvoort, 1984b) (zie figuur 2.3): 

• aanloopflexibiliteit: de mogelijkheid van de organisatie om zich aan te passen aan verande

rende hoeveelheden binnen (nog) onbekende grenzen; 

• volumeflexibiliteit: de mogelijkheid van de organisatie om zich aan te passen aan verande

rende hoeveelheden binnen bekende grenzen; 

• soortenflexibiliteit: de mogelijkheid van de organisatie om over te schakelen van deene naar 

de andere produktfamilie; 

• variantenflexibiliteit: de mogelijkheid van de organisatie om over te schakelen van het ene 

naar het andere produkt binnen één produktfamilie. 

kenmerken variabiliteit 

tijdshorizon 
type flexlbllltalt 

aspecten 

aanloopflexibiliteit 

Î de mogelijkheid aan te 
lange termijn passen aan veranderende 'ai 

hoeveelheden binnen (nog) N 
ii 

kwantiteit onbekende grenzen ? 
(produktie-

volumeflaxlbilitelt a 
volume) 

de mogelijkheid aan te 
t "." ............. 

korte termijn passen aan veranderende 
hoeveelheden binnen 

'ai 
N ·~--·-·-············""w""""". 

b 
bekende grenzen ii 

t~ 

soortanflexlbilitait CD CP =" de mogelijkheid om over a1 a2 a3 

lange termijn te schakelen van de ene é1:uklfamilie B 
naar de andere 

kwaliteit produktfamilie b1 
(produkt-

variantenflexibiliteit assortiment) produktfamilie A 
de mogelijkheid over te 

korte termijn 
schakelen van het ene naar o=o 
het andere produkl binnen a1 a3 
een produktlamilie 

Figuur 2.3 Verschillende vormen van flexibiliteit (gebaseerd op: Van Amelsvoort, 1984b) 
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De toenemende behoefte aan flexibiliteit heeft te maken metde veranderingen in de omgeving. 

Deze veranderingen kunnen gezien worden als de combinatie van de variatie (het aantal 

veranderingen, zowel kwalitatief als kwantitatief), de onzekerheid in de uitwisselingsproces

sen en de steeds hogere eisen met betrekking tot de snelheid en de nauwkeurigheid in de 

uitwisselingen. Het gaat hierbij om de variatie en onzekerheid in de orderstromen die van 

invloed zijn op het noodzakelijke repertoire van interne transformaties. Naarmate de variëteit 

aan orders in de totale orderstroom toeneemt, is de noodzaak tot een grotere diversiteit van de 

transformatieprocessen sterker. De onzekerheid in de transformatieprocessen wordt groter 

naarmate minder van te voren is te voorzien waar, wanneer en welke transformaties vereist 

zijn. 

De variatie, de onzekerheid en de hoge eisen in de externe uitwisselingsprocessen komen ook 

tot uiting in de interne uitwisselingsprocessen van de verschillende subsystemen. De diverse 

capaciteiten van de subsystemen moeten op elkaar en op de externe uitwisselingsprocessen 

worden afgestemd. Er is binnen een organisatie dus ook sprake van een intern afstemmings

vraagstuktussen de verschillende subsystemen. Er ontstaat een zogenaamde besturingsbehoef

te in de organisatie: de uitwisselingen tussen de verschillende subsystemen moeten immers op 

elkaar afgestemd worden. De interne besturingsbehoefte ontstaat als gevolg van de noodzaak 

tot externe en interne afstemming (zie figuur 2.4). 

hoge eisen: 
- snelheid 

variatie 

- nauwkeurigheid 

complexiteit van de 
organisatie 

onafhankelijke 
verstoring in 
subsystemen 

l-
externe afstemming 

onzekerheid, variatie, 
snelheid en 

nauwkeurigheid in het 
transformatieproces 

interne afstemming 

onzekerheid 

1 
besturingsbehoefte 

>:. 

Figuur. 2.4 Bronnen van de besturingsbehoefte 
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Het interne afstemmingsvraagstuk wordt ook bepaald door interne verstoringen in de subsys

temen (hierbij valttedenken aan ziekte, machinestoring, kwaliteitsafwijkingen, overschrijding 

interne levertijd enzovoorts) die gevolgen hebben voor de uitwisselingen met andere subsys

temen. Deze verstoringen versterken de onzekerheid van de interne uitwisselingen. 

Bijvoorbeeld: door een machinestoring in een afdeling die onderdelen produceert, kan de 

levering van onderdelen aan een afdeling Assemblage niet doorgaan. Hierdoor kan de 

assemblage-afdeling, als er geen alternatieven zijn, in bezettingsproblemen raken, bijvoor

beeld stilstand van dure machines, en kan ook de gewenste levertijd van eindprodukten niet 

gehaald worden. 

externe 
omgeving 

1Vm 11 = externe 
uitwisselingspartners 

A tlm H = interne 
uitwisselingspartners 

Figuur 2.5 Een schematische weergave van de uitwisselingsprocessen van een 

willekeurig subsysteem 

Het aantal interne afstemmingen worden bepaald door structuur van de organisatie: naarmate 

een organisatie meer opgedeeld is in van elkaar afhankelijke subsystemen, neemt de behoefte 

aan afstemming toe. De complexiteit van de organisatiestructuur bepaalt de besturingsbehoef

te. Naarmate de structuur van een organisatie complexer is, neemt de behoefte aan interne 

afstemming exponentieel toe. Elk subsysteem kan immers beschouwd worden als een 

knooppunt van diverse uitwisselingsprocessen met de 'partners' in de directe (interne) om

geving. Iedere 'partner' is op zijn beurt ook weer te zien als een knooppunt van uitwisselings-
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processen (vergelijk De Sitter, 1973). Een organisatie kan dan ook geschetst worden als een 

dynamisch netwerk (zie figuur 2.5). 

De complexiteit van een organisatie is een functie van het aantal subsystemen of uitwisselings

partners, de aard van de onderlinge relaties tussen de uitwisselingspartners en de mate van 

stabiliteit van de uitwisselingsprocessen: 

Complexiteit= F (aantal uitwisselingspartners, aard van de onderlinge relaties tussen 

uitwisselingspartners, mate van stabiliteit uitwisselingsprocessen) 

Bij een grote complexiteit van een organisatie neemt de kans toe dat de onderlinge uitwisse

lingen elkaar belemmeren of met elkaar interfereren. De Sitter introduceert in dit verband het 

begrip storingskans (1981 ). De storingskans wordt beînvloed door de factoren die de comple

xiteit van een systeem bepalen. 

- Als het aantal uitwisselingsprocessen toeneemt, zal de kans op interferentie toenemen. 

Bijvoorbeeld als een assemblage-afdeling op eenzelfde tijdstip verschillende onderdelen 

nodig heeft van meerdere afdelingen die onderdelen produceren, dan is de kans groter dat 

er in één van de uitwisselingen een verstoring optreedt, als in een situatie waarin één afdeling 

onderdelenaanlevertaandeassemblage-afdeling.Alsermeeruitwisselingenzijn,danwordt 

ook de mogelijkheid groter dat een aantal uitwisselingen in een subsysteem met elkaar con

flicteren. Bijvoorbeeld: erwordtgelijktijdig een beroep gedaan op dezelfde capaciteitsbron. 

- Naarmate de onderlinge afhankelijkheid tussen uitwisselingsprocessen groter is, zal de kans 

op interferentie toenemen. Als uitwisselingen met elkaar samenhangen dan zal een versto

ring in één van de uitwisselingen direct consequenties hebben voor de andere uitwisselin

gen. Bijvoorbeeld: als één uitwisseling tè laat tot stand komt dan zullen de andere uitwisse

lingen qua tijd in de problemen komen. Bij meerdere afhankelijkheden tussen uitwisselingen 

is de kans groter dat er bij één van de uitwisselingen een verstoring optreedt, die negatieve 

consequenties heeft voor de andere uitwisselingen. 

- Naarmate de dynamiek groter is, zal de kans op interferentie groter worden. In een stabiele 

situatie kunnen de verschillende uitwisselingen op elkaar afgestemd worden. Bij een grote 

dynamiek worden de uitwisselingen minder voorspelbaar. De mogelijkheid om de uitwis

selingen op elkaar af te stemmen wordt dan ook kleiner. 

Een open systeem is ook een dynamisch systeem, zodat verstoringen op tijdstip x consequenties 

hebben voor de situatie op tijdstip x+ 1. Eén verstoring kan zo in de loop van de tijd een 

kettingreactie van verstoringen veroorzaken (het zogenaamde opslingereffect). Bijvoorbeeld: 

afdeling A levert een produkt aan afdeling B en afdeling B levert hetzelfde produkt, na een 

bewerking, weer aan afdeling C. Als de levering van afdeling A aan afdeling B niet op het juiste 

tijdstip plaatsvindt, dan zal de levering van afdeling B aan afdeling C ook in de problemen 
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komen. De verstoring in afdeling A heeft dus ook consequenties voor afdeling Ben C. 

Indien in een organisatie de mogelijkheden ontbreken om verstoringen op te lossen, is er sprake 

van een hoge storingsgevoeligheid(De Sitter, 1981 ). De storingsgevoeligheid wordt bovendien 
vergroot naarmate de eisen die aan de uitwisselingen worden gesteld in termen van snelheid 
en nauwkeurigheid, hoger worden. Als in het vorige voorbeeld de druk op snelheid gering is 

dan kunnen buffers tussen de verschillende afdelingen de opslingering van verstoringen 

dempen. Een verstoring in afdeling A heeft dan niet direct consequenties voor afdeling Ben C. 

In een situatie waarbij de externe uitwisselingen gekenmerkt worden door veel variatie, een 

grote onzekerheid en hoge eisen in termen van snelheid en nauwkeurigheid, is het van groot 

belang dat de subsystemen goed op elkaar afgestemd zijn. Dit houdt in dat de onderlinge 
uitwisselingen in de juiste combinaties, op het juiste tijdstippen en op de juiste plaatsen tot 

stand komen. Dit vereist een goede besturing van de externe en interne uitwisselingsprocessen. 
Een organisatie heeft in dit kader de taak om de uitwisselingen te reguleren (De Sitter, 1981 ). 

Bij een verdere beschrijving van het reguleringsproces speelt het begrip regelkring een 

belangrijke rol. 

2.4 Afstemming in uitwisselingsprocessen: de regelkring 

2.4.1 De opbouw van de regelkring 

Om tot interne en externe afstemming te komen is doelgerichte beïnvloeding van of het systeem 

of de omgeving een vereiste. De besturing kan gericht zijn op het desbetreffende subsysteem 
(interne besturing) of op de omgeving (externe besturing). Het afstemmingsproces kan volgens 

de regeltheorie van DeSitter gezien worden als het doorlopen van de stappen in een regelkring: 
• meten: het waarnemen van de toestand waarin het systeem zich bevindt; 

• vergelijken: het per aspect relateren van de waarneming aan een gestelde norm; 
• integraal vergelijken: het combineren van de normafwijkingen op basis van verschillende 

aspecten tot één (gewogen) totaalresultaat; 

• actieselectie: de keuze van een effectieve ingreep in het systeem op grond van de gecon
stateerde afwijking; 

• ingrijpen: het verrichten van de ingreep. In de regelkring wordt een onderscheid gemaakt 

tussen interne en externe regeling. Een interne ingreep heeft betrekking op de bijstelling van 

de operaties binnen het systeem. Een externe ingreep heeft betrekking op de beïnvloeding 

van de uitwisselingsprocessen. 

Deze stappen worden in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. In figuur 2.6 wordt de regelcyclus 
vereenvoudigd weergegeven. Hierbij wordt meten 'waarnemen' genoemd, vergelijken wordt 

samen met integraal vergelijken 'beoordelen' genoemd en het selecteren van een actie wordt 
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samen met het plegen van de ingreep 'ingrijpen' genoemd (Kuipers & Van Amelsvoort, 1990). r 

Op het grensvlak tussen systeem en omgeving vinden ook informatie-uitwisselingsprocessen 

met betrekking tot de gewenste transformatie plaats. Hierbij worden de omgevingswensen en 

-eisen omgezet in interne normen. Bij het regelen van processen worden normen gebruikt als 

referentiekader. Deze normen zijn bedoeld om (sub)systemen zodanig aan te sturen, dat 

voldaan kan worden aan de gestelde eisen. De organisatie heeft daarbij een normstellende 

taak. Er wordt daarbij ook wel gesproken over het initiëren van normen (In 't Veld, 1975). 

extern 

uitvoeren 

Figuur 2.6 De opbouw van een regelcyclus 

In het bovenstaande model van de regelcyclus wordt uitgegaan van stabiele normen. Niet 

zelden wordt de regelkring enkele malen doorlopen om de normen te halen. Het regelen kan 

dan gezien worden als een leerproces. In situaties met stabiele normen, wordt ook wel 

gesproken over 'single loop learning' (Agyris, 1976; Morgan, 1986). 

Organisaties zijn echter aan verandering onderhevig. De normen komen dan ook ter discussie 

en zullen wellicht aangepast moeten worden. Er wordt dan gesproken over 'double loop 

learning' (Agyris, 1976; Morgan, 1986). In 'tVeld spreekt daarbij van de evaluerende regelkring 

(1975). Kuipers en Van Amelsvoort spreken over betwijfelen (1990). Betwijfelen wordt daarbij 

omschreven als 'het in twijfel trekken van de bestaande regelroutines en het experimenteren 

met nieuwe'. In figuur 2.7 is de regelkring weergegeven als een regellus met daaraan 

toegevoegd de lus met de activiteit betwijfelen. 
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Figuur 2.7 De regelkring met dubbele lus (Gebaseerd op Kuipers en Van Amelsvoort, 1990) 

2.4.2 Drie dimensies van normstelling 

De aard van de normerende taak isafhankelijkvan de dynamiek in de externe structuur. Zolang 

de externe structuur niet verandert, is er sprake van stationaire uitwisselingen (De Sitter, 1973). 

In 'tVeld spreektinditverband over de steady-statevan een open systeem (1973). Dit betekent 

niet dat de uitwisselingsprocessen volgens een vast patroon verlopen. De variaties in de 

uitwisselingsprocessen vallen echter binnen de gangbare normen. Dit wordt operationele 
uitwisseling genoemd. 

In situaties waarbij de externe structuur verandert, wordt over strategische uitwisseling 

gesproken. Als gevolg van de strategische uitwisseling ontstaat er een strategische normstelling 

voor de besturing van de processen. In de tactische normstelling wordt vervolgens aangeven 

op welke wijze de organisatie de strategische normstelling wil bereiken. De strategische en de 

tactische normstelling leiden tot verandering van de operationele normstelling. 
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Het generen van normen is een onderdeel van het besturingsproces. Omdat er drie dimensies 

van normstelling zijn, worden drie besturingsdimensies onderscheiden: de strategische, 

tactische en operationele besturing. 
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2.5 Een algemeen begrippenkader voor de organisatiestructuur 

2.5.1 Definiëring van het begrip organisatiestructuur 

In deze studie is de besturingsstructuur van organisaties het centrale onderwerp. In deze para

graaf zal het begrip structuur nader worden omschreven. In een systeemkundig model van een 

organisatie wordt onderscheid gemaakt tussen het fabricageproces (het verrichten van de 

fysieke operaties) en het besturingsproces. De structuur van een organisatie behelst: 

a. de produktiestructuur. de groepering en koppeling van de fysieke operaties ten opzichte 

van de orderstromen in het transformatieproces; 

b. de besturingsstructuur. de groepering en koppeling van regelende en normstellende activi

teiten op het terrein van de strategie, tactiek en operatie. 

Gezamenlijk vormen zij de organisatiestructuur van een systeem (zie figuur 2.9). 

exleme normsleling 

organisatiestructuur 

orders 

Figuur 2.9 De produktie- en de besturingsstructuur 

B sll'a = strategische besturing 
B tac = tactische besturing 
B op = operationele besturing 
N op = operationele normsteling 
R = operationeel regelen 
U = uitvoeren operaties 

Besturing is het uitoefenen van gerichte beînvloeding van een organisatie in relatie tot de 

omgeving. Besturen wordt in deze studie gedefinieerd als: het geheel van (operationele, 
tactische en strategische) normstellende en regelende activiteiten (waarnemen, beoordelen en 
ingrijpen), die tot doel hebben een beheerst proces te verkrijgen. 

Om een organisatie te besturen is besturingsvermogen nodig. Het besturingsvermogen is de 
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mogelijkheid om doelgericht invloed uit te oefenen op hette besturenobject(De Leeuw, 1984). 

Het te besturen obect is het subsysteem van de organisatie dat door middel van de besturings

ingreep getracht wordt te beînvloeden. In deze studie worden niet alleen de lijnmanagers 

beschouwd als actoren in de besturing van een organisatie, maar ook de voorbereidende en 

ondersteunende afdelingen cq. functionarissen (zie paragraaf 1.4). 

In een organisatie worden de besturende en uitvoerende taken toegewezen aan subsystemen 

ofwel organen. Om terminologische verwarring te voorkomen tussen (sub)systemen en 

bestuurlijke systemen, zoals bijvoorbeeld logistieke of informatie-systemen, is in deze studie 

gekozen voor het begrip orgaan. Een orgaan is een cluster van mensen en middelen dat één 

of enkele taken in een organisatie vervult. Een besturingsorgaan is een orgaan dat een functie 

vervult in de besturing van de processen in een organisatie. Een specialistisch besturingsorgaan 

is een orgaan dat slechts één aspect, bijvoorbeeld onderhoud, logistiek, kwaliteit etc., van de 

besturing verricht. Er wordt dan gesproken over aspectbesturing. De traditionele staf-lijnstruc

tuur, zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, kan gekenmerkt worden door een vergaande aspect

besturing. In tegenstelling tot aspectbesturing worden bij integrale besturing de verschillende 

aspecten gelijktijdig bij de besturing betrokken en vindt de besturing van de verschillende 

aspecten door één orgaan plaats. 

Het ontwerpen van de besturingsstructuur in een organisatie heeftalsonderwerp het definiëren 

van besturingsorganen in samenhang tot de te besturen objecten en het vaststellen van de 

onderlinge relaties tussen de besturingsorganen. 

2.5.2 Parameters voor de complexiteit van de organisatiestructuur 

In paragraaf 2.3.2 is vastgesteld datde complexiteit van een organisatie medebepalend is voor 

de besturingsbehoefte. De complexiteit van een organisatie is een grootheid die door de 

organisatie zelf kan worden bepaald. Een verdere uitwerking van het begrip complexiteit in een 

organisatie is daarom op zijn plaats. 

De complexiteit van de organisatiestructuur wordt bepaald door de verdeling van de 

uitvoerende en besturingsactiviteiten over verschillende organen en de koppelingen tussen 

deze organen (de wijze waarop deze organen elkaar kunnen beïnvloeden). Zo kunnen, 

bijvoorbeeld, de uitvoerende activiteiten zijn toegewezen aan een aantal afdelingen, die 

slechts één bewerking in het produktie-proces uitvoeren, en de besturingsactiviteiten zijn 

toegewezen aan centrale specialistische besturingsorganen. De relaties tussen de verschillen

de produktie-afdelingen zijn sterken iedere produktie-afdeling heeft ook sterke relaties met alle 

specialistische besturingsorganen. leder orgaan in de organisatie is betrokken bij alle externe 

uitwisselingen. De complexiteit van de organisatie wordt dan hoog genoemd. In een situatie 

waarbij de organisatie de uitvoerende processen heeft opgedeeld in parallel geschakelde 

produktie-eenheden met een eigen lokale staf, zijn de relaties tussen organen in de organisatie 
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beperkt. leder orgaan is betrokken bij een beperkt aantal externe uitwisselingen. De complexi

teit van de organisatie is in vergelijking met de vorige situatie geringer. 

Er is een aanta 1 parameters die een maat zijn voor de complexiteit van een organisatie (De Sitter, 
1989). In de onderstaande tekst worden deze uitgewerkL 

• Algemene parameters 
a. mate van scheiding tussen de uitvoerende en besturende taken 

De scheiding van de uitvoerende en besturingstaken heeft betrekking op de toewijzing 

van beide taken aan verschillende organen. 

• Parameters voor de produktiestructuur 

b. mate van functionele concentratie 

De functionele concentratie heeft betrekking op de groepering en koppeling van de ope
raties ten opzichte van orderstromen op macroniveau. Bij functionele concentratie pas

seren de orders een groot aantal uitvoeringsorganen. In een functionele structuur van het 

produktieproces, waarbij de afdelingen gegroepeerd zijn op grond van de bewerkings
soort, passeren de orders meerdere afdelingen. Daartegenover staat functionele decon

centratie, waarbij ieder ordertype gekoppeld is aan een eigen specifiek uitvoeringsor
gaan, dat het gehele fabricageproces uitvoert. Een order wordt dan binnen één orgaan 

gerealiseerd. 

c. mate van specialisatie van de uitvoering 
Specialisatie van de uitvoering heeft betrekking op de splitsing van het uitvoerend proces 

op microniveau in een aantal deeltaken die toegewezen zijn aan specialistische mede

werkers. Specialisatie van de uitvoering is in wezen functionele concentratie van uitvoe
rende taken op microniveau van de organisatie. 

• Parameters voor de besturingsstructuur 
d. mate van differentiatie van de besturingstaken 

Differentiatie van de besturingstaken betreft de splitsing van het besturingsproces in ver

schillende taken (waarnemen, beoordelen, ingrijpen en normeren) en de toewijzing van 

deze taken aan verschillende organen. 
e. mate van differentiatie van de besturingsdimensies 

Differentiatie van de besturingsdimensies (strategie, tactiek en operatie) heeft betrekking 
op de scheiding van deze dimensies en de toewijzing hiervan aan verschil lende organen, 

die op verschillende hiërachische niveaus geplaatst worden. 

f. mate van specialisatie van de besturingstaken 

De specia 1 isatie van de besturingstaken betreft de opsplitsing van de besturing in verschi I
l ende aspecten van de besturing en de toewijzing van deze aspecten aan verschillende 

(specialistische) aspectbesturingsorganen (aspectbesturing). 
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g. mate van centralisatie van de besturingstaken 
De centralisatie van de besturing heeft te maken met de koppeling van de specialistische 

organen in de bestuurlijke hiërarchie. 

Opgemerkt moet worden dat deze parameters niet onafhankelijk van elkaar zijn. Zo zal 

bijvoorbeeld de mate van centralisatie van besturingstaken gering zijn als de scheiding tussen 

uitvoerende en besturende taken gering is. De parameters geven een beeld van de mate van 

arbeidsdeling in zowel de uitvoerende als besturingsprocessen. Met behulp van deze parame

ters kan een organisatie die gebaseerd is op minimaal mogelijke arbeidsdeling beschreven 

worden: geringe scheiding van uitvoerende en besturingstaken, deconcentratie van de 

operaties, geringe specialisatie van de uitvoering, geringe differentiatie van besturingstaken, 

geringe differentiatie van besturingsdimensies, geringe specialisatie van besturingstaken en 

decentralisatie van besturingstaken. De complexiteit van de besturingsstructuur is dan gering. 

In de volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op de toepassing van het principe van 

minimaal mogelijke arbeidsdeling in de besturingsstructuur. In hoofdstuk3 worden drie case

studies beschreven waarin reeds bestaande modellen, gericht op het ontwerpen van een be

sturingsstructuur die gebaseerd is op het principe van minimaal mogelijke arbeidsdeling, 

werden toegepast. In hoofdstuk 4 worden de effecten van de mate van arbeidsdeling in de 

besturing op de bestuurbaarheid verder uiteen gezet. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op 

de operationalisering van het principe van minimaal mogelijke arbeidsdeling ten behoeve van 

. het ontwerp van de besturingsstructuur. Hierbij worden een model en een werkwijze voor het 

ontwerpen van de besturingsstructuur van de flexibele onderneming uiteengezet. In hoofdstuk 

6 worden een toepassing van dit model en deze werkwijze in een case-studie beschreven. 
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3 De toepassing van bestaande modellen bij 
het ontwerpen van de besturingsstructuur 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van fase 1 van het onderzoek. Er wordt een aantal case

studies beschreven. Deze case-studies hebben als doel: inzicht krijgen in de toepassing van 

bekende modellen c.q. concepten bij het herontwerp van de besturingsstructuur. Hierdoor 

komen lacunes van de bestaande modellen aan het licht. Dit inzicht heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de uiteinde! ij ke ontwikkeling van een model en van een praktisch instru

mentarium voor het ontwerpen van de besturingsstructuur. In de volgende hoofdstukken zullen 

dit model en instrumentarium worden uitgewerkt. 

De cases worden in dit hoofdstuk globaal besproken. In afzonderlijke, vertrouwelijke rappor

ten is gedetailleerd verslag gedaan van de werkwijze, methoden en de resultaten (Van 

Amelsvoort & Vossen, 1986; Van Amelsvoort & Vogelzangs, 1987; Van Amelsvoort, 1988b). 

In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de algemene werkwijze tijdens de onderzoeken. Vervol

gens worden in de paragrafen 3.3, 3.4 en 3.5 de verschillende case-studies beschreven. Per 

case komt aan de orde: 

- de aanleiding voor het maken van een herontwerp van de besturingsstructuur; 

- een korte beschrijving van de uitgangssituatie; 

de werkwijze; 

het herontwerp van de besturingsstructuur; 

- een evaluatie van de gevolgde werkwijze. 

Het hoofdstuk wordt in paragraaf 3.6 afgesloten met meerdere algemene conclusies. 

3.2 Algemene werkwijze 

In dit hoofdstuk worden drie case-studies behandeld. De case-studies zijn uitgevoerd in de 

vorm van actieonderzoek. Het actieonderzoek is per case geëvalueerd en deze ervaringen 

hebben, daar waar mogelijk, geleid tot aanpassingen in het volgende actieonderzoek. In figuur 

3.1 wordt schematisch de opbouw van fase 1 van het onderzoek weergegeven. Hierbij is 

aangegeven van welke bekende modellen voor het ontwerpen van de besturingsstructuur 

gebruik is gemaakt. In de figuur wordt per case aangegeven waar de bekende besturingsmo-
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dellen vertaald zijn naar praktische uitgangspunten voor het ontwerp van de besturingsstruc

tuur. Daarnaast is per case globaal aangeduid welke leerervaringen benut zijn in de volgende 

case-studie. 

In de case-studies worden verschillende bekende modellen voor het maken van een heront

werp van de besturingsstructuur gehanteerd. Er is gebruik gemaakt van de theorieën van In 't 

Veld (1975), DeSitter(l 981)enGroepSociotechniek(l986). lncase 1 (zieparagraaf3.3)wordt 

het herontwerp van de besturingsstructuur in een op- en overslagbedrijf besproken. De 

besturingsprincipes van Groep Sociotechniek zijn daarbij vertaald in uitgangspunten voor het 

herontwerp. Case 2 gaat in op het herontwerp van de besturingsstructuur van een business unit 

in een bedrijf uit de voeding- en genotmiddelenindustrie (zie paragraaf 3.4). In deze case zijn 

de besturingsprincipes van Groep Sociotechniek omgezet in een organisatieconcept dat 

bestaat uit hele taakgroepen en decentrale stafopstelling. Op grond van de ervaringen in de 

eerste case is in de case 2 meer aandacht geschonken aan de indeling van de te besturen 

objecten op het operationeel niveau (de indeling van het fabricageproces) en aan het 

inventariseren van besturingsactiviteiten. Door toepassing van groepentechnologie en de 

zogenaamde Schumacher-aanpak is een sterke aandacht voor de indeling in te besturen 

objecten tot stand gekomen. Ten behoeve van het inventariseren van te besturen objecten is 

het systeemmodel uitgebreid met de opdeling van de input in materiaal, middelen en infor

matie (zie hoofdstuk 2) en de toevoeging van verschillende aspecten. 

In de derde case wordt een herontwerp van de besturingsstructuur van een afdeling in een 

bedrijf uit de procesindustrie behandeld (zie paragraaf 3.5). De besturingsprincipes van Groep 

Sociotechniek zijn daarbij omgezet in praktisch hanteerbare principes. Op grond van de erva

ringen in de tweede case is de inventarisatie van besturingsactiviteiten verder uitgewerkt. Bij 

iedere bewerkingsstap zijn de regelkringen geînventariseerd en zijn alle regelstappen beschre

ven. Ook de aandacht voor het toewijzen van regelactiviteiten is vergroot, door een verdere 

nuancering van de besturingsniveaus en het toevoegen van criteria voor het toewijzen van be

sturingsactiviteiten aan besturingsorganen. 

De herontwerpen zijn in alle gevallen gemaakt door ontwerpgroepen. Deze zijn samengesteld 

uit medewerkers van verschil lende afdelingen van het desbetreffende bedrijf. De onderzoeker 

heeft in deze ontwerpgroepen als extern organisatieadviseur een begeleidende rol vervuld. 

Door de onderzoeker is aan de ontwerpgroepen kennis en inzichten ten aanzien van het ont

werpen van de besturingsstructuur verstrekt. Daarnaast is door de onderzoeker de voortgang 

bewaakt en zijn desgewenst de verschillende discussiepunten geordend. 

De resultaten van de ontwerpgroepen zijn vervolgens voor besluitvorming voorgedragen aan 

het management van de desbetreffende bedrijven. In alle besproken studies is besloten het 

herontwerp (geleidelijk) in te voeren. De invoering is veelal nog steeds gaande. De onderzoe

ker is hierbij niet meer betrokken. Een evaluatie van het functioneren van de herontwerpen is 

derhalve in deze studie niet aan de orde. 
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Figuur 3.1 De leercyclus van de verschillende case-studies 

3.3 Case 1: Het herontwerp van de besturingsstructuur in een op- en 
overslagbedrijf 

Aanleiding 

Deze studie heeft betrekking opeen organisatie die gespecialiseerd is in de op-en overslag van 

massagoederen. In de markt is er sprake van een overcapaciteit waardoor de organisatie steeds 
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meer onder druk komt te staan. Deze druk betreft zowel prijs, kwaliteit als flexibiliteit. 

Er is sprake van een lage kwaliteit van de arbeid en slechte arbeidsomstandigheden. De laatste 

jaren nemen de klachten over het werk aanzienlijk toe en er wordt verwacht dat in de toekomst 

de arbeidsplaatsen nog onaantrekkelijker worden voor nieuwe medewerkers die hoger 

geschoold zijn. 

De strategie van de onderneming is gebaseerd op de bovenstaande ontwikkelingen. Er worden 

de volgende strategische doelen nagestreefd: een verhoging van de flexibiliteit, de betrouw

baarheid, en de zorg voor goederen; een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, 

het beter kunnen inspelen op (toekomstige) wensen van klanten; een verdere integratie in de 

logistieke keten en het verhogen van de kwaliteit van de arbeid. 

Uitgangssituatie 

De organisatie is opgedeeld in drie verschillende locaties (terminals) waar de op- en 

overslagprocessen plaatsvinden. Daarnaast is er een afzonderlijk hoofdkantoor waar de 

directie en de verschillende centrale stafdiensten gehuisvest zijn. De organisatie is sterk 

gecentraliseerd. De orderontvangst (verkoop) en planning vinden centraal plaats. Hetzelfde 

geldt voor de administratieve afwerking van een werkorder (zie figuur 3.2). 

personeels
zaken 

operatie 

• verkoop technolo-
• business development gische zaken 

terminal A terminal B 

centrale 
planning 

financiên & 
administratie 

• boekhouding 
• administratie 
• financiên 
• automatisering 

terminal C 
• facturering 
•inkoop 

Figuur 3.2 De hoofdstructuur in de uitgangssituatie 

Binnen een terminal is de organisatie als volgt (zie figuur 3.3). Op de terminals is er sprake van 

een viertal hiërarchische niveaus. Daarnaast is er een sterke scheiding van de operatie, de 

planning en voorbereiding en het onderhoud. De huidige organisatiestructuur wordt geken

merkt door een functionele inrichting en een centrale, aspectrnatige besturing van het proces. 

Deze wijze van structureren is ook in de organisatie van het uitvoerend proces terug te vinden. 

In de uitgangssituatie is er per ploeg sprake van een tweetal bewerkingsgerichte afdelingen. Er 

is een afdeling die zich richt op de overslag (het laden en lossen van schepen) en een afdeling 
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die gericht is op de opslag van goederen, het laden van vrachtauto's en treinwagons en 

bewerken van de goederen (bijvoorbeeld: zeven van goederen). 

Deze afdelingen zijn weer opgedeeld in groepen medewerkers die belast zijn met een 

specialistische taak. Iedere groep wordt geleid door een toezichthouder. In de afdeling 

Overslag is er sprake van: 

- een groep kraanmachinisten, die de los- en laadkranen bedienen; 

- een groep bootslieden die de coördinatie op een schip verzorgen; 

- een groep tremmers die handmatig het ruim van een schip ledigen; 

- een groep bulldozerrijders die machinaal een ruim van een schip ledigen. 

In de afdeling Opslag zijn er speciale groepen medewerkers voor: 

- het bedienen van de transportbanden; 

- het bedienen van diverse bewerkingsmachines; 

- het bedienen van de bulldozers, waarmee goederen op het opslagterrein worden vervoerd. 

Bij het verwerken van een order worden, afhankelijk van de benodigde activiteiten, de ver

schi tiende groepen betrokken. Er wordt gewerkt in een 3-ploegensysteem. Binnen de ploegen 

is in deze uitgangssituatie ook een onderhoudsgroep aanwezig voor het oplossen van tech

nische storingen. Deze onderhoudsgroep wordt vanuit dagdienst aangestuurd. 

In relatie tot de strategie van de onderneming zijn in hoofdlijnen de volgende knelpunten aan 

te geven: 

- een grote afstand tussen de centrale diensten en de locaties meteen onduidelijke onderlinge 

verdeling van verantwoordelijkheden; 

- lange communicatielijnen met veel verstoppingen en verstoringen in de informatie-over

dracht; 

- een moeizame afstemming tussen afdelingen, met name tussen de operatie en het onder

houd; 

- een gering lokaal besturingsvermogen om in te kunnen spelen op de klantenwensen; 

- een gering besturingsvermogen bij de operators in het dagelijks proces om allerlei verstorin-

gen adequaat op te kunnen vangen. 

Deze knelpunten zijn geînventariseerd doorwerkgroepen, die samengesteld zijn uit medewer

kers van verschillende afdelingen en hiërarchisch lagen binnen de onderneming. Deze 

knelpunten worden grotendeels veroorzaakt door de organisatiestructuur, die gebaseerd is op 

een sterke mate van arbeidsdeling. Door de sterke arbeidsdeling vindt de operationele 

besturing tot hoog in de organisatie plaats. Op het niveau van de directeur Operatie komen 

uiteindelijk alle lijnen van de operationele besturing samen. Daarnaast is er sprake van een 

sterke splitsing tussen voorbereiding en uitvoering. De verwerkingsprocessen worden geken-
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merkt door een hoge mate van onzekerheid. Het tijdstip van aankomst van schepen is onzeker 

en bovendien doen zich bij ieder schip onvoorspelbare situaties voor. De combinatie tussen 

de centrale besturing en de hoge mate van onzekerheid geeft veel afstemmingsproblemen. De 

onzekerheid in de verwerkingsprocessen wordt bovendien versterkt door een hoge storings

gevoeligheid van de apparatuur. De stringente scheiding tussen onderhoud en produktie 

versterkt, in de praktijk, de afstemmingproblematiek. 

bedrijfsleider 

planning & 
voorbereiding 

hoofd 
operatie 

toezicht- toeZI t· toezicht· 
houder houder houder 

1 1 1 
operator operator operator 

chef 
onderhoud 

baas 
chef 

continu 
werkvoor
bereiding 

hoofd 1 inspectie 1 

werkplaats 

chef chef chef 
elektrisch mechanisch voertuigen 

toezicht- toezicht-

monteurs houder houder 

1 1 
monteur monteur 

elektrisch mechanisch 

organisatie van de ploeg 

Figuur 3.3 De organisatieopbouw van een terminal 

Om de strategische doelen te realiseren, is een project gestart dat gericht is op een verandering 

van de organisatie. Hiermee wordt getracht voorwaarden te scheppen voor het realiseren van 

de strategische doelstellingen. Door een aantal ontwerpgroepen is een organisatiemodel 

gemaakt dat de inrichting van de organisatie in de jaren negentig aangeeft. Op basis van deze 

'groene wei-studie' zal de organisatie geleidelijk aangepast worden. 

Werkwijze 

Op aangeven van de onderzoeker zijn de volgende stappen doorlopen. 

1. Beschrijving van de uitvoerende en ondersteunende processen. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de systeemkunde als instrument voor het maken van een model van de organisatie. 

Deze aanpak is gebaseerd op kernbegrippen uit de theorie van In 't Veld (1975). (Zie ook 

hoofdstuk 2.) 

56 



2. Herordenen van besturingsactiviteiten door toewijzing aan verschillende besturingsni

veaus. Bij het herordenen van de besturingsactiviteiten is gebruik gemaakt van de bestu

ringsprincipes en besturingsniveaus zoals die door Groep Sociotechniek zijn uitgewerkt 

(1986). De toewijzing van regelactiviteiten is gebaseerd op de behoeften en inzichten van 

de leden in de ontwerpgroep. 
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De principes van Groep Sociotechniek zijn in deze case als volgt uitgewerkt. 

• Vorming van zelfstandige produktiegroepen (hele taakgroepen) die de beschikking hebben 

over het besturingsvermogen om snel en beter in te kunnen spelen op de wensen van de 

klant. Tevens wordt zo getracht de kwaliteit van de arbeid structureel te verbeteren. 

• Vergroting van de zelfstandigheid van de terminals zodat het operationele proces zo zelf

standig mogelijk lokaal afgewerkt kan worden. 

• Korte communicatielijnen in decoördinatievan activiteiten tussen verschillende afdelingen. 

• Decentrale opstelling van ondersteunende diensten zodat op een snelle en directe wijze 

diensten aan het operationele proces geleverd kunnen worden. 

Het herontwerp 

Op grond van de bovenstaande uitgangspunten is een herontwerp van de organisatiestructuur 

gemaakt, dat zich als volgt laat omschrijven. Op de terminals is het uitvoerende proces toe

gewezen aan een viertal hele taakgroepen (zie figuur 3.5). Deze groepen hebben een omvang 

van 10 tot 20 personen. De verschillende bewerkingsactiviteiten zijn binnen de groepen ge

combineerd. De bewerkingsgerichte structuur van de uitgangssituatie is nu omgebouwd naar 

een structuur waarbij de groepen zoveel mogelijk een order compleet kunnen verwerken. 

