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0.0 VOORWOORD 

De methodologie van ontwerpgericht onderzoek staat volop in de belangstel

ling. Ook in het programma van het TAO-industriekluster neemt het een 

belangrijke plaats in. Dit onderwerp was eerder onderdeel van een PAO-kursus 

van AIO's bij het MERIT te Maastricht. 

Dit verhaal past in een reeks die wordt geschreven ten behoeve van het 

onderzoeksstimuleringsprogramma Technologie, Arbeid en Organisatie (TAO) 

In working paper 1 (Van Eijnatten, 1988) werd ontwerpgericht onderzoek 

gedefinieerd en methodologisch verankerd. In working paper 2 (dit paper) 

wordt op basis van de empirische en regulatieve cyclus de modelcyclische 

grondfiguur van ontwerpgericht onderzoek nader uitgewerkt. 

Dit verhaal wil evenals het vorige een konkrete handreiking bieden aan 

junior-onderzoekers en studenten om te komen tot beter verantwoorde onder

zoeksdesigns. Het probeert ordening en inzicht aan te brengen door een sterk 

gesimplificeerde en schematische presentatie van elementaire methodologische 

zaken. 

Eventuele op- en aanmerkingen op inhouden redaktie worden zeer op prijs 

gesteld. 

Eindhoven, 19 januari 1989 

Dr. Frans M. van Eijnatten 
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1.0 INLEIDING 

Methodologie is binnen het wetenschappelijk bedrijf meestal omgeven met een 

aureool van onaantastbaarheid. Verhandelingen terzake ademen meer dan eens 

een sfeer van complexiteit in het kwadraat. Hoewel verhalen over methodolo

gie het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heten te ondersteunen, zijn 

deze in feite vaak hoogstandjes van polemiek en hebben ze een overdreven 

onderbouwend en verdedigend karakter. Hierdoor worden de feitelijke onder

zoekers afgeschrikt, ze hebben aan zo'n diskussie niets. Natuurlijk is een 

zorgvuldig gevoerde methodologische diskussie onontbeerlijk voor de kwali

teitsbewaking van het wetenschappelijk bedrijf, en dient deze op nivo voort

gezet te worden. 

Daarnaast is er echter een groeiende behoefte aan meer konkrete richtlijnen 

voor de praktische wetenschapsbeoefening "op de vloer". 

Dit artikel beoogt op een meer gebruiksvriendelijke manier en stellenderwijs 

een aantal konkrete methodologische richtlijnen te geven voor onderzoekers 

in de arbeids- en bedrijfskunde. vaak overheerst daar een wat enigzins 

rigide kijk op wat wetenschap wel en niet is. De zogenoemde "empirische 

cyclus" van De Groot (1961) gold tot voor kort als de enige zaligmakende weg 

waarlangs tot wetenschappelijke resultaten gekomen kon worden. Sinds een 

aantal jaren wordt steeds openlijker gediskussieerd over de voor- en nadelen 

van deze methodologische grondfiguur van wetenschappelijke kennisproduktie. 

Met name in de arbeid- en bedrijfskunde, maar zeker ook in de klinische 

diagnostiek worden vraagtekens bij de empirische cyclus gezet: plaatst men 

steeds vaker kunde naast kennis als ideaal, en ontwerpen naast verklaren als 

doel. 

Langzaam maar zeker nuanceert zich het methodologische landschap. Sinds ruim 

een decennium alweer beschikken we ook over de zogenoemde "regulatieve 

cyclus" van VanStrien (1975) als methodologische grondfiguur van het we

tenschappelijke handelen/advies. 

Dit artikel plaatst deze nieuwe grondfiguur tegenover de oude, maakt een 

vergelijking en komt zodoende als een soort synthese, uit op de kenniscyclus 

van ontwerpgericht onderzoek. 
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2.0 HET WETENSCHAPPELIJK PRODUKTIEPROCES 

Onlangs heeft vanStrien (1986) een overzicht gegeven van vormen van we

tenschappelijke theorievorming (zie tabel 1). Opvallend daarbij is de 

genuanceerdheid van opvatting met betrekking tot wetenschappelijk werk. 