Binnen deze groepen is het besturingsvermogen aanzienlijk verhoogd. De besturingstaken 

binnen de groepen bestaan uit: 

• het beheren en bedienen van produktiemiddelen (het beheren van produktiemiddelen is in 

de uitgangssituatie een taak van de onderhoudsdienst); 

• het verrichten van correctief en eenvoudig preventief onderhoud, het ondersteunen bij spe

cialistisch onderhoud en het herstellen van schade (voorheen: onderhoudsdienst); 

• het beheren en verzorgen van voorraden (voorheen: bedrijfsbureau), het verzorgen van tran

sport (voorheen: baas), het maken van de detailplanning en werkverdeling (voorheen:be-
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drijfsbureau, hoofd operatie en de bazen), het beheren van de bezetting van de produktie

middelen (voorheen: baas en toezichthouder), het ingrijpen bij onvoorziene omstandighe

den en het verzorgen van de overdracht van werkzaamheden naar de volgende ploeg (voor

heen: toezichthouder); 

• het meten, controleren van de kwaliteiten het ingrijpen bij afwijkingen (voorheen: toezicht

houder, baas, hoofd operatie en bedrijfsbureau); 

• het onderhouden van contacten met klanten met betrekking tot informatie over behoeften, 

klachten, wensen en eisen (voorheen: toezichthouder); 

• het vaststellen van de materiaalbehoefte en het afroepen van materialen (voorheen: toezicht

houder, baas en hoofd operatie); 

• het bewaken van het budget, de administratie van prestaties, uren en rendementen (voor

heen: baas); 

• het vaststellen van de personeelsbehoefte, medebeslissen bij aannemen van nieuwe mede

werkers in de groep, het in kaart brengen van de opleidingsbehoefte en het vaststellen van 

verlof en ADV-dagen (voorheen: toezichthouder, baas en hoofd operatie); 

• het aangeven en aanbrengen van verbeteringen (voorheen: afhankelijk van toeval). 

Binnen iedere groep is een coördinator aanwezig. Deze coördinator bewaakt de interne en 

externe afstemming van de groep. De groepen kunnen meerdere orders tegelijkertijd verwer

ken. In de groep zijn om deze reden ook medewerkers aanwezig die de werkzaamheden van 

één order kunnen coördineren. In een ploeg zijn een aantal groepen werkzaam. Per terminal 

wisselt het aantal groepen tussen de 3 en 4, per ploeg. Er wordt gewerkt met een drie

ploegensysteem. In iedere ploeg is een ploegleider aanwezig om de afstemming tussen de 

groepen af te stemmen. De ploegleiders worden direct aangestuurd door de terminalmanager. 

De functie van hoofd operatie is daardoor vervallen. De afstemming tussen de ploegen 

geschiedt door de drie ploegleiders. In geval van onderlinge problemen heeft de terminalma

nager de beslissende stem. 

In figuur 3.5 wordt een vergelijking gemaakt tussen de uitgangssituatie en het herontwerp van 

debesturingsstructuurvan de operatie. Naast de wijziging van de bewerkingsgerichte structuur 

naar een groepenstructuur, is de besturing van de ploeg aanzienlijk veranderd. Er zijn 

besturingsactiviteiten overgeheveld naar de groepen, de toezichthouder is als functie verval

len, de functie van assistent-baas is vervallen, de tweehoofdige aansturing van de ploeg is 

omgezet naar een eenhoofdige aansturing en de onderhoudsgroep wordt nu door de ploeglei

der aangestuurd. 
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Figuur 3.5 Vergelijking tussen de uitgangssituatie en het herontwerp van de besturings

structuur in de ploeg in case 1 

Op de locatie is tevens vorm gegeven aan decentrale ondersteunende functies. Hierbij is er 

sprake van een technische dienst die ondersteuning verleent in de vorm van het verrichten van 

specialistisch onderhoud. Deze ondersteunende dienst is naar regio ingedeeld, waarbij alle 

specialismen per regio beschikbaar zijn. Bij de technische dienst is ook de inkoopfunctie van 

onderdelen gealloceerd. Naast de technische dienst is er op iedere lokatie ondersteuning voor 

de volgende taken: 

• de grofplanning; 

• werkvoorbereiding; 

• personeelszaken; 

• bedrijfsadministratie voor het verwerken en analyseren van locatie-specifieke financiële 

informatie (budgetten, voor- en nacalculatie, week- en maandoverzichten); 

• commerciële zaken voor het afhandelen en bewaken van de locatie-specifieke orders. 

De terminalmanager, ploegleider en de hoofden van de ondersteunende groepen vormen 

samen het zogenaamde terminal-managementteam. Het terminal-managementteam is verant

woordelijk voor de produktiviteit van de organisatie en de kwaliteit van de geleverde diensten. 

Met betrekking tot de zelfstandigheid van de terminal moet opgemerkt worden dat de 

commerciële-, plannings-en inkoopfuncties niet geheel gedecentraliseerd zijn. Wat betreft de 

inkoopfunctie zijn relatief veel goederen voorde verschillende locaties identiek. Om efficiënte 

contracten met leveranciers te realiseren, is een bepaalde omvang van de inkoopgoederen 
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noodzakelijk. Vanuit dit gezichtspunt is een onderlinge coördinatie tussen de verschillende 

locaties gewenst Op centraal niveau is derhalve een centrale inkoopfunctionaris aangesteld. 

Deze verzorgt de coördinatie via het afsluiten van de raamcontracten. 

Ten aanzien van de verkoopfunctie kan het volgende opgemerkt worden. Er zijn klanten die 

gebruik maken van produktiecapaciteiten van verschillende locaties. Commerciële verwer

ving en afwikkeling heeft in een aantal situaties verschillende terminals als te besturen object. 

Commerciële verwerving heeft als gevolg van de noodzaak om direct een levertijd naar de 

klant te kunnen afgeven, een directe relatie met de planning van de order. Op centraal niveau 

is daarom coördinatie ten aanzien van de commerciële verwerving en planning noodzakelijk. 

AUIDmatisering 
& 

Informatiebeheer 

AD =algemeen directeur 
TM • 1111rminal manager 

Personeel 
& 

Organisatie 

P&O = personeel en organisatie 
P&V =planning en voorbereiding 
Com =verkoop 
Admi = administratie 
TO = technische dienst 

Financieêl 
Beheer 

Commerciêle Bedrijfsplanning 
V&Merving en en ·ontwikkeling 

afwikkeling coördinatie: 

- produktteams 
·inkoop 
- produkt· en procesvernieuwing 

Figuur 3.6 Het model voor de toekomstige besturingsstructuur 

De locaties zijn niet volledig produktgericht ingedeeld. Een consequentie hiervan is dat het 

commercieel beleid per produkt niet per locatie, maar door verschillende locaties opgesteld, 

uitgevoerd en bewaakt moet worden. Hiervoor zijn produktteams (commerciële beleidsteams) 

ingesteld. Op centraal niveau zijn produktmanagers aangesteld om het commerciële beleid te 

coördineren. Dit heeft eveneens als consequentie dat vernieuwingsactiviteiten die voortkomen 

uit nieuwe klantenwensen, alleen dan op één locatie kunnen worden uitgevoerd indien deze 

locatie-specifiek zijn. De meeste vernieuwingsprojecten zijn echter, met name in de beginfase, 

niet toe te wijzen aan een specifieke locatie. Om deze redenen is ook op dit punt op centraal 

niveau coördinatie noodzakelijk, waarbij met integrale projectgroepen (multi-disciplinaire 

reams) wordt gewerkt In figuur 3 .6 is de opbouw van de organisatie verder uiteengezet Hierin 
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zijn de produktteams niet weergegeven. 

Gezien de ingrijpende veranderingen in de besturingsstructuur in vergelijking met de huidige 

situatie, wordt geleidelijk aan gewerkt aan de realisering van het herontwerp. Medio 1991 is 

de aanpassing van de centrale diensten, de vorming van de terminal- managementteams en de 

aanstelling van de ploegleider in de ploeg gerealiseerd. Op één terminal is de inrichting van 

de Technische Dienst reeds aangepast. De vorming van de groepen is op alle terminals slechts 

in een stadium waarbij werkoverleg wordt ingevoerd. De toezichthouders zijn nog steeds in 

functie en de zelfstandigheid van de groepen is gering. 

Naast het bovenstaande model voor de besturingsstructuur dat de komende jaren gerealiseerd 

gaat worden, is er een project gestart om aansluitend aan de besturingsstructuur de informa

tiesystemen te herontwerpen. 

Evaluatie 
In het kader van een evaluatie van deze case-studies kunnen de volgende opmerkingen 

gemaakt worden. 

• Er is een 'gevoelsmatig' een indeling van de te besturen objecten gemaakt. Deze indeling is 

tot stand gekomen op basis van discussies in de ontwerpgroep, zonder dat daarbij expliciet 

criteria gebruikt zijn. Tussen de terminals bestaat een relatief hoge afhankelijkheid, zodat 

een aantal operationele besturingsactiviteiten op centraal niveau noodzakelijk blijft. 

• Door de beschrijving van de processen, met behulp van de systeemkunde, is inzicht verkre

gen in het verloop van de operationele processen (wat, wanneer en wie). Het systeemmo

del is echter bij het herontwerpproces relatief weinig gebruikt. De beschrijving heeft onvol

doende de besturingsactiviteiten weergegeven. De toewijzing van besturingsactiviteiten 

heeft vervolgens op basis van behoefte van de ontwerpgroepleden plaatsgevonden. 

• De toewijzing van activiteiten heeft plaatsgevonden op grond van (hinderlijke) ervaringen 

met stafdiensten in hetverleden. (Bijvoorbeeld een lange reactietijd van de centrale diensten 

op een vraag op de termina Is, of het hanteren van strikte procedures waardoor de benodigde 

speelruimte op de terminal in gevaar kwam.) De discussies over de verdeling van activiteiten 

tussen de centrale stafdiensten en de locaties zijn ongestructureerd en moeizaam verlopen. 

Er zijn geen concrete handvatten gebruikt, in de vorm van inhoudelijke richtlijnen, om de 

discussie in betere banen te leiden. Door deze discussies heeft het ontwerpproces lang ge-. 
duurd (ca. 1 1/2 jaar). Het herontwerp is voortdurend bijgesteld, zelfs na de goedkeuring door 

de directie. 

• Het herontwerp heeft zich beperkt zich tot een beschrijving van activiteiten die op een aantal 

besturingsniveaus moeten gaan plaatsvinden. Een vertaling naar concrete personele functies 

ontbreekt. De vertaling naar personele functies heeft plaatsgevonden door aan de bestaande 

functies nieuwe activiteiten toe te voegen. Ook de onderlinge relaties tussen de verschillen

de afdelingen en besturingsniveaus zijn nauwelijks aan bod gekomen. De verdeling van de 
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onderlinge bevoegdheden en de mogelijkheden van aansturing vanuit de centrale diensten 

zijn hierdoor onvoldoende vastgelegd. 

Algemeen kan gesteld worden dat het model en het instrumentarium voor het ontwerp van de 

besturingsstructuur in deze case-studie relatief 'primitief' zijn geweest Tevens is door het 

bedrijf gekozen voor een hoge mate van zelfwerkzaamheid van de ontwerpgroepen met 

beperkte externe begeleiding. Gegeven de traditionele structuur en cultuur in de organisatie, 

de geringe ervaring met organisatieontwerp en -verandering in het bedrijf en het beperkte 

ontwerpinstrumentarium is het niet verwonderlijk dat het herontwerpen van de organisatie 

moeizaam is verlopen. 

3.4 Case 2: Het herontwerp van de besturingsstruduur van een business unit bij 
een producent van voedingsmiddelen 

Aanleiding 
Deze gevalstudie behandelt de wijziging van de besturingsstructuur bij een bedrijf in de 

voedings-en genotmiddelenbranche. Op grond van een inkrimpende markt en een sterke prijs

druk is besloten tot een ingrijpende sanering om de continuneit van het bedrijf zeker te stellen. 

Gelijktijdig heefteenverzelfstandigingvan het bedrijf plaatsgevonden. Bij de sanering zijn 125 

arbeidsplaatsen vervallen. Tegelijkertijd is besloten tot een herstructurering van de organisatie 

om de slagvaardigheid van het bedrijf te vergroten. Hiermee is getracht de onderneming ook 

in de toekomst veilig te stellen. 

Deze herstructurering heeft als doel het vergroten van de slagvaardigheid door middel van het 

aanpassen van de organisatiestructuur. Men wi 1 hiermee effectieve bes lu itvorm ing en integra Ie 

resultaatgerichte samenwerking tussen de verschillende disciplines in het bedrijf bewerkstel

ligen. Ingespeeld moet kunnen worden op de hogere kwaliteitseisen en de vraag naar speci

fieke produkten met een laag produktievolume. 

Ook een hogere flexibiliteit is een doel van de herstructurering. Tevens moet de herstructure

ring mogelijkheden bieden om de produktiviteit te verhogen door een betere benutting van de 

produktiemiddelen en lagere indirecte kosten. Ten slotte is ook een doel de kwaliteit van de 

arbeid te verhogen. 

Centrale uitgangspunten die bij het herstructureringsproces zijn gebruikt, zijn: ondernemer

schap terug in de onderneming, het menselijk kapitaal is het meest belangrijke kapitaal van de 

onderneming, de produktiefunctie a Is strategisch wapen en klantgericht werken opa l Ie organ i

satorische niveaus. 

Uitgangssituatie 

Het bedrijf kan beschreven worden als een onderneming die is opgebouwd uit functionele 
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sectoren, waarbinnen en waartussen de besluitvorming traag tot stand komt Bovendien is het 

aanta 1 hiërarchische lagen groot, waardoor de wederzijdse communicatie moeizaam verloopt 

In het produktieproces is sprake van sterk monotone, eenvoudige arbeid. De inrichting van de 
organisatie in de uitgangssituatie is in figuur 3.7 weergegeven. 
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Figuur 3. 7 De organisatiestructuur in de uitgangssituatie 

Het herstructureringsproces is in twee fasen verlopen. In de eerste fase hebben de verzelfstan
diging uit het concern (management buy out) en de afbouw van de werkgelegenheid plaats
gevonden. Gelijktijdig zijn de drie produktieafdelingen omgezet in business units. 
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In de business units zijn produktie, verkoop & marketing en inkoop geïntegreerd. Vanwege de 

beschikking over het schaarse special isme voor fundamentele ontwikkelingen is de ontwikke

lingsfunctie niet geïntegreerd in het unit-team. Naast de afdeling Ontwikkeling zijn op centraal 

niveau de afdelingen Financieel beheer, Personeel en Organisatie, Centrale Werkplaats en 

Kwaliteitsbeheer gealloceerd (zie figuur 3.8). 
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Figuur 3.8 De wijziging van de ondernemingsstructuur in case 2 in fase 1 

Werkwijze 

De tweede fase van de herstructurering heeft bestaan uit het vormgeven van de units. De 

beschrijving van het actieonderzoek in deze case beperkt zich tot de tweede fase van één van 

de drie units. Bij het vormgeven van de unit zijn als uitgangspunt de principes van Groep 

Sociotechniek gehanteerd (1986). Deze principes zijn omgezet in een model voor de toe

komstige organisatie. 

66 



Bij het vaststellen van de werkwijze zijn, op grond van de ervaringen in de vorige case, de 

volgende aanpassingen gemaakt: 

- de indeling van de te besturen objecten (produktiestructuur) wordt systematischer aange

pakt; 

- de inventarisatie van de regelactiviteiten wordt beter gestructureerd. 

Op advies van de onderzoeker is de volgende werkwijze gevolgd. 

1. Het vaststel/en van de taakdomeinen van de hele taakgroepen binnen de unit 

Bij het vaststellen van de taakdomeinen zijn vier stappen doorlopen. 

a. Allereerst is vastgesteld tussen welke systeemgrenzen het produktieproces zich afspeelt. 

Vervolgens is een analyse van het produktieproces gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de systeemkunde (In 't Veld, 1975) om het proces in kaart te brengen. 

b. Metbehulpvan groepentechnologie (zie o.a. Burbidge, 1975; Groep Sociotecniek, 1986) 
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is vervolgens een onderscheid gemaakttussen de verschillende orderstromen in het pro

duktieproces. 

c. Met behulp van de zogenaamde 'Schumacher-aanpak' of relatie-analyse (Schumacher, 
1973; Van Amelsvoort, 1984a/1988b) zijn de relaties tussen de stappen in het produk

tieproces en de samenhang tussen de stappen in kaart gebracht. 
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d. Op grond hiervan zijn stappen in het produktieproces geclusterd tot taakdomeinen, die 

worden toegewezen aan groepen. Deze groepen kunnen relatief zelfstandig zo'n sa

menhangend deel van het produktieproces uitvoeren. Bij de clustering is tevens reken

ing gehouden met optimale personele omvang van de groepen. 

2. Het vaststellen van het regelactiviteiten binnen de groepen 

Om de regelactiviteiten binnen elke groep te kunnen vaststellen is een gedetailleerde sys

teemanalyse gemaakt. Per bewerking is geïnventariseerd: 

1) welke besturingsactiviteiten nodig zijn om de gewenste input te bereiken; 

2) wat er aan de output geregeld moet worden; 

3) wat er aan de produktiemiddelen geregeld dient te worden; 

4) welke informatie hierbij nodig is. 

Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de besturingsaspecten kwaliteit, logistiek, tech

niek en onderhoud. Met betrekking tot deze thema's is geïnventariseerd wat de besturings

behoefte in de groepen is. 
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3. Het vaststel/en van de besturingsstructuur rondom de hele taakgroepen 

De besturingsstructuur is bepaald door eerst de besturingsbehoefte te beschrijven. Er is ge

keken naar de noodzaak tot afstemming tussen de verschillende hele taakgroepen en tussen 

de ploegen. Ook de behoefte aan ondersteuning op unit-niveau is geformuleerd. Deze in

ventarisatie heeft plaatsgevonden op grond van het aanwezige praktische inzicht in de ont

werpgroep. Op basis van deze inventarisatie is de bestaande besturingsstructuur aange

past. Gebaseerd op inschattingen van de benodigde tijd zijn de besturingsactiviteiten om

gezet in personele functies. 

Het herontwerp 

Op grond van een analyse van het produktieproces is het fabricageproces ingedeeld in een 

aantal domeinen voor de vorming van hele taakgroepen. Het produktieproces is gesegmen

teerd door een scheiding tussen bereiding en verpakking aan te brengen. Het bereidingsproces 

is vervolgens verder gesegmenteerd en er zijn twee groepen gevormd: een bereidingsgroep 1 

(het mengen en sausen van tabak) en een bereidingsgroep 2 (het kerven van tabak). Het ver

pakkingsproces is opgedeeld in een tweetal parallelle verpakkingsgroepen (specials en hoog 

volume). In totaa 1 zijn er vier hele taakgroepen gevormd, die in een 2-ploegen-cyclus opereren 

(zie figuur 3.10). Aan deze groepen zijn de volgende besturingsactiviteiten toegewezen: 

70 



• het bedienen van de apparatuur, hulpmiddelen en transportmiddelen; 

• het verrichten van correctief en preventief mechanisch onderhoud, het beheren van de ge

reedschappen voor het verrichten van onderhoud, het administreren van storingen en het 

analyseren van deze gegevens om eventueel het preventief onderhoud bij te stellen; 

• het afroepen en beheren van grondstoffen cq. halffabrikaten, het maken van de detailplan

ning, het adviseren bij de grofplanning en het verzorgen van de ploegenoverdracht; 

• het verrichten van de in-en uitgangscontrole met betrekking tot het aspect kwaliteit, het ver

richten van diverse steekproefcontroles en het bijstellen van het proces aan de hand van de 

beoordelingen; 

• het aangeven en aanbrengen van verbeteringen op het gebied van werkmethode, processing, 

lay out, materiaal-handling en normstelling. 

J produktiemanaglll' 1 

1 

Figuur 3.10 Vergelijking van de uitgangssituatie met het herontwerp van de besturingsstructuur 
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In iedere groep is een roulerende groepscoörd inator aanwezig die de volgende taken heeft: het 

zorgdragen voor de externe contacten, het (mede)zorgdragen voor praktische instructies, het 

zorgdragen voor de interne werkafstemming en het organiseren van de besluitvorming. 

Er is gekozen voor één groeps Ie ider per groep, die in twee ploegen werkt. De groepsleider geeft 

dus aan de beide ploegen leiding. Deze keuze is gemaakt om de noodzakelijke coördinatie en 

de eenheid van handelen tussen ploegen te waarborgen. Als de autonomie van de groepen in 

de praktijk ver genoeg ontwikkeld is, wordt het aantal groepsleiders teruggebracht. Eén 

groepsleider geeft dan leiding aan twee groepen, die beide in twee ploegen werken (vergelijk 

herontwerp A en B in figuur 3. 10). 

De algehele leiding van het fabricageproces is in handen van een produktiemanager. Binnen 

het domein van de produktiemanager zijn ook ondersteunende specialisten opgesteld die zich 

naast de directe ondersteuning aan de hele taakgroepen, bezig houden met de verbeteringsta

ken. Het takenpakket wordt in de onderstaande tekst omschreven. 

• Technische ondersteuning: de complexe preventieve en modificerende onderhoudstaken 

en de elektrische correctieve onderhoudstaken. Daarnaast worden door de chef Onderhoud 

de onderhoudsconcepten gecoördineerd en heeft hij een initiërende en uitvoerende taak bij 

het vernieuwen van processen. 

• Ondersteuning van de kwaliteitsbeheersing: het opstellen van normen, meetpunten en pro

cedures, het initiëren, opzetten en begeleiden van projecten op het gebied van de verbe

tering van de kwaliteitsbeheersing, het verzorgen van de a !gehele rapportage, het begeleiden 

van proeven en het behandelen van klachten. 

• Ondersteuning bij de planning: het opstellen van de grofplanning, het beheer van de recep

turen, de afstemming tussen de verschillende groepen, het beheervandebegin-en eindvoor

raad, het verzorgen van uitbestedingen en het initiëren en uitvoeren van logistieke verbeter

ingen. 

• Bedrijfskundige ondersteuning: het opstellen van normen voor rendementen en produktivi

teit, het uitvoeren van capaciteitsberekeningen en kostprijscalculaties, het verrichten van 

haalbaarheidsstudies, het opstellen van investeringsaanvragen en het adviseren op het ge

bied van lay out, ergonomie, routing en organisatie. 

• Administratieve ondersteuning: het registreren, verwerken en archiveren van diverse gege

vens. 

De specialisten die bovengenoemde taken uitvoeren hebben bovendien als extra taak: 

overdracht van kennis naarde produktiemedewerkers. De produktiemanager, de groepsleiders 

en de ondersteunende specia 1 is ten vormen tezamen een team dat het produktieproces bestuurt 

(zie figuur 3.11 ). 
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Figuur 3. 11 Het herontwerp van de besturingsstructuur binnen de unit 

Evaluatie 

Terugkijkend kan een aantal evaluerende opmerkingen gemaakt worden. 

• De indeling van dele besturen objecten heeft plaatsgevonden op basis van een inventarisatie 

van de onderlinge relaties tussen de stappen in hetproduktieproces. Hierdoor is het mogelijk 

de te besturen objecten zodanig te groeperen, dat er clusters ontstaand ie geringe onderlinge 

relaties vertonen. De organen die deze clusters van objecten als besturingsdomein hebben, 

kunnen nu relatief zelfstandig functioneren. In vergelijking metde eerste case is de ontwerp

methode voor de produktiestructuur zodanig verbeterd, dat de zelfstandigheid van organen 

op lokaal niveau kan worden vergroot. Hierbij moet wel vermeld worden dat de processen 

in deze case van 'nature' beter gestroomlijnd zijn dan in de vorige case. De volgorde tussen 

de bewerkingen ligt name! ijk vast. De capaciteitsbehoefte tussen de verschil lende bewerkin

gen kan beter worden afgestemd. In de case van het op- en overslagbedrijf wisselt de behoefte 

aan verschillende produktiecapaciteiten sterk. 

• Een gedetailleerde beschrijving volgens de systeemkunde van de processen binnen de groe

pen heeft bijgedragen aan het inventariseren van de besturingsactiviteiten die behoren tot 

de (operationele) hoofdtaak (het bedienen van produktiemiddelen). Hierbij kan gedacht 

worden aan de activiteiten die horen bij besturing van de aan- en afvoer van grondstoffen 

(bijvoorbeeld het afroepen van grondstoffen of het maken van een weekplanning voorde be

nodigde grondstoffen), eindprodukten (bijvoorbeeld het verrichten van de eindcontrole of 

het verrichten van de administratie van verzonden goederen), hulpmiddelen (bijvoorbeeld 

het beheren van gegevens) en informatie (bijvoorbeeld het ordenen van kwaliteitsgegevens). 

Door de werkwijze zijn de ondersteunende en voorbereidende taken buiten de groepen in 

beperkte mate aan bod gekomen. In vergelijking met de vorige case is de inventarisatie van 

besturingsactiviteiten op niveau van de hele taakgroepen aanzienlijk verbeterd door de aan

passing van het systeemmodel. Deze inventarisatie is meteen gebruikt voor de toewijzing 

van activiteiten aan de groepen. Hierbij moet wel vermeld worden dat de omschrijving van 
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de groepsactiviteiten in eerste instantie globaal is gebleven. Ter voorbereiding op de in

voering van het herontwerp zijn deze activiteiten verder gedetailleerd. Ook de bevoegdhe

den van de groepen zijn hierbij verduidelijkt. Om deze reden is in de volgende case gekozen 

voor een meer gedetailleerde aanpak van de inventarisatie van regelkringen. 

• De toevoeging van de besturingsaspecten (kwaliteit, techniek, onderhoud en logistiek) aan 

het systeemmodel, heeft ertoe geleid dat het inventariseren van besturingsactiviteiten op 
lokaal niveau op een meer gestructureerde wijze is verlopen. Er is vanuit deze aspecten ge

richter geïnventariseerd. 

• De toewijzing van besturingsactiviteiten op het niveau van de unit is ongestructureerd ver

lopen. De toewijzing van activiteiten heeft plaatsgevonden op grond van de behoefte in de 

produktie. Een geordende discussie heeft hierbij niet plaatsgevonden. De beschrijving van 

de activiteiten op unit-niveau is erg globaal gebleven. De inventarisatie en toewijzing van 

regelactiviteiten is met behulp van de beschreven methodiek beperkt gebleven tot de hele 

taakgroepen. Voor wat betreft de organisatie van de ondersteunende stafactiviteiten is ge

werkt vanuit de globale uitgangspunten. Hierdoor zijn wellicht de verdeling van activitei

ten tussen centrale staf en de unit en ook de onderlinge relaties onvoldoende naar voren ge

komen. 

• Het uitdenken van het herontwerp op papier heeft veel tijd in beslag genomen (de door

looptijd was ca. 1 jaar; de ontwerpgroep heeft gemiddeld 2 uur per week aan deze activiteit 

besteed). Met name de relatie-analyse heeft veel tijd in beslag genomen: ongeveer een half 

jaar. Door de relatie-analyse te gebruiken zijn veel punten van discussie over het proces en 

de beheersing van het proces naar voren gekomen. Bovendien is in deze fase veel informatie 

over het procesverloop verzameld. Tijdens de voorbereiding van de invoering zijn nog veel 

activiteiten verder gedetailleerd . 

• De relaties tussen de verschillende organisatorische eenheden en de centrale staf (bevoegd 

heden, procedures en de centrale aansturing van de decentrale ondersteuning) zijn niet be

sproken. Tijdens de voorbereiding op de invoering hebben de relaties tussen centrale staf 

en de decentrale ondersteuning in de unit tot verdere discussies geleid. 

3.5 Case 3: Het herontwerp van de besturingmructuur van een afdeling in een 
bedrijf uit de procesindustrie 

Aanleiding 

Deze case-beschrijvinggaatin op de totstandkoming van de besturingsstructuur in een afdeling 

van een bedrijf uit de chemische industrie. In het produktieproces worden grondstoffen 

omgezet in poeders, die vervolgens tot metalen staven worden omgevormd. 

In de jaren '70 heeft het bedrijf een min of meer onbedreigde concurrentiepositie ingenomen. 

Er was nauwelijks druk op prijs, kwaliteit of levertijd te constateren. In de jaren '80 neemt echter 
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de druk op verbetering van de logistieke prestaties (verkorting doorlooptijd, vermindering 

voorraadkosten) toe. Door reductie van de voorraden bij de klanten wordt de druk op korte en 

betrouwbare levertijden en op een goede produktkwaliteit vergroot. Bovendien neemt in de

zelfde periode het aantal speciale produkttypen toe. 

De produktieprocessen hebben in deze afdeling een relatief onbeheerst verloop. Onder ex

terne druk wordt een onduidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen de 

lijn en staf manifest Deze onduidelijkheden worden met name binnen de bestaande lijnor

ganisatie als belemmerend ervaren. De ontwerpeisen die aan de desbetreffende afdeling 

gesteld worden, zijn de volgende. 

• Procesbeheersing: via statistisch beheerste processen (inzicht gebaseerd op statistische ana

lyses van een beperkt aantal procesparameters) naar technisch beheerste processen (inzicht 

gebaseerd op de specifieke werking van de combinatie van procesparameters in specifieke 

situaties). Door het vergroten van het inzicht in de technische aspecten van het proces zal 

de procesbeheersing vergroot moeten worden. 

• Kwaliteit van de arbeid: delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar het 

laagst mogelijke niveau in de organisatie en het vergroten van de verantwoordelijkheid per 

ploeg. Tevens het vergroten van de multi-inzetbaarheid van de medewerkers. 

• Efficiency: jaarlijks 2% verbetering van het orderresultaat 

• Voorraadhoogte: reductie met 33%. 

• Beheersbaarheid: vergroten van de leverbetrouwbaarheid (naar 100%) met meetbare door

looptijden. 

Via het herontwerp van de besturingsstructuur wordt een effectieve verdeling van staf-lijn 

activiteiten nagestreefd, zodat voorwaarden geschapen worden om te kunnen voldoen aan de 

ontwerpeisen. Er zijn daartoe al enkele maatregelen in de produktiestructuur genomen. Het 

fabricageproces is ingedeeld in vijf afdelingen. Deze hebben al Ie een afgerond taakdomein in 

het uitvoerend proces. Deze indeling is bij het onderzoek als een gegeven beschouwd. 

In deze case wordt het ontwerp van de besturingsstructuur van één produktie-afdeling 

uiteengezet. Deze produktie-eenheid werkt in een 5-ploegensysteem en in elke ploeg zijn ca. 

10 directe medewerkers werkzaam. Het produktieproces van de afdeling is een chemisch 

proces, waarin poeders batchgewijs verwerkt worden tot staven. 

Werkwijze 

In deze case-studie is, in vergelijking met de vorige case, de inventarisatie-methode verder 

aangescherpt Door deze aanscherping is getracht een grotere mate van detaillering te 

bereiken, zodat een beter inzicht in de regeltaken kan worden verkregen. Daarnaast is bij het 

toewjjzen van regeltaken meer aandacht geschonken aan de criteria voor toewijzing. Hierbij 

is onderscheid gemaakt tussen: het criterium de integratie van de regelactiviteiten met het te 

besturen object en het criterium specialisatie van regeltaken waardoor deze efficiënt kunnen 
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worden uitgevoerd (zie onderstaande werkwijze). Bij het ontwerpen van de besturingsstruc

tuur is een drietal fasen doorlopen. 

Fase 1: Het maken van een procesmodel en het inventariseren van regelkringen 
Het maken van een procesmodel heeft plaatsgevonden met behulp van de systeem

kunde. Vervolgens zijn met behulp van het regelkringmodel de besturingsactiviteiten 

in kaart gebracht. Per processtap is ge'lnventariseerd welke regelkringen aanwezig zijn. 

Vervolgens is in kaart gebracht wie de desbetreffende activiteit uit de regelkring 

verricht. Bij het inventariseren is een onderscheid gemaakt tussen de aspecten: 

kwaliteit, logistiek, onderhoud en efficiency. Vanuit de processtappen is voorts 

gekeken naar de besturingsactiviteiten binnen de ploeg en binnen de afdeling in haar 

totaliteit 

Fase 2: Het analyseren van de regelkringen en het opnieuw toewijzen van de adiviteiten in 

de regelkring aan verschil/ende niveaus in de organisatie 
Bij de analyse is gekeken of de regelkring gesloten was, of er werkbare normen aan

wezig waren en of er voor alle activiteiten regelkringen aanwezig waren. Vervolgens 

is gekeken op welk besturingsniveau de regelactiviteiten het best ondergebracht 

kunnen worden. Gebaseerd op het werk van Groep Sociotechniek (1986) is bij het toe

wijzen van de activiteiten een onderscheid gemaakt tussen de volgende niveaus van 

besturing: 

• lokaal regelen op de werkplek; 

• interlokaal regelen binnen de ploeg; 

• globaal regelen binnen de afdeling, waarbij een onderscheid gemaakt is tussen: 

- regelen met interne ondersteuning binnen de afdeling; 

- regelen met externe ondersteuning buiten de afdeling. 

Bij de uiteindelijke toewijzing van regelactiviteiten is ook gekeken naar het benodigd 

specialisme voorde uitvoering van de regelstappen. Hierbij is specialisme gezien als: 

de beschikbare capaciteit in aantal specialisten dat voor een bepaalde regelstap be

schikbaar is, of eventueel de investering die nodig is ten behoeve van de aanschaf van 

specialistische apparatuur die als middel bij de uitvoering van een regelstap gebruikt 

wordt. Als de toewijzing van de besturingsactiviteiten op grond van het criterium 

integratie met het te besturen object wenselijk is, maar vanuit economische motieven 

(het criterium specialisme) niet haalbaar is, is de regelkring alsnog toegewezen aaneen 

specialist op centraal niveau. 
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Fase 3: Het clusteren van de activiteiten tot taakpakketten voor functionarissen 
Door middel van tijdstudies, gebaseerd op interviews, is een schattinggemaaktvan het 

tijdsbeslag dat de besturingsactiviteiten vergen. Deze inschatting is gebruikt om te 
komen tot qua tijd uitgebalanceerde taakpakketten. 

Het herontwerp 

Bij de inventarisatie van regelkringen zijn in hetproces40 seriêel geschakelde processtappen 
(exclusief opslag-en transportactiviteiten) onderkend. Vervolgens zijn de bijhorende regelkrin

gen in kaart gebracht. Bij deze inventarisatie is per onderwerp vastgelegd, welke functionaris
sen bij welke activiteiten betrokken zijn. In totaal zijn er 96 bestaande regelkringen aangetrof
fen. Bij de analyse is naar voren gekomen dat 8 regelkringen kunnen vervallen, omdat de 

bijdrage aan de beheersing van het produktieproces ontbreekt of omdat er overlap bestaat met 
andere regelkringen. Er zijn bijvoorbeeld een aantal kwaliteitsregel kringen aangetroffen die op 
een andere wijze hetzelfde kwaliteitsaspect als onderwerp hadden. Tevens zijn lacunes in de 

beheersing van het proces geconstateerd, met als gevolg dat 20 nieuwe regelkringen zijn 
toegevoegd (bijvoorbeeld: het bewaken van enkele procescondities of machine-instellingen). 
Uiteindelijk zijn 108 regelkringen toegewezen. 
De geïnventariseerde activiteiten zijn op grond van het principe 'regelen dáárwaarde behoefte 
bestaat', toegewezen aan het te besturen object waarop ze betrekking hebben. Op basis van 
deze toewijzing kan in vergelijking met de uitgangssituatie een aanzienlijke verschuiving van 

besturingsactiviteiten geconstateerd worden. Vervolgens is, op grond van beperkende eigen
schappen van de besturingscapaciteiten (schaars specialisme of dure meetapparatuur) de 
allocatie bijgesteld (zie figuur 3.12). 
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Figuur 3.12 De verdeling van het aantal regelkringen over verschillende besturingsniveaus en de 

verschuiving hierin als gevolg van het herontwerp 
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lD zijn er bijvoorbeeld voor enkele specialistische onderhoudstaken slecht een beperkt aantal 

monteurs beschikbaar en kost het overdragen van deze specialistische kennis veel tijd (enkele 

jaren). Hoewel de activiteiten dan op een werkplek gewenst zijn, zijn dergelijke activiteiten 

om de voorgaande reden toegewezen aan specialistische besturingsorganen. Ook enkele 

kwaliteitsregelkringen die betrekking hebben op een specifieke werkplek zijn om reden van 

dure meetapparatuur niet toegewezen aan de werkplek maar aan specialistische besturingsor

ganen. Desondanks is, ten opzichte van de uitgangssituatie, een relatief grote verschuiving van 

regelkringen zichtbaar. Met name de toename op het niveau van de werkplek en de afdeling 

valt hierbij op. 

Op grond van inschattingen van de benodigde kwaliteiten voor het verrichten van ee 

regelactiviteiten (met behulp van functiewaarderingsmethoden) en benodigde tijd voor het 

verrichten van de regelactiviteiten (met behulp van tijdstudies aan de hand van interviews) is 

een besturingsstructuur ontworpen voor de desbetreffende produktie-afdeling. 

In vergelijking met de uitgangssituatie is het volgende veranderd. In de nieuwe situatie wordt 

iedere ploeg aangestuurd door een een ploegchef. De functie van fabricagechef is vervallen. 

De ploegchefs worden nu direct aangestuurd door de afdelingschef. Aan de taken van de 

ploegchef en van de operators zijn meerdere regelkringen toegevoegd. Deze regeltaken 

werden voorheen uitgevoerd door de fabricagechef, de ondersteunende functionarissen op de 

afdelingen de centrale stafdiensten (zie ook figuur 3.13). Door deze verschuiving is de omvang 

van de ondersteunende groep op afdelingsniveau verminderd. Daar staat tegenover dat er ook 

taken van de centrale staf naar het afdelingsniveau zijn verschoven. Daardoor is de aard van 

de werkzaamheden van de ondersteunende groep op afdelingsniveau ook veranderd. 
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Figuur 3.13 De globale besturingsstructuur in de uitgangssituatie en in het herontwerp 

Evaluatie 

Naar aanleiding van deze case-studie kunnen de onderstaande punten in het kader van een 

evaluatie opgemerkt worden. 
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• Een gedetailleerde beschrijving van de besturingsprocessen met behulp van het model van 

de regelkring blijkt een goed hulpmiddel bij het inventariseren van besturingsactiviteiten in 

het operationele proces te zijn. Het is gebleken dat het onderscheid tussen meten, verge
lijken, integraal vergelijken, actieselectie en ingrijpen zelden leidt tot extra inzicht. De bij 

de regelkring betrokken partijen komen in veel gevallen bij alle activiteiten voor, zodat de

taillering van de verschillende regelstappen weinig nieuwe informatie oplevert. Het benoe

men van de regelkring en de betrokken functionarissen levert veelal voldoende inzicht op. 

Slechts in enkele gevallen, waarbij het niet meteen bekend is wie bij de regelkring betrokken 

is, is het onderscheid tussen de regelstappen zinvol geweest. Bij sommigeonderhoudsregel

kringen, bijvoorbeeld, was het niet meteen duidelijk wat de betrokkenheid van de operator, 

ploegchef, monteur en de opzichter in de onderhoudsdienst inhield. Ook bij sommige kwa

liteitsregel kringen was het niet meteen bekend wat er met sommige metingen gebeurde. 

De gevolgde werkwijze heeft ook veel tijd gekost. De inventarisatie van regelkringen heeft 

een vijftiental bijeenkomsten van een halve dag in beslag genomen. Naast deze bijeenkom

sten hebben de leden van de ontwerpgroep ca. 2 uren per week besteed aan de voorbereiding 

van de wekelijkse bijeenkomst. Tevens kan opgemerkt worden dat de inventarisatie zich 

beperkt heeft tot de operationele regelkringen die betrekking hebben op de afzonderlijke 

bewerkingen. 

• Een gedetailleerde analyse van regelkringen vanuit het microniveau is voor de inventarisa

tie van niet-operationele regelkringen op interlokaal en globaal niveau minder geschikt ge

bleken: in de gevolgde werkwijze is het accent komen te liggen op de processen rondom 

afzonderlijke bewerkingsstappen. Door te inventariseren vanuit de afzonderlijke bewer

kingsstappen is gebleken dat voor de operatie indirecte activiteiten moeizaam naar voren 

komen. Ook kan in dit verband opgemerkt worden dat het model van de regelkring voor de 

niet-operationele activiteiten, zoals het voorbereiden, het ondersteunen en het scheppen 

van voorwaarden, een abstract en moe il ijk te hanteren begrip is. Hierdoor zijn de activiteiten 

van leidinggevenden en stafdiensten in beperkte mate tot uiting gekomen. 

• De relaties tussen de afdeling en de centrale staf zijn niet geînventariseerd noch besproken. 

Deze opmerkingen moeten gezien worden in het licht van het ontwerpdomein van deze case. 

Het af delingsniveau is een beperkt niveau van onderzoek naar de besturingsstructuur. Doordat 

de regelkringen bottom up vanuit het uitvoerende proces zijn geanalyseerd, worden de 

activiteiten op interlokaal en globaal niveau alleen zichtbaar vanuit de operationele besturing. 

Hierdoor komen ook de relaties tussen centrale staf en de afdeling onvoldoende naar voren. 

Dit gegeven is bovendien versterkt doordat in de ontwerpgroep de centrale staf onvoldoende 

vertegenwoordigd is geweest. Voor deze opzet is gekozen als gevolg van de beperkte 

bevoegdheden van de opdrachtgever. 
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3.6 Conclusies uit de case-studies 

In de case.studies is gewerkt met uit de theorie bekende modellen. Deze modellen zijn op 

grond van leerervaringen uit voorafgaande cases aangepast (zie paragraaf 3.2). In figuur 3.14 

zijn de kenmerken van de werkwijze in de verschillende cases naast elkaar gezet. 
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Figuur 3.14 Een onderlinge vergelijking tussen de werkwijze in de case-studies 

Hierbij kan het volgende worden opgemerkt. De indeling in te besturen objecten, als basis voor 

de besturingsstructuur, is van belang voor de mogelijkheden om besturingsvermogen op een 

zo laag mogelijk niveau in de organisatie aan te brengen. De methoden die beschikbaar zijn 

voor het ontwerpen van de produktiestructuur zijn gebaseerd op de operationele besturing 

(bijvoorbeeld: groepentechnologie en de relatie-analyse). Er ontbreekt een model om de 

komen tot een indeling van te besturen objecten vanuit de tactische en de strategische 

besturingsdimensies. Het gaat daarbij om de vraag hoe de produktiegroepen gegroepeerd 

kunnen worden, zodanig dat een verzameling van produktiegroepen ontstaat waarbinnen de 

tactische besturing vormgegeven kan worden ('een fabriek in de fabriek') en hoe deze 
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verzamelingen opnieuw gebundeld kunnen worden tot eenheden in de organisatie waarbin

nen de strategische besturing gestalte kan krijgen ('een onderneming in de onderneming'). 

Bij het inventariseren van operationele besturi ngsactiv ite iten is het gebruik van een eenvoudig 

systeemmodel zinvol. Bij het maken van een systeemmodel is het splitsen van de input in 

materiaal, middelen en informatie (zie case 2) een goede aanvulling gebleken. Hierdoor 

worden de activiteiten goed geordend en kan het inventariseren van de activiteiten in de 

operationele besturing gerichter plaatsvinden. Een gedetailleerde inventarisatie met alle 

stappen uit de regelkring is in case 3 tè gedetailleerd gebleken. De combinatie van het 

regelkringmodel en het systeemmodel zal dus genuanceerd gebruikt moeten worden (bijvoor

beeld bij vraagstukken waar de regelkringen onduidelijk zijn of bij regelkringen die tot veel 

discussie leiden). 

In alle gevallen is gebleken dat het accent van de inventarisatie is komer te liggen op de lokale 

operationele besturing van het uitvoerend proces. Interlokale en globale besturingsactiviteiten 

zijn nauwelijks aan bod gekomen. Dit belemmert de vormgeving van de besturingsstructuur 

buiten het uitvoerend proces. 

Voor het toewijzen van de besturingsactiviteiten aan organen op interlokaal en globaal niveau 

ontbreken handvatten. De principes van Groep Sociotechniek zijn tè globaal gebleken voor 

een herordening van staf-lijnstructuur. Er ontbreken criteria voor de toewijzing van de 

besturingsactiviteiten. In case 3 is een eerste aanzet gegeven tot het formuleren van dergelijke 

criteria. Hierdoor is de discussie over de toewijzing van besturingsactiviteiten met name tussen 

stafdiensten en produktie-afdelingen, objectiever verlopen. In case 2 is het model van de 

business unit gehanteerd (vergelijk Wissema, 1986). Dit model is een goede hulp geweest voor 

de inrichting van de organisatie op globaal niveau. 

De koppelingen tussen de verschillende organisatorische niveaus is in geen van de cases goed 

uit de verf gekomen. In de discussie over de verdeling van besturingsactiviteiten tussen centrale 

stafdiensten en decentrale ondersteuning zijn de onderlinge relaties echter van groot belang. 

In alle cases is, ondanks beperkingen in de werkwijze, de arbeidsdeling in het herontwerp 

verminderd. In vergelijking tot de uitgangssituatie is de besturingsstructuur verbeterd. De 

vorming van het herontwerp (op papier) is echter een tijdrovende aangelegenheid gebleken. 

Concluderend kan gesteld worden dat de gehanteerde methoden en modellen voor het 

ontwerp van de besturingsstructuur sterk gericht zijn op de operationele processen op lokaal 

niveau. Het aangepaste systeemmodel, eventueel in combinatie met het regelkringrnodel, 

geeft voldoende steun bij het ontwerpen van de besturingsstructuur van het operationele 

proces op lokaal niveau. 
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Voor het verdere ontwerp van de besturingsstructuur ontbreekt een model dat meer inzicht 

geeft in: 

- de indeling van de te besturen objecten op interlokaal en globaal niveau; 

- de inventarisatie van besturingsactiviteiten op interlokaal en globaal niveau; 

- de criteria voor de toewijzing van de besturingsactiviteiten; 

- de relaties tussen centrale stafgroepen en de andere organisatorische eenheden. 

Bij het verder ontwikkelen van een model en werkwijze voor het herontwerpen van de 

besturingsstructuur in deze studie wordt gepoogd de bovenstaande lacunes in te vullen. 

In hoofdstuk4 wordt een theoretische onderbouwing voor het vergroten van besturingsmoge

lijkheden uiteengezet. Deze onderbouwing leidttoteen model voor een besturingsorgaan met 

grote besturingsmogelijkheden. In hoofdstuk 5 wordt op grond van dit model en de geconsta

teerde lacunes een raamwerk voor de complete besturingsstructuur uitgewerkt. Ook wordt een 

werkwijze voor het ontwerpen van de besturingsstructuur ontwikkeld. 
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4 De bestuurbaarheid van flexibele 
produktie-organisaties 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bestuurbaarheid van een flexibele organisatie. Er wordt 

gebruik gemaakt van een balansmodel voor optimale bestuurbaarheid (zie paragraaf 4.2). In 

dit model wordt ervan uitgegaan dat bij optimale bestuurbaarheid de besturingsbehoefte en de 

besturingsmogelijkhedeninevenwichtzijn.lndienereenonbalanstussendezebeidefactoren 

is, zijn er twee mogelijkheden om de balans te herstellen. 

- Ten eerste kan door aanpassingen in de produktiestructuur de besturingsbehoefte geredu

ceerd worden. Hierdoor ontstaan tevens mogelijkheden voor aanpassingen in de besturings

structuur om de besturingsmogelijkheden te vergroten. 

- Ten tweede kan door aanpassingen in de besturingsstructuur het vergroten van de besturings

mogelijkheden worden gerealiseerd. 

In paragraaf 4.3 wordt het terugdringen van de besturingsbehoefte door het stroomlijnen van 

de produktiestructuur besproken. 

Het vergroten van besturingsmogelijkheden komt in paragraaf 4.4 aan de orde. Bij de uitwer

king van besturingsmogelijkheden speelt het begrip besturingscyclus een belangrijke rol. De 

besturingscyclus is een nadere uitwerking van het regelkringmodel dat door De Sitter is be

sproken (1981) (zie ook hoofdstuk 2). Met behulp van de besturingscyclus wordt een relatie 

gelegd tussen de mate van arbeidsdeling in de besturingsactiviteiten en de eisen die in een 

flexibele onderneming aan de besturing worden gesteld. Uit deze analyse wordt geconclu

deerd dat toepassen van het principe van minimaal mogelijke arbeidsdeling positieve effecten 

heeft op het vergroten van de besturingsmogelijkheden. 

In paragraaf4.5 wordt een basismodel voor een besturingsorgaan met grote besturingsmoge

lijkheden uitgewerkt. 

4.2 Het balansmodel van bestuurbaarheid 

De bestuurbaarheid van een organisatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de 

besturingsbehoefte en de besturingsmogelijkheden (Groep Sociotechniek, 1986). Volgens de 

'law of requisite variety' (Ashby, 1960) zal deze verhouding in balans dienen te zijn. Er kan 

derhalve gesproken worden over het balansmodel van de bestuurbaarheid van een organisatie. 
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Indien de besturingsbehoefte en de besturingsmogelijkheden in balans zijn, kan er, theoretisch 

gezien, gesproken worden van optimale bestuurbaarheid. 

In een formule uitgedrukt 

besturingsmoge 1 ijkheden 

optimale bestuurbaarheid= ---------- = 1 

besturingsbehoefte 

In de praktijk is het niet mogelijk om deze balans exact te kwantificeren. Het balansmodel is 

een kwalitatief model dat van nut kan zijn bij het verklaren van besturingsproblemen en het 

model geeft daarbij invalshoeken voor de oplossingsstrategieën van het besturingsprobleem. 

Als de besturingsmogelijkheden groter zijn dan de besturingsbehoefte, is er theoretisch gezien 

sprake van een inefficiënte besturing. Er zijn dan overbodige mogelijkheden om de organisatie 

te besturen. Als daarentegen de besturingsmogelijkheden kleiner zijn dan de besturingsbehoef

te, kan gesproken worden van een besturing die niet effectief is. Er is dan een gebrek aan bestu

ringsmogelijkheden waardoor de organisatie niet voldoende slagvaardig kan zijn. De organi

satie kan dan niet voldoen aan de vraag uit de omgeving. De veranderingen in de omgevingen 

veroorzaken in de organisatie een verandering van de besturingsbehoefte. Als daardoor de 
verhouding tussen besturingsmogelijkheden en besturingsbehoefte uit evenwicht raakt, dan 

ontstaat er een besturingsprobleem. 

In situaties waarin de veranderingen in de omgeving snel plaatsvinden, waardoor een snelle 

toename van de besturingsbehoefte veroorzaakt wordt, kan het zinvol zijn om extra besturings

mogelijkheden in te bouwen. De bestuurbaarheid is dan voor het moment niet optimaal, want 

de besturingsmogelijkheden zijn dan groter dan de besturingsbehoefte (de verhouding tussen 

besturingsmogelijkheden en besturingsbehoefte is groter dan 1 ). Deze extra besturingscapaci

teit is echter nodig om snel op veranderingen te kunnen anticiperen of te reageren. 

Als gevolg van de overgang van de efficiënte naar de flexibele onderneming neemt de 

besturingsbehoefte toe. Een organisatie die dooreen toename van de besturingsbehoefte in een 

besturingsprobleem raakt, heeft een tweetal strategieën ter beschikking om te komen tot 

oplossingen (Ashby, 1960; De Sitter, 1973/1981/1989; GroepSociotechniek, 1986; Kuipers & 

Van Amelsvoort, 1990): 

1 . het terugdringen van de besturingsbehoefte; 

2. het vergroten van de besturingsmogelijkheden. 

Deze strategieën zijn ook gebruikelijk bij de inrichting van de efficiënte onderneming. De 

traditionele invulling van deze strategieën wijkt echter af van de sociotechnische invulling ten 

behoeve van het ontwerpen van de flexibele onderneming. 
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De traditionele maatregelen voor het verkrijgen van de bestuurbaarheid zijn in de flexibele 

onderneming minder effectief en onvoldoende efficiënt. De maatregelen zijn immers geba

seerd op situaties met een geringe produkt- en procesvariatie, een geringe onzekerheid en een 

geringe noodzaak van een snelle doorstroming van produkten. Bovendien wordt het menselijk 

potentieel ten aanzien van besturingsprocessen laag ingeschat. De flexibele onderneming 

bevindt zich in een situatie die niet meer overeen komt met de situatie, waarin de traditionele 

maatregelen zinvol zijn (zie ook hoofdstuk 1 ). Dit betekent niet, dat deze maatregelen 
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overbodig zouden zijn. In de flexibele onderneming zijn deze maatregelen slechts in beperkte 

mate zinvol. 

Voor het ontwerpen van de flexibele onderneming is de sociotechnische invulling van beide 

strategieën beter bruikbaar. In de sociotechnische theorie is de organisatiestructuur het aan

grijpingspunt voor het verkrijgen van optimale bestuurbaarheid. De besturingsbehoefte wordt 

gereduceerd door stroomlijning van de produktiestructuur en besturingsmogelijkheden wor

den vergroot door het opvoeren van het lokaal besturingsvermogen. Bij stroomlijning van de 

produktiestructuur wordt de nadruk gelegd op de structurele integratie van de verschillende 

bewerkingsstappen in het fabricageproces van een produkt (zie paragraaf 4.3). Het opvoeren 

van het lokaal regelvermogen geschiedt door het decentraliseren van de besturing en door 

integrale in plaats van aspectbesturing (zie paragraaf 4.4). Bij het vormgeven van de flexibele 

onderneming worden beide strategieën gevolgd. Het onderstaande voorbeeld geeft aan hoe 

vanuit sociotechnische invalshoek aan beide strategieën vormgegeven kan worden. 
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4.3 Reduceren van de besturingsbehoefte 

De mogelijkheid tot het reduceren van de besturingsbehoefte wordt bepaald door de 

architectuur van het produktieproces. Dit onderwerp is in de sociotechnische theorie reeds 

uitvoerig behandeld (De Sitter, 1981; Groep Sociotechniek, 1986; Kuipers & Van Amelsvoort, 

1990; Hoevenaars, 1991 ). In deze paragraaf worden deze inzichten nog eens kort samengevat 

vanwege het belang voor het ontwerpen van de besturingsstructuur. 

De produktiestructuur wordt gevormd door de groepering en koppeling van de produktieca

paciteiten in een organisatie. De keuze van de optimale produktiestructuur hangt samen met 

de reductie van de besturingsbehoefte. De besturingsbehoefte wordt bepaald door de 

complexiteit van de besturing. De besturingscomplexiteit kan betrekking hebben op twee 

belangrijke facetten van de besturing: capaciteits- en produktbesturing. Bij capaciteitsbestu

ring staan de efficiency en procesbeheersing van de afzonderlijke capaciteitsbronnen centraa 1. 
Bij produktbesturing staat de doorstroming van de produkten c.q. orders èn de procesbeheer

sing van het gehele transformatieproces centraal. 

Traditionele produktiestructuren zijn ontstaan om de capaciteitsbesturing beter te kunnen 

vormgeven. Door maximaal mogelijke arbeidsdeling wordt de complexiteit in de capaciteits

besturinggereduceerd doorde bundelingvan gelijksoortige capaciteiten, zodatde capaciteits

besturing lokaal kan plaatsvinden. In de flexibele onderneming verschuift het accent naar de 

combinatie van capaciteits- èn produktbesturing. De produktiestructuur zal dan óók zodanig 

gekozen moeten worden dat de complexiteit in de produktbesturing eveneens gereduceerd 

kan worden. In de volgende paragrafen wordt dit nader uiteengezet. 

4.3.1 Traditionele produktiestructuren 

Traditioneel zijn produktiestructuren ingericht volgens het model van de efficiênte onderne

ming(Bolwijn & Kumpe, 1989/1991),datgebaseerd isophetprincipevan maximaal mogelijke 

arbeidsdeling. Het accent van de besturing ligt op de capaciteitsbesturing: in het ontwerp van 

de produktiestructuurwordtde nadruk gelegd op de bundeling van gelijksoortige capaciteiten. 

Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor een decentrale capaciteitsbesturing, zodat de efficien

cy van de afzonderlijke capaciteiten effectief bestuurd kan worden. De complexiteit in de pro

duktbesturing geeft minder problemen, omdat door geringe produktvariëteit, een relatief hoge 

voorspelbaarheid en weinig druk op doorlooptijd de besturingsbehoefte ten aanzien van de 

produktdoorstroming klein is. Bovendien kan de produktbesturingsbehoefte opgevangen wor

den door (tussen)voorraden. 

Deze ontwerpstrategie heeft geleid tot een tweetal basisvormen van produktiestructuren: de 

ti jnstructuur en de bewerkingsgerichte structuur. Hierbij is de kerngedachte dezelfde, namelijk 

het structureren van produktieprocessen vanuit de specialisatie van capaciteiten. In situaties 
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waarbij er sprake is van een homogene orderstroom, wordt op werkplekniveau specialisatie 
van de uitvoering toegepast. In de praktijk heeft dit geleid tot de zogenaamde lijnstructuur. In 
situaties met een relatief hoge variêteit aan orderstromen leidt deze kerngedachte tot een pro

duktiestructuur die gebaseerd is op functionele concentratie. In de praktijk heeft deze gedachte 
gestalte gekregen in de vorm van de bewerkingsgerichte produktiestructuur. 
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Naarmate de druk vanuit de omgeving, in termen van kwaliteits- en flexibiliteitseisen toe

neemt, vertonen de bovengenoemde basisvormen van de produktiestructuur een aantal dys

functies. Deze zijn uitgebreid besproken door de De Sitter (1981 ), In 't Veld (1981 ), Groep So· 

ciotedmiek (1986) en Kuipers & Van Amelsvoort (1990) en kunnen worden gegroepeerd 

rondom de thema's: kwaliteit van de organisatie (produktkwaliteit, flexibiliteit, leverbetrouw

baarheid, innovatiesnelheid en efficiency enz.), kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van de ar

beidsrelaties. In appendix 1 worden deze dysfuncties samengevat. De verschuiving van 

efficiency naar flexibiliteit betekent dat de produktiestructuur aangepast zal moeten worden. 

4.3.2 Produktiestructuur van de flexibele onderneming 

In de flexibeleondernem ing ligt het accent op een snelle en betrouwbare doorstroming van een 

grote variëteit aan produkten bij een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Tevens dient de 

produktie tegen minimale kosten en op een hoog kwaliteitsniveau plaats te vinden. Het 

principe van minimaal mogelijke arbeidsdeling speelt bij de stroomlijning van de produktie

structuur van de flexibele onderneming een belangrijke rol. Door een reductie van het aantal 

interne afstemmingen in het transformatieproces, als gevolg van de integratie van operaties, 

wordt de besturingsbehoefte gereduceerd. Bij een vermindering van het aantal afstemmingen 

wordt ook de kans kleiner dat de verschillende produkt- of orderstromen met elkaar interfere

ren. (Bijvoorbeeld: meerdere produktstromen maken gebruik van eenzelfde capaciteitsbron. 

Naarmate dit meerdere produktstromen zijn, zal de kans toenemen dat er meerdere produkt

stromen gelijktijdig deze capaciteitsbron willen benutten. Er ontstaat dat een conflictueuze 

situatie met betrekking tot de prioriteit van doorstroming.) Integratie van bewerkingsstappen 

betekent voor de produktiestructuur functionele deconcentratie en minimale specialisatie in 

de uitvoerende processen. 

Hetstroomlijnenvandeproduktiestructuurvindtplaatsvanuitdegewenstereductievandebe

sturi ngscomplexiteil In de flexibele onderneming verschuift het accent in de besturing naar de 

combinatie van capaciteits- en produktbesturing. Door een toename van de produktvariêteit 

en een afname van de voorspelbaarheid wordt de behoefte aan effectieve produktbesturing 

groter. Het wordt noodzakelijk om behalve de complexiteit van capaciteitsbesturing ook de 

complexiteit van de produktbesturing te verkleinen. 

De reductie van de complexiteit in de produktbesturing vindt plaats door de structurele split-
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sing van de produkt-of orderstromen in afzonderlijke homogene orderstromen: parallellisering 
oftewel functionele deconcentratie. De produktstromen worden uiteen gerafeld en onderge

bracht bij verschillende parallelle organisatorische eenheden. (Bijvoorbeeld: bij een produ

cent van vrachtauto's zouden de produktstromen van zware, middelzware en lichte vrachtau
to's gescheiden kunnen worden.) Door parallelliseren wordt de produktbesturingscomplexi

teit gereduceerd, zodat deze lokaal kan plaatsvinden door een directe afstemming van de 
activiteiten. Dit wordt mogelijk doordat slechts een gedeelte van de totale orderstroom binnen 
het domein van een besturingsorgaan valt: het te besturen object is dus overzichtelijk. De 

organisatie als geheel, blijft gericht op de verwerking van de gehele ordervariëteit, maar de 

behoefte aan centrale produktbesturing is gering. 
Bij stroomlijning van de produktiestructuur wordt binnen de parallelle organisatorische een

heden de specialisatie van de uitvoerende taken beperkt gehouden. Het aantal schakels in het 

fabricageproces wordt door minimale specialisatie zo klein mogelijk. Wachttijden tussen ca
paciteiten kunnen hierdoor aanzienlijk gereduceerd worden. Er ontstaan mogelijkheden om 

te komen tot snellere doorstroming. De afstemming van de verschillende capaciteiten kan op 

een directe wijze geschieden en is daardoor sneller. In de praktijk blijkt een reductie van 70% 
tot 40% van de oorspronkelijke doorlooptijd mogelijk te zijn, waarbij tevens de produktiviteit 

van de organisatie verbeterd wordt (loosse et al., 1990). 
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1. Vereenvoudiging van de besturingscomplexiteit door scheiding van de orderslromen: 
parallelliseren. 

1 1 1 ~ 
~ 
~ 

2. Vereenvoudiging van de besturingscomplexiteit door processen op te delen in afzonderlijke 
procesdelen: segmenteren 

E 
E 
E 

Figuur 4.4 Mogelijkheden om de besturingscomplexiteit te reduceren door stroomlijning van de 

produktiestructuur 

Indien na parallellisatie van de produktiestructuur de complexiteit van het te besturen object 

tè groot is voor een decentrale produkt- èn capaciteitsbesturing door één orgaan, zal paral

lellisering alleen niet voldoende zijn om de produktiestructuur afdoende te kunnen stroomlij

nen. Reductie van de procescomplexiteit door het segmenteren van processen is dan nodig. 

Bij het segmenteren worden processen organisatorisch 'doorgeknipt' op procesovergangen 

waar de relaties tussen de besturing van de segmenten gering zijn: de afhankelijkheden van de 

activiteiten in een segment zijn relatief groter dan de afhankelijkheden tussen de segmenten. 

Door te segmenteren wordt de complexiteit van de capaciteitsbesturing gereduceerd door een 
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beperking van de procesvariëteit die binnen het domein van één besturingsorgaan aanwezig 

is. De specialistische kennis ten behoeve van de besturing van het proces kan dan beter benut 

worden. Segmenteren betekent dat er een zekere structurele complexiteit in de produktbestu

ring toegelaten moet worden. Het is dan van belang dat deze complexiteit zo beperkt mogelijk 

blijft Het is van belang dat de besturingsbehoefte tussen de segmenten gering is, zodat de 

complexiteit van de produktbesturing relatief klein kan blijven. 

In figuur 4.4 worden de mogelijkheden om de besturingsbehoefte terug te dringen door 

stroomlijning van de produktiestructuur schematisch weergegeven. 

Als gevolg van de stroomlijning van de produktiestructuur door de integratie van bewerkings

stappen (vermindering van specialisatie in de uitvoering) en de functionele deconcentratie 

(parallellisering) wordt de besturingsbehoefte teruggedrongen door: 

1. reductie van het aantal interne uitwisselingsprocessen binnen de organisatie; 

2. reductie van het aantal externe uitwisselingsprocessen per organisatorische eenheid zon

der dat de externe uitwisselingsprocessen van de organisatie gereduceerd worden; 
3. reductie van de kans dat interne uitwisselingsprocessen elkaar verstoren; 

4. verhoging van de stabiliteit van de interne uitwisselingsprocessen. 

Ad. 1. 

Door de structurele integratie van de verschil lende specialismen en door functionele decon

centratie wordt het aantal uitwisselingsprocessen tussen de organen verminderd. De behoefte 

om te coördineren, en dus de besturingsbehoefte, wordt daarmee kleiner. De reductie van de 

complexiteit van de produktbesturing maakt een directe afstemming in het proces mogelijk. Zo 

zijn er bijvoorbeeld in een organisatie met 3 functionele afdelingen (organen) en 9 verschil

lende orderstromen, die alle 3 afdelingen aandoen, onderlinge afstemmingen noodzakelijk. 

Na structurele parallellisatie, waarbij in drie verschillende organen de besturing van het com

plete fabricageproces voor een deelverzameling van de orderstromen plaatsvindt, zijn geen 

afstemmingsprocessen tussen de organen meer noodzakelijk. 

Ad.2. 

Door de structurele integratie van de verschillende uitvoerende specialismen en door functio

nele deconcentratie wordt het aantal externe uitwisselingsprocessen per orgaan verminderd, 

terwijl het aantal uitwisselingsprocessen van de gehele organisatie gelijk blijft. De externe 

besturingsbehoefte per orgaan wordt verminderd. In het bovengenoemde voorbeeld was er in 

de oude situatie sprake van een negental externe uitwisselingsprocessen per orgaan. Na 

parallellisatie in 3 organen zijn er nog een drietal externe uitwisselingsprocessen per orgaan. 

Ad. 3. 

Op ieder knooppunt waar verschillende uitwisselingsprocessen plaatsvinden en waar sprake 

is van een beperkte doorstroomcapaciteit, bestaat er een kans dat de uitwisselingsprocessen 
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elkaar verstoren of belemmeren. Denk hierbij aan omstelverliezen, conflicterende prioriteit

stelling, wachttijden etc. Naarmate het aantal uitwisselingsprocessen in eenzelfde periode 

toeneemt, zal eveneens de kans toenemen dat deze elkaar verstoren. Als nu het aantal 

uitwisselingsprocessen per knooppunt vermindert, neemt de kans dat de uitwisselingsproces

sen elkaar verstoren eveneens af. Hiermee neemt de besturingsbehoefte, die door verstoringen 

wordt veroorzaak, evenredig af. 

Ad.4. 

In een netwerk van uitwisselingspartners wordt de stabiliteit bepaald door stabiliteit in de uit

wisselingen. De stabiliteit heeft te maken met de kans dat een verstoring in een netwerk 

doorgegeven wordt en dat zo een opslingereffect veroorzaakt wordt Naarmate het uitwisse

lingsnetwerk complexer is, zal de kans op opslingeren van verstoringen toenemen. Door een 

reductie van de complexiteit van het netwerk wordt de kans op verstoringen kleiner (zie ook 

punt2)endekansopopslingerenneemtdaarmeeaf.Destabiliteitvandeinterneuitwisselingen 

wordt daardoor groter. 

Tevens biedtde reductie van complexiteit in het uitwisselingsnetwerk mogelijkheden voor een 

decentra Ie besturing, waardoor verstoringen sneller verholpen kunnen worden en het opslin

gereffect gereduceerd wordt 

Bij het vormgeven van de produktiestructuur zal een balans gezocht moeten worden tussen de 

reductie van de produktbesturing en de reductie van de capaciteitsbesturing. Deze balans 

impliceert dat de produktiestructuur van de flexibele onderneming tot stand dient te komen in 

een spanningsveld tussen de gewenste efficiency en flexibiliteit (zie paragraaf 4.3.3). 

Door de stroomlijning van de produktiestructuur worden naast de reductie van de besturings

behoefte tevens mogelijkheden geschapen voor decentrale produkt- en capaciteitsbesturing. 

Hierdoor worden voorwaarden geschapen om de besturingsmogelijkheden te vergroten (zie 

paragraaf 4.4). 

4.3.3 Het spanningsveld tussen efficiency en flexibiliteit bij het vonngeven van de produk

tiestructuur 

Het structureren van de produktiestructuur van de flexibele onderneming geschiedt in een 

spanningsveld van factoren die van invloed zijn op de reductie van de complexiteit van capa

citeitsbesturing en van de produktbesturing. Het accent dat op de produkt- of capaciteitsbe

sturing gelegd wordt, bepaalt het gewicht dat aan de groepering van de produktiecapaciteiten 

wordt toegekend. De groepering van capaciteiten kan vanuit verschillende gezichtspunten 

geschieden: 
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1. vanuit de capaciteitsbesturing: de groepering van gelijksoortige capaciteiten (functionele 

concentratie of bewerkingsspecialisatie); 

2. vanuit de produktbesturing: de groepering van capaciteiten op grond van produktspecia

lisatie. 

In de produktiestructuur van de flexibele onderneming wordt een balans gezocht tussen de 

capaciteits-en produktbesturing. De factoren dieeen rol spelen bij hetbepalenvan het gewicht 

in de groepering van capaciteiten, worden in deze studie cohesiefactoren genoemd. Er kan een 

drietal soorten cohesiefactoren onderscheiden worden. 

• Produktgebonden cohesiefactoren: deze hebben betrekking op de samenhang tussen de ver

schillende bewerkingen die nodig zijn om een produkt te vervaardigen. De produktgebon

den cohesiefactoren bepalen het gewicht van de relaties tussen de verschillende capacitei

ten. In het geval dat het fabricageproces ingerichtwordtvanuitde produktgebonden cohesie

factoren, zullen de capaciteiten die nodig zijn om een produkt of produktfamilie te produ

ceren, bij elkaar gegroepeerd worden. Er wordt bij de produktgebonden cohesiefactoren een 

onderscheid gemaakt tussen: 

1. gezamenlijke omgevingskenmerken; 

2. volgorde-relatie; 

3. produktkwaliteitsafhankelijkheden. 

• Capaciteitsgebonden cohesiefactoren: deze hebben betrekking op de samenhang tussen ge

lijksoortige capaciteiten. Deze samenhang is orderonafhankelijk en wordt ingegeven door 

de eigenschappen van de specifieke capaciteiten. De capaciteitsgebonden cohesiefactoren 

bepalen het gewicht van de relaties binnen gelijksoortige capaciteiten. Als het gewicht van 

de capaciteitsgebonden cohesiefactoren zwaarder is dan het gewicht van de produktgebon

den cohesiefactoren, dan zullen de gelijksoortige capaciteiten gegroepeerd worden. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende capaciteitsgebonden cohesiefactoren: 

1. bewerkingsafhankelijkheden; 

2. afhankelijkheden in procesomstandigheden; 

3. afhankelijkheden van hulpmiddelen. 

• Algemene cohesiefactoren: deze hebben betrekking op de sociale en ruimtelijke samenhang 

van activiteiten. De beschikbare ruimte (oppervlakte en indeling) is een factor bij de groe

pering van capaciteiten. Vaak is de ruimtelijke indeling gebaseerd op traditionele produk

tiestructuren. De gewenste groepering van capaciteiten zal daardoor belemmerd worden. 

Door de beschikbare ruimte kan een bepaalde groepering van capaciteiten afgedwongen 

worden. Bij het ontwerpen van de produktiestructuur is het zinvol om deze belemmeringen 

pas in het herontwerpproces te laten meespelen, nadat de gewenste produktiestructuur is 

vastgesteld. Er kan dan een praktisch haalbare tussenoplossing gevonden worden. Tevens 
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kunnen er maatregelen uitgewerkt worden, zodat na verloop van tijd de gewenste produk

tiestructuur vorm kan krijgen. 

Vanuit de effectiviteit van samenwerkingsverbanden is de groepsgrootte een belangrijke 

factor bij het ontwerpen van de produktiestructuur. Op grond van onderzoek naar het fun

ctioneren van groepen vanuit verschillende invalshoeken (kwaliteit van de probleemoplos

sing, snelheid van de besluitvorming, participatie van de groepsleden, de cohesie tussen de 

leden, de consensus tussen de leden, de groepsflexibiliteit en de individuele en groepspro

duktiviteit) is bekend dat een groepsgrootte van ca. 8 -12 leden optimaal is (zie bijvoorbeeld 

Rice, 1958; Berelson & Steiner, 1964; Schumacher, 1976; Susman, 1976; Hackman, 1978). 

Hierbij zijn ook een boven- en ondergrens aangegeven. Afhankelijk van de situatie wordt er 

uitgegaan van de haast organische wet dat groepen met meer dan 20 leden uiteen vallen in 

kleinere informele cliques en dat groepen bestaande uit minder dan 4 leden, te onstabiel zijn: 

één afwezige betekent minstens 33% capaciteitsverlies. 

In appendix 2 worden de produkt- en de capaciteitsgebonden cohesiefactoren nader uiteen

gezet. 

4.4 Het vergroten van besturingsmogelijkheden 

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het vergroten van besturingsmogelijkheden gereali

seerd kan worden. Het vergroten van besturingsmogelijkheden wordt bepaald door de wijze 

waarop de (in potentie) aanwezige besturingscapaciteiten worden benut en ontwikkeld. Door 

bijvoorbeeld machinebedienden óók besturingstaken te laten verrichten, kan het inzicht van 

mensen beter benut worden. In de flexibele onderneming betekent dit, dat ook de leermoge

lijkheden van mensen benut zullen moeten worden. In de flexibele onderneming wordt een 

besturingsorgaan immers vaak geconfronteerd met afwijkingen van de gangbare situatie. Het 

is dan zaak om zodanig snel te leren, dat de besturing effectief kan verlopen. 

Het lokaal besturingsvermogen wordt vergroot, zodat de organisatie snel kan reageren op 

verstoringen of veranderingen in de processen: integraal besturingsvermogen wordt aange

bracht op die plaatsen in de organisatie waar verstoringen of veranderingen in de besturings

situatie optreden. De verschillende besturingsaspecten worden zoveel mogelijk in één 

besturingsorgaan geïntegreerd. Zo kan, bijvoorbeeld in één orgaan deonderhouds-, produktie

en kwaliteitsbesturing plaatsvinden. Daarnaast is het van belang om de verschillende activi

teiten in de besturingscyclus zoveel mogelijk te integreren in één orgaan. 

Het vergroten van besturingsmogelijkheden heeft in wezen te maken met de mate van 

arbeidsdeling. In deze paragraaf staat het vergroten van de besturingsmogelijkheden door het 

reduceren van arbeidsdeling in de besturing centraal. 

Allereerst worden algemene voorwaarden voor effectieve besturing behandeld (paragraaf 
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4.4.1 ). In paragraaf 4.4.2 wordt vervolgens de besturingscyclus nader uitgewerkt. De arbeids

deling in de besturingscyclus wordt in paragraaf 4.4.3 geanalyseerd aan de hand van de eisen 

die in de flexibele onderneming aan besturing gesteld worden. In een afzonderlijke paragraaf 

4.4.4 wordt een van de eisen, dynamische besturing, verder uitgewerkt. Om aan de eis van 

dynamische besturing te kunnen voldoen, wordt in de besturing een leercyclus ingebouwd. De 

arbeidsdeling in deze leercylus staat hierbij centraal. 

4.4.1 Voorwaarden voor effectieve besturing 

De besturing van organisaties moet in het licht van een aantal voorwaarden bezien worden. 

Gebaseerd op de besturingstheorie van De Leeuw kunnen de onderstaande voorwaarden voor 

effectieve besturing geformuleerd worden (1986). 

a. Een organisatie moet beschikken over fysieke mogelijkheden om de gewenste variatie te 

verwezen! ijken. De capaciteitsbronnen in het proces moeten de gewenste variatie kunnen 

realiseren. Beschikken over fysieke mogelijkheden heeft te maken met de capaciteiten van 

machines en de inzetbaarheid van mensen (bijvoorbeeld: technische mogelijkheden van 

apparatuur, omsteltijden, inzetbaarheid van medewerkers, flexibilisering van het arbeids

volume etc.). Deze blijven in deze studie buiten beschouwing. 

b. Een organisatie moet beschikken over de benodigde informatie ten aanzien van toestand 

van de omgeving, het proces en de normen voor de gewenste toestand. De behoefte aan 

uitwisseling van informatie wordt bepaald door de arbeidsdeling in de besturingscyclus 

(paragraaf 4.4.2 en 4.4.3). In de besturingscyclus wordt immers tussen de verschillende 

activiteiten informatie uitgewisseld ten behoeve van de besturing. 

c. Een organisatie moet beschikken over het inzicht in het dynamisch gedrag van proces en 

omgeving. Inzicht in het dynamisch gedrag van het proces wordt bepaald door het kennis

niveau in de organisatie en door de leermogelijkheden van de organisatie. 

d. Een organisatie moet beschikken over leermogelijkheden om te komen tot inzicht in het 

dynamisch gedrag van processen, verbeteringen en vernieuwingen in de organisatie. 

Hierdoor kan in een toekomstige besturingssituatie effectief gereageerd worden. In para

graaf 4.4.4 wordt een model van leerprocessen uiteengezet. 

Deze voorwaarden zullen bij het vormgeven van de besturingsstructuur ingevuld moeten 

worden. Bij het ontwerpen van de besturingsstructuur worden besturingsorganen gegroepeerd 

en worden activiteiten van de besturingscyclus toegewezen aan organen en worden de or

ganen aan elkaar gekoppeld. In de volgende paragrafen wordt door een theoretische beschou

wing ingegaan op de arbeidsdeling in de besturingscyclus van een flexibele onderneming. 
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4.4.2 Het basismodel van de besturingscyclus 

De besturing van organisaties kan geanalyseerd worden met behulp van het model van de 

besturingscyclus. De besturingscyclus is een nadere uitwerking van het regelkring-model dat 

door De Sitter is gepresenteerd (1981 ). (Zie ook hoofdstuk 2.) De besturingscyclus bestaat uit 

de volgende activiteiten (zie ook figuur 4.5) 

1. waarnemen; 

2. beoordelen; 

3. ingrijpen; 
4. normeren. 

De activiteiten zullen kort besproken worden in de onderstaande tekst In figuur 4.5 is de com

plete besturingscyclus weergegeven. 

Figuur 4.5 De besturingscyclus 
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Ad. 1. Waarnemen 

Waarnemen is het meten van de toestand (door een codering aan de waargenomen situatie te 

geven). De codering die aan de waarneming wordt toegekend, dient voor zowel de zender als 

de ontvanger dezelfde betekenis te hebben. 
Het waarnemen is bepalend voor de beschikbaarheid van informatie over de toestand van het 

te besturen object en de directe omgeving van het object. Het waarnemingsproces is opge

bouwd uit de stappen 'opnemen van gegevens', 'filteren van gegevens' en 'coderen van gege
vens'. Op deze manier ontstaat informatie over de situatie. 

Bij het opnemen van de gegevens wordt voor een belangrijk deel de volledigheid van de infor -
matie bepaald. De grootte en de gerichtheid van het 'waarnemingsvenster' spelen daarbij een 
belangrijke rol: dit venster kan gerichtzijnopbijvoorbeeld één aspect of op meerdere aspecten. 

Het opnemen van informatie van een bepaalde situatie, kan nooit helemaal volledig zijn. De 
grootte en de gerichtheid van het waarnemingsvenster worden altijd bepaald door een inzicht 

in de voor de besturing relevante kenmerken van een situatie. Het filteren heeft betrekking op 

het bepalen van de relevantie van de waargenomen gegevens. Filteren heeft derhalve voor een 
belangrijk deel betrekking op de validiteit van de waarneming. 

Bij coderen worden de gegevens van de waarneming omgezet in informatie. De effectiviteit 

van coderen wordt bepaald door de vraag of de juiste code toegekend wordt aan een signaal. 
De codering bepaalt de betrouwbaarheid (juistheid) van de waarneming. Bij de betrouwbaar
heid van de meting spelen technische factoren een rol (betrouwbaarheid van meetinstrumen

ten), maar ook de ervaring met de procesgang die iemand in staat stelt de kwaliteit van de 

meting te beoordelen. 

Ad. 2. Beoordelen 

Beoordelen is het vergelijken van de situatie met één of een aantal (al dan niet geëxpliciteerde) 

normen. Het beoordelen is gericht op het constateren van de afwijking in de toestand ten aan

zien van een norm. In de beoordeli ngsstap wordt aan de waarneming een 'waardefunctie' toe
gekend (Hanken & Reuver, 1973). 

De stap beoordelen in de besturingscyclus bestaat uit een aantal deelactiviteiten. Ten eerste 

zal de opgetreden toestandsverandering vastgesteld moeten worden. Dit gebeurt op grond van 

de informatie die door waarneming tot stand is gekomen, en van de gegevens van de vorige 
toestand. Deze vaststelling geschiedt zowel voor het proces als voor de omgeving waarin het 

proces zich afspeelt. Vervolgens zal bij een verandering in de toestand een voorspelling ge

maakt moeten worden voor de te verwa~ten output en omgevingsreactie bij niet-ingrijpen. 
Het maken van een voorspelling berust voor een belangrijk deel op het inzicht in het gedrag 

van proces en omgeving. Ten slotte zal op grond van de doelstellingen ten aanzien van de ge

wenste situatie een waarde moeten worden toegekend aan de toestandsinformatie. Op grond 

van de vergelijking met de doelstelling (gewenste toestand) kan de gewenste toestand op tijd

stip tx worden vastgesteld. 
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Ad. 3. Ingrijpen 

Ingrijpen is het kiezen van het gewenste stuursignaal (selectie van de regelactie) en vervolgens 

het uitzenden van dit stuursignaal om het proces te be"invloeden. 

De activiteit ingrijpen kan worden opgedeeld in een drietal subactiviteiten. Ten eerste zal een 

inventarisatie gemaakt moeten worden van mogelijke stuursignalen. Dit gebeurt op grond van 

de informatie over de gewenste verandering, die verzonden is door de beoordelaar, en het 

inzicht in de mogelijke stuursignalen. Vervolgens zal een stuursignaal gekozen moeten worden 

en kan de ingreep plaatsvinden. Deze keuze moet gebaseerd zijn op een voorspelling van het 

gedrag in combinatie met de desbetreffende ingreep. Voor het maken van voorspellingen is het 

inzicht in de relatie tussen procesparameters en gedrag van essentieel belang. Op grond van 

deze voorspellingen kan het meest geschikte stuursignaal gekozen worden. 

Ad. 4. Normeren 

De activiteit normeren heeft als doel het genereren van normen. Normen zijn richtsnoeren bij 

het verrichten van een activiteit De uitvoering van bovenstaande stappen geschiedt, voor 

zover dat mogelijk is, aan de hand van normen, waarin instructies voor de verschillende 

regelfuncties en de doelen voor de gewenste output zijn weergegeven. Zo zal voor de 

waarneming bekend moeten zijn wat, wanneer en hoe waargenomen moet worden. De 

beoordeling zal moeten geschieden op grond van de normering voor de gewenste situatie. Het 

ingrijpen zal dienen te geschieden binnen de normen die voor de mogelijke ingrepen gelden. 

Het normeren is een dynamisch proces en bestaat uit het initiëren van de norm op grond van 

de informatie over het proces en gewenste output. In een dynamische situatie zullen normen 

op grond van een evaluatie eventueel dienen te worden bijgesteld. 

De verdeling van de activiteiten van de besturingscyclus over verschillende organen in een 

organisatie kan verder geanalyseerd worden aan de hand van de eisen die aan de besturings

cyclus gesteld worden. 

4.4.3 Eisen aan de besturingscyclus 

De effectiviteit van de besturing in de flexibele onderneming is afhankelijk van het gelijktijdig 

kunnen voldoen aan de onderstaande vijf eisen. 

1. De besturing dient volledig te zijn. De volledigheid betreft de aanwezigheid van alle rele

vante aspecten die bij de besturing een rol spelen. Bij een volledige besturing kan gespro

ken worden overeen integrale besturing waarbij alle aspecten in de besturing worden be

trokken. 

2. De besturing dient valide te zijn. De validiteit heeft betrekking op de relevantie van de 
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besturing in relatie tot de situatie van het te besturen object. Het gaat om de vraag of be

stuurd wordt wat bestuurd zou moeten worden. 

3. De besturing moet betrouwbaar zijn. De besturing dient aan te sluiten bij de feitelijkheid 

van de situatie. Om tot effectieve besturing te komen dient bij keuze van de ingreep het 

beeld van de situatie overeen te komen met de werkelijke situatie. Het beeld mag niet door 

niet gewenste filters vervormd te zijn. 

4. Debesturingdientactueelte zijn. De reactietijd van de besturingdientzodanig kortte zijn, 

dat voldoende snel gereageerd wordt op een veranderende toestand. De tijd tussen de 

waarneming en de ingreep zal moeten aansluiten bij de veranderingssnelheid van het te 

besturen object Als het te besturen object slechts langzaam verandert, dan kan de tijd 

tussen de waarneming en de besturing lang zijn. Bij een snelle verandering van het te be

sturen object zal de besturing snel moeten volgen op de waarneming. 

5. De besturing dient dynamisch te zijn. In de flexibele onderneming krijgt men in toenemen

de mate te maken met onbekende besturingssituaties. De mate van effectiviteit wordt dan 

meer en meer bepaald door de leermogelijkheden van de organisatie. 

De effectiviteit van de besturing hangt nauw samen met de mate van arbeidsdeling in de acti

viteiten van de besturingscyclus. In het licht van de bovenstaande eisen kunnen de consequen

ties voor de inrichting van de besturingsstructuur geanalyseerd worden. 

Door de toepassing van het sociotechnisch basisprincipe van minimaal mogelijke arbeidsde

ling in de besturing, kan de bestuurbaarheid vergroot worden. Deze analyse wordt toegelicht 

aan de hand van de gestelde eisen. 

Volledige besturing 
De volledigheid van de besturing wordt in eerste instantie bepaald door het waarnemen van 

de situatie. Het 'waarnemingsvenster' is bepalend voor de volledigheid waarmee de situatie 

wordt opgenomen. Naarmate de waarneming directer gekoppeld ('on line') is aan het uitvoe

rend proces (geringe scheiding van uitvoerende taken en besturingstaken) ontstaan er betere 

voorwaarden om te komen tot een volledige waarneming. Of met andere woorden: naarmate 

de afstand tussen de waarneming en de uitvoering groter wordt, wordt de kans kleiner dat de 

waarneming volledig is. Dichter bij het proces ziet men meer en kan men sneller waarnemen. 

Bij een bundeling van uitvoerende en waarnemende taken moeterechter voor gezorgd worden 

dat de waarneming objectief blijft plaatsvinden. Hoewel de afstand kort dient te zijn zal de 

waarneming dus ook 'afstandelijk' moeten blijven. Bij de waarneming zal men dus voldoende 

overzicht van het proces moeten hebben. 

In het kader van volledigheid van de besturing is het ook noodzakelijk dat alle aspecten die bij 

de besturing van belang zijn, nauw op elkaar afgestemd worden. Naarmate de afstemming 

tussen de verschillende aspecten directer is, zal de volledigheid van de besturing toenemen. 

Zo kan bijvoorbeeld een verstoring consequenties hebben voor de produktieplanning, de 
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personele bezetting, de machinebezettingsgraad en misschien de produktkwaliteit. De directe 

koppeling van de aspecten wordt mogelijk door een integrale besturing in plaats van een 

aspectbesturing. Dit impliceert dat de besturingsstructuur gekenmerkt moet worden door een 

geringe mate van specialisatie van besturingstaken en een geringe centralisatie. 

Valide besturing 
In snel wisselende situaties zal de besturing in geringe mate voorgeprogrammeerd kunnen 

worden. De geldigheid van de besturing wordt in een dergelijke situatie in sterke mate bepaald 

door het inzicht van de bestuurder. Het inzicht is bepalend of op de juiste wijze wordt waar

genomen, of de juiste beoordeling plaatsvindt en of een juiste ingreep kan plaatsvinden. Ter 

bevordering van de validiteit van de besturing zijn er twee strategieën denkbaar. Ten eerste 

achteraf reageren en bijsturen van de situatie (reactief besturen). En ten tweede het vooraf 

ingrijpen en anticiperen op de besturingssituatie (pro-actief besturen). Bij reactief besturen is 

het van belang dat de resultaten van de stuuracties snel bekend zijn, zodat na een evaluatie het 

proces bijgestuurd kan worden. Naarmate de besturingsactiviteiten directer aan elkaar gekop

peld zijn (in termen van parameters voor de complexiteit van de organisatiestructuur: geringe 

differentiatie van besturingstaken en geringe centralisatie) zal het reactievermogen vergroot 

worden. 

Bij proactief besturen is kennis van en inzicht in het procesverloop van belang. Hierbij speelt 

het geheugen van het besturingsorgaan een belangrijke rol. De informatie uit voorgaande 

besturingssituaties wordt zodanig gecombineerd, dat deze bruikbaar is in de actuele situatie. 

In een snel veranderende omgeving wordt bij proactief besturen een groot beroep gedaan op 

het leervermogen van het besturingsorgaan (zie ook paragraaf 4.4.4: de opbouw van de 

leercyclus). De structurering van de besturingscyclus is mede bepalend voor de benutting van 

het lerend vermogen van de organisatie. Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen 

drie vormen van arbeidsdeling in de besturingscyclus, waarbij er sprake is van een verschillend 

lerend vermogen. 

• Ontkoppelde, aspectmatige arbeidsdeling in de besturingscyclus: de verschillende bestu

ringsactiviteiten zijn aan afzonderlijke organen toegewezen. Tevens zijn de verschillende 

besturingsaspecten gescheiden en aan afzonderlijke specialistische organen toegewezen. 

Voor ieder aspect zijn er in een dergelijke situatie afzonderlijke organen voor het waarne

men, beoordelen en ingrijpen. Er wordt in deze situatie aspectrnatige kennis per afzonder

lijke besturingsactiviteit opgebouwd. 

• Aspectmatige arbeidsdeling in de besturingscyclus: de verschil lende besturingsaspecten zijn 

ondergebracht in afzonderlijke organen, waarin de gehele besturingscyclus wordt doorlo

pen. Per afzonderlijk besturingsaspect worden de activiteiten waarnemen, beoordelen en 

ingrijpen in één orgaan ondergebracht. De besturingskennis wordt in deze situatie aspect

matig opgebouwd. 

• Integrale arbeidsdeling in de besturingscyclus: de verschillende aspecten van de besturing 
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zijn in één orgaan ondergebracht, waarin de complete besturingscyclus doorlopen wordt 

In één orgaan worden de activiteiten waarnemen, beoordelen en ingrijpen voor de verschil

lende aspecten uitgevoerd. De besturingskennis kan dan integraal opgebouwd worden. 

In een besturingssituatie waarbij een snelle onderlinge afstemming tussen de verschillende 

aspecten van belang is, is de integrale opbouw van de besturingscyclus te verkiezen. Ook bij 

onzekerheid in de besturingssituatie, is het van belang dat in een vroegtijdig stadium van de 

besturing de afstemming tussen de verschillende aspecten plaatsvindt. Door een besturings

structuur met geringe specialisatie van besturingstaken wordt een integrale besturing gewaar

borgd: de afstemming tussen de verschillende aspecten kan op een snelle interactieve wijze 

plaatsvinden. De condities om te leren zijn dan ook optimaal (zie ook paragraaf 4.4.4). De 

capaciteit om pro-actief te besturen wordt hierdoor vergroot: in een vroegtijdig stadium kan 

met alle relevante aspecten rekening gehouden worden. 

Betrouwbare besturing 
Het ingrijpen in een proces dient gebaseerd te zijn op betrouwbare informatieoverdefeitelijke 

situatie. De betrouwbaarheid van de besturing is onder andere afhankelijk van de betrouw

baarheid van de waarneming. Naarmate de waarneming en de uitvoering dichter bij elkaar 

plaatsvinden, zal de betrouwbaarheid toenemen. Tijdens de informatieverwerking in de 

besturingscyclus zal zo min mogelijk 'vervorming' van informatie plaats mogen vinden. Ruis 

in het informatieverwerkingsproces zal voorkomen moeten worden. De kans op ruis wordt 

groter naarmate meer schakels bij de overdracht van informatie in een keten betrokken zijn. 

Bij een minimum aan schakels, en dus minimaal mogelijke arbeidsdeling, zal de kans op ruis 

in de informatieverwerking afnemen en zal dus de betrouwbaarheid van de besturing toe

nemen. 
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Figuur 4.6 Het effect van de integratie van regelstappen en van regeling en uitvoering op de door

looptijd van de besturingscyclus 
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Actuele besturing 
De actualiteit van de besturing wordt bepaald door de doorlooptijd van de besturingscyclus. 

De doorlooptijd kan worden verkort door de regelactiviteiten te Integreren en door de schei
ding tussen uitvoeren en regelen te minimaliseren. In figuur 4.6 wordt dit effect schematisch 
weergegeven. 

Dynamische besturing 
Bij processen die voortdurend aan verandering onderhevig zijn, wordt een beroep gedaan op 

leerprocessen. Door te leren uit voorgaande besturingssituaties kan het inzicht in het verloop 

van processen vergroot worden, zodat bij een verandering van de besturingssituatie hier een 

beter gebruik van gemaakt kan worden. Om tegemoet te komen aan dynamische besturing 

zullen (bewust) leerprocessen In een organisatie gestructureerd dienen te worden. In een 

dynamische omgeving kunnen de leerprocessen gekenmerkt worden door 'actief experimen
teren' (zie paragraaf 4.4 .4 ). Bij actief experimenteren worden doen en denken nauw aan elkaar 

gekoppeld. In termen van de besturingscyclus betekent dit dat de stappen en de aspecten in 
de besturingscyclus direct aan elkaar gekoppeld worden (oftewel in termen van de parameters 
voor de oomplexiteit van de organisatiestructuur: geringe differentiatie van besturingstaken en 

geringe specialisatie in de besturingstaken). In de volgende paragraaf wordt de leercyclus 
uiteengezet. 

4.4.4 De opbouw van de leercydus 

Bij het besturen van processen kan een onderscheid gemaakt worden tussen tussen de routine
en non-routine-besturingssituatie. In deze besturingssituaties wordt een verschillend beroep 
gedaan op leerprocessen in de organisatie. 

Routine-besturing heeft betrekking op bekende besturingssituaties meteen bekend handelings
repertoire. Er wordt uitgegaan van een grote voorspelbaarheid van het procesverloop. Alle 
proces- en omgevingsonzekerheden zijn geminimaliseerd en voor iedere optredende afwij
king is een voorgeprogrammeerde oplossing beschikbaar. Er is dan ook weinig noodzaak om 
te leren. Routine-besturing kan verder verdeeld worden in tweetal besturingssituaties (Rasmus
sen, 1990). 

- Besturing gebaseerd op vaardigheden: het bestuurlijk proces verloopt haast automatisch op 

basis van een reflex in de besturingscyclus. Alle bestuurlijke informatie is in dit geval in één 
keer bekend. Er wordt in dit verband gesproken over een reflexieve besturing. 

- Procedurele besturing: op grond van formele procedures wordt de procesafwijking op een 

formalistische wijze gekoppeld aan een aantal stuursignalen. Bernelmans spreekt in dit kader 
over de aanwezigheid van een rationeel model van de besturingssituatie (1983). Het gaat 
hierbij om een volledig gestructureerd besturingsvraagstuk, waarin alle relevante variabelen 
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bekend zijn. De ingreep kan geschieden op grond van rationeel doorrekenen van het model. 

De besturingscyclus kan gekenmerkt worden door een seriële koppeling tussen de stappen 

waarnemen, beoordelen en ingrijpen. Ashby spreekt in dit kader over 'serial adaption' 

1960). De informatiestroom tussen de verschillende stappen van de besturingscyclus ver

loopt slechts in één richting. 

Non-routine-besturing heeft betrekking op een (gedeeltelijke) onbekende besturingssituatie 

met een onbekend handelingsrepertoire. Naarmate de onzekerheid en dynamiek van proces

sen toenemen, worden leerprocessen ten behoeve van de effectieve besturing belangrijker. 

Voorgeprogrammeerde instructies zijn dan niet meer van toepassing. Door de hoge mate van 

onzekerheid is het niet meer mogelijk vooraf de besturing door gedetailleerde procedures en 

regels te bepalen. Rasmussen constateertdatproduktiesystemen in toenemende mate gecon

fronteerd worden met non-routine-besturingsvraagstukken, waarbij de beschikking over 

regelgeheugen in de vorm van de combinatie tussen proceskennis en inzicht in het procesge

drag, een belangrijke rol speelt (1980). De besturing is in non-routine-besturingssitua'ties 

gebaseerd op geheugen en creativiteit. Er wordt daarom ook gesproken over een non

geprogrammeerde besturing. Bij non-routine-besturing spreekt Bemelmans over de aanwezig

heid van een intuïtief en een primitief mode/van de besturingssituatie (1983). Bij een intuïtief 

model gaat het om een deels gestructureerd besturingsvraagstuk. De relevante procesvariabe

len zijn weliswaar bekend, maarde samenhang tussen deze variabelen berust op een intunieve 

notie. Een primitief model kan gekenmerkt worden door ongestructureerde besturingsvraag

stukken. De procesvariabelen en de onderlinge relaties zijn gedeeltelijk bekend. Het inzicht 

en creativiteit spelen bij de besturing een belangrijke rol. Hiermee wordt getracht om de 

lacunes in het besturingsmodel op te vullen. 

In de flexibele organisatie komt de nadruk te liggen op de aanwezigheid van een non-routine

besturingsvermogen. In non-routine-situaties, waarbij ook een beroep gedaan wordt op de 

snelheid van de besturing, zullen de verschillende aspecten gelijktijdig afgewogen moeten 

worden. Bovendien is een snelle interactie tussen de activiteiten in de besturingscyclus is van 

belang. In non-routine-situaties zal gezocht moeten worden naar de meest effectieve wijze van 

besturing. Door de tijdsdruk moetditzoekproces een korte doorlooptijd hebben. Een dergelijk 

zoekproces kan gezien worden als een leerproces. Door leermogelijkheden in te bouwen in 

het werk zelf, wordt getracht leerprocessen op gang te brengen. 

Kolb heeft een model van een leerproces uitgewerkt waarbij denken en doen met elkaar in sa

menhang worden gebracht (1974). Dit model vertoont veel overeenkomsten met een regel

kring waarbij regelen en uitvoeren niet van elkaar gescheiden zijn. Het model van een leer

proces bestaat uit de volgende fasen (zie ook figuur 4.7). 

• Eerst is er de concrete ervaring (concreet ervaren). Deze fase is te vergelijken met uitvoeren 

in de regelkring. 
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• Dan de observatie en het nadenken over deze concrete ervaring (waarnemen en overden

ken). In de regelkring gaat het over waarnemen en beoordelen. 

• Vanuit het nadenken komen algemene wetmatigheden en meer abstracte begrippen voort 

(abstracte begripsvorming). Dit is te vergelijken met de activiteit actieselectie. 

• Tenslotte de toetsingen het uitproberen van de gevonden oplossing (experimenteren, actieve 

toetsing) oftewel in termen van de regelkring: het ingrijpen. 

concrete ervaringen 

Il 

experimenteren waarnemen I overdenken 

IV 111 

abslrac:te begripsvorming • 

Figuur 4.7 Het model van een leerproces volgens Kolb (1974) 

Naarmate nu de stappen in de leercydus meer géintegreerd zijn, zullen leerprocessen snel Ier 

en beter tot stand komen. Oftewel: de directe koppeling van uitvoeren en besturen en de 

integratie van de stappen in de besturingscyclus zullen positief bijdragen aan de eis van het 

lerend vermogen ten behoeve van de dynamische besturing. Door een directe koppeling van 

de activiteiten in de leercyclus kan de afstemming tussen deze activiteiten zodanig totstand 

komen, dat de kans op ruis of misverstanden bij de overdracht van informatie kleiner wordt. 

4.5 Een sociotechnisch model van een besturingsorgaan als basiseenheid van de 
besturingsstructuur 

De besturingsstructuur bestaat uit besturingsorganen waartussen koppelingen gelegd worden. 

In deze paragraaf wordt een model voor een besturingsorgaan als bouwsteen in de besturings

structuur van een flexibele onderneming uitgewerkt. In het volgende hoofdstuk wordt vanuit 

dit besturingsmodel een praktisch model uitgewerkt voor de gehele besturingsstructuur. 

Bij de opbouw van een besturingsmodel is het nodig dat inzicht bestaat in de dimensies van 

de besturing van een object. Er zijn een drietal dimensies van de besturing te onderscheiden 

(zie ook paragraaf 2.4.2). 

108 



- De input-outputregulering 
Door de input-outputregulering zal een orgaan de externe afstemming met de omgevings

partners proberen vonn te geven. 
- De inrichting van het orgaan 

Op basis van de externe afstemming zal een orgaan de inrichting (werkverdeling, werkwijze, 

keuze van de benodigde produktiem iddelen, het handhaven van de aanwezige produktie
capaciteiten door onderhoud en opleiding, het ontwerpen van procedures etc.) moeten 
besturen. Het betreft daarbij het scheppen en het handhaven van voorwaarden zodat de 

transformatiefunctie effectief en efficiënt vervuld kan worden. 

- De operationele afstemming 

In de transformatie zullen de verschillende taken en de onderlinge afstemming operationeel 

bestuurd moeten worden. 

In figuur 4.8 worden deze dimensies weergegeven. Bij de vormgeving van de besturingsstruc

tuur vanuit het principe van maximaal mogelijke arbeidsdeling worden de bovenstaande di
mensies gescheiden en worden de desbetreffende besturingstaken toegewezen aan verschil
lende organen. Bij de toepassing van het principe van minimaal mogelijke arbeidsdeling wordt 

getracht de besturingstaken van deze dimensies zoveel mogelijk aan één orgaan toegewezen. 
In de onderstaande tekst wordt dit verder toegelicht. 

input-output regulering 

inrichting van het orgaan 

operationele afstemming 

TRANSFORMATIE 

Figuur 4.8 De besturingsdimensies van een te besturen object 

Het traditionele besturingsmodel wordt gekenmerkt door een sterke hiërarchie in de besturing. 

Daarnaast ontstaan door maximale arbeidsdeling specialistische besturingsorganen die een 

taak hebben in de besturing van één aspect. Ook binnen het specialisme ontstaat een hiërarchie 

van besturingsorganen, die verschillende hiërarchische niveaus in het transformatieproces 
trachten te besturen. Er ontstaat een grote complexiteit in de besturingsstructuur (zie ook hoofd

stuk 1) (zie figuur 4.9). De verschillende functies die voor de besturing van een object nodig 

zijn, worden in het traditionele besturingsmodel over meerdere organen verspreid. 
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Figuur 4.9 Het traditionele besturingsmodel 
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Door toepassing van het principe van minimaal mogelijke arbeidsdeling ontstaat een relatief 

eenvoudige besturingsstructuur. Door eerst de produktiestructuur aan te passen ontstaan 

mogelijkheden om de produktbesturing aan één orgaan of een beperkt aantal organen op lo

kaal niveau toe te wijzen (zie paragraaf 4.3.2) 

De kern van de vereenvoudiging van de besturingsstructuur is dat meerdere regelkringen 

binnen één besturingsorgaan komen te liggen door integratie van regelstappen en regelaspec

ten (bijvoorbeeld: het storingsonderhoud, eenvoudig preventief onderhoud, de weekplanning, 

de kwaliteitsbeheersing, de werkverdeling, het afroepen van grondstoffen, het inplannen van 

vrije dagen, het instrueren van nieuwe medewerkers, het inhuren van uitzendkrachten etc.). 

Het aantal regelkringen waarbij meerdere organen betrokken zijn, wordt daardoor vermin

derd. Het aantal regelkringen neemt niet af, maar wordt op een andere wijze gestructureerd. 

De besturingscomplexiteit die oorspronkelijk tussen de organen aanwezig is, verschuift naar 

de interne afstemming binnen een besturingsorgaan. Het aantal organen dat bij de besturing 

betrokken is, wordt geminimaliseerd. 

Binnen één orgaan kan de onderlinge afstemming tussen besturingsactiviteiten snel Ier tot stand 

komen. Bovendien is binnen één orgaan de gemeenschappelijke doelgerichtheid gemakkelij

ker te realiseren. De onderlinge afweging van de verschillende, eventueel conflicterende, 

aspecten kan dan gerichter plaatsvinden. In een traditionele organisatie die gebaseerd is op 

maximaal mogelijke arbeidsdeling, heeft ieder orgaan een eigen belang en streeft een eigen 

doel na. Bijvoorbeeld: een onderhoudsdienst streeft efficiënt onderhoud van machines na. 

Hiervoor wordt de stilstand van de machines gepland. Binnen de produktie heeftmen te maken 

met onzekerheid in de produktiecapaciteit (ziekte, verstoringen van machines, spoedorders 

etc.). De geplande stilstand voor onderhoud kan hierdoor in het gedrang komen. Er is dan 

sprake van conflicterende besturingsaspecten. Veelal wordt als reactie latente speelruimte 

ingebouwd om de aspecten op elkaar af te stemmen. ZD zal de onderhoudsdienst extra tijd voor 

stilstand inbouwen. Door nu de verschillende besturingsaspecten aan één orgaan toe te wijzen, 
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zal de afstemm 1 ng tussen aspecten gerichter plaatsvinden met een geringe latente speelruimte 

in de verschillende taken. Als in het bovenstaande voorbeeld de onderhouds- en de produk

tiebesturing in één orgaan ondergebracht zijn, dan is het doel niet de efficiency van de 

afzonderlijke produktie- en onderhoudstaken, maar de efficiency van het geheel. 

input-output regulering 

inrichting en 
operationele afstemming 

operationele besturing 
van de afzonderlijke taken 

~ 
11 
Il 
,1 
11 
1' 
,1 

1 

1 BO 1 = besturingsorg&ml 

1 BO si "'aspeclbes1urlngsorgaan 

0 "ulvoerende taak 

Figuur 4.10 Een sociotechnisch model voor de opbouw van een besturingsorgaan 

Door de reductie van arbeidsdeling in de besturingsstructuur ontstaan complexe besturingsta

ken voor de besturingsorganen. De besturingscomplexiteit van een orgaan zal veelal zodanig 

zijn, dat het niet mogelijk is om de besturingstaken in één persoon te verenigen. Dit leidt tot 

de vorming van besturingsorganen die samengesteld uit zijn meerdere personen (zie figuur 

4.1 O). In een groep kunnen de verschillende vaardigheden, inzichten en specialismen van de 

groepsleden gecombineerd worden. leder groepslid heeft specifieke kwaliteiten en kan een 

afzonderlijke specialisme beheersen. In een groep zal een beperkte mate van arbeidsdeling 

effectief zijn. Het is dan mogelijk om het voordeel van arbeidsdeling, te weten: effectieve en 

efficiënte benutting van een specialisme, ook bij minimale arbeidsdeling te bereiken. In een 

besturingsorgaan kunnen bijvoorbeeld logistieke, onderhouds-, personele en kwaliteitsaspec

ten gebundeld worden. Binnen een dergelijke groep kunnen er dan specialisten zijn die een 

onderhoudstaak verrichten en andere leden die bijvoorbeeld een planningstaak hebben. Een 

besturingsorgaan kan op deze wijze zodanig ingericht worden, dat complexe besturingstaken 

kunnen worden verricht. Als er bovendien ook sprake is van (gedeeltelijk) overlappende taak

gebieden van de groepsleden, dan wordt bovendien bereikt dat de kwetsbaarheid het bestu

ringsorgaan gering is. Tussen de groepsleden vindt er directe, wederzijdse afstemming plaats, 

zodat de integrale besturing op een snelle wijze tot stand kan komen. Om een snelle afstem

ming tussen de groepsleden te realiseren, verschuift het accent van hiërarchische koppeling 

naar een horizontale koppeling tussen de groepsleden. Het voordeel van horizontale koppe

ling is dat er een directe afstemming kan plaatsvinden. Afstemming kan op een snelle wijze 

plaatsvinden doordat binnen het orgaan alle besturingsaspecten vertegenwoordigd zijn. 

Horizontale koppeling tussen de groepsleden is gebonden aan een aantal voorwaarden. 

111 



1. Er wordt van de betrokkenen een bepaalde mate van discipline en motivatie verwacht om 

zich te houden aan de gemaakte afspraken zonder dat deze gebonden is aan frequente 

hiërarchische controle (Groffen, 1963). 

2. De bereidheid om op gelijkwaardige basis in dergelijke samenwerkingsverbanden te wer

ken is noodzakelijk. 

3. Er zal in voldoende mate eenheid van gezichtspunt bij de betrokken deelnemers moeten 

zijn. 

4. Er moet sprake zijn van van een goede onderlinge verstandhouding, zodat er begrip is voor 

elkaars situatie. 

S. Om in onderling overleg en op een gelijkwaardige basis tot besturing te komen, dienen er 

beperkingen gesteld te worden aan de omvang van de groep (Berelson & Steiner, 1964). 

De optimale omvang van de groep is afhankelijk van de variatie in de besturingstaken en 

de frequentie van de onderlinge afstemming. Naarmate de variatie of de frequentie toe

neemt, zal de optimale groepsgrootte kleiner dienen te zijn. 

Deze voorwaarden worden grotendeels door de gekozen organisatiestructuur vanzelf inge

vuld. Desondanks zullen de voorwaarden voortdurend bewaakt moeten blijven. 

Omwille van de afstemming met andere organisatie-onderdelen en om te waarborgen dat de 

verschillende organen in één organisatie een gemeenschappelijk doel nastreven, blijft een 

hiërarchische koppeling bestaan, die echter minder strak is. Erblijftookeen koppeling bestaan 

met de specia 1 istische aspectbesturingsorganen. De aspectbesturingsorganen verrichten reste

rende specialistische taken die niet in de besturingsorganen opgenomen zijn (bijvoorbeeld het 

specialistisch onderhoud). Deze koppeling betreft met name het instandhouden en waarbor

gen van de specifieke specialistische kennis. 

Door het reduceren van het aantal schakels in de besturing van processen worden er ook 

voorwaarden geschapen om de culturele barrières tussen verschillende specialismen te 

verkleinen. Binnen één orgaan ontstaat gemeenschappelijke doelgerichtheid op een relatief 

eenvoudigere wijze dan tussen organen. Doordat de groepsleden voor een deel relatief 

onafhankelijke en voor een ander deel onderling afhankelijke activiteiten verrichten, ontstaat 

een onderlinge binding (Groffen, 1963). 

In hoofdstuk 5 wordt het gepresenteerde besturingsmodel verder uitgewerkt tot een praktisch 

concept voor de besturingsstructuur van de flexibele onderneming. Ook wordt een werkwijze 

voor het ontwerpen van de besturingsstructuur uiteengezet. 
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5 Het vergroten van besturingsmogelijk
heden door vormgeving van de 
bestu ri ngsstru ctu u r 

S.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een model voor de besturingsstructuur van de flexibele onderneming 

en een werkwijze voor het ontwerpen daarvan gepresenteerd. Door het toepassen van mini
maal mogelijke arbeidsdeling in de besturingsstructuur kunnen de besturingsmogelijkheden 
worden vergroot. Voortbordurend op het model van een besturingsorgaan dat in hoofdstuk 4 

is uitgewerkt, wordt een organisatieconcept gepresenteerd waarbij de besturingsstructuur is 
opgebouwd uit relatief zelfstandige organen. Bij het ontwikkelen van de werkwijze voor het 

ontwerpen van de besturingsstructuur wordt rekening gehouden met de in hoofdstuk 3 gecon

stateerde lacunes. Er wordt getracht deze tekortkomingen aan te vullen. 
- Een raamwerk van de besturingsstructuur in de flexibele onderneming wordt in paragraaf 5.2 

uitgewerkt. 

- In paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan op het ontwerpen van een besturingsstructuur. 
Allereerst wordt het inventariseren van besturingsactiviteiten behandeld. Vervolgens komt 

het groeperen van de te besturen objecten aan de orde. Op basis van deze groepering worden 
besturingsorganen, waaraan besturingsvermogen wordttoegewezen, gevormd. In het kader 
van het toewijzen van besturingsvermogen zijn factoren uitgewerkt die bij het alloceren van 

besturingsvermogen een rol spelen. Vervolgens komt het koppelen van besturingsorganen 
aan de orde. Er worden verschillende vormen van koppelingen uitgewerkt. 

- In paragraaf 5.4 wordt het theoretisch model geoperationaliseerd in verschillende basiseen

heden van de besturingsstructuur van de flexibele onderneming. 

- Het model voor de besturingsstructuur van de flexibele onderneming wordt in paragraaf 5.5 
in relatie gebracht met het vergroten van het besturingsvermogen. 

5.2 Een raamwerk voor de besturingsstruduur van de flexibele onderneming 

Het basisprincipe van minimaal mogelijke arbeidsdeling komt tot uiting in een grote zelfstan
digheid van de besturingsorganen. Per besturingsorgaan vinden die besturingsactiviteiten 

plaats die nodig zijn om het desbetreffende object zelfstandig te besturen. De besturingsstruc
tuur kan gezien worden als een raamwerk van zelfstandige besturingsorganen. 
De opbouw van het raamwerk voor de besturingsstructuur kent een drietal facetten. Op de 
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eerste plaats zal een indeling van de organisatie in besturingsorganen nodig zijn. Deze organen 

worden gevormd rondom de te besturen objecten. Aan de organen kan vervolgens vermogen 

om te besturen worden toegewezen. Alle besturingsactiviteiten, die voortvloeien uit de 

besturingsdirnensies en de besturingsaspecten, moeten binnen de organen geplaatst worden. 

Ten slotte zal een netwerk van besturingsorganen ontstaan door deze onderling aan elkaar te 

koppelen. De besturingsstructuur heeft dan concreet gestalte gekregen. 

5.2.1 Groepering van te besturen objecten 

De groepering van te besturen objecten vormt de basis voor de besturingsstructuur. Door de 

groepering van objecten ontstaan immers domeinen voor besturingsorganen. De te besturen 

objecten dienen zodanig gegroepeerd te worden, dat elk cluster zelfstandig bestuurd kan wor

den door één besturingsorgaan. 

Bij het groeperen van te besturen objecten is het zinvol een onderscheid te maken in de 'scope 

of control' en de 'scope of effect' oftewel het bestuurlijk effect ((Constatine & Yourdon, 1978; 

De Leeuw, 1984). De'scopeofcontrol' betrefthetdomeindatdooreen orgaan bestuurd wordt 

De 'scope of effect' is het geheel van objecten waarop de besturing uiteindelijk invloed heeft 

Een ingreep op een bepaald object kan (gewenste en ongewenste) effecten teweeg brengen 

buiten het desbetreffend object. Er ontstaat op grond van de besturingsingreep in een object 

een kettingreactie bij andere objecten. Als voorwaarde voor een effectieve besturing zal bij 

de groepering van objecten tot domeinen voor besturingsorganen, de 'scope of control' van een 

besturingsorgaan overeen moeten komen met de 'scope of effect'. De besturingsafhankelijk

heid tussen de verschillende organen is dan gering, zodat de zelfstandigheid van de besturings

organen gerealiseerd kan worden. Naarmate het beter lukt om onafhankelijke clusters van te 

besturen objecten te groeperen, kan het besturingsvermogen dichter bij het proces gealloceerd 

worden. 

Groepering van objecten tot domeinen voor besturingsorganen zal op drie verschillende 

aggregatieniveaus in de organisatie plaatsvinden. 

• Microniveau: het kleinst mogelijke te onderscheiden gedeelte van de totale verzameling van 

objecten in een organisatie. In de sociotechnische theorie wordt het groepsniveau, waarbij 

het te besturen object het totale proces of een afgerond procesdeel is, als microniveau van 

de organisatie gezien (Kuipers, 1989). 

• Mesoniveau: een deelverzameling van de te besturen objecten op microniveau. 

• Macroniveau: de gehele verzameling van objecten in een organisatie. 

Het besturingsvermogen wordt verdeeld over de organen op deze aggregatieniveaus. De aard 

van de besturing zal op bovengenoemde niveaus variëren. Met name zal per niveau een ver

schillende besturingsdirnensie het accent krijgen (zie ook paragraaf 5.2.2). Afhankelijk van de 
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aard van de besturing zal de invalshoek voor de groepering van objecten op de verschillende 

aggregatieniveaus wisselen. Zo ligt bij het groeperen van objecten tot domeinen voorde bestu

ringsorganen op microniveau, het accent op de operationele besturing van de processen. De 

indeling in organen op het microniveau, vindt plaats op grond van cohesiefactoren die een 

operationeel karakter hebben (zie hoofdstuk 4). 

Op mesoniveau, met als domein een deelverzameling van besturingsobjecten, wordt vooral 

vanuit de tactische besturing naar de binding tussen de objecten op microniveau gekeken. 

Vanuit de tactische binding worden organen op het microniveau gebundeld tot een te besturen 

object voor een besturingsorgaan op mesoniveau. Op macroniveau, met als domein de gehele 

verzameling van besturingsobjecten, ligt het accent op de strategische besturing van de 

organisatie. Op macroniveau wordt voornamelijk vanuit de strategische besturing naar de 

binding van objecten op het mesoniveau gekeken: organen op het mesoniveau worden 

gebundeld tot een te besturen object voor een besturingsorgaan op macroniveau. 

In paragraaf 5.3.2 wordt het groeperen van besturingsorganen verder uiteengezet. 

5.2.2 Toewijzen van besturingsvermogen 

In een sociotechnisch ontwerp worden de besturingsorganen zoveel mogelijk ingericht op een 

integrale besturing van de objecten. Dat wil zeggen dat de besturingsactiviteiten die betrekking 

hebben op een object, zo mogelijk worden toegewezen aan één orgaan, dat direct gekoppeld 

is aan hette besturen object. En alle aspecten van de besturing worden in het besturingsorgaan 

gelijktijdig ten opzichte van elkaar afwogen. Bij de toepassing van het principe van maximaal 

mogelijke arbeidsdeling daarentegen worden organen ingericht op de besturing vanuit slechts 

één aspect (bijvoorbeeld: logistiek, kwaliteit, efficiency enz.). 

De zelfstandigheid van de organen zal nooit volledig kunnen zijn omdat de verzameling orga

nen één organisatie vormt met een gemeenschappelijk doel. De besturingsdimensies kunnen 

niet strikt van elkaar gescheiden worden. 

Op microniveau ligt het accent op de operationele besturing. Ook de strategische en tactische 

besturing hebben aanknopingspunten op microniveau. Strategische en tactische besturing 

heeft immers gevolgen voor de operationele besturing van objecten op microniveau. Op 

microniveau zal dus ook een beperkt deel van het besturingsvermogen gericht zijn op de strate

gische en tactische besturing. Als bijvoorbeeld gekozen wordt om op grond van strategische 

overwegingen de doorlooptijd te halveren, dan za 1 dit gevolgen hebben voor de operationele 

besturing van de afzonderlijke bewerkingsstappen. 

Op mesoniveau ligt het accent op de tactische besturing van een organisatie-onderdeel. De 

tactische besturing heeft consequenties voor meerdere objecten op het microniveau en heeft 

dus betrekking op een deel van de organisatie. Bijvoorbeeld: verbeteringen van het plannings

systeem hebben betrekking op een bepaald procesdeel en kunnen niet geïsoleerd in één orgaan 
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op microniveau plaatsvinden, omdat zo'n verandering consequenties kan hebben voor andere 

organen binnen het desbetreffende procesdeel. Ook zullen op mesoniveau de organen voor 

een deel belast zijn met operationele besturing. De onderlinge afstemming tussen de organen 

op microniveau dient op mesoniveau geborgd te worden. De omvang hiervan wordt bepaald 

door de onderlinge afhankelijkheden tussen de organen op microniveau. Naarmatede organen 

op het microniveau een sterkere onderlinge afhankelijkheid vertonen, zal de noodzaak om ook 

op mesoniveau operationeel besturingsvermogen toe te wijzen groter zijn (bijvoorbeeld: 

levertijdafgifte, globale capaciteitsplanning, inkoop van grondstoffen etc.). 

Op macroniveau ligt het accent op de strategische besturing. Er zal echter ook minimale opera

tionele en tactische besturing op macroniveau dienen plaats te vinden. De afstemming tussen 

verschillende processen of procesdelen wordt zo gewaarborgd. Zo wordt bijvoorbeeld op 

macroniveau het totale (financiële) operationele resultaat gebundeld en bewaakt 

Bij de verdeling van besturingsvermogen over de aggregatieniveaus moet ook rekening worden 

gehouden met inzichten uit de communicatieleer. De besturingsorganen op de verschillende 

aggregatieniveaus zullen met elkaar moeten communiceren of interacteren om te komen tot 

een effectieve afstemming. De besturingsorganen kunnen in dit kader afwisselend gezien wor

den als zender of ontvanger van signalen. Effectieve interactie wordt bevorderd indien de 

betekenis van het uitgezonden signaal wederzijds begrepen wordt. De interactie tussen de ver

schil lende organen zal pas effectief verlopen indien er voldoende verwantschap bestaat: willen 

de verschillende organen met elkaar interacteren, dan zullen de taken van de verschillende 

organen gedeeltelijk moeten overlappen en zal kennis van elkaars activiteiten aanwezig 

dienen te zijn (Rhenman, 1973). Strikte scheiding van de besturingsdimensies is in het kader 

van effectieve communicatie tussen de besturingsorganen niet wenselijk. 

aggregatie
niveau 

macro 

meso 

micro 

besturingsdimensie 

• = operationele besturing 

ljj = tactische besturing 

§] = strategische besturing 

Figuur 5.1 Een weergave van de verdeling van besturingsvermogen in de besturingsstructuur 
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De bovenstaande opmerkingen leiden tot een conceptuele verdeling van besturingsvermogen 

ten aanzien van de besturingsdimensies over de verschillende aggregatieniveaus. In figuur 5.1 

wordt een model voorde verdeling van besturingsvermogen over de verschillende aggregatie

niveaus weergegeven (zie ook Vossen, 1988; Van Amelsvoort 1989a/1989b). 

Het toewijzen van besturingsvermogen aan organen vindt plaats in een spanningsveld tussen 

integratie van besturingstaken met het te besturen object en specialisatie van besturingstaken 

wat leidt tot specialistische besturingsorganen. Bij het toewijzen spelen effectiviteits- en 

efficiency-criteria een rol (zie paragraaf 5.3.3). Alleen die besturingsactiviteiten, waarvoor een 

zodanig specialisme vereist is dat integratie met het te besturen object niet effectief is of op 

onoverkomelijke efficiency-nadelen stuit, worden ondergebracht in een specialistisch bestu

ringsorgaan. Een dergelijk specialistisch besturingsorgaan is ondersteunend voor de andere 

besturingsorganen. Bijvoorbeeld: een laboratorium met dure analyseapparatuur waar kwali

teitsmetingen worden verricht. 

5.2.3 Koppelen van besturingsorganen 

De besturingsstructuur zal verder gestalte moeten krijgen door de verschillende organen aan 

elkaar te koppelen (vergelijk figuur 5.2). Hierbij worden de coördinatiemechanismen vormge

geven. Speciale aandacht verdient hierbij de koppeling tussen de besturingsorganen en de 

specialistische besturingsorganen. 

Bij het koppelen van organen kan grofweg een onderscheid gemaakt worden in hiërarchische 

(verticale) en laterale (directe of horizontale) verbindingen. Vanuit de sociotechnische theorie 

wordt binnen een orgaan het accent gelegd op horizontale koppeling (zie hoofdstuk4). Tussen 

de organen, op de verschillende aggregatieniveaus, wordt een relatief geringe hiërarchische 

koppeling aangebracht. In paragraaf 5.3.4 wordt het koppelen van besturingsorganen verder 

uiteengezet. 

~ =besturingsorgaan 

~spec =specialistisch besturingsorgaan 

Figuur 5.2 Het raamwerk voor een besturingsstructuur 
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5.3 Het ontwerpen van de besturinpstructuur 

Het ontwerpen van de besturingsstructuur geschiedt in vier ontwerpstappen (vergelijk figuur 

5.3): 

1. het inventariseren van de besturingsactiviteiten in een organisatie; 

2. het groeperen van te besturen objecten tot domeinen voor besturingsorganen; 

3. het alloceren van besturingsvermogen aan de besturingsorganen; 

4. het koppelen van de verschillende besturingsorganen. 

Vervolgens kan de besturingsstructuur personele invulling krijgen en kunnen informatiesys

temen ontwikkeld worden. 

In de praktijk heeft het doorlopen van bovenstaande stappen een iteratief karakter, waarbij de 

opgegeven volgorde een hulpmiddel kan zijn. In de volgende paragrafen worden de boven

staande ontwerpstappen verder uitgewerkt. 

lrategi ,r;;s e -
tactiek =-

-operatie =~ -
f--

~-

tîîîîîît 
effectiviteits- en efficiency-criteria 

(1) INVENTARISATIE VAN ---• (2) GROEPEREN VAN 
BESTURINGSACTIVITEITEN OBJECTEN TOT ORGANEN 

(3) HET TOEWIJZEN VAN 
BESTURINGSVERMOGEN 

t t 
mogelijkheden en voorwaarden 

voor koppeling 

(4) KOPPELEN VAN 
BESTURINGSORGANEN 

Figuur 5.3 De werkwijze bij het ontwerpen van de besturingsstructuur 

118 



5.3.1 Het inventariseren van besturingsadiviteiten 

Het inventariseren van besturingsactiviteiten kan geschieden vanuit een aantal invalshoeken. 

De onderstaande onderwerpen van de besturing kunnen een invalshoek voor de inventarisatie 

zijn: 

- besturingsdimensie: de aard van de besturing, waarbij onderscheid gemaakt kan worden 

tussen strategische, tactische en operationele besturing; 

- besturingsaspect: het aspect van de besturing, waarbij onderscheid gemaakt kan worden 

tussen kwaliteit, logistiek, efficiency, onderhoud, personeel enz. 

Vanuit deze invalshoeken kan nu achterhaald worden welke activiteiten verricht worden c.q. 

verricht zouden moeten worden (activiteiten die nu niet verricht worden, maar wel nodig zijn 

voor een effectieve besturing). 

Bij het inventariseren van besturingsactiviteiten kan ondersteund worden door het maken van 

een systeemmodel van hetproduktieproces (zie hoofdstuk 3). Met behulp van een systeemmo

del kan het inventariseren geordend plaatsvinden. 

5.3.2 Het groeperen van de te besturen objeden 

De groepering van objecten tot domeinen voor besturingsorganen vindt per aggregatieniveau 

plaats. De besturingsdimensie is daarbij de invalshoek. 

In hoofdstuk 4 is aangegeven, hoe op microniveau de groepering van objecten wordt bewerk

stelligd. Deze groepering komt tot stand vanuit de samenhang tussen objecten die door de 

operationele besturing bepaald wordt Op meso-en macroniveau van een organisatie ontstaat 

de groepering respectievelijk vanuit de tactische en strategische besturing, zoals hieronder 

nader wordt aangegeven. 

De objecten op het microniveau worden gegroepeerd tot clusters die voor een besturingsor

gaan op mesoniveau het te besturen object zijn. Hierbij is het gezichtspunt enerzijds de 

tactische samenhang anderzijds de operationele samenhang tussen de objecten op microni

veau. Op mesoniveau zal bij de groepering van de objecten vanuit de tactische besturing 

rekening gehouden moeten worden met de volgende invalshoeken. 

• Samenhang van processen 

De tactische samenhang tussen processen wordt bepaald door: 

- de mate waarin verbeteringen dan wel aanpassingen in het ene proces direct of indirect 

(bijvoorbeeld in de vorm van leermogelijkheden) consequenties heeft voor het andere 

proces. Dit kan zowel bij parallelle als gesegmenteerde processen gelden. 

- de mate waarin bepaalde specialistische ondersteuning voor processen noodzakelijk is. 
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• Samenhang vanuit de invoerzijde 
Tussen objecten kan samenhang bestaan door de gemeenschappelijkheid in de aanvoer

adressen. Hierbij staat de gemeenschappelijkheid in de specifieke eigenschappen van de 

invoer centraal. Deze samenhang kan gericht zijn op materiaaleigenschappen, verkrijgbaar

heid van grondstoffen, aanvoerpatronen, wijze van transport etc. Deze samenhang is van 

belang wanneer de invoes van het systeem in belangrijke mate de prestaties van het systeem 

bepaalt. 

• Samenhang vanuit de uitvoerzijde 
Hierbij gaat het om de samenhang tussen objecten met betrekking tot de specifieke eigen

schappen van de klantengroepen. Te denken valt aan produktspecificaties, de geografische 

ligging, kwaliteit- en levertijdeisen, de mate van (voor- en na-)service enzovoorts. 

In de praktijk speelt bij het groeperen van de te besturen objecten voor de tactische besturing 

een combinatie van de bovengenoemde invalshoeken een rol. Afhankelijk van de situatie 

kunnen er een aantal groeperingsalternatieven geformuleerd worden waarbij op grond van de 

strategische doelstellingen gekozen kan worden voor de optimale oplossing. 

Op macroniveau worden objecten uit het mesoniveau gebundeld tot clusters die het te 

besturen object vormen voor de besturingsorganen. Deze groepering vindt enerzijds plaats 

vanuit de strategische samenhang en anderzijds vanuit de operationele en tactische samen

hang. De volgende invalshoeken, die gebaseerd zijn op de strategische besturing, spelen een 

rol bij de groepering van objecten op macroniveau (Handy, 1976): 

• de gemeenschappelijkheid in de (afzonderlijke) functies van het produkt; 

• differentiatie naar produktstromen; 

• de gemeenschappelijkheid van de klantengroepen; 

• de gemeenschappelijkheid van de 'regionale' kenmerken (eigenschappen van klanten, 

eigenschappen in de factor arbeid, marktkenmerken, transporttijden enzovoorts); 

• de specifieke gemeenschappelijkheden in het proces (technologie); 

• klantengroepen met verschillende eisen (bijvoorbeeld in termen van gewenste kwaliteit of 

levertijd); 

• leveranciers met verschillende eisen (bijvoorbeeld in termen van gewenste kwaliteit of 

levertijd); 

• de gemeenschappelijkheid in de gewenste ontwikkelingsinspanningen. 

Ook nu geldt dat in de praktijk een combinatie van de bovenstaande invalshoeken gebruikt zal 

worden. Het is zinvol om op grond van de strategie prioriteiten te stellen in de te gebruiken 

invalshoeken. Op deze wijze kunnen ontwerp-alternatieven gegenereerd worden waaruit op 

grond van strategische doelstellingen een keuze gemaakt kan worden. 
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Door de groepering van te besturen objecten ontstaat er een eerste kader voor het ontwerp van 
de besturingsstructuur. De clustering van objecten vormt de basis voor de indeling van be

sturingsorganen (vergelijk figuur 5.4): besturingsorganen worden gekoppeld aan de clusters 
van objecten. Deze configuratie van besturingsorganen kan dan verder ingevuld worden met 

besturingsactiviteiten. 

• = groepering vanuit de operalionel& besturing 

{@ " groepering vanuit de tacllsche besturing 

@ = groepering vanuit de straleglsche besturing 

Figuur 5.4 Een kader voor het ontwerp van de besturingsstructuur 

S.3.3 Het alloceren van besturingsvermogen 

Het raamwerk van besturingsorganen, dat door directe koppeling van besturingsorganen aan 

de clusters van objecten is ontstaan, kan nu ingevuld worden door de toewijzing van 
besturingsactiviteiten. Deze besturingsactiviteiten zijn in een eerdere fase van het ontwerppro
ces geïnventariseerd. Bij het toewijzen van besturingsvermogen wordt getracht om dit 

vermogen zo dicht mogelijk bij het te besturen object aan te brengen. Het besturingsvermogen 

is dan daar aanwezig waar de besturingsbehoefte is. Het toewijzen van besturingsvermogen 

geschiedt in de volgorde microniveau-> mesoniveau ->macroniveau ('bottom up') zodat ge

waarborgd wordt dat wat op microniveau bestuurd kan worden, niet op meso- of op 
macroniveau gealloceerd wordt (Groep Sociotechniek, 1986). 
Het alloceren van besturingsactiviteiten geschiedt in een spanningsveld tussen de gewenste 

autonomie van het besturingsorgaan en de benodigde mate van specialisatie door de vorming 
van specialistische besturingsorganen. Er is sprake van een krachtenveld tussen de binding van 
specialistische besturingsactiviteiten met het te besturen object en de binding van gelijksoor

tige specialismen. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor integratie met het te 
besturen object of bundeling van activiteiten in een specialistisch besturingsorgaan. Bij het 

toewijzen van besturingsvermogen aan organen speelt een aantal allocatie-criteria een rol. In 

de praktijk is dit vaak het balanceren tussen effectiviteits- en efficiency-criteria. De volgende 
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effectiviteitscriteria spelen een rol bij het bepalen van de kracht van van binding tussen 

besturingsactiviteit en te besturen object 

• Onafhankelijkheid van het te besturen object: naarmate het te besturen object onafhanke

lijker is, neemt de mogelijkheid voor allocatie van besturingsvermogen toe. 

• Besturingsfrequentie: naarmate de frequentie van het besturen van het proces hoger is, zal 

de noodzaak om het besturingsvermogen met het te besturen object te integreren hoger 

worden. Dit geldt zowel voor de operationele besturing van het proces als voor de strategi

sche en tactische besturing. In dit kader kan gesproken worden over de dynamiek van het 

te besturen object (Kastelein, 1985). 

• Tijdsverstrengeling tussen de besturingsfuncties: naarmate de reactietijd in de besturing 

belangrijk is voor het functioneren van de organisatie, neemt de noodzaak om besturings

vermogen met het'te besturen object te integreren toe. 

• Afbreukrisico: naarmate de aanwezigheid van het besturingsvermogen van strategisch be

lang is voor de voortgang van het proces (bijvoorbeeld: milieu, veiligheid, levertijd, de be

nutting van kostbare produktiemiddelen etc.), neemt de noodzaak de besturingsactiviteiten 

te integreren met het te besturen object toe. 

• Specifteke en unieke besturingsomstandigheden van het te besturen object: naarmate de be

sturing objecf8ebonden inzichten en ervaring vereist, zal de mogelijkheid om de besturings

activiteiten zo dicht mogelijk bij het object toe te wijzen, toenemen. Er wordt in dit verband 

ook wel gesproken over de diversiteit van processen (Dale, 1952; Kastelein, 1985). 

• Geografische spreiding van de te besturen objecten (Mi/Ier, 1959; Nelson, 1988): naarmate 

de afstand tussen te besturen objecten toeneemt, neemt de behoefte om de besturingsacti

viteiten te integreren met het te besturen object toe. 

Naast de effectiviteitscriteria die gericht zijn op de binding tussen besturingsactiviteit en te 

besturen object, zijn er effectiviteitscriteria die gericht zijn op de binding tussen gelijksoortige 

besturingsactiviteiten. Er ontstaat dan specialisatie van de besturing vanuit effectiviteitsover

wegingen. Specialisatie van besturingstaken is sterk verbonden met de complexiteit en 

diepgang van de specifieke besturingsactiviteit (Dale, 1952; Keuning & Eppink, 1987). De 

volgende effectiviteitscriteria spelen een rol bij het bepalen van de kracht van de binding 

binnen gelijksoortige besturingsactiviteiten. 

• Innovatiesnelheid van de specifieke besturingsactiviteit: bij een hoge, extern gedreven, 

innovatiesnelheid van specialistische kennis zal het accent liggen op het verzamelen van 

kennis van buitenaf en de interne uitwisseling van ervaringen van specialisten. Naarmate de 

innovatiegraad van een gemeenschappelijk specialisme hoger is en bovendien meer extern 

dan intern gericht is, wordt de noodzaak om gelijksoortige besturingsactiviteiten te bundelen 

tot een specialistische besturingsorgaan groter. Dale spreek in dit verband over de externe 

dynamiek van het specialisme (1952). 

• Beperking van integratie door procedures: in specifieke situaties kunnen externe opgelegde 
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procedures (wetgeving, klanten, concernregels e.d.) de integratie van besturingsactiviteiten 

met het te besturen object beperken. Bijvoorbeeld: een onafhankelijke beoordeling van het 

naleven van het kwaliteitborgingssysteem. Hierdoor wordt de vorming van specialistische 

besturingsorganen afgedwongen en de integratie van besturingsactiviteiten met het te be

sturen object belemmerd. 

• Waatborgingvan hetgemeenschappelijkbelang:de besturing van het desbetreffende aspect 
kan niet geïntegreerd worden met een besturingsorgaan omdat het belang van het desbetref

fende besturingsorgaan wordt overstegen (bijvoorbeeld: beloningssystemen zullen, vanwe

ge de gelijkwaardige behandeling van de medewerkers, uniform moeten zijn en ook zal de 

uniforme hantering bewaakt moeten worden). 

• Bundeling van krachten naar buiten: om de positie van de organisatie naar de omgeving te 

versterken kunnen bepaalde specialistische activiteiten beter gebundeld worden (bijvoor

beeld het inkopen van gemeenschappelijke goederen). Directe integratie met hette besturen 

object vindt dan niet plaats. 

Op basis van bovenstaande effectiviteitscriteria kan nu bepaald worden, wat de meest 

effectieve allocatie van besturingsvermogen is. Vervolgens zal bekeken moeten worden of 

deze allocatie van. besturingsvermogen vanuit efficiency-overwegingen mogelijk is. De 

schaarste van specialistische kennis is daarbij bepalend. De beperkte beschikbaarheid van 

specialisten is een reden om specialistisch besturingsvermogen te bundelen en dus nietaan het, 

vanuit effectiviteitsoverwegingen, gewenste besturingsorgaan te alloceren. Door bundeling 

van specialistische activiteiten ontstaan specialistische besturingsorganen. Het raamwerk van 

de besturingsstructuur kan nu verder uitgebreid worden met specialistische besturingsorganen 

(zie figuur 5.5). 

9 - groepering vanuit de operationele besturing 

e -groepering vanuit de tactische besturing 

0 - groepering vanuit de slrategische besturing 

BO - besturingsorgaan 
BOsJ>8C - specialislisch besturingsorgaan 

Figuur 5.5 Een verdere uitwerking van het raamwerk van de besturingsstructuur 
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5.3.4 Het koppelen van besturingsorganen 

De activiteiten in de verschillende besturingsorganen zullen op elkaar afgestemd moeten 
worden. Om deze coördinatie te waarborgen worden de besturingsorganen aan elkaar gekop

peld. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen horizontale en verticale koppeling als 

basisvormen van coördinatiemechanismen. 

Horizontale koppeling 
Deze vorm van koppelen van besturingsactiviteiten is gericht op directe wederzijdse afstem
ming van activiteiten. Er wordt in dit kader ook wel over laterale relaties (Galbraith, 1977), of 

over directe koppeling (Mintzberg, 1983) gesproken. Mintzberg geeft een sprekend voorbeeld 

van horizontale koppeling door twee inzittenden van een kano te beschrijven als een systeem 
dat zich door een perfecte, subtiele onderlinge afstemming, in harmonie voortbeweegt over 
een rivier met vele onzekerheden. 
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Verticale koppeling 
Vertica Ie koppeling is gericht op het aanbrengen van hiërarchische lagen. Hiermee wordt ge
tracht eenheid van gezichtspunt, gelijkgerichtheid bij het handelen en gemeenschappelijke 
doelgerichtheid te waarborgen. 
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Vanuit sociotechnisch perspectief bestaat de besturingsstructuur van de flexibele onderneming 

uit relatief zelfstandige besturingsorganen, die een afgerond procesdeel besturen. De koppe

lingen tussen de verschillende organisatie-onderdelen zullen vanuit dit gegeven de zelfstan

dige besturing zoveel mogelijk dienen te ondersteunen en daar waar mogelijk te versterken. 

De volgende koppelingen verdienen aandacht: 

1. de koppeling tussen organen; 

2. de koppeling met een specialistisch besturingsorgaan. 

De koppeling tussen organen 

Tussen de verschillende besturingsniveaus is er sprake van een noodzaak om de operationele, 

tactische en strategische besturing te koppelen. Hierbij isersprakevaneen hiërarchie in doelen 

die in de koppeling tot uiting dient te komen. Vanuit dit gezichtspunt heeft de verticale koppe

ling de voorkeur boven de horizontale koppeling. De verticale koppeling is, gezien de doel

hiërarchie, het meest geschikt om eenheid van gezichtspunt, gelijkgerichtheid van handelen 

en gemeenschappelijke doelgerichtheid te waarborgen. 

Geziendenoodzakelijkewisselwerkingtussendebesturingsniveauszaldeverticalekoppeling 

gekenmerkt moeten worden dooreen wederzijds karakter. Mede gezien de overlap van de be

sturingsdimensiesopdeverschillendebesturingsniveaus is het 'linkingpin' principe hierbij een 

effectief mechanisme om het wederzijdse karakter te waarborgen (Likert, 1963). 

De koppeling tussen de verschillende besturingsniveaus is ook gericht op de afstemming tussen 

de organen binnen één besturingsniveau. Gezien de gewenste zelfstandigheid van de bestu

ringsorganen beperkt deze verticale koppeling zich tot het creëren en handhaven van voor

waarden voorde horizontale koppeling tussen besturingsorganen en tot de waarborging van 

het gemeenschappelijk belang van de organisatie. 

Naast de verticale koppeling tussen de besturingsniveaus zal voor directe afstemming tussen 
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de organen binnen één besturingsniveau gebruik gemaakt dienen te worden van horizontale 

koppeling. Voor een slagvaardige afstemming is, gezien het gelijkwaardig belang van de des

betreffende organen en het streven naar zelfstandigheid van de besturingsorganen, een hori

zontale koppelinghetmeesteffectief. Vanwege en de onvoorspelbaarheid van processen is een 
horizontale koppeling door middel van onderling overleg en klant/leverancier-afspraken het 

meest effectief. 

De koppeling met een specialistisch besturingsorgaan 
In de koppeling meteen specialistisch besturingsorgaan is het zinvol een onderscheid te maken 
in de aard van de relatie. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen normerende en dienst

verlenende relaties (vergelijk Mintzberg, 1983). 

Ten aanzien van dienstverlenende activiteiten (bijvoorbeeld het verrichten van onderhoud of 

het maken van produktanalyses in een laboratorium) is, geredeneerd vanuit het streven naar 
zelfstandigheid van het besturingsorgaan, een horizontale koppeling met klant/leverancier

relaties zinvol. De klant (besturingsorgaan) en de leverancier (specialistisch besturingsorgaan) 

maken afspraken (taakafspraken of contractmanagement) over de interne dienstverlening 
(welke diensten, welke prijs, de wijze waarop de dienstverlening tot stand komt etc.). Hierbij 

is de afnemer degene die beoordeelt of datgene wat geleverd wordt acceptabel is, en of de 

kosten/bijdrage-verhouding in balans is. Deze opstelling vereist een sterk klantgerichte hou
ding van de leveranciers. Deze klant/leveranciers-verhouding kan in de praktijk nog versterkt 

worden door de 'klant' tevens budgethouder te maken voor de diensten van de 'leverancier'. 

Bij het maken van deze afspraken kan er sprake zijn van 'gedwongen winkelnering' of van een 
vrije keuze van leveranciers, die dus ook buiten het bedrijf gekozen kunnen worden. In het 

laatste geval zal de klantgerichtheid van het specialistisch besturingsorgaan sterk worden 
afgedwongen. 

Bij normerende activiteiten van een specialistisch besturingsorgaan (bijvoorbeeld: het opzet

ten van een kwaliteitsborgingssysteem, een budgetteringssysteem, een beloningssysteem etc.) 

is een verticale koppeling met betrekking tot vakinhoudelijke aspecten het meest effectief. Er 

is dan immers sprake van een doelhiërarchie. De vraag is dan echteroverwelkebeînvloedings

mogelijkheden het specialistisch besturingsorgaan kan beschikken. Bij een specialistische 
verticale relatie kunnen operationele en functionele (vaktechnische) aansturing onderschei

den worden. In de operationele aansturing worden het 'wat', het 'wanneer' en de prioriteiten 

in de uitvoering van werkzaamheden bepaald. De functionele aansturing heeft betrekking op 

'hoe' activiteiten worden uitgevoerd. Gezien de gewenste zelfstandigheid van de besturingsor
ganen kan de invloed van een specialistisch besturingsorgaan alleen betrekking hebben op 

vakinhoudelijke vraagstukken van het desbetreffende specialisme. De waarborging van de 
zelfstandigheid van het besturingsorgaan en de waarborging van het vakinhoudelijke komen 

dan tot uiting in richtlijnen, die het kader aangeven waarbinnen een besturingsorgaan bestu

ringsactiviteiten kan verrichten. 
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De mate van vakinhoudelijke invloed van het specialistisch besturingsorgaan op de besturing 

van het produktieproces kan op verschillende manieren worden'vormgegeven: 

- het krijgen van informatie; 

• het geven van vrijblijvend advies; 

- het vaststellen van normen voor kritische operaties; 

- de verplichte consultatie; 

- het geven van toestemming voor het nemen van een beslissing; 

- het direct ingrijpen in het proces Oackson et al., 1987). 

De mate van vakinhoudelijke invloed van het specialistisch besturingsorgaan op de overige 

besturingsorganen dient gezien te worden in relatie tot de verschillende besturingsdimensies. 

Uitgaande van het gegeven dat de besturingsorganen over voldoende besturingsvermogen 

moeten beschikken om het object te besturen, zal de invloed van een specialistisch besturings

orgaan op de operationele besturing minimaal zijn. In de strategische besturing, op die ge

bieden waarbij specialistische inbreng van belang is, zal de invloed van een specialistisch 

orgaan groter dienen te zijn. In schema 5.1 wordt aangegeven dat de mate van invloed van het 

specialistisch besturingsorgaan afneemt in de volgorde strategische, tactische en operationele 

besturing. 

Schema 5.1 De mate van invloed vaneen specialistisch besturingsorgaan opeen besturings

orgaan in relatie tot de besturingsdimensie 

Besturingsdimensie 

Strategie Tactiek Operatie 

Mate van invloed • toestemming • verplicht adviseren • informeren 

van het geven • normstelling •adviseren 

specia 1 istisch • direct ingrijpen kritische (vrijblijvend of 

besturingsorgaan operaties op aanvraag) 

5.4 De verschillende besturingM>rganen in de flexibele onderneming 

De besturingsstructuur van de flexibele onderneming is opgebouwd uit een samenhangend 

geheel van relatief zelfstandige besturingsorganen. In de praktijk kan dit leiden tot de onder

staande basiseenheden van een organisatie (zie figuur 5.6). 

a) De hele taakgroep in hel produktieproces, waarin operationele besturingsactiviteiten en 

uitvoerende activiteiten behorende bij het realiseren van een order worden verricht. 
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b) De operationele groep die gericht is op de tactische besturing van processen. Hierbij zijn 

verbeteringsactiviteiten een speciaal aandachtsgebied voor de operationele groep. Daar 

naast wordt een integrale, specialistische ondersteuning verleend aan een aantal hele 

taakgroepen en vindt afstemming tussen deze groepen plaats. 

c) De business unit die gericht is op de strategische besturing van een organisatie en dus ook 

op het uitvoeren en besturen van vernieuwingen. Daarnaast vindt op unitniveau een al

gehele coördinatie van de tactische en operationele besturing plaats en wordt ondersteu

ning aan deze activiteiten verleend. 

d) De specialistische ondersteunende groep die specialistische, ondersteunende activiteiten 

verricht. 

e) De integrale projectgroep die gericht is op uitvoerende en besturingsactiviteiten met een 

tijdelijk karakter, die gelet op de behoefte en benodigde capaciteiten de grenzen van de 

permanente besturingsorganen overschrijden. 

Afhankelijk van de omvang van de onderneming is een onderscheid in deze basiseenheden 

zinvol. In de volgende paragrafen worden de bovenstaande basiseenheden verder beschreven. 

UM = unitmanager M = manager 
M& V = marketing en verkoop Q = kwaliteitsspecialist 
R&D = research en development Eng = onderhoudsspecialist 

L = logistiek specialist 
GL = groepsleider 

Figuur 5.6 Het grondmodel van de basiseenheden in de besturingsstructuur van 

een flexibele onderneming 

5.4.1 De hele taakgroep 

De hele taakgroep bestrijkt een werkgebied in de vorm van een verzameling onderling 

samenhangende activiteiten, die samen een duidelijk afgebakend procesdeel vormen ten aan-
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zien van de operationele besturing. Binnen de hele taakgroep zijn de leden inzetbaar bij ver

schillende werkzaamheden van de groep. Naastdeze uitvoerendewerkzaamheden verrichtde 

hele taakgroep daarbij behorende besturingsactiviteiten. Het taakdomein van de hele taak

groep omvat zoveel mogelijk de voorbereidende, ondersteunende, regelende en controleren

de activiteiten die behoren bij het uit te voeren taakdomein. Als de omstandigheden snel ver

anderen zal de groep over voldoende besturingsvermogen moeten beschikken om te kunnen 

ingrijpen in het proces. Dit houdt in dat de besturingsactiviteiten waarnemen, beoordelen en 

ingrijpen zoveel mogelijk binnen de groep aanwezig moeten zijn. Cherns spreekt in dit kader 

over het principe van het zo dicht mogelijk bij de oorsprong beheersen en oplossen van ver

storingen om te voorkomen dat deze storingen zich over de grenzen van de ontstaanshaard 

heen uitbreiden (1973). 

Op grond van een onderzoek naar het functioneren van autonome groepen heeft Gulowsen 

een autonomieschaal ontwikkeld met cumulatieve autonomie-criteria (1972). De autonomie 

oftewel het besturingsvermogen van de groep stijgt op grond van de optelsom van de achter

eenvolgende criteria waar de groep invloed op heeft individuele produktiemethoden, intern 

leiderschap, recrutering, interne taakverdeling, produktie-methoden van de groep als geheel, 
werktijden, ondersteunende werkzaamheden, extern leiderschap, kwantitatieve doelen en 

tenslotte kwalitatieve doelen. Deze schaal is gebaseerd op het inzicht dat autonomie de 

resultante is van enerzijds het tijdsbereik en anderzijds het belang van de beslissing. 

De autonomie van de groep wordt gekoppeld aan de groepsverantwoordelijkheid voor de 

output (Birchall & Wild, 1973). Dit betekent dat de hele taakgroep verantwoordelijk is voorde 

resultaten en gelegenheid moet krijgen om eigen resultaten te meten en met normen te ver

gelijken. De hele taakgroep beschikt over de benodigde informatie en normen voor de ge

wenste prestaties. Het decentraliseren van besturingsvermogen zal moeten geschieden door 

middel van duidelijke normen ten aanzien kwaliteit, kwantiteit, levertijd, kosten etc. Hierbij 

zal tevens de speelruimte in het besturingsvermogen aangegeven dienen te worden. Deze 

normen en speelruimte moeten voor iedereen bekend, begrijpelijk en acceptabel zijn. Chems 

noemt in dit verband het principe van minimale kritieke specificatie, waarbij hij stelt dat alleen 

het absoluut noodzakelijke vooraf gespecificeerd moet worden (1973). De autonome groep 

moet over voldoende mogelijkheden beschikken om in de normstelling te participeren (Emery, 

1963). Dit verhoogt de betrokkenheid van de leden bij het groepsdoel. 

De mate waarin de hele taakgroep in staat is om op verantwoordelijke wijze autonoom te 

functioneren, wordt mede bepaald door de mate waarin de taak zelf autonoom is, zodanig dat 

het een onafhankelijke en afgeronde taak is. Dit betekentdatverantwoordel ijkheidsstell ingvan 

de hele taakgroep afhangt van de wijze waarop de produktiestructuur is ingericht. 

Een overzicht van de principes voor het ontwerp van de hele taakgroep is onlangs uitgebreid 

beschreven door Kuipers & Van Amelsvoort (1990). 
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5.4.2 De operationele groep 

De operationele groep is een permanente groep specialisten, samengesteld uit medewerkers 

van verschillende stafdiensten en het betrokken lijnmanagement. Aan het concept van 

gedecentraliseerde stafmedewerkers is in de organisatiekunde in het verleden al veel aandacht 

aan besteed (zie onder andere: Dale, 1952; Dale & Urwick, 1960; Brown, 1960/1971 ). Als 

belangrijkste voordelen worden genoemd: een effectieve ondersteuning van de lijnmanagers, 

een verbetering van de planning en coördinatie, een betere en continue benutting van specia

listische kennis en bredere inzichten bij de keuze van de besturingsingreep. Deze ideeën over 

decentralisatie van individuele stafmedewerkers hebben vervolgens geleid tot het concept van 

de operationele groep (Van Assen, 1980). 

De leden van de operationele groep hebben overlappende taken en verrichten activiteiten op 

groepsbasis. De operationele groep is zowel als groep aanspreekbaar als ook 'zelf-initiërend' 

Oansen & Kramer, 1980). Eventueel kunnen verschillende bestuurlijke specialismen bij één 

persoon ondergebracht worden, bijvoorbeeld de plannings- en werkvoorbereidingstaak. 

Afhankelijk van de besturingsbehoefte stelt de groep haar brede specialisme ter beschikking 

aan één bepaalde of een beperkt aantal produktie-eenheden. De besturingsbehoefte wordt 

bepaald door de vernieuwingsdrang, de verbeteringsmogelijkheden en de behóefte aan on

dersteuning van het operationele proces. Het feit dat een dergelijke groep als team moet 

kunnen functioneren, stelt beperkingen aan de groepsgrootte. Hierbij moet gedacht worden 

aan 8 medewerkers als maximum. Bij een dergelijke groepsgrootte komen de gezamenlijke 

doelgerichtheid en de mogelijkheid tot interne differentiatie het best tot uiting. In figuur 5.7 

wordt een voorbeeld van een operationele groep gegeven. 

M = manager operationele groep 
Q = kwaliteitsbeheersing specialist 
En.= equipment engineer 
L = planning en verwerving 
GL = groepsleider 

Figuur 5. 7 Een voorbeeld voor de samenstelling van de operationele groep 

De taken van de operationele groep zijn: 

• het vervullen van een functie met betrekking tot de bewaking van de procesvoortgang, de 

handhaving en verbetering van het produktieproces; 
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• het verlenen van specialistische ondersteuning ten aanzien van het oplossen van problemen 

en aandragen c.q. bedenken van technologische, organisatorische en procedurele verbete

ringen; 

• het waarborgen en ondersteunen van de integrale besturing van het produktieproces; 

• het adviseren aan de hele taakgroep betreffende de operationele besturing; 

• het aandragen van praktische inzichten bij produkt- en procesvernieuwingen; 

• het waarborgen van de invoeging van vernieuwingen in het bestaande proces. 

Schema 5.2 Een vergelijking tussen de traditionele staf/lijn-structuur en een structuur met 

operationele groepen 

traditionele staf-lijnbesturingsstructuur 

• weinig oog van specialisten voor 

praktische aspecten 

• ontbreken van leervermogen 

• besturingsvermogen gering 

• onduidelijke produkt- en proces

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

• groot cultureel verschil met het gevaar 

voor het ontbreken van samenwerking 

• specialistische ondersteuning 

• standaardvoorschriften en procedures 

gericht op de 'gemiddelde' situatie 

• gevaar van onjuiste, conflicterende 

• ad hoc aandacht voor verbeteren en 

vernieuwen 

• loopbaan stafmedewerkers slechts 

mogelijk binnen één aspect 

• lijnmanager geeft leiding aan produktie

medewerkers 

besturingsstructuur met operationele 

groepen 

• praktische aspecten zijn deel van het 

werk van specialisten 

• integraal leervermogen aanwezig 

• adequaat besturingsvermogen 

• duidelijke produkt- en proces

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

• cultuur gericht op constructieve 

samenwerking 

• integrale ondersteuning 

• adequaat, integraal reactievermogen 

gericht op wisselende orders 

• integraal afgewogen prioriteitstelling 

• permanente aandacht voor 

verbeteren èn vernieuwen 

• loopbaan stafmedewerkers mogelijk 

binnen verschillende aspecten 

• lijnmanager geeft integrale leiding 

De hiërarchische aansturing van de leden van de operationele groep is zo laag mogelijk in de 

lijnorganisatie gelegd (Brown, 1960/1971 ). Door de hiërarchische aansturing wordt de binding 

(betrokkenheid) van de leden in de operationele groep met het produktieproces optimaal. 

In de operationele groep worden de produkt- en procesverantwoordelijkheden gecombineerd 
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en komen zodoende zo dicht mogelijk bij het produktieproces te liggen. Besturing door de 

centrale stafdiensten ten aanzien van vakinhoudelijke aspecten blijft bestaan, evenals de 

uitwisseling van specialistische kennis. Hierdoor kan het onderhoud van de specialistische 

kennis gewaarborgd worden. Dit betekent dat de taken van de leden van de operationele groep 
zowel binnen de operatie als ook bij het vaktechnisch gerichte 'thuisfront' bekend zijn (Dale 

& Urwick, 1960). Er zullen bindende afspraken gemaakt moeten worden over de vaktechni

sche opleidingen en de specifieke bevoegdheden van de leden van operationele groep. 

Bovendien is het noodzakelijk een loopbaanplanning vast te stellen. Het aanbrengen van de 

hiërarchische aansturing van stafmedewerkers in de lijnorganisatie zal uiterst zorgvuldig moe

ten geschieden. Het hiërarchisch aansturen van de operationele groep zal zwaardere kwali

ficaties van de lijnmanagers vragen. Onder deze condities kan het gevaar van een minder 

onafhankelijke opstelling van de operationele groepsleden, zoals bijvoorbeeld bij kwaliteits

besturing en de financieel-administratieve besturing een rol kan spelen, geminimaliseerd. 

Een besturingsstructuur met operationele groepen binnen de hiërarchie van het produktiema

nagement is gebaseerd op een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De invloed van de staf

diensten is hierbij gebaseerd op kennis en argumenten in plaats van hiërarchische macht (Dale, 

195 2). Voor traditionele stafdiensten betekent dit een aanzien! ij ke verandering van hun ro 1. De 

traditionele staf/lijn-organisatie wordt in schema 5.2 vergeleken met een structuur met 

operationele groepen. 

5.4.3 De business unit 

Rondom relatief onafhankelijke markten c.q. marktsegmenten kunnen organisatorische een

heden gevormd worden. Het uitgangspunt voor de vorming van business units is dat de 

verschillende produkl/markt-combinaties om een andere strategie vragen. De vorming van 

business units schept voorwaarden om beter in te spelen op de wensen van de klant en het 

ontwikkelen van gedifferentieerde strategieën (Drucker, 1985). De business unit kan be

schouwd worden als een zakelijke relatief onafhankelijke eenheid met de hierbij behorende 

winst- of resultaatverantwoordelijkheid. De business unit is gericht op een snelle besluitvor

ming meteen duidelijk winstbewustzijn onderduidelijke normen voor deverwachte prestatie. 

De zelfstandigheid van deze eenheden wordt bepaald door de vrijheid die er bestaat op het 

terrein van strategiebepaling. De operationalisering van de business unit wordt bepaald door 

de mogelijkheden om de ondernemingsactiviteiten op het gebied van marketing en verkoop, 

research en development (produkt- en procesontwikkeling), produktie en ondersteunende 

activiteiten, zoals bijvoorbeeld financiële administratie en personele en organisatorische 

aangelegenheden, op unitniveau te besturen en uit te voeren. De voordelen van de vorming 

van business units zijn het vergroten van marktgerichtheid, slagvaardigheid, winstbewustzijn, 

doeltreffendheid en innovativiteit In zijn algemeenheid hebben business units hetvoordeeldat 
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de slagvaardigheid wordt vergroot waarbij de produkt- cq. klantgerichtheid centraal staat. Het 

management is sterker gemotiveerd en betrokken Oackson et.al., 1987). 

De vorming van business units is gericht op het verkrijgen van ondernemingen binnen de 

onderneming. Naast een structurele aanpassing voor de vorming van business units kan 

gesproken worden over een managementstijl waarbij decentralisatie van ondernemerschap 

een belangrijke plaats inneemt. De centrale diensten zijn in principe minimaal en richten zich 

op het vervullen van de gemeenschappelijke ('corporate') functies die veelal een extern 

karakter dragen. Hierdoor blijven de ondernemingen deel uitmaken van het geheel. Daarnaast 

kan er sprake zijn van gezamen 1 ij ke diensten die door de units desgewenst ingehuurd kunnen 

worden, maar eventueel kunnen deze dienst~n ook buiten de onderneming ingekocht worden. 

De voorwaarden voor het succesvol toepassen van unit management zijn (Wissema, 1986): 

- er bestaat geen hiërarchisch tussenniveau tussen unit en top; 

- ermoetsprakezijnvaneen duidelijke missie inde vorm van doelstellingen taakafbakening; 

- er is sprake van autonomie met betrekking tot de functies verkoop, produktie en ontwikke-

ling; 

er zijn eigen ondersteunende diensten aanwezig of men heeft de vrijheid gebruik te maken 

van de centrale diensten; 

- er is een sterke invloed op het benoemen van de personen in leidinggevende posities en er 

sprake van een volledige vrijheid bij het benoemen van de overige posities; 

- er is een goed informatiesysteem aanwezig dat gericht is op een eigen resultatenrekening, 

en bovendien zijn de mogelijkheden aanwezig om deze cijfers zelf te interpreteren; 

- aan de units mogen alleen de beïnvloedbare kosten toegerekend worden; 

- er zijn afspraken over mogelijk conflicterende situaties tussen unit en centrale leiding. 

Bovendien moet opgemerkt worden dat het werken met meer zelfstandige organisatie-een

heden een gedegen opleidingsprogramma voor potentiële topmanagers vereist (Drucker, 

1985). 

5.4.4 De specialistische ondersteunende groep 

In het hier gepresenteerde grondmodel voor de besturingsstructuur wordt een aantal activitei

ten van de traditionele stafdiensten gedecentraliseerd. De resterende activiteiten worden, 

eventueel geclusterd, ondergebracht bij specialistische ondersteunende groepen. In relatie tot 

de operationele groepen komen de taken van deze specialistisch gerichte stafdiensten in zijn 

algemeenheid te 1 iggen op het gebied van vernieuwen van processen en methoden, opleiden 

en trainen, verzamelen en verspreiden van kennis, waarborgen en evalueren van de toepassing 

van overgedragen kennis, voorbereiden van de formulering van het ondernemingsbeleid en -

strategie, het verrichten van de financiële accountancy-functie in de vorm van het bewaken van 

de liquiditeit, het beheren van gemeenschappelijke financiële bronnen en de gezamenlijke 
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verslaglegging van de financiële resultaten, het vertalen van de strategie naar strategische 

normen in de vorm van doelstellingen, evaluatie van de realisatie van de ondernemingsstra

tegie, het uitvoeren van 'audits' ten behoeve van de waarborging van het navolgen van de 

strategische normen en het verrichten van besturingsactiviteiten op het gebied van de ope

rationele en tactische besturing, die om economische redenen niet in de operationele groep 

en hele taakgroep uitgevoerd kunnen worden (Dale, 1952; Vossen, 1988). 

Volgens het principe van de integratie van besturingsaspecten kunnen resterende afzonder! ijke 

staf-activiteiten zodanig geclusterd worden, dat de activiteiten met een sterke interne samen

hang in één organisatorische eenheid gebracht worden. Dit betekent in vergelijking met de 

klassieke staf-lijnstructuur veelal dat een aantal stafdiensten samengevoegd kunnen worden. 

5.4.5 De integrale projectgroep 

Besturingsactiviteiten die een tijdelijke karakter dragen en die het taakdomein van één 

besturingsorgaan overschrijden, kunnen aan projectgroepen toegewezen worden. Deze 

groepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers uit de overige organisatorische eenheden, 

zodat het integrale karakter gewaarborgd is. De grensoverschrijdende besturingsactiviteiten 

hebben voornamelijk betrekking op de tactische en strategische besturing. Dergelijke project

groepen hebben de volgende kenmerken (zie onder andere Galbraith, 1977): 

- de organisatie heeft een sterke aandacht voor de output van de projectgroep; 

- de projectgroep beschikt over alle relevante informatie; 

- de leden van de groep hebben bevoegdheid om beslissingen te nemen; 

- de leden van de groep kunnen het groepsproces beînvloeden op grond van de beschikking 

over kennis; 

- de werkzaamheden van de projectgroep zijn afgestemd in de basisorganisatie; 

- de activiteiten hebben betrekking op gemeenschappelijke doelen; 

- de leden van de groep beschikken over de sociale vaardigheden om in een dergelijk team 

met wederzijdse afstemming onder een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te ope

reren. 

5.5 De besturingutructuur en het vergroten van de besturinS'mogelijkheden 

In een flexibele onderneming is de snelheid van besturing steeds belangrijker. Vanuit dit gege

ven is in hoofdstuk 4 afgeleid dat de snelheid van besturing wordt bevorderd door: 

1. allocatie van besturingsvermogen aan het besturingsorgaan dat directgekoppeld is aan het 

te besturen object; 

2. structurele integratie van de activiteiten in de besturingscyclus; 
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3. structurele integratie van de verschillende besturingsaspecten. 

In het model voorde besturingsstructuur van de flexibele onderneming dat in dit hoofdstuk uit

eengezet is, worden de besturingsmogelijkheden op een aantal manieren vergroot. Aan de 

hand van de bovenstaande invalshoeken zal dit toegelicht worden. 

Ad 1. 

Door de directe verbinding met het te besturen object kan de besturing dicht bij de werkelijke 

situatie plaatsvinden. Er kan snel worden gereageerd op verstoringen of veranderingen van het 

te besturen object en directe omgeving. Dit geldt zowel voor de operationele als voor de 

tactische en de strategische besturing. Tevens ontstaat er snel een inzicht in de effecten van de 
besturingsingreep, zodat de effectiviteit van de besturing beter gewaarborgd is. Hierdoor is het 

mogelijk om de leerprocessen beter vorm te geven. In het model van basiseenheden is het 

besturingsvermogen gealloceerd bij het besturingsorgaan dat zo direct mogelijk gekoppeld is 

aan het te besturen object. 

- De operationele besturing vindt zo dicht mogelijk bij de operatie plaats. De hele taakgroep 

is hierbij het besturingsorgaan. 

De tactische besturing vindt plaats in de operationele groep. De operationele groep heeft als 

te besturen object een aantal hele taakgroepen. 

- De strategische besturing is gealloceerd aan een besturingsorgaan dateen aantal te besturen 

objecten, die een of meerdere produkt/markt-combinaties bedienen, bestuurd. 

Ad2. 

In het model voor de besturingsstructuur van de flexibele onderneming is getracht om in ieder 

orgaan de activiteiten van de besturingscyclus, te weten waarnemen, beoordelen, ingrijpen en 

normeren, zoveel mogelijk te integreren. De opeenvolging van de activiteiten in de besturings

cyclus kan dan op een snelle wijze plaatsvinden (zie hoofdstuk 4). Bovendien kan iteratieve 

afstemming tussen de activiteiten vorm krijgen. Al lerende zal het besturingsorgaan op zoek 

zijn naar de juiste parameters en proceskarakteristieken in combinatie met de gepleegde 

ingreep.lnditleerproceswordteengrootberoepgedaanopeensnellewederzijdseafstemming 

tussen de verschillende activiteiten in de besturingscyclus. In de voorgestelde basiseenheden 

in de besturingsstructuur wordt dit mogelijk. 

Ad 3. 

In de basiseenheden van de besturingsstructuur zijn de verschillende besturingsaspecten, zoals 

logistiek, kwaliteit, onderhoud etc., daar waar mogelijk geïntegreerd. Gelijktijdig kunnen in de 

besturing meerdere aspecten ten opzichte van elkaar afgewogen worden. De effectiviteit van 

de besturing wordt vergroot door de snelheid van besturen. 

Door de integrale besturing inde basiseenheden wordt het aantal (specialistische) organen dat 
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bij de besturing betrokken is, gereduceerd. Binnen één orgaan wordt integrale besturing 

vormgegeven. De kans op wachttijden en opslinger.effecten, die tussen de verschillende 

organen kunnen optreden, wordt kleiner. De onderlinge uitwisseling komt binnen ~n orgaan 
sneller tot stand dan tussen verschillende organen. De besturingscyclus kan dus sneller door

lopen worden. 

Door integratie van besturingsaspecten in één orgaan wordt de behoefte aan coördinatie tussen 

de organen verkleind. In plaats van het verspillen van besturingsenergie aan coördinatie die 

door een bepaalde structuurkeuze zelf is opgeroepen, wordt het aanwezige besturingsvermo

gen aangewend voor de werkelijke besturing van processen. 

Het realiseren van de bovenstaande mogelijkheden voor het vergroten van besturingsmoge

lijkheden, is afhankelijk van de mate waarin de besturingscomplexiteit kan worden terugge

bracht. Deze complexiteit wordt bepaald door de structuur van het produktieproces. Het 

stroomlijnen van de produktieprocessen (vergelijk hoofdstuk 4), en daarmee de mogelijkheid 

voor het groeperen van de te besturen objecten, is een belangrijke conditie voor het 

verwezenlijken van een besturingsstructuur die kan voldoen aan de moderne eisen van effi

ciency, kwaliteit èn flexibiliteit. 
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6 Feitelijk herontwerp van een besturings
structuur met behulp van het ontwikkelde 
model 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van een case waar, met behulp van het ont

wikkelde model en werkwijze voor het ontwerpen van de besturingsstructuur, een herontwerp 

van een besturingsstructuur van een produktie-unit is gemaakt Deze toepassing van het model 

kan gezien worden als een eerste toets voorde toepasbaarheid van het model. Verdere toetsing 

is nodig om de waarde van het model aan te kunnen tonen. 

In deze case wordt het herontwerp van een besturingsstructuur van een produktie-unit, die 

elektronische componenten produceert, gepresenteerd. Deze componenten hebben een 

breed toepassingsgebied in de elektronische industrie. De produktie-unit maakt deel uit van 

een grotere vestiging, waarbinnen vier produktie-units gebundeld zijn. Deze bedienen vierver

schi llende produkt/markt-combinaties. Binnen de vestiging is een centrale staf aanwezig. De 

vestiging is een onderdeel van een divisie van een groot elektronicaconcern. 

De vestiging heeft de laatste jaren een periode van sterke afbouw achter de rug. In enkele jaren 

is de personele omvang met ca. 65 % gereduceerd. Op basis van inzicht in de kansen en be

dreigingen in de omgeving is een organisatievernieuwingsproject gestart (zie ook: Van 

Amelsvoort, Leye, Knol & De Weerd, 1991). Hiermee wordt getracht de organisatie om te 

bouwen tot een flexibele organisatie. Deze ombouw moet de vestiging sterker maken om de 

continuïteit te waarborgen. Een onderdeel van het ombouwprogramma is het wijzigen van de 

structuur van de organisatie. Het onderzoek dat in dit hoofdstuk besproken wordt, heeft 

betrekking op dit deel. De beschrijving blijft beperkt tot één van de vier produktie-units (Van 

~ Amelsvoort, Knol & Scholtes, 1988). Het voorstel voor het herontwerp van de produktie- en 

besturingsstructuur is in 1988 tot stand gekomen. In het najaar van 1988 is gewerkt aan het 

invoeringsplan en is gefaseerd gestart met de invoering van de wijzigingen. 

In deze beschrijving wordt achtereenvolgens ingegaan op de uitgangssituatie (paragraaf 6.2.), 

de werkwijze bij het herontwerpen (paragraaf 6.3), het feitelijk herontwerp van de produktie

structuur (paragraaf 6.4) en het feitelijke herontwerp van de besturingsstructuur (paragraaf 6.5). 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een evaluatie (paragraaf 6.6). 
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6.2 De aangetroffen bedrijfssituatie 

In de uitgangssituatie is er sprake van een organisatie die zich kenmerkt dooreen centrale, func
tionele stafopstelling, centrale besturingen een sterke hiërarchie. In figuur6.1 wordt een beeld 

gegeven van de opbouw van de organisatie in de uitgangssituatie. Deze organisatiestructuur 

is gebaseerd op de periode vóór de afbouw van de onderneming. Marketing en Verkoop zijn 
ondergebracht in een centraal besturingsorgaan buiten de vestiging. Binnen geen van de vier 

produktie-units is stafcapaciteit aanwezig. Elke produktie-unit is voor ondersteuning en 

voorbereiding voor een belangrijk deel afhankelijk van de centrale stafdiensten. Deze structuur 
is de laatste jaren op enkele plaatsen aangepast door op sommige afdelingen medewerkers van 
enkele centrale stafdiensten te detacheren. Hiermee is in het verleden reeds een startgemaakt 

met de vorming van operationele groepen. Ongeveer gelijktijdig met de start van het heront
werpproces is een begin gemaakt met een intensivering van het overleg op unit-niveau tussen 
marketing, ontwikkeling en produktie. 

algemeen 
manager 

personeel&· produktie- financiën & organisatie & ontwikkeling & 
zaken 

logistiek kwaliteit manager administratie efficiency engineering 

produktie-
leider 
unitA 

produktie- produktie-
leider leider 
unitB unîtC 

§ afdelings-
f 

ploeg
leider 

1 

chef 

produklie-
leider 
unitD 

afdelings-
chef 

afdelings-

ploeg· 
leider 

3 

chef 

operator 

Figuur 6.1 De opbouw van de organisatie in de uitgangssituatie 

bedrijfs-
mechanisatie 
& onderhoud 

Het produktie-proces in de unit die in dit hoofdstuk besproken wordt, is verdeeld over vier 

produktieafdelingen. Iedere produktieafdeling is opgedeeld in twee groepen die onder leiding 
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staan van een groepsleider. De groepen werken in een drie-ploegensysteem. In de verschillen

de produktieafdelingen werken ca. 218 directe medewerkers. 

In een afdeling Diffusie worden de elektronische eigenschappen van de grondstoffen veran

derd. Tevens worden hier twee componenten gefabriceerd. Na de afdeling Diffusie kunnen de 

halffabrikaten in verschillende parallelle produktieafdelingen verder afgewerkt worden. In 

deze afdelingen worden de halffabrikaten omhuld meteen beschermlaag waardoor de elektro

nische eigenschappen van de halffabrikaten behouden b 1 ijven. Ook worden de halffabrikaten 

gemonteerd tot eindprodukten. In deze montage worden draadjes of dopjes toegevoegd zodat 

de elektronische eigenschappen benut kunnen worden. 

Het produktassortiment van de produktie-unit bestaat uit drie hoofdtypen. De verschillende 

montage afdelingen zijn gericht op deze verschillende hoofdtypen. Per hoofd type kunnen vele 

varianten worden gemaakt. In paragraaf 6.4 wordt het fabricageproces verder toegelicht. 

Op de afzetmarkt is er sprake van een sterke concurrentie op het vlak van prijs, kwaliteit en 

levertijd. De marktvraag fluctueert sterk in volume en gevraagde produktvarianten. Er is een 

onderzoek uitgevoerd naar knelpunten waarin de relatie tussen de markteisen (te weten: prijs, 

kwaliteit, levertijd en flexibiliteiû en de organisatie centraal heeft gestaan. Hierbij is het 

volgende naar voren gekomen. De organisatie had grote moeite om aan de marktvraag te 

voldoen. De afstemming tussen marketing, produktie en ontwikkeling verliep moeizaam. Op 
grond hiervan is het overleg tussen deze functies, voordat de studie begon, versterkt. Ook de 

afstemming tussen de stafdiensten en de produktie-afdelingen verliep moeizaam. Deze relaties 

zijn door de traditionele staf-lijnstructuur complex te noemen. De afbakening van verantwoor

delijkheden tussen staf en lijn was door druk van de veranderende omgeving vaag en was in 

de organisatie een voortdurend punt van heftige discussies. 

Als in de organisatiestructuur de onderlinge relaties worden aangegeven (zie figuur 6.2) dan 

wordt de complexiteit van de organisatie zichtbaar. Het blijkt dat de integrale operationele 

produktbesturing voor een belangrijk deel op centraal niveau plaatsvindt. Ook de koppeling 

met de hulp- en stafdiensten vindt op een centraal niveau plaats. Het besturingsvermogen in 

het produktieproces is gering en is gericht op operationele produktbesturing van een beperkt 

gedeelte van het produktieproces. Wel is het mogelijk om op decentraal niveau de operationele 

capaciteitsbesturing van het desbetreffende (beperkte) domein te realiseren. De besturingssi

tuatie op centraal niveau is complex. Naast de operationele produktbesturing vindt er de tacti

sche besturing en de strategische afstemming met het divisieniveau plaats. De tactische 

besturing is beperkt tot specifieke vestigingsvraagstukken. Tactische vraagstukken, zoals bij

voorbeeld nieuwe logistieke systemen of proces-beheersingsmethodieken, worden op niveau 

van de divisie bestuurd. 

Door de complexiteit van de besturingsstructuur en de druk op efficiency, kwaliteit èn flexi

biliteit verloopt de onderlinge afstemming moeizaam. De huidige marktsituatie en de organi

satiestructuur, die gebaseerd is op een situatie waarin de markt stabieler was en de organisatie 

een grotere omvang had, veroorzaken knelpunten in de besturing van de processen. 
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Het niveau van procesbeheersing was laag en verbeteringen op dit terrein kwamen moeizaam 

tot stand. De taakinhoud van de operators was gering. 

- strategische afstemming 
- tactische besturing 
- operallonele Input-output regulertng vestiging 

• operationele afstemming IUss8n aldellngen 
- operallonele en tacttsdle afstemming met hulp- en stafdiensten 
- Input-output regulering unit 

- operationele afsiemmlng tussen groepen 
- operationele afstemming met hulp- en stafdiensten 
• lnpul-OUtput regulering afdeling 

·operationele a!siemmlng l._ ploegen 
- Input-output regulering groep 

• operallonele afstemming ploeg 

AM = algemeen manager 
PM • produktiemanager 
Prl " produktlelelder 
H&S • hulp- en stafdienst 
AC • afdelingschef 
GL • groepsleider 
PL • ploegleider 
o "operator 

Figuur 6.2 Een model van de organisatie in de uitgangssituatie 

Ondanks deze knelpunten zijn er op de afzetmarkt voldoende kansen om de positie van de 

organisatie te versterken. Deze kansen kunnen echter alleen benut worden als de organisatie 

de prestaties verbetert. De onderneming dient dan een antwoord te vinden op de verschuiving 

in de eisen, van efficiency alleen naar efficiency, kwaliteit èn flexibiliteit, die de afzetmarkt 

stelt. In dit kader zijn door het management de volgende eisen aan de organisatie gesteld: 

• vergroting van het produktassortiment, met speciale aandacht voor klantgerichte innovatie; 

•verkorting van de levertjjd met 60%; 

• reductie van de kostprijs met 12%; 

• verhoging van de leverbetrouwbaarheid met 15%; 

• streven naar 'nul-fouten'; 

• een volumeflexibiliteit van +/· 15% van de gemiddelde capaciteit. 

Uit marktonderzoek blijkt dat als aan deze eisen kan worden voldaan, er reële mogelijkheden 

zijn om te komen tot een verdubbeling van het produktievolume, waardoor de positie van de 

onderneming versterkt zou kunnen worden. De continuîteit is daardoor beter gewaarborgd. 

Om aan deze eisen te voldoen is, een projectgestartdatalsdoel heeft structurele voorwaarden 

te scheppen voor het bereiken van de genoemde doelstellingen, waaraan ook verhoging van 

de kwaliteit van de arbeid is toegevoegd. Het uitgangspunt van het project is het streven naar 
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een zodanige structuur dat de genoemde doelstellingen sneller en gemakkelijker te bereiken 

zijn. De kwaliteit van de organisatie dient verbeterd te worden in nauwe samenhang met de 

kwaliteit van de arbeid en van de arbeidsverhoudingen. Tevens biedt een groei van het pro

duktievolume de mogelijkheid om te investeren in nieuwe produktiecapaciteiten en -ruimte, 

waardoor eventuele wijzigingen in de produktiestructuur gemakkelijker te verwezenlijken 

zijn. De onderneming staat voor de opgave om de efficiênte onderneming om te buigen naar 

een flexibele onderneming. 

6.3 Gevolgde werkwijze 

In dit ontwerpgerichte onderzoek is gekozen voor een vorm van actieonderzoek, zoals be

sproken is in hoofdstuk 1. Het herontwerp is gemaakt door een ontwerpgroep, bestaande uit 

leidinggevenden van de produktie-unit (produktieleider en afdelingschefs) en vertegenwoor

digers van de verschillende stafdiensten (logistiek, kwaliteit, organisatie & efficiency, bedrijfs

mechanisatie & onderhoud). Ook heeft een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad 

deelgenomen aan de bijeenkomsten van de ontwerpgroep. Deze vertegenwoordiger is toege
voegd om vroegtijdig informatie te vergaren. Zodoende zou de ondernemingsraad beter advies 

kunnen uitbrengen over het herontwerp. Daarnaast heeft de vertegenwoordiger een bewa

kingsfunctie ten aanzien van de communicatie naar de medewerkers tijdens het herontwerp

traject gehad. De onderzoeker is in de ontwerp groep actief betrokken geweest als organisatie

adviseur. Vanuit deze rol zijn kennis en instrumenten aan de ontwerpgroep aangereikt. Deze 

kennis en instrumenten zijn gebaseerd op het ontwikkelde model van de besturingsstructuur. 

Het maken van het herontwerp heeft een half jaar in beslag genomen. In deze periode is het 

ontwerpteam wekelijks bijeengekomen. 

Het maken van het herontwerp is voorafgegaan door een fase waarin de strategie van de 

produktie-uniten de ontwerpeisen voor de toekomstige organisatie zijn vastgelegd en de opzet 

van het project is geformuleerd. Tevens is deze fase gebruikt om de deelnemers van de ont

werpgroep kennis te verschaffen met betrekking tot het functioneren van traditionele organi

saties, de opbouw van moderne organisaties, het herontwerpen van organisaties en het ver

anderen van organisaties. Met name het concept van de hele taakgroep, de operationele groep 

en de business unit, zoals in hoofdstuk 5 gepresenteerd, zijn uitgebreid besproken. Het raam

werk van de besturingsstructuur van de flexibele organisatie is, na uitgebreide discussies, een 

belangrijk uitgangspunt voor het herontwerp geweest. 

Bij het maken van het herontwerp van de produktie-unit zijn de stappen gezet die in hoofdstuk 

5 zijn besproken. 

1. Het vaststellen van de uitvoerende taakdomeinen van de hele taakgroepen binnen de unit. 

Bij het vaststellen van de taakdomeinen zijn een aantal stappen doorlopen. 
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a. Eerst is vastgesteld tussen welke systeemgrenzen het produktieproces zich afspeelt 
Vervolgens is een analyse van het produktieproces gemaakt. Er is gebruik gemaakt van 

de systeemkunde als modelleringstechniek om het proces in kaart te brengen (zie In 
't Veld, 1981). 

b. Op grond van een orderstroomanalyse, die gebaseerd is op de groepentechnologie (zie 
o.a. Burbidge, 1975; Groep Sociotechniek, 1986), is vervolgens een onderscheid ge
maakt tussen de verschillende orderstromen in het produktieproces. 

c. Met behulp van de cohesieanalyse (zie hoofdstuk 5) zijn de relaties tussen de stappen 

in het produktieproces (in termen van de onderlinge afstemming als maat voor de be
sturingsbehoefte) in kaart gebracht 

d. Op grond hiervan zijn de stappen in het produktieproces geclusterd tot taakdomeinen, 

waartussen de onderlinge relatie minimaal is. Uitgaande van deze clusters zijn hele 
taakgroepen ontworpen die een relatief zelfstandig deel van het produktieproces kun
nen uitvoeren en besturen. Tevens is berekend wat de personele omvang van de groe
pen zou worden. 

2. Het vaststellen van de besturingsstructuur in de produktie-unit. Een aantal stappen is door
lopen (deze fasering is gebaseerd op de werkwijze die in hoofdstuk 5 is gepresenteerd). 
a. Allereerst is op grond van de cohesieanalyse een indeling gemaakt van de besturings

organen binnen de produktie-unit (zie paragraaf 4.3.3 en 5.3.1.). 
b. Vervolgens is een inventarisatie van de besturingsactiviteiten gemaakt. Er is bij deze in

ventarisatie van besturingsactiviteiten een onderscheid gemaakt in de besturingsaspec
ten kwaliteit, logistiek, engineering, efficiency, sociale zaken en onderhoud. 

c. Deze activiteiten zijn toegewezen aan de verschillende besturingsorganen op grond 
van de effectiviteits- en de efficiency-criteria (zie paragraaf 5.3.2.). 

d. Deze activiteiten zijn op grond van inschattingen van benodigde specialistische kwa

lificatie en tijdsbeslag omgezet in personele functies. 
e. Op grond van deze invulling van de besturingsorganen zijn de koppelingen tussen de 

verschillende organen bepaald (zie paragraaf 5.3.3.). Hierbij is ook de overlegstructuur 
bepaald. 

Het resultaat van de ontwerpgroep is voorgelegd aan het management van de vestiging ter 

goedkeuring. Het management heeft het ontwerp goedgekeurd en daarna is een invoeringstra
ject gestart 
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6.4 Herontwerp van de produktiestructuur 

6.4.1 Het fabricageproces in de uitgangssituatie en de gekozen systeemgrenzen 

De basis voor de proouktiestructuur is het produktieproces en de variatie in de orderstromen. 

Globaal kan hierover het volgende gezegd worden. In het fabricageproces vinden ca. 95 
bewerkingsstappen (inclusief transport- en opslagactiviteiten) plaats. In 26 van deze stappen 
komt uiteindelijk het produkt tot stand. 

Deze bewerkingsstappen zijn in de uitgangssituatie verdeeld over 4 proouktie-afdelingen. In 
figuur 6.2 wordt deze situatie schematisch weergegeven. Hierbij geven de letters de verschil

lende bewerkingsstappen (a l/m z) weer. De dubbele letters verwijzen naar de bewerkingsstap
pen voor de twee componenten. 

In afdeling 1 worden door middel van diffusie de elektronische eigenschappen van hetprooukt 

getransformeerd. Tevens worden enkele andere componenten geproduceerd (de bewerkingen 
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aa tl ac en ae in figuur 6.3). In de parallel geschakelde afdelingen 2 t/m 4 vindt de montage van 

heteindprodukt plaats. In deze montage-afdelingen wordt een aantal bewerkingen uitgevoerd 

die in figuur 6.3 aangegeven zijn (r t/m z). Bij deze montage wordt een tweetal componenten 

aan de basisgrondstof toegevoegd. Aan deze romponenten worden nog twee bewerkingen in 

de montage-afdeling uitgevoerd (ad en aO. 

Daarnaast vindt een viertal belangrijke bewerkingsstappen buiten de produktie-unit plaats. Er 

vinden drie bewerkingen bij de toeleverancier plaats (a t/m c). Het etsen (v) van de produkten 

vindt bij een andere produktie-unit plaats. Deze bewerkingen hebben een belangrijke invloed 

op de procesbeheersing van de andere stappen. De systeemgrenzen zijn om deze reden 

getrokken rondom deze bewerkingen, zodat deze bewerkingen in het ontwerptraject meege

nomen kunnen worden. De processen in de afdelingen 2, 3 en 4 zijn qua opbouw identiek. 

Om deze reden is alleen het proces in afdeling 2 schematisch weergegeven. 

0 = bewerklngsstap 

~=externe afdeling 

produklie-afdeling 1 

produklie-afdeling 4 

Figuur 6.3 De structuur van het fabricageproces in de uitgangssituatie, globaal weergegeven 

6.4.2 Inventarisatie van produktgebonden cohesiefactoren 

Het fabricageproces is geanalyseerd met behulp van de cohesieanalyse (zie paragraaf 4.3.3 en 

appendix 2). Dit leverde de volgende inzichten op. 

• Gezamenlijke doe/kenmerken: in het produktassortiment zijn een drietal produkten (hoofd

typen) te onderscheiden, die een specifiek toepassingsgebied bij de gebruiker hebben. Op 

grond van een eenvoudige orderstroomanalyse is geconcludeerd dat deze hoofdtypen met 

betrekking tot de processen verschillend zijn. Binnen de hoofdtypen kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen speciale- en bulkprodukten. Deze speciale produkten zijn produk-
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ten die voor één klant in kleine series gemaakt worden. Of het zijn produkten die aan het 

begin van de produktlevenscyclus staan, en wellicht kunnen groeien tot bulkprodukten. 

Deze 'specials' worden in kleine series geproduceerd. 

• Volgorde-relatie: de volgorde-relatie is voor alle produkttypen bindend vastgelegd. De be

werkingsvolgorde varieert in geringe mate tussen de hoofdtypen, maar is binnen de hoofd

typen identiek. 

• Produktkwaliteitsafhankelijkheden: in het fabricageproces blijken per hoofdtype de ver

schillende processtappen elkaar sterk wederzijds te beînvloeden. Bij deze analyse is onder

scheid gemaakt tussen de volgende beïnvloedingsmogelijkheden: geen cohesie, enige co. 

hesie en een sterke cohesie. Deze beïnvloedingsmogelijkheden zijn gewaardeerd op basis 

van een discussie in de multi-disciplinaire ontwerpgroep. De waardering is tot stand geko

men op grond van een vergelijking tussen de verschillende relaties. Het resultaat van de ana

lyse van de kwal iteitscohesie is weergegeven in figuur 6.4. lndeze figuur zijn de belangrijkste 

bewerkingen en de onderlinge kwaliteitsafhankelijkheden in het fabricageproces aangege

ven. In de hoofdstroom zijn dit de bewerkingen a t/m z. Bij de fabricage van componenten 

zijn dit de stappen aa t/m af. Als twee bewerkingen elkaar beïnvloeden, dan is dat weer

gegeven door middel van een boog. De dikte van de lijn geeft de sterkte van de binding aan. 

Zo geeft de figuur bijvoorbeeld aan dat de bewerking w (meten) veel relaties heeft met 

voorgaande bewerkingsstappen. Bij de meting wordt bekend wat kwalitatieve resultaten van 

de eerdere bewerkingen zijn. 

Figuur 6.4 Kwaliteitscohesie in het fabricageproces 
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6.4.3 Inventarisatie van capaciteitsgebonden cohesiefactoren 

Omtrent de capaciteitsgebonden cohesiefactoren kan het volgende gezegd worden. 

• Gezamenlijke bewerkingssoorten: de produktiemiddelen zijn in beperkte mate deelbaar 
over verschillende stromen. De montage-produktiemiddelen zijn specifiek voorde verschil

lende hoofdtypen. Tussen deze produktiemiddelen kan geen uitwisseling van produkten 

plaatsvinden. In het traject waar de elektronische eigenschappen worden aangebracht (pro
duktie-afdel ing 1) is er sprake van relatief universele, dure produktiemiddelen. Het aantal 

produktiemiddelen is hierbij beperkt De halffabrikaten kunnen bij de verschillende hoofd

produkten toegepast worden. De specialisatie naar hoofdtype ontstaat bij bewerking 1. 
Tevens bleek erbinnen enkele bewerkingssoorten, met name in hetvoortrajectwaardeelek

trische eigenschappen worden getransformeerd, kwaliteitscohesie te bestaan (bewerkings
stap fen k). Deze kwaliteitscohesie wordt veroorzaakt doordat het bij kwaliteitsafwijkingen 

zinvol is de afzonderlijke processen te vergelijken. Hierdoor neemt de kans toe dat de oor

zaakvan de afwijking (sneller) gevonden kan worden (reactief besturen). Bovendien kunnen 
hierdoor afwijkingen mogelijk voorkomen worden (pro-actief besturen). 

• Afhankelijkheden in procesomstandigheden: in het fabricageproces wordt in een aantal 

stappen gewerkt met giftige chemische stoffen (bewerkingsstap r, sen v). De onderlinge 

cohesie wordt gevormd door de gemeenschappelijke afzuigapparatuur. In het produktiepro
ces van halffabrikaten zijn er enkele bewerkingsstappen (b tot en met h) die onder speciale 

procescondities moeten plaatsvinden (stofvrij). Aan deze stofvrije ruimtes zijn aanzienlijke 
investeringen verbonden. 

• Technische afhankelijkheden: in het fabricageproces zijn enkele bewerkingsstappen aan

wezig waarbij gebruik gemaakt wordt van een gemeenschappelijke toevoer van gasvormi
ge stoffen (bewerkingsstap fen g). 

6.4.4 Parallelliseren en segmenteren 

Op grond van de inzichten die in de cohesieanalyse zijn ontstaan, is het volgende geconclu

deerd. 
• Gezien de volgorde-relatie en de kwaliteitscohesie (zie figuur 6.4) zou het zinvol zijn om het 

gehele fabricageproces per produkttype parallel te structureren. Gezien de capaciteitsge
bonden cohesie, in de vorm van beperkte beschikbaarheid van dure apparatuur in het 

voortraject, is parallellisatie van het gehele proces op grond van bedrijfseconomische ar

gumenten echter niet mogelijk. Er zal op een bepaald moment een segmentatie nodig zijn. 
•Op grond van de kwaliteitscohesie zou segmenteren van het proces tussen bewerkingsstap 

jen kvoorde hand liggen. Erwordendanzoweinigmogelijk relaties 'doorgeknipt' (zie figuur 

6.4). Gezien de beperkte beschikbaarheid van de dure apparatuur, is echter besloten de 
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segmentgrens tussen bewerkingsstap 1 en m te leggen. In de uitgangssituatie is deze grens 
tussen bewerkingsstap q en r gelegd. Tevens is op grond van de cohesieanalyse besloten het 
proces voorde produktie van componenten te integreren met de stap waar deze componen
ten gemonteerd worden. Dit besluit betekent een verschuiving van de afdelingsgrenzen. 
Daarnaast zijn enkele bewerkingsstappen (de bewerkingsstappen b, c en v), die voorheen 

buiten de produktie-unit plaatsvonden, 'verhuisd' naar de produktie-unil 
• Rekening houdende met de beperkingen in de ruimte (lay out) en de omvang van de groepen 

is vervolgens besloten het montagetraject te parallelliseren. Hierbij zijn als gezichtspunten 
gehanteerd het verschil in proces (technologie) en markt in de vorm van de verschillende 
hoofdtypen in het produktassortiment, en het onderscheid tussen bulk- en speciale produk
ten. De hele taakgroepen in het voorstel hebben een groepsgrootte die varieert van 7tot15 

personen per ploeg. Er wordt gewerkt in een vijf-ploegencyclus. 

In figuur6.5 is het voorstel voor de nieuwe situatie schematisch weergegeven. Inde figuur zijn 

de nieuwe afdelingsgrenzen in het fabricageproces weergegeven. Binnen deze grenzen zijn 
procesdelen ontstaan die gezien worden als taakdomeinen voorde hele taakgroepen. Zo heeft 
taakgroep a het diffusietrajectals taakdomein. De overige taakgroepen zijn parallel geschakeld 
en hebben als taakdomein een montagetraject. De parallelle groepen zijn gericht op verschil
lende hoofdtypen uit het produktassortiment (b, c, end). Binnen de hoofdtypen zijn de monta
getrajecten voor bulk- en speciale produkten geparallelliseerd (bl resp. b2, cl resp. c2. en dl 
resp. d2). 

Q = bewerkingsstap 

E =externe afdeling 

::::J = afdelingsgrenzen in de uitgangssituatie 

hele taakgroep b1 

~~~-he_l_e_taak~g_r_oe_p~b2~~~~~~ 
'--~~-hel_e~taak~g-roep~_c_1~~~~-'~ 

hele taakgroep c2 L__ 
:=======:'~ 

hele taakgroep d1 L__ 
:=======:' m~ 

'--~~-h_el_e_taak~g-r_oep~-d2~~~~--'~ 

Figuur 6.5 Het herontwerp van de produktiestructuur 
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Tevens zijn in figuur 6.5 de grenzen tussen de afdelingen in de uitgangssituatie weergegeven 

(door middel van de dikke lijnen). In de nieuwe situatie zijn de bewerkingen ben c die voor

heen bij de toeleverancier plaatsvonden, geïntegreerd in de afdeling Diffusie (taakgroep a). De 

activiteiten van de afdeling Diffusie worden in het voorstel beperkt in vergelijking met de 

uitgangssituatie. De afdeling Diffusie gaat zich in de nieuwe situatie bezig houden met het 

bewerken van de plakken. De overgang van plakken naar kleine staaijes is een traject dat bij 

de montage zou kunnen worden geïntegreerd. Bewerkingen m t/m q kunnen dan van de afde

ling Diffusie overgegaan naar de montage-afdelingen. Door een beperkte investeringsruimte 

en beperkingen in de huidige lay out heeft deze verandering nog niet plaatsgevonden. 

De fabricage van de componenten (aa t/m ae) is van de afdeling Diffusie overgeheveld naar de 

montage. Naastdeze toevoegingen aan de montage is ook de bewerking etsen (v), die voorheen 

bij een andere produktie-unit plaatsvond, in de montage geïntegreerd. 

In vergelijking met de uitgangssituatie zijn de montage-afdelingen opgedeeld in parallelle een

heden. Deze deling is gericht op de afzonderlijke bulk- en 'specials'-stromen per produktty

pe. 

Naast deze veranderingen in het uitvoerend taakdomein van de afdelingen is in vergelijking 

tot de uitgangssituatie de ploegencyclus veranderd. Vanwege de groei van het produktievolu

me wordt in het voorstel voor de nieuwe situatie niet langer uitgegaan van een drie- maar van 

een vijf-ploegencyclus. 

6.5 Herontwerp van de besturingsstructuur 

6.5.1 Indeling in besturingsorganen 

Deproduktiestructuurdie metbehulpvan cohesieanalyse is ontworpen, vormt de basis waarop 

de besturingsstructuur kan worden vormgegeven. Hierbij worden de hele taakgroepen ook 

gezien als besturingsorganen. Het feit dat werkorders over de ploeggrenzen heen lopen, 

veroorzaakteenbehoefteaanéénbesturingsorgaandatdeafstemmingindevijf-ploegencyclus 

verzorgt Om aan deze afstemming gestalte te geven, is gekozen voor een groepsleider die de 

vijf ploegen in een taakdomein aanstuurt. Deze groepsleider is tevens lid van de operationele 

groep. De functie van ploegleider is hiermee komen te vervallen. 

Op grond van het verschil in de technologie is in de afdelingen Diffusie en Montage een 

onderscheid gemaakt in de domeinen van de operationele groepen. De afdeling Diffusie is qua 

technologie zodanig verschillend en complex dat gekozen is voor een afzonderlijke operatio

nele groep. De operationele groepen in de montage zijn gebaseerd op de hoofdtypen in het 

produktassortiment Voor ieder produkttype is een operationele groep ingesteld. Deze 

operationele groepen hebben zowel de bulk- als 'specials'-stroom als te besturen object. 
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Centrale diensten 

Pn>duktie-eenheld 

Operationele groep 

Hele taakgroep 

Figuur 6.6 De opbouw van de besturingsstructuur in de vorm van besturingsorganen 

De operationele groep staat onder leiding van een afdelingschef. Gezien de onderlinge relaties 

tussen de montage en het voortraject worden de verschillende operationele groepen verbon

den door middel van een besturingsorgaan op niveau van de produktie-unit In dit besturing

sorgaan stuurt de produktieleider de afdelingschefs aan (zie figuur 6.6). Tevens is in dit model 

een specialistisch besturingsorgaan aangeduid. 

6.5.2 Inventariseren en toewijzen van besturingsactiviteiten 

De inventarisatie van besturingsactiviteiten heeft plaatsgevonden vanuit de volgende aspec

ten: onderhoud, logistiek, kwaliteit, engineering, systeembeheer & automatisering, sociale 

zaken & opleidingen en organisatie & efficiency. In totaal zijn er 87 besturingsactiviteiten 

geïnventariseerd. In appendix 3 zijn deze omschreven. Na de inventarisatie zijn de activiteiten 

toegewezen aan de besturingsorganen zoals deze zijn weergegeven in het model in figuur6.6. 

Hierbij is een onderscheid gemaakt in hele taakgroep (HTG), operationele groep (OG), 

produktie-unit en centrale staf. De allocatie heeft plaatsgevonden in twee stappen. In eerste 

instantie zijn de activiteiten toegewezen aan de besturingsorganen op grond van de effectivi

teitscriteria. Centraal staat hierbij de toewijzing van besturingsactiviteiten aan het object van 

besturing. Er is gekeken welke besturingsactiviteit op welk object betrekking heeft. Vervolgens 

is vanuit de efficiency-criteria, die betrekking hebben op de beschikbaarheid van specialisme 

(zie hoofdstuk 5), gekeken naar de haalbaarheid van de gewenste toewijzing. Op grond van 

de efficiency-criteria zijn enkele besturingsactiviteiten die in de eerste ronde toegewezen zijn 

aan bepaalde besturingsorganen, opnieuw toegewezen aan andere besturingsorganen. 

In appendix 3 wordt de toewijzing per activiteit aangegeven. Ter illustratie wordt in schema 

6.1 een gedeelte van de appendix weergegeven. In dit schema is aangegeven op welk niveau 
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de activiteiten in de uitgangssituatie plaatsvonden (hetsymbool: •).Tevens is aangegeven waar 

de activiteit op grond van de effectiviteitscriteria toegewezen zou moeten worden (het 

symbool: o). De activiteiten die op grond van de efficiencycriteria alsnog op een ander niveau 

zijn toegewezen (heralloceerd) zijn aangegeven door het symbool(•). In een dergelijk geval 

wordt door het symbool • de uiteindelijke plaats aangegeven. 

Uit de evaluatie van dit actie-onderzoek (zie paragraaf 6.6) blijkt dat door deze aanpak er een 

aanzienlijke verschuiving van besturingsactiviteiten van centraal naar decentraal niveau heeft 

plaatsgevonden. In paragraaf 6.6 wordt een totaaloverzicht van de verschuivingen weergege

ven. 

Schema 6.1 Een voorbeeld van de resultaten van de inventarisatie en toewijzing 

hele taak- operationele produktie-

besturingsactiviteiten groep groep unit 

Onderhoud 

periodieke revisie 0 

periodieke wisseling onderdelen 0 

verzorgend onderhoud (•) * 
inspecteren 0 0 

eenvoudige storingen opheffen 0 

complexe storingen opheffen 0 

omstellen produktiemiddelen 0 • 
gereedschapsbeheer 0 • • 

Verklaring symbolen 

• = allocatie in de uitgangssituatie 

o = allocatie op grond van de effectiviteitscriteria 

centrale staf

diensten 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

(•)=allocatie op grond van de effectiviteitscriteria, maar heralloceerd op grond van de 

efficiency-criteria 

• = uiteindelijke herallocatie op grond van efficiency-criteria 

6.5.3 Het inrichten van de besturingsorganen 

Nadat de activiteiten aan de verschillende besturingsorganen zijn toegewezen, kan verder 

vormgegeven worden aan de verschillende besturingsorganen. Het gaat hierbij om de in-
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richting van de personele functies. In de hele taakgroepen kunnen de verschillende besturings

activiteiten geïntegreerd worden in de functies van de huidige medewerkers. Medewerkers 

moeten daarvoor worden opgeleid. Binnen iedere ploeg wordt gestreefd naar een roulerend 
groepscoördinatorschap. Het rouleren van de rol van groepscoördinatorwordt ingevoerd als 
de groepen grotendeels zelfstandig kunnen werken en a Is er voldoende groepsleden (tenminste 

twee) zijn die deze taak kunnen uitvoeren. 

Op dit moment is er nog sprake van een vaste groepscoördinator. Dit is een van de groepsleden 
die, naast uitvoerende en regelende taken in de groep, als bijkomende taken heeft het orga

niseren van de besluitvorming binnen de groep, het coördineren van de contacten buiten de 

groep, het stimuleren van een positieve sfeer, het fungeren als aanspreekpunt voor de overige 
groepsleden en het (mede)geven van vaktechnische ondersteuning. 

Omwille van de afstemming tussen de verschillende ploegen heeft de groepsleider als belang
rijkste taken: het zorgdragen voor eenduidigheid van handelen, het borgen van de gezamen

lijke doelgerichtheid en het borgen van de eenduidigheid van gezichtspunt in de verschillende 

ploegen. Tevens is de groepsleider, a Is lid van de operatione Ie groep, de verbindende schake 1 
tussen de hele taakgroep en de operationele groep. 

Deze activiteiten van de operationele groep zijn geclusterd tot taakdomeinen voor de groeps

leden. De taakdomeinen zijn omgezet in personele functies op grond van een inschatting van 
het benodigd tijdsbeslag en de specialistische kwalificatie (zie figuur 6.7). De inschatting van 

de kwalificaties voor de personele functies is gemaakt op grond van het aanwezige inzicht in 

de reeds bestaande activiteiten. De schatting van het tijdsbeslag is door de betrokken 
functionarissen gevoelsmatig uitgevoerd. Hierbij is rekening gehouden met de eisen die in 

paragraaf 6.2 zijn vermeld. Het kunnen realiseren van de eisen veroorzaakt immers een extra 
besturingsbehoefte. Deze besturingsbehoefte zal beantwoord dienen te worden met bestu
ringsmogelijkheden in de operationele groep. 
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Op het niveau van de produktie-unit is gestalte gegeven aan de business unit door de vorming 
van een unit-team waarin de functies Marketing & Verkoop, Ontwikkeling en Produktie gebun

deld zijn (MOP-team). Dit team staat onder leiding van een produktmanager. In dit besturings

orgaan wordt de strategie van de produktie-unit bepaald en worden de vernieuwingen 
aangestuurd. Deze vernieuwingen krijgen gestalte in integrale projectgroepen, waarbij afhan

kelijk van het project de desbetreffende operationele groep als klant wordt gezien. 
Naast deze beleidsmatige besturing dient er op het niveau van de produktie-unit ook opera

tionele besturing (de dagelijkse gang van zaken) plaats te vinden. Deze behoefte wordt veroor

zaakt doordat hetproduktieproces gesegmenteerd is in een diffusietraject en meerdere monta
getrajecten. Er is tussen diffusie en montage onderlinge afstemming nodig op het gebied van 
kwaliteit en logistiek. Als gevolg van de noodzaak tot operationele afstemming is er op het 

niveau van de produktie-unit een kleine ondersteunende groep gecreëerd, bestaande uit een 
logistieke en een kwaliteitsmedewerker. De operationele afstemming op het niveau van de 
produktie-unit is vormgegeven door middel van onderling overleg. 

De inrichting van de ondersteunende groepen op centraal niveau is buiten de opdracht van het 

herontwerpteam gèbleven. Binnen de centrale ondersteunende groepen zijn vaste aanspreek
punten aangewezen. Deze aanspreekpunten hebben een rol gekregen in het overleg binnen 

de produktie-unit. 

6.5.4 Koppeling van de verschillende besturingsorganen 

In de besturingsstructuur is gekozen voor de volgende koppelingen (zie voor de mogelijke 
koppelingsvormen paragraaf 5.3.3). De verschillende besturingsorganen zijn hiërarchisch 
gekoppeld met als hiërarchische niveaus: produktieleider, afdelingschef en groepsleider. 
Binnen de besturingsorganen is gekozen voor horizontale koppelingen. Binnen de operatio

nele groep verricht de afdelingschef de operationele aansturing van de specialistische leden 

van de groep. De hiërarchische en functionele aansturing van de specialisten in de operatio
nelegroep vindtvoorlopigplaats vanuitdeverschillende centralestafdiensten. Afhankelijkvan 

de ontwikkeling van de operationele groep zal in de toekomst de hiërarchische aansturing 
vanuit de centrale staf verplaatst worden naar de afdelingschef. De vaktechnische (functionele) 

aansturing van de operationele groepsleden blijft dan verzorgd worden door de verschillende 

centrale stafdiensten. De beoordeling van de medewerkers vindt plaats op grond van onderling 
overleg tussen de operationele en hiërarchische chef. Het complete herontwerp van de 
besturingsstructuur dat hierdoor ontstaat, is weergegeven in figuur 6.8. 

Op het niveau van de hele taakgroep is er werkoverleg tussen de groepsleden en de leiding 
van de groep met een frequentie van eenmaal per maand. In dit overleg worden de prestaties 
van de groep besproken en wordt ingegaan op de organisatorische knelpunten en de veran
deringen van de organisatie. In het overleg kan een beroep gedaan worden op de ondersteu-
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nende specialisten in de operationele groep. Het overleg tussen de ploegen kan plaatsvinden 

dankzij overlappende werktijden van de coördinatoren. Tijdens de 'overlap'-tijden vindt de 

ploegoverdracht plaats. 

quallty engineer 
equlpment engineer 
planner 
procetechnoloog 
systeembeheerder 
organisatie & efficiency 

[ceitr• ] 
[ atafgroapen J 

1 

Figuur 6.8 Het herontwerp van de besturingsstructuur van de produktie-unit 

De koppeling van de centrale stafgroepen met de produktie-unit is vormgegeven door onder

ling overleg, gecombineerd met jaarlijkse taakafspraken over de ondersteuning. Deze koppe

ling zal in de toekomst omgezet worden in een vorm van contractmanagement. Hierbij is de 

produktie-unit de klant van de centrale groepen. Er worden dan afspraken gemaakt over 

prijzen, levertijden en serviceniveau. Voor tijdelijke activiteiten worden projectgroepen 

gevormd. Per project worden afspraken over de gewenste ondersteuning gemaakt. 

Een belangrijk onderdeel van de koppelingen tussen organen is het horizontaal overleg. Tussen 

de operationele groep en de centrale diensten, die niet in de operationele groep zijn opgeno

men, is frequent overleg. In de centrale staf zijn er vaste aanspreekpunten voor de verschil

lende operationele groepen. Het overleg betreft afstemming ten behoeve van de tactische 

besturing van de desbetreffende afdeling. 

In figuur 6.9 zijn de partners in het overleg weergegeven. Tevens zijn er per specialisme 

overleggroepen (vakcommissies) gevormd, waarin informatie-uitwisseling over ontwikkelin

gen in het vakgebied plaatsvinden. 

Door de afhankelijkheden in het produktieproces is er coördinatie nodig tussen de afdelingen 

Montage en Diffusie. Tussen deze segmenten in de produktiestructuur is een globale operatio-
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nele afstemming nodig op de logistieke en kwaliteitsaspecten. Deze coördinatiebehoefte is 
vertaald in de directe afstemming tussen de leden van de diverse operationele groepen. 

! 
\~ 

' \ 

\ 

AC • aldeling&ehef 
ae • kwaliteilaengineer 
PT • procestechrioloog 
EE • equipment eglneer 
Gl.. • gniepaleidar 
se • systeembeheerde 
OE • Olgllllieatie & efficiency 
LB • logistiek beheer 
1 -inkoop 
En • engi..-lng 
El • electrisch onderhoud 
Ad • administratie 
PZ • personeels zaken 
BM • bedrijfsmechanisalle 
0 • ontwikkeling 

Figuur 6.9 De operationele groep en haar overleg-'partners' 

Deze afstemming tussen de operationele groepen draagt geen 'on line' -karakter en vindt plaats 
in het kemoverleg van de produktie-unit. Deze overleggroep bestaat uit een vaste kern (afde
lingschefs, produktieleider, een logistieke en kwaliteitsspecialist). In het kernoverleg vindt 
tevens beleidsvoorbereiding voor het MOP-team plaats en wordt het MOP-beleid omgezet in 
gemeenschappelijke operationele besluiten. Daarnaast vindt in het produktieteam informatie
uitwisseling plaats. Voor deze beleidsmatige afstemming is regulier overleg met medewerkers 

(vaste aanspreekpunten) van decentrale staf groepen noodzakelijk (ziefiguur6.10). Dit overleg 
is thematisch van opzet. 

' 
' 

' 

\® 
' \ \ .,, 

0 
....... """ 

' \ 

@\ 
; 

kemov..teg 

PM " produkllemanager 
AC • afdelingschef 
OE = kWallt&l1senglneer 
LB = logistiek beheer 

regulier overieg 

1 •Inkoop 
Sy •systeemontwikkeling 
OE • organisatie & eflidency 
En • engineering 
Ad =administratie 
PZ • personeelszaken 
O • ontwlkk.llling 

Figuur 6.10 De overlegstructuur op het niveau van de produktie-unit 

156 



6.6 Evaluatie van het uitgevoerde actie-onderzoek 

In deze case-studie is het besturingsmodel toegepast dat in de voorliggende studie is ontwik
keld. Het model heeft bijgedragen aan de vorming van het voorstel voor een herontwerp. In 
een vergelijking tussen de uitgangssituatie (zie figuur 6.1 en 6.2) en het herontwerp (zie figuur 

6.8 en 6.11) zijn de volgende verschillen te constateren. 

• vesllging epecWieke zaken: gebouwen, 
personeel. benutllng gemeensohappel!J<e 
hulpdielllllen etc. 

• bewaking vakkennis 

• waarborging operationele ahltemming 
tuseon afdelingen 

• waamorglng tactische afstemming 
• strategiBche alslemmlng met hulp

en stafdiensten 
• Input-output regulering unM 

• waarborging aflltemmlng tussen 
groepen 

• taotlldle besturing en afstemming 
met hulp- en staldl9nsten 

• lnput-o~ regulering aldelng 
• waarborging open!lionele afstemming 

tussen ploegen 

• operalionele alstemmlng ploeg 
en tussen ploegen 

• lnput~ut regulering groep 
• operationele afstemming hulp

stafdiensten 

AM •algemeen manager 
PtM • proáuktmanager 
Mar •markeling 
Ont • ontwikkeling 
Prl • produldlelelder 
H&S • hulp- en stafdienst 
N:; • afdelingschef 
Gt • groepsleider 
0 aoperlGOr 
UT •UnlMnm 
00 • operationele groep 
HTG • hele 1118kgroep 

Figuur. 6. 11 Het besturingsmodel van het herontwerp van de besturingsstructuur 

In algemene zin is de mate van arbeidsdeling gereduceerd. In de lijnorganisatie is het niveau 
van de ploegleider en produktiemanagervervallen. De zelfstandigheid in de besturing is op de 
verschillende organisatorische niveaus toegenomen. Hieraan heeft de vorming van hele taak

groepen, operationelegroepen en het unit-team vooreen grootdeel bijgedragen. Er iseen groot 
aantal stafactiviteiten gedecentraliseerd. De integratie van staf- en lijnactiviteiten is daardoor 

aanzienlijk versterkt. De afhankelijkheden tussen produktie en de centrale stafdiensten zijn 

verminderd. Tevens is de afstemming tussen de centrale stafgroepen en de produktie-unit door 

middel van overleg verbeterd. De onderlinge afstemming kan hierdoor effectiever en efficiën

ter verlopen. 

In figuur 6.11 is een besturingsmodel van het herontwerp van de besturingsstructuur weerge
geven. In vergelijking met figuur 6.2 kan het volgende worden vastgesteld. Naast het gegeven 

dat het aantal hiërarchische niveaus is afgenomen, is de beschikbaarheid van hulp- en 

stafdiensten op decentraal niveau toegenomen. Binnen de besturingsorganen (hele taakgroep, 

operationele groep en unit-team) zijn staf- en lijnactiviteiten direct gebundeld. Daarnaast zijn 
de resterende specialistische organen directer aan de verschillende besturingsorganen gekop

peld. 
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Het verminderen van de arbeidsdeling in de besturingsstructuur heeft geleid tot een aanzien

lijke verschuiving van de besturingsactiviteiten. In het schema 6.2 wordt het aantal besturings

activiteiten per besturingsorgaan in de nieuwe situatie vergeleken met de uitgangssituatie. 

Hierbij is aangegeven op welk besturingsniveau de besturingsactiviteiten zijn gealloceerd (in 

aantallen). Bij sommige besturingsactiviteiten kunnen meerdere besturingsorganen betrokken 

zijn. Bijvoorbeeld: het afgeven van levertijden aan klanten kan gebeuren in de operationele 

groep voor het desbetreffende domein, maar ook op het niveau van de produktie-unit zal af

stemming tussen de verschillende operationele groepen plaatsvinden om de uiteindelijke le

vertijd te kunnen vaststellen. Een ander voorbeeld: de activiteit inspectie van produktiemidde

len om de onderhoudsactiviteiten vast te stellen. De inspectie vindt plaats in de hele 
taakgroepen, maar het vaststellen van de werkwijze van de inspectie (wat, hoe en wanneer in

specteren) is aan de operationele groep toegewezen. Als een activiteit aan meerdere organen 

is toegewezen, wordt in het schema de activiteit bij verschillende besturingsorganen aange

duid. 

Schema 6.2. De plaats van de besturingsactiviteiten in de uitgangssituatie en na toewijzing 
op grond van effectiviteits- en efficiency-criteria. 

besturingsorgaan 

HTG OG produktie-unit centrale staf 

• 
• • 
• 

• • • 
• • 
• • 
• 

• • • • 
• • • 
• • 
• • 
• 

Totaal 

• =toewijzing aan besturingsorgaan 
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aantal besturingsactiviteiten 

uitgangssituatie nieuwe situatie 

68 

7 

2 

2 

4 

1 

3 

87 

15 

1 

9 

5 

2 

12 

25 
1 

3 

2 

7 

5 
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Uit deze vergelijking blijkt, bijvoorbeeld, dat het aantal besturingsactiviteiten waar de centrale 

staf bij betrokken is verminderd is van 81 naar 26. De besturingsactiviteiten waar de opera

tionele groep bij betrokken is, is van 10 naar 55 gestegen. Door deze maatregelen is de snelheid 
van besturing toegenomen, zonder dat er verlies aan specialisme optreedt De operationele, 

tactische en strategische produktbesturing is in vergelijking met de uitgangssituatie sterker 

gedecentraliseerd. De vermindering van de arbeidsdeling heeft als gevolg dat de besturings

complexiteit gereduceerd is. Het aantal besturingsactiviteiten is weliswaar niet verminderd, 

maar door de decentralisatie lopen de besturingsactiviteiten over minder organisatorische 

schijven, waardoor de snelheid van besturing toeneemt. 
Door deze veranderingen zijn er voorwaarden geschapen voor een slagvaardige organisatie 
op de operationele, tactische en strategische dimensie. Ook kunnen de stafactiviteiten nu 

effectiever en efficiënter aangewend worden, terwijl ook het inzicht in de kosten en baten per 

produktgroep is toegenomen. 
Als gevolg van het herontwerp en verwachte produktievolumeontwikkelingen is berekend dat 

de verhouding indirect/direct personeel verschuift van 1,04 naar 0,78. Hierbij dient vermeld 

te worden datde besturingsbehoefte, als gevolg van de stringente eisen die aan de organisatie 

zijn gesteld, in vergelijking tot de uitgangssituatie is vergroot 

In het kader van een ingrijpende kostenreductie.actie binnen het concern is de toepassing van 
het principe van minimaal mogelijke arbeidsdeling verder doorgevoerd. Als gevolg van de 

kostenreductie-actie is het mogelijk geworden om verschillende stafdiensten op centraal 

niveau te integreren (staf-staf integratie). Zo zijn de afdelingen Financiën & Administratie en 
Organisatie & Efficiency samengevoegd, evenals de afdelingen Ontwikkeling & Engineering 
en Bedrijfsmechanisatie. De afdeling Onderhoud is nu direct in de fabriek geplaatst. 

Het herontwerpproces is in vergelijking tot de eerdere studies (zie hoofdstuk 3) snel en effectief 

verlopen. Hierbij kan opgemerkt worden datde organisatie in deze case-studie, in vergelijking 

tot de eerdere case-studies (met name case-studie twee en drie), complexer en grootschaliger 

te noemen is. Het herontwerp is in 6 maanden tijd tot stand gekomen. Hierbij heeft de 

cohesieanalyse en het herontwerp van de fabricagestructuur een groot deel van de doorloop

tijd in beslag genomen (3 maanden). Het inventariseren en alloceren van de besturingsactivi

teiten is in een tweetal sessies van een dag gerealiseerd. De doorlooptijd was hierbij 2 weken. 
De resterende anderhalve maand is besteed aan de personele invulling van de operationele 

groepen en de overlegstructuur. 

De cohesieanalyse heeft een goede bijdrage geleverd aan de vergroting van het inzicht in de 

operationele besturingsbenoefte. Hierdoor kon de taakafbakening van de nele taakgroepen 

zodanig plaatsvinden, dat de operationele besturingsbehoefte buiten de hele taakgroepen zo 

klein mogelijk is gebleven. Tevens kunnen op grond van dit inzicht de overige besturingsor

ganen gedefinieerd worden. De werkwijze bij de vorming van de besturingsorganen is aan

zienlijk verbeterd. De definiëring van de besturingsorganen en de toevoeging van efficiency-
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en effectiviteitscriteria heeft het alloceren van besturingsactiviteiten vergemakkelijkt. De in

ventarisatie van besturingsactiviteiten en de onderlinge bespreking daarvan hebben in dit pro

ceseen goede bijdrage geleverd aan de vergroting van het inzicht in debesturingvan de organi
satie. Hierdoor kon de allocatie van activiteiten beter en sneller plaatsvinden. 

Naast deze positieve opmerkingen zijn er ook enkele kritische kanttekeningen te maken bij de 

toepassing van het model in de praktijk. De volgende kanttekeningen zijn geînventariseerd aan 
de hand van individuele gesprekken met diverse functionarissen in de produktie-unit en door 

middel van gestructureerde interviews (Leye, 1989; Schuurmans, 1990; Van Os, 1991 ). 

• De relaties tussen centrale staf en de leden van de operationele groep zijn nog onvoldoende 
gedetailleerd ingevuld. Hetzelfde geldt voorde verantwoordelijkheidsdomeinen en de daar

bij behorende bevoegdheden. Door de oppervlakkige omschrijving van de relaties, verant
woordelijkheden en bevoegdheden zijn er onduidelijkheden ontstaan die tijdens de invoe
ring zijn verhelderd. Tijdens de invoering heeft de vormgeving van de onderlinge relaties 

nog veel energie gekost Nog steeds is dit een punt van aandacht. 
• Het vormgeven van de centrale ondersteunende diensten heeft in het onderzoek weinig aan

dacht gekregen. In de invoeringsfase heeft dit geleid tot afzonderlijke herontwerptrajecten 

van de ondersteunende diensten. 

• De bepaling van de benodigde capaciteiten voor de activiteiten in de operationele groep 
heeft plaatsgevonden op grond van de inschatting en ervaring van de betrokkenen. Daardoor 

is deze vaststel 1 i ng onvoldoende empirisch onderbouwd. De invulling heeft plaatsgevonden 
op basis van de relatie tussen de ontwerpeisen en de daaraan gekoppelde specialistische 

capaciteitsbronnen. Met name de kwantitatieve inschatting heeft veel discussie in de orga
nisatie opgeleverd. 

• De vergroting van de zelfstandigheid van de hele taakgroepen is bij de invoering langzaam 
verlopen. In eerste instantie heeft de vorming van de operationele groepen veel aandacht 

gekregen en is de autonomie van de hele taakgroepen enigszins verwaarloosd. Het opstarten 

van de operationele groepen heeft veel energie gevergd, zodat er weinig capaciteit beschik
baar was voor de invoering van de hele taakgroepen. Het oplossen van de problematiek in 

de staf-lijnafstemming, door middel van de invoering van operationele groepen, heeft voor
rang gekregen. Bovendien is gesteld dat de aanwezigheid van een operationele groep een 

belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van de zelfstandigheid van de hele taakgroep. 

Tijdens de invoeringsfase van de hele taakgroepen is er geen professionele begeleiding aan

wezig geweest. Op het moment van invoeren was er wel voldoende theoretische kennis aan

wezig, maar het ontbrak op dat moment aan praktische ervaring. 

• De mate van zelfstandigheid van de hele taakgroepen is als gevolg van de vijf-ploegencyclus 

beperkt gebleven. Tussen verschillende ploegen bestaat een hoge afhankelijkheid. Er zijn in 

de praktijk alleen effectieve afstemmingsmogelijkheden tussen twee opeenvolgende ploe
gen. Hoewel deopstellingvandegroepsleiderbuiten de ploegen positief beoordeeld wordt, 
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is er in het besturingsmodel tè weinig rekening gehouden met de vijf-ploegensituatie. Er is 

bij het herontwerpen van de besturings-structuur geen effectieve oplossing gevonden. 

• De invulling van de operationele groep met voldoende gekwalificeerde medewerkers is 
moeizaam verlopen. Dit kan erop duiden dat in het model onvoldoende rekening is ge

houden met de beschikbaarheid van het menselijk potentieel. Daarnaast is gebleken datde 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de operationele groep niet gemakkelijk tot 

stand kwam. Dit traject van teambuilding is nog steeds gaande. 
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7 Evaluatie van het ontwikkelde model 

7.1 Inleiding 

In deze studie is getracht een aanzette geven tot de ontwikkeling van een theoretisch raamwerk 

ten behoeve van het ontwerpen van de besturingsstructuur van de flexibele onderneming. 

Hierbij is uitgegaan van het sociotechnische basisprincipe van minimaal mogelijke arbeidsde

ling. Dit abstracte ontwerpprincipe is omgezet in een model en werkwijze voor het ontwerpen 

van de besturingsstructuur. 

In dit hoofdstuk wordt de relevantie van het ontwikkelde model geëvalueerd. In paragraaf 7.2 

worden enkele algemene conclusies getrokken. Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 ingegaan 

op enkele kanttekeningen bij het model. De ervaringen van de onderzoeker worden in para

graaf 7 .3.1 verwoord. In paragraaf 7 .3.2 worden ervaringen uit verwante onderzoeken aange

geven. In paragraaf 7.4 worden enkele afsluitende opmerkingen gemaakt 

7.2 Enkele algemene conclusies 

Het in deze studie gepresenteerde model is slechts in één enkele praktijksituatie toegepast. Het 

trekken van a !gemene conclusies is dan ook beperkt mogelijk. Verder ontwerpgericht onder

zoek zal de wetenschappelijke en praktische waarde van het model nog moeten aantonen. 

Desondanks is het zinvol om een eerste evaluatie van het model te maken. 

In de praktijk is gebleken dat met behulp van het model een herontwerp van de besturingsstruc

tuur gemaakt kan worden dat ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. De toepassing van het 

model heeft geleid tot een organisatie waarin, in vergelijking met de uitgangssituatie, de 

arbeidsdeling daadwerkelijk is gereduceerd. De besturingsbehoefte is door een herontwerp 

van de produktiestructuur gereduceerd. Ook zijn de besturingsmogelijkheden vergroot. Naast 

de reductie van het aantal hiërarchische niveaus (de niveaus van ploegleider en produktiema

nager zijn weggevallen) is de traditionele scheiding tussen de staf- en lijn-actviteiten terugge

bracht. De mate waarin de produktie-unit afhankelijk is van de centrale stafdiensten, is 

aanzienlijk verminderd. De onderlinge afstemming kan door deze ingrepen sneller (directe 

afstemming) en effectiever (dicht bij het te besturen object) plaatsvinden. Er is nu in dit 

praktijkgeval sprake van een integrale besturing zo dicht mogelijk bij het desbetreffende te 

besturen object. De verantwoordelijkheden zijn in het voorstel eenduidig en helder toegewe

zen. De zelfstandigheid van de besturingsorganen op de verschillende organisatorische 
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niveaus is vergroot Naast de vergroting van de effectiviteit kan ook de efficiency verbeterd 

worden. Op grond van een studie naar de consequenties voor de verhouding direct/indirect 

personeel is geconcludeerd dat deze verhouding met 20% verbeterd kan worden. 

Ten aanzien van bestaande modellen (zie hoofdstuk 3) kan gesteld worden, dat het in deze 

studie ontwikkelde model een completer handvat biedt voor het ontwerp van de besturings

structuur. Het model geeft een beter beeld van de complete besturingsstructuur op de ver
schillende organisatorische niveaus. In de vroegere modellen is gebleken dat in het herontwerp 

van de besturingsstructuur vooral de nadruk gelegd wordt op de organisatie van het operatio
nele proces. De relaties tussen stafdiensten de produktie-afdelingen komen daarbij onvoldoen
de ter sprake. In het ontwikkelde model zijn deze tekortkomingen ingevuld. 

De toewijzing van de besturingsactiviteiten vindt, in vergelijking met de in hoofdstuk 3 ge
bruikte modellen, gefundeerder plaats. De praktische hanteerbaarheid van de werkwijze en de 
snelheid van het ontwerpen lijken ten opzichte van eerdere modellen en werkwijzen te zijn 

vergroot De inventarisatie en toewijzing van besturingsactiviteiten heeft in twee bijeenkom
sten van een dag gestalte gekregen. In case 3, die betrekking had op een afdeling (zie hoofdstuk 
3 ), heeft dit proces 4 maanden in beslag genomen. De tota Ie doorlooptijd van 6 maanden voor 

het complete herontwerp is korter dan in de cases 1 en 2 uit hoofdstuk 3, die respectievelijk 

1 1/2 en 1 jaar in beslag namen. De cohesieanalyse heeft in de totale ontwerptijd veel tijd 
gevergd (ca. 3 maanden). De aanvang van de cohesieanalyse is moeizaam verlopen, omdattijd 

nodig is om de gedachtengang van de analyse-methode voor alle deelnemers helder te maken. 

Achteraf hebben de deelnemers deze analyse en ook het benodigd tijdsbeslag bestempeld als 
noodzakelijk om op een lijn te komen. 

7.3 Enkele kanttekeningen bij het model 

In deze paragraaf worden enkele kanttekeningen bij het model geplaatst. Deze kanttekeningen 
zijn enerzijds gebaseerd op de inzichten en waarnemingen van de onderzoeker en anderzijds 

op publicaties van andere onderzoekers. 

7 .3.1 Ervaringen van de onderzoeker 

Naar het oordeel van de onderzoeker kunnen bij de toepassing van het ontwikkelde model de 

onderstaande kanttekeningen geplaatst worden. Deze kanttekeningen zijn aan de hand van 
gesprekken met betrokken functionarissen tijdens de invoering geïnventariseerd. 

a. Er is nog weinig theoretisch en praktisch inzicht met betrekking tot het functioneren van de 
operationele groep als één besturingsorgaan met een gemeenschappelijke verantwoorde-
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li jkheid. Samenwerking tussen 'specialisten' op het niveau van de operationele groep is een 

relatiefnieuwfenomeen, waarnaar nog nauwelijks onderzoek is verricht. In de betreffende 

case was deze samenwerking tijdens de invoering een voortdurend punt van aandacht 

b. De relaties tussen de verschillende besturingsorganen op de verschillende besturingsni

veaus zijn nog te globaal uitgewerkt. Met name de koppeling tussen de operationele groep

en de centrale stafgroepen is onderwerp van discussie. In de case leidt deze koppeling nog 

steeds tot discussies tussen staf en lijn. Hierbij gaat het om de aansturing van de gedecen

traliseerde specialisten door centrale stafgroepen en tevens om het inschakelen van cen

traal gealloceerde specialistische capaciteiten door de operationele groep. Dit discussie

punt kan voor een deel gezien worden als een machtsprobleem en voor een deel als een 

ontwerpprobleem. 

Mogelijk biedt de toepassing van de interne 'klant/ leveranciers' -gedachte openingen om 

de relatie tussen de operationele groep en centrale stafdiensten te verbeteren. Hiermee kan 

de onderlinge relatie wellicht helder gemaakt worden. De interne 'klant/ leveranciers'

gedachte, in de vorm van bijvoorbeeld contractmanagement, is echter in de praktijk relatief 

nieuw. Er is nog onvoldoende inzicht in de praktische uitwerking van deze vorm van kop

pelen van besturingsorganen. 

c. In het model is de inrichting van de (centrale) ondersteunende groepen nog onvoldoende 

uitgewerkt. Deze groepen zullen zich in de praktijk moeten moeten ontwikkelen naar ser
vice-verlenende organen, die weinig invloed hebben op het primaire proces. Het gaat hier 

zowel om een structureringsvraagstuk van de interne stafdiensten als om een herbezinning 

op de rol van de stafdiensten als 'service' -verlener. In het model is deze verandering onvol

doende naar voren gekomen. Bij de inrichting van de centrale stafdiensten kunnen moge
lijk de sociotechnische concepten die bij de inrichting van fabricageprocessen gebruikt 

worden, verder benut worden. 

7.3.2 Ervaringen uit aanverwante onderzoeken 

Uit verwante literatuur over decentralisatie van stafmedewerkers kunnen kanttekeningen bij 

de toepassing van het model afgeleid worden. In het model is onvoldoende aandacht geschon

ken aan de voorwaarden die gelden voor het decentraliseren van stafmedewerkers. Uit diverse 

onderzoeken kunnen onderstaande opmerking worden afgeleid. Deze zijn veelal punten van 

aandachtdiebijtoepassingvanhetmodelmeegenomenkunnenworden.Alsdeaandachtvoor 

deze punten te gering is, zullen erovergangsproblemen bij de invoering van de besturingsstruc
tuur optreden. 
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• Gespecialiseerde stafmedewerkers ervaren in eerste instantie de plaatsing in de fabricage 

als een degradatie (Vossen, 1988). Het gevaar bestaat dat de gewenste kwalificaties van de 

decentrale stafmedewerkers onvoldoende omschreven worden, zodat een slechte selectie 

plaatsvindt (Dale & Urwick, 1960). Hiermee ontstaat het gevaar dat de decentralisatie van 

stafmedewerkers gebruikt wordt om personele 'probleemgevallen' een functie te geven 

waardoor de algemene status van gedecentraliseerde stafmedewerkers wordt verlaagd. 

• Het loopbaanbeleid voor stafmedewerkers, indien al aanwezig(!), is traditioneel gericht op 

een carrière binnen een specialisme. De bevordering van een loopbaan over specialistische 

grenzen heen (horizontale loopbaan) en een hierop aansluitend beloningssysteem bestaan 

nog nauwelijks. Hierdoor wordt de operationele groep, met name voor jongere stafmede

werkers, een 'duiventil' en wordt het moeilijk om een stabiele bezetting te realiseren (Dale 

& Urwick, 1960; Brown, 1971; Vossen, 1988). Naast het gevaar van een tè snelle, onbe

doelde doorstroming ontstaat het gevaar dat de gedecentraliseerde staf tè lang in de spe

cifieke functie wordt gehouden, zodat het carrière-perspectief onduidelijk wordt. 

• De resterende centrale stafdiensten oefenen hun 'netwerk-functie' ten behoeve van het on

derhoud en vernieuwing van het vakspecialisme soms slecht uit, waardoor een verlies aan 

deskundigheid in de organisatie dreigt te ontstaan (Vossen, 1988). 

• Afdelingschefs zijn vaak onvoldoende voorbereid op het managen van stafmedewerkers, zo

dat deze slechts als 'trouble-shooters' benut worden (Vossen, 1988) of alleen gebruikt wor

den voor speciale projecten, waardoor er geen binding met de dagelijkse operatie bestaat 

(Dale & Urwick, 1960). Een adequate leiderschapsstijl, gericht op het delegeren van bestu

ringsactiviteiten, is bepalend voor het welslagen van de decentralisatie en integratie van staf 

capaciteit. Soms worden gedecentraliseerde medewerkers zelfs gebruikt als persoonlijk 

secretaris (Dale & Urwick, 1960). De aanwezigheid van gedecentraliseerde stafcapaciteit 

wordt in dergelijke gevallen gezien als een statussymbool, zonder naar de inhoud van de 

activiteiten te kijken (Dale & Urwick, 1960). 

• Het werken met hele taakgroepen en operationele groepen vergt andere kwaliteiten van de 

leidinggevenden in de lijn- en stafdiensten. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat 

zij op relatief korte termijn deze nieuwe wijze van werken oppakken en kunnen aansturen. 

Indien onvoldoende kwaliteiten en potenties op dit vlak aanwezig zijn, stokt het proces van 

de integratie van besturingsvermogen in de operationele groep, zodat de organisatiever

nieuwing mislukt en geleidelijk teruggedraaid wordt (Dale & Urwick, 1960; Brown, 1971 ). 

Vaak ontbreekt een adequaat opleidingsbeleid om de noodzakelijke kwalificaties van het 

lijnmanagement vorm en gestalte te geven (Brown, 1971 ). 

• De werkzaamheden van de gedecentraliseerde stafmedewerkers worden lang niet altijd 

even duidelijk omschreven, zowel voor de desbetreffende medewerkers als voor de afde

lingschef en voor het hoofd van de desbetreffende centrale stafdienst. De afwezigheid van 

een formele afspraak over de verdeling van besturingsactiviteiten en de hiërarchische posi

tie van de stafmedewerkers in relatie tot de lijn- en stafmanagers leidt vaak tot onduidelijk-
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heid, waardoor de stafmedewerkers klem komen te zitten in politieke conflicten (Dale & 

Urwick, 1960). Hierdoor wordt het voor de gedecentraliseerde stafmedewerkers onduide

lijk welke positie zij moeten innemen en komen zij in een 'vacuüm' terecht (Dale & Urwick, 

1960; Brown, 1971 ). Bij de decentralisatie van activiteiten of stafmedewerkers behoort ook 

de formele delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Nelson, 1988). Het ont

breken van een duidelijke beleid ten aanzien van de inrichting van de produktieorganisa

tie versterkt vaak de onduidelijkheid (Brown, 1971 ). 

• Bij het reduceren van het aantal hiërarchische lagen wordt vaak verzuimd om de informa

tiesystemen en communicatie-structuur hieraan aan te passen. Zo wijst Nelson met betrek

king tot het terugbrengen van niveaus in de besturing, op het consequent doortrekken van 

decentralisatie betreffende de hoeveelheid informatie die tussen de besturingsniveaus uit

gewisseld moet worden (het terugbrengen van de hoeveelheid 'papier'), op het reduceren 

van het aantal communicatiekanalen en op het aanpassen van de informatiefilters, betref

fende de mate van detaillering van de informatie-uitwisseling (1988) (zie ook: Kastelein, 

1985). 

7.4 Tot besluit 

In veel bedrijven is een verandering gaande van de efficiënte onderneming naar de flexibele 

onderneming. Organisaties die dergelijke organisatievernieuwingsprocessen ondergaan, er

varen dat het terugdringen van vergaande arbeidsdeling geen eenvoudige zaak is. 

In deze studie is het sociotechnische organisatieconcept uitgebreid met een model en 

werkwijze voor het ontwerpen van de besturingsstructuur. Dit model en deze werkwijze 

bieden een handvat om in de praktijk vorm te geven aan de organisatievernieuwing en dragen 

zo bij aan de ondersteuning van organisaties in beweging. 

Het is wen se 1 ijk om verder onderzoek te verrichten naar het functioneren van de op deze wijze 

ontworpen besturingsstructuur van de flexibele onderneming. Met name het concept van de 

operationele groep zou in verder onderzoek een punt van aandacht moeten zijn. In enkele 

bedrijven is reeds ervaring opgedaan met dit concept. Het ordenen van deze ervaringen kan 

een steun zijn voor organisaties die op het punt staan deze stap in het vernieuwingsproces te 

nemen. 

In de praktijk kan het ontwerpen van de besturingsstructuur niet los gekoppeld worden van 

veranderkundige aspecten. Het theoretisch en praktisch inzicht in veranderkur:idige aspecten 

is op dit moment onvoldoende. Het is vanuit dit gezichtspunt wenselijk om verder onderzoek 

te doen naar de veranderkundige aspecten bij het ontwerpen van de besturingsstructuur. 
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Samenvatting 

Ondernemingen hebben in toenemende mate te maken met veranderingen in de omgeving. 

Stabiele markten en een beperkt produktassortiment zijn veranderd in onvoorspelbare markten 

en een gevarieerd produktassortiment. Naast de efficiency-eis hebben ondernemingen te ma

ken met strenge eisen ten aanzien van kwaliteitên flexibiliteit. Doordezecombinatie van eisen 

staat de onderneming voor de vraag: hoe kan de organisatie zodanig worden ingericht dat er 

gelijktijdig voldaan kan worden aan de eisen efficiency, kwaliteit en flexibiliteit? 

Veel organisaties zijn nog ingericht volgens het model van de efficiënte onderneming met als 

leidend ontwerpprincipe: maximaal mogelijke arbeidsdeling. Maximaal mogelijke arbeidsde

ling kenmerkt zich door een vergaande scheiding van 'denken' en 'doen', een vergaande 

uitsplitsing van het 'doen' in 'doe-taken' ên een vergaande uitsplitsing van het 'denken' in 

'denktaken'. Het model van de efficiënte onderneming is geschikt in situaties die gekenmerkt 

worden dooreen hoge mate van voorspelbaarheid en een geringe variatie in produkten en pro

cessen. Door de toepassing van het principe van maximaal mogelijke arbeidsdeling ontstaat 

een organisatie die is opgebouwd uit functionele afdelingen die gespecialiseerd zijn in één 

bewerkingssoort. Ook de hulp- en stafdiensten zijn specialistische afdelingen, zoals bijvoor

beeld de afdelingen Personeelszaken, Planning, Werkvoorbereiding, Onderhoud, Kwaliteit 

etc., die vaak hoog in de organisatie geplaatst zijn. De activiteiten van deze afdelingen moeten 

op el kaar en op het primaire proces worden afgestemd. De interne en externe afstemming vindt 

in de efficiënte onderneming plaats door sterk hiërarchische besturing, het instellen van 

procedures en door standaardisatie van werkmethoden. Naarmate de variatie in het produkt

assortiment en de druk op levertijden en nauwkeurigheid toenemen, komt de efficiënte 

onderneming meer in problemen. Het gebrek aan slagvaardigheid wordt duidelijk. 

In deze studie wordt een model voor de besturingsstructuur van de flexibele onderneming 

uitgewerkt. Gekozen is voor een sociotechnische invalshoek. In de sociotechniek wordt 

getracht een slagvaardige organisatie te creëren door minimaal mogelijke arbeidsdeling als 

leidend ontwerpprincipe te nemen. De aandacht van sociotechnici is in het verleden veelal 

gericht geweest op de organisatie van het primaire proces. Hierbij speelt het concept van de 

(semi-)autonome groep een belangrijke rol. Voor de opbouw van de besturingsstructuur is 

relatief weinig aandacht geweest. In deze studie is een poging ondernomen om de sociotech

nische theorie verder uit te breiden met een model en werkwijze voor het ontwerpen van de 

besturingsstructuur. 

Het model is tot stand gekomen door bestaande modellen die op de besturing van organisaties 

betrekking hebben, in een drietal cases toe te passen. Uit deze toepassingen bleek een aantal 

tekortkomingen. Bijdeontwikkelingvan hetmodelvandebesturingsstructuurendewerkwijze 
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voor het ontwerpen van de besturingsstructuur is (zo goed mogelijk) in deze tekortkomingen 

voorzien. 

Gebaseerd op de 'law of requisite variety' wordt een balansmodel voor bestuurbaarheid 

uitgewerkt. Uit dit balansmodel volgen twee strategieên om de bestuurbaarheid te vergroten. 

Ten eerste kan de besturingsbehoefte gereduceerd worden door een stroomlijning van de 
produktiestruduur. Door een produktgerichte opstelling in het primaire proces en door bun

deling van activiteiten in het primaire proces wordt de complexiteit in de produktiestructuur 

teruggedrongen. Als gevolg van de reductie van de complexiteit in de produktiestructuurwordt 

de behoefte om tussen de verschillende afdelingen af te stemmen (besturingsbehoefte) gere

duceerd. 

De tweede strategie is gericht op het vergroten van de besturingsmogelijkheden. Besturings

mogelijken kunnen vergroot worden door decentralisatie van de besturing. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van directe afstemming van activiteiten in plaats van hiërarchische afstem

ming van activiteiten. Aan één groep mensen worden zoveel mogelijk besturingsactiviteiten 

toegewezen. (Bijvoorbeeld: onderhoudstaken, kwaliteitbeheersingstaken, planningstaken, 

werkvoorbereidingstaken etc.) Door directe afstemming van de activiteiten in de groep nemen 

de snelheid en effectiviteit van de besturing toe. 

Er is gekozen voor een groep die gezamenlijk een aantal besturingsactiviteiten verricht (een 

besturingsorgaan), omdat het besturingsvermogen van één individu te beperkt is om een 

complex van verschil lende besturingstaken te kunnen uitvoeren. De kwetsbaarheid van de be

sturing is daardoor gering en er zijn mogelijkheden om de voordelen van specialisatie te be

houden. 

Voor het vergroten van de besturingsmogelijkheden wordt in deze studie een model en 

werkwijze ten behoeve van het ontwerpen van de besturingsstructuur uitgewerkt. In dit model 

wordt uitgegaan van relatief zelfstandige besturingsorganen, waarin zoveel mogelijk aspecten 

van de besturing worden geïntegreerd. Bij het vaststellen van de mate van zelfstandigheid 

wordt ervan uitgegaan, dat besturingsvermogen dáár aanwezig moet zijn waar de besturings

behoefte bestaat. 

Er worden criteria uitgewerkt die bij het toewijzen van besturingsvermogen van belang zijn. 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen effectiviteits- en efficiency-criteria. Als 

effectiviteitscriteria worden uitgewerkt: de onafhankelijkheid van het te besturen object, de 

frequentie van besturing, de tijdsverstrengeling tussen de besturingsactiviteiten, het afbreukri

sico van de besturing, de specifieke omstandigheden van het te besturen object en de 

geografische spreiding van de te besturen objecten. Het efficiency-criterium is de mate van 

beschikbaarheid van specialismen die aan de besturing een bijdrage leveren. 

Op grond van een juiste afweging van de criteria wordt het besturingsvermogen bepaald dat 

aan de organen wordt toegewezen. Deze organen zullen vervolgens gekoppeld dienen te 

worden. De hiêrarchische koppeling wordt daarbij tot een minimum beperkt. Daar waar 
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mogelijk worden laterale koppelingen aangebracht 

Op grond van de toepassing van het principe van minimaal mogelijke arbeidsdeling ontstaat 

een besturingsstructuur die uit een aantal basiseenheden ontstaat Dit model is een ordening 

van reeds bekende basiseenheden, die met elkaar in verband worden gebracht. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de volgende basiseenheden: 

- de hele taakgroep voor de operationele besturing; 

- de operationele groep die gericht is op de tactische besturing; 

- de business unit die de strategische besturing als aandachtsgebied heeft; 

- de geïntegreerde ondersteunende groep die ondersteuning aan de diverse organen verleent; 

- de integrale projectgroep die tijdelijke activiteiten verricht. 

Het besturingsmodel en de werkwijze zijn in de praktijk toegepast. Het model en de werkwijze 

hebben geleid tot een besturingsstructuur waarin de arbeidsdeling sterk is teruggebracht. De 

besturingsactiviteiten zijn in sterke mate verschoven van centraal naar decentraal niveau. De 

werkwijze bij het ontwerpen van de besturingsstructuur is, in vergelijking met de eerdere case

studies waarbij bekende modellen zijn gehanteerd, als effectief beoordeeld. De hanteerbaar

heid van het model en de werkwijze zijn in deze case-studie als doelmatig beoordeeld. 

De studie eindigt met een evaluatie van het model. Gebaseerd op de ervaring van de 

onderzoeker worden enkele kanttekeningen geplaatst. Er is nog verder onderzoek nodig naar 

het functioneren van de operationele groep in de praktijk. Het omgaan met teambevoegdheden 

en -verantwoordelijkheden is daarbij een belangrijk thema. Ook zal de relatie tussen de 

operationele groep en de resterende staf- en hulpdiensten verder belicht moeten worden. 

Praktische ervaringen met een dergelijke besturingsstructuur zijn nog tè pril om hierover 

algemeen geldende uitspraken te doen. 
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Summary 

In recent years there has been increased pressure on companies. Stability and limited variation 

in the product range have given way to uncertainty and considerable product variation. Many 
organisations are faced with higher demands on efficiency, quality and flexibility. The 

combination of these demands means that they have to find an organisational structure which 

enables the requirements of efficiency, qual ity and flexibility to be satisfied at one and the same 

time. 

Many organisational structures are still based on the principle of maximum possible division 
of labour. This is a basic principle of the efficient organisation model, which is well-suited in 
cases of high predictability and little variation of products and processes. In organisations 

which are based on the principle of maximum possible division of labour the production 
process is divided into departments which each specialise in a particular production task. The 

same is trueof support services and senior staff departments: these are specialised departments 

and have a central place in the hierarchy of control. In the efficient organisation model 

coordination is effected by setting up central hierarchical control centres and by introducing 
procedures and standardised working methods. In view of the pressure of higher demands on 

efficiency, quality and flexibility the efficient organisation model is no longer suitable. 

This study gives a description of a model of the flexible organisation. This model aims to create 

an effective organisation which can cope with the higher demands with regard to efficiency, 
quality and flexibility by applying the principle of minimum possible division of labour. The 
model is based on the sociotechnical theory. In this theory attention is focused on the structure 

of the production process, in which the concept of a (semi)autonomous group plays an 

important role. However, relatively little attention is pa id to setting up control structures. This 

study endeavours to further develop the sociotechnical theory by proposing a model and a 

method for designing a control structure. 

This model has been developed by applying the existing models relating to control structures 
to three particular cases. This revealed a number of gaps in the existing models, and these were 

then filled in the process of developing the model. 

A balance model of controllability based on the law of requisite variety was developed. This 
balance model employs two strategies to improve controllability. The first strategy involves 

reducing the need for con trol by streamlining the production structure. The complexity of the 
production structure is reduced by means of flow production and the structural integration of 

the activities in the production process. In this way the interference of the different product 

flows and the interference between the production activities can be decreased. The second 
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strategy aims to increase the control possibilities ans this is achieved by decentralising the 

control possibilities. Lateral coordination is preferred to hierarchical coordination. The control 

possibilities are a llocated toa team that can fulfill a complex task in the control process. In view 

of their complexity, these control tasks are carried out by a team of specialists. By retaining a 

certain amount of specialisation in the team, many of the problems which arise can be solved 

efficiently within the group. 

In this study a model and method are developed for the design of the control structure, such 

that the control possibilities are increased. This results in a control model made up of 

autonomous teams thateach control a particular part of the production process. In these teams 

as many aspects of control as necessary are integrated. Criteria are defined for determining the 

desired location of control possibilities. Ad istinction is made between effectivity and efficiency 

criteria. Effectivity criteria indude: the lndependence of the object to be controlled, the risk of 

damage being caused by ineffective control, the specific circumstances of the object to be 

control led, the frequency of control, the complex timing of the control activities and the 

geographical distribution of the objects to be controlled. The efficiency criterion concerns the 

availability of specialists who contribute to the control process. By carefully weighing up the 

criteria, it is possible to determine the control potential of each part of the process. These 

individual parts will then have to be linked together. Links of a hierarchical nature will be kept 

toa minimum and wherever possible lateral links will be used. 

Proceding on the basis of the principle of minimum possible division of labour a modular 

control structure is obtained. This modular model represents an arrangement of known 

elements which are linked together. A distinction is made between the following elernents: 

1. the whole task group as an autonomous group at the operational control level; 

2. the operational group concemed with the tactical control of apart of the production process; 

3. the business unit which focuses on the strategie control of a product-market combination; 

4. the integrated support group which supports the different control teams; 

5. the integral project group which performs temporary activities. 

The control model and the design method have been applied in practice.The model and the 

design method have resulted in a control structure in which the division of labour has been 

reduced substantially. Moreover, the control activities have been transferred from a centra! to 

decentral position. The method for designing the control structure proved to be effective. The 

applicability of the model and design method were found to be efficient in this casestudy. 

Nevertheless further research is still required before well-founded statements can be made 

about the model. 
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Appendix 1 

Kenmerken van traditionele produktiestructuren 

De traditionele produktiestructuren zijn in hoofdstuk 4 onderverdeeld in twee hoofdvormen. 

Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen de produktiestructuur die gebaseerd is op 

bewerkingsspecialisatie en de produktiestructuur die gebaseerd is op functionele concentratie. 

In het onderstaande schema worden de verschillende eigenschappen van beide structuurvor

men aangegeven. 

Schema 1 De eigenschappen van traditionele produktiestructuren 

produktiestructuur met bewerkings

specialisatie (1 ijnstructuur) 

produktkwaliteit: 

produktiestructuur met bewerkings

concentratie (bewerkingsgerichte structuur) 

• integrale kwaliteitszorg ontbreekt • integrale kwaliteitszorg ontbreekt 

• produktkwaliteit is verankerd in middelen • produktkwaliteit is verankerd in 

en instructies middelen en het vakmanschap van 

de individuele medewerker 

• volledige instructies noodzakelijk • moeizame afstemming tussen werkvoor-

• veel controle-activiteiten 

• interrelaties tussen procesvariabelen 

zijn moeilijk te achterhalen 

• oorzaken van kwaliteitsafwijkingen 

zijn moeilijk te achterhalen 

beheersbaarheid: 

• overzichtelijke, doch starre hoofdstroom 

• complexe toeleveringsstromen 

• stationsstoring heeft lijnstoring tot gevolg 

• lage betrouwbaarheid van het systeem 
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bereiding en fabricage 

• afstemming tussen processen kan 

leiden tot 'overnormering' 

• flexibele routing 

• complexe orderstroom 

• complexe planning 

• lange doorlooptijd 



efficiency: 

• mits goed gebalanceerd: een hoge 

bezettingsgraad 

• hoge benutting van beschikbare ruimte 

• uitbuiting herhalingseffect 

• balanceerverlies 

• hanteerverlies 

• verlies door identieke cyclustijden 

• herstel- en justeerverlies 

fle"ibiliteit: 

• vast tempo in de transformaties 

• hoge bezettingsgraad 

• hoge kosten spangereedschap 

• hoge voorraadkosten 

• hoge transportkosten 

• hoge instellingskosten 

• tempo-wisselingen van de output 

mogelijk 

• wisseling varianten leidt tot efficiency-verlies• wisseling leidt tot omstelverlies 

Innovatie: 

• nieuw produkt betekent nieuwe lijn 

kwaliteit van de arbeid: 

• eenvoudig werk 

• tempo- en plaatsgebonden werk 

• korte cyclustijd 

• relatief hoog verzuim leidt tot extra 

personeel 

• gebrek aan regelmogelijkheden 

kwaliteit van de arbeidsrelaties: 

• nieuw produkt is afhankelijk van de 

machinemogelijkheden 

• integrale produktvernieuwing is 

moeizaam 

• procesvernieuwing van de afzonderlijke 

capaciteiten is relatief gemakkelijk 

• vakspecialisatie 

• machinegebonden werk 

• strakke controle werktijden 

• gebrek aan regelmogelijkheden 

• sterke hiërarchie is noodzakelijk, waardoor • sterke hiërarchie is noodzakelijk, 

een spanningsveld tussen medewerker en waardoor een spanningsveld tussen 

leiding ontstaat medewerker en leiding ontstaat 

• sterke loonoriëntering 

• nauwelijks of geen onderlinge samen

werking; alleen samenwerking door sociale 

gebondenheid 
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• sterke loonoriëntering 

• nauwelijks tot geen onderlinge samen

werking tussen vakspecialisten 



Appendix 2 

De cohesiefactoren bij het ontwerpen van de produktiestructuur 

In deze appendix worden de cohesiefactoren, die in hoofdstuk4 zijn gepresenteerd, verder uit
gewerkt. 

A. Produktgebonden cohesiefadoren 

Er is een drietal produktgebonden cohesiefactoren te onderscheiden. 

1 . Gezamenlijke omgevingskenmerken 

Bij deze cohesiefactor gaat het om de gemeenschappelijkheid in de deelverzamelingen 
van de totale orderstroom. Deze gemeenschappelijkheid wordt ontleend aan de eigen

schappen of kenmerken van verschillende doelgroepen. De gemeenschappelijkheid in een 

deelverzameling orders (gezamenlijke ordergebonden kenmerken) kan betrekking hebben 
op: 

• de geografische spreiding; 
• de kwaliteitseisen; 

• de levertijdseisen; 
• het marktaandeel; 
• de geografisch gebonden eisen aan produkt; 

• de mate van invloed van de klant op het produktontwerp; 

• de produktspecificaties. 

2. Volgorde-relatie 

Tussen de capaciteiten bestaan relaties als gevolg van de volgorde in de bewerkingsafloop 

van het fabricageproces. Het gaat hierbij om de, in de tijd gezien, noodzakelijke opeen

volging van bewerkingen. De volgorde-relatie kan belangrijker worden indien de tijdspe
riode tussen bewerkingen korter wordt. De afstemming tussen twee opeenvolgende bewer
kingen wordt dan kritischer. 

Voor de vormgeving van de produktiestructuur zal de volgorde-relatie van de gehele ver

zameling orders in beschouwing genomen dienen te worden. Gezocht wordt naar de over

eenkomsten in de orderstromen ten aanzien van de benodigde bewerkingen. Vervolgens 
kunnen de capaciteiten toebedeeld worden aan de verschillende stromen van orders. De 
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beperkte beschikbaarheid van capaciteiten speelt in tweede instantie hierbij een rol. Deze 

beperkingen worden besproken bij de capaciteitsgebonden cohesiefactoren. 

Er zijn verschillende methoden ontwikkeld om de volgorde-relatie te analyseren. In de 

groepentechnologie (produktstroomanalyse; classificatie & codering) worden methoden 

aangegeven om bij complexe orderstromen te zoeken naar latent aanwezige overeenkom

sten (zie onder andere Gallagher et al., 1973; Burbidge, 1975; Arn, 1975; Hyde, 1981; 

Groep Sociotechniek, 1986; Hoevenaars, 1991 ). De methoden die bekend zijn voor een 

analyse van complex samengestelde produkten met een beperkte speelruimte in de volg

orde van de operaties, zijn voornamelijk gebaseerd op een sterke waardering van de capa

citeitsgebonden cohesiefactor (Wild, 1972). Inmiddels zijn er pogingen ondernomen om 

een dergelijke analyse meer vanuit de produktgebonden cohesie-factoren uit te voeren 

(Vogelzangs, 1987; Groep Sociotechniek, 1986; Verschuur et al., 1989). 

3. Produktkwaliteitsafhankelijkheden 

Naast een volgorde-relatie is er tussen capaciteiten sprake van een onderlinge samenhang 

ten aanzien van de produktkwaliteit. Centraal staat hierbij de vraag in hoeverre de ene 

bewerkingde andere bewerking beînvloedtdanwel wanneer de kwalitatieve resultaten van 

een bewerking meetbaar worden. De resultaten van de afzonder! ijke samenhangende ope

raties beînvloeden elkaar in sterke mate. Bij een sterke produktkwaliteitafhankelijkheid 

heeft een ingreep in de ene operatie gevolgen voor de andere operatie. Er wordt in dit 

verband ook wel over een storingssamenhang gesproken (Schumacher, 1976; Groep 

Sociotechniek, 1986). 

B. Capaciteitsgebonden cohesiefactoren 

Ook in de capaciteitsgebonden cohesie-factoren kan een onderscheid gemaakt worden. 

1. Bewerkingsafhankelijkheden 

De verschillende orderstromen moeten gebruik maken van dezelfde bewerkingscapacitei

ten. De cohesiefactor in de vorm van de gezamenlijke bewerkingscapaciteit betreft een 

technisch-economische afweging van de deelbaarheid van produktiecapaciteiten. 

Los van de beschikbaarheid van capaciteiten kanerbinneneenbewerkingssoorteen relatie 

bestaan inzake de procesbeheersing. Het gaat dan om het vraagstuk of operators van ver

schillende gelijksoortige produktiemiddelen een onderlinge relatie hebben, als gevolg van 

de noodzakelijke uitwisseling van proceservaring. Met andere woorden: neemt de techni

sche proceskennis relevant toe, zodat de procesbeheersing verbetert, indien dezelfde be

werkingssoorten gegroepeerd zijn? 
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2. Afhankelijkheden in procesomstandigheden 

Vanuit de arbeidsomstandigheden gezien (geluid, warmte, stof, stank, giftige dampen of 

straling) kunnen capaciteiten gegroepeerd worden. De achterliggende gedachte is dat door 

bundeling van dergelijke capaciteiten, de gevolgen beperkt en beter bestreden kunnen 

worden. 

3. Afhankelijkheden van hulpmiddelen 

De hulpmiddelen die nodig zijn bij de desbetreffende bewerkingssoort (gereedschappen, 

opspanmiddelen, meetapparatuur en overige hulpmiddelen) kunnen als gevolg van de 

hoge kosten noodzaken tot een groepering van de gelijksoortige capaciteiten. 
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Appendix 3 

Inventarisatie en toewijzing van besturingsadiviteiten 

In de onderstaande tabel zijn als resultaat van de inventarisatie de verschillende besturingsac

tiviteiten aangegeven. Deze zijn vervolgens toegewezen aan de besturingsorganen. Hierbij is 

een onderscheid gemaakt in de hele taakgroep, de operationele groep, de produktie-unit en 

de centrale stafdiensten. Deze allocatie heeft in eerste instantie plaatsgevonden op grond van 

de effectiviteitscriteria en vervolgens is gekeken naar de efficiency-criteria. Op grond van de 

efficiency-criteria heeft een herallocatie van enkele besturingsactiviteiten plaatsgevonden. In 

het onderstaande schema worden de resultaten van de toewijzing weergegeven. Hierbij is 

aangegeven op welk niveau de activiteiten in de uitgangssituatie plaatsvonden (het symbool: 

•).Tevens is aangegeven waar de activiteit op grond van de effectiviteitscriteria toegewezen 

zou moeten worden (het symbool: o ). De actvititeiten die op grond van de efficiency-criteria 

alsnog aan een anderniveau zijn toegewezen (heralloceerd) zijn aangegeven door het symbool 

(•).Ineen dergelijk geval wordt door het symbool* de uiteindelijke plaats aangegeven. Hierbij 

is ook met een code aangegeven op grond van welk efficiency-criterium de herallocatie heeft 

plaatsgevonden. De verklaring van symbolen wordt na het schema weergegeven. 

hele taak- operationele produktie- centrale staf-

besturingsactiviteiten groep groep unit diensten 

Onderhoud 

periodieke revisie 0 • 
periodieke wisseling onderdelen 0 • 
verzorgend onderhoud (•) *)1 • 
inspecteren 0 0 • 
eenvoudige storingen opheffen 0 • 
complexe storingen opheffen 0 • 
omstellen produktiemiddelen 0 • • 
gereedschapbeheer 0 • • 
verbeteren produktiemiddelen 0 0 0 • 
ondersteuning bij aanlopen 

produktiemiddelen 0 0 • 
uitwerken van lay out-wijzigingen (•) *)1 • 
onderhoud gebouwen 0 • 
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beheren bedrijfstoffen (•) *)1 • 

bewaking veiligheid 0 o• o• 0 • 
energiebeheer 0 • 
bewaken conditionering (•) *)1 • 

logistiek 
omzetten orders naar aantallen, 

tijd en capaciteit per week 0 • 
ontvangen orders 0 • 
afgeven levertijd 0 o• • 
detailplannen 0 0 • 
werkverdeling 0 • 
corrigeren afwijkingen 0 • 
registratie logistieke 

prestaties 0 o• o• • 
opzetten logistieke beheerssystemen 0 0 • 
ontvangen goederen (•) *)2 • 
verificatie goederen (•) *)2 • 
opslaan 0 (•) *)2 • 
intern transport 0 (•) *)2 • 
expeditie 0 • 
inkoop: 

initiële inkoop (afsluiten contracten) 0 • 
verwerven 0 0 • 
chasseren 0 • 

Kwaliteit 

bewaken specificaties 0 0 • 
inspectie inkomende en uitgaande 

goederen 0 • 
markt- en concurrentieonderzoek 0 • 
failure- en applicatieonderzoek 0 • 
afhandeling klantenklachten 0 0 • 
ontwikkelen testmethoden 0 • 
uitvoeren testen 0 o• 

ka libratie (•) *)3 • 
(mede)ontwikkelen normen 0 • 
opzetten kwaliteitsbeheersings-

systemen 0 0 0 • 
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voorbereiden en publiceren produkt-

en procesgegevens 0 • 
beheren produkt- en procesgegevens 0 • 

Engineering 

uitvoeren chemische analyses 0 • 
storingen oplossen 0 0 • 
trouble shooting specialistisch 0 0 • 
aanlopen nieuwe processen 0 0 • 
ondersteunen bij procesverbeteringen 

en -vernieuwingen 0 • 
verbeteren bestaande specificaties 0 • 

Systeembeheer/Automatisering 

ontwikkelen en beheren informatie-

systemen 0 0 0 • 
implementatie van informatiesystemen 0 • 
opleiden van gebruikers 0 • 
organiseren en beheren databanken 0 • 
bewaken in- en uitgaande informatie 0 • 

Sociale zaken/Opleidingen 

werven, selecteren en ontslaan 

medewerkers 0 0 • 
beheer beoordelingen 0 0 • 
promotie- en loopbaanbeleid bewaken 0 0 0 • 
beheren salariering (•) *)4 • 
sociale en conflictbegeleiding (•) *)5 • 
ondersteuning bij hanteren CAO (•) *)1 • 
opleiden o• 0 • 
sociale begeleiding 0 • • 
bewaken arbeidsomstandigheden 0 o• • 
ondersteunen bij organisatiever-

nieuwingen 0 o• 0 • 
functiewaardering 0 • 

Organisatie & Efficiency 
berekenen van normen en tarieven 0 0 • 
ondersteunen bij opstellen begroting 0 0 • 
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kostprijscalculaties 0 0 • 
bedrijfseconomische ondersteuning 

bij vernieuwingen en 

verbeteringen 0 0 • 
ondersteunen bij de analyse van de 

financiële resultaten 0 • 
berekenen rendementen 0 • • 
ondersteunen bij opstellen lay out 0 • • 
opstellen van budgetten 0 0 o• • 
bewaken kapitaalsinvesteringen (•) *)4 • 
bijhouden grootboek (•) *)4 • 
opstellen jaarrekening 0 • 
beheren kas/bank 0 • 
personeelsadministratie (•) *)4 • 
opstellen resultaatrekening (•) *)4 • 
waarderen voorraden (•) *)4 • 
afhandelen fiscale zaken 0 • 
beheren financiële informatie (•) *)4 • 
publicatie gegevens (•) *)4 • 
subsidieaanvragen 0 • 
registratie produktiegegevens 0 0 • • 

Verklaring symbolen 

• = allocatie in de uitgangssituatie 

o = allocatie op grond van de effectiviteitscriteria 

( •) = allocatie op grond van de effectiviteitscriteria, maar de activiteit is hera l loceerd op grond 

van de efficiency-criteria 

* = uiteindelijke herallocatie op grond van efficiency-criteria 

)1 = herallocatie op grond van beperkte beschikbaarheid specialisme 

)2 = herallocatie op grond van beperkte mogelijkheden ruimte en apparatuur 

)3 = herallocatie op grond van beperkte beschikbaarheid apparatuur 

)4 = herallocatie op grond van koppelingen geautomatiseerde apparatuur 

)5 = heratlocatie op grond van noodzakelijke onafhankelijkheid van specialisme 
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Cu rricu 1 urn vitae 

Pierre van Amelsvoort werd op 11 november 1957 geboren te Boxtel. Hij behaalde in 1976 

het VWO-diploma aan het Jacob Roelands Lyceum te Boxtel en ging Bedrijfskunde studeren 
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sociotechnische theorie. In de laatste twee jaren van zijn studie koos hij als specialisatie de 

sociotechniek. Bij IHC Holland in Kinderdijk werd het afstudeeronderzoek uitgevoerd. In dit 

onderzoek werd een sociotechnische analyse van het scheepsbouwproces uitgevoerd. Mede 
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reau. Daar raakte hij betrokken bij een aantal organisatieveranderingsprocessen. 
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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Het vergroten van de bestuurbaarheid van 
produktie-organisaties 



Een onderneming met een organisatiestructuur die gebaseerd is op maximaal 
mogelijke arbeidsdeling, kan flexibel zijn mits de cultuur gekenmerkt wordt door 

een sterke gemeenschappelijke doelgerichtheid, openheid e~ externe gericht
heid. 
- dit proefschrift, hoofdstuk 7 

Il 

Organisaties met een sterke centrale besturing worden in een snel veranderende 
omgeving in feite bestuurd 'op hoop van zegen'. 
- dit proefschrift, hoofdstuk 1 en 4 

111 

Bij traditionele organisatie-ontwerpprincipes wordt het (besturings)vermogen van 
medewerkers onderschat en het besturingsvermogen van leidinggevenden over
schat. 
- dit proefschrift, hoofdstuk 1 en 4 

IV 

Dat hulp- en stafdiensten taken vervullen die specifieke deskundigheid vereisen 
en moei lijk overdraagbaar zijn naar medewerkers in de produktie, is een misver
stand dat de overgang van de efficiênte naar de flexibele onderneming blokkeert. 
- dit proefschrift, hoofdstuk 5 

v 
Actuele definities van logistiek hebben mede betrekking op de organisatie van het 
primaire proces. Daardoor worden de raakvlakken tussen logistiek en de socio
technische theorie steeds groter. Kruisbestuiving van beide benaderingen zal de 
ontwikkeling van één bedrijfskundige theorie stimuleren. 
Bertrand, }. W.M., Logistieke beslissingen in de bedrijfsvoering, Bedrijfskunde 

1988/1. 



VI 

De opvatting dat een bureaucratische organisatie uitsluitend op participatieve 
wijze in een flexibele organisatie te veranderen is, getuigt van gebrek aan inzicht 
in het functioneren van bureaucratische organisaties. 

VII 

Adviesbureaus en automatiseringsbedrijven die bestaan van 'body shopping' 
zouden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven moeten staan als uitzendbu
reau en zouden in de toekomst hun tarieven naar beneden dienen aan te passen. 

VIII 

De gangbare praktijk om organisatie-adviseurs aan de hand van het aantal 
declarabele dagdelen te beoordelen is evenmin valide als het beoordelen van 
wetenschappelijk medewerkers aan de hand van het aantal publicaties. 

IX 
Wetenschapswinkels die gesponsord worden door grootschalige bedrijven ver
loochenen hun oorspronkelijke doelstelling. 

x 
De kunst van het management is niet toepasbaar op het management van kunst. 

XI 
De kwalificatie 'Naar Japan Geweest' (NJG) geeft in de praktijk ten onrechte een 
status die vergelijkbaar is met die van een academische titel (drs. of ir.). 

P.J.L.M. van Amelsvoort Eindhoven, 3 juli 1992 