Binnen zowel de meer kwantitatieve statistische, op wetten gerichte 

benadering als binnen de meer kwalitatieve klinische, op inzichten gerichte 

aanpak onderscheidt hij wetenschappelijke theorievorming op drie nivo's: het 

algemene (N=~> nivo A, het specifieke (N=K), op kategorieën gerichte, nivo 

B, en het unieke (N=1,2,3), op het individuele geval gerichte, nivo c. 
Even afgezien van de esoterische benamingen die Van Strien aan de diverse 

afzonderlijke kategorieën geeft, stijgt deze typologie ver uit boven de tot 

voor kort gebruikte dichotomieën zoals harde versus zachte kennis etc., die 

ernaar tendeerden, dat alleen kwantitatieve statistische modellen van nivo A 

wetenschappelijk in de strikte zin des woords waren. Het is de verdienste 

van Van Strien geweest, dat hij de diskussie over wat wetenschappelijke 

kennis is er wat niet, een heel eind verder heeft geholpen. Zeker binnen de 

Bedrijfskunde, waar verschillende wetenschappelijke vakdisciplines op regu

liere basis samenwerken, kan deze bijdrage het nut van ieders inbreng binnen 

een probleemgerichte benadering verduidelijken. 

3.0 MODELCYCLI: VERKLAREN VERSUS ONTWERPEN 

Wetenschappelijke produktieprocessen dienen te verlopen volgens strikte 

regels en via nauwkeurig vastgelegde faseringen: de modelcycli. We bespreken 

hieronder kort twee van de meest bekende modelcycli: de empirische en regu

latieve cyclus. 

3.1 De empirische cyclus 

De empirische of predictieve cyclus van het theoretische denken werd ontwik

keld door De Groot (1961) en bestaat uit de volgende vijf fasen (zie ook 

figuur 1): 

1. observatie; 

2. inductie; 

3. deductie; 

4. toetsing; 

5. evaluatie. 
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Voor de uitwerking van deze vijf fasen hebben we gebruik gemaakt van de oor

spronkelijke publikatie van De Groot (1961). 

-In de fase van het observeren (1) beschouwt men de werkelijkheid. Men 

verzamelt empirisch feiten-materiaal en groepeert dit. Bovendien vormt men 

allerlei impliciete hypothesen: men vermoedt en veronderstelt verbanden, 

die op hun beurt weer de observatie sturen. 

- In de fase van de inductie (2) worden (sommige van) deze veronderstellin

gen ook feitelijk geformuleerd als hypothesen. De term "induceren" kan 

worden omschreven met "het generaliseren van algemene verbanden uit waar

genomen verbanden". Wat men doet, is de persoonlijke ideeën omtrent samen

hangen omvormen tot meer algemeen geldende stellingen, de hypothesen. 

- In de fase van de deductie (3) worden uit deze hypothesen concrete kontro

leerbare voorspellingen afgeleid, waaraan de hypothesen feitelijk kunnen 

worden getoetst. De term "deductie" betekent letterlijk "afleiden". Dit is 

ook de fase van het "meetbaar" maken van de begrippen , zodat men precies 

kan nagaan of de gedane voorspelling ook werkelijk uitkomt. 

- In de fase van de toetsing (4) wordt bij nieuw empirisch materiaal nage

gaan of de voorspelling uitkomt en of de uitkomst de hypothese onder

steunt. 

- In de fase van de evaluatie (5) wordt de balans opgemaakt voor wat betreft 

de resultaten van de toetsing in verband met de gestelde hypothese, en 

wordt de waarde ervan bepaald voor de theorie. Nieuwe hypothesen voor 

nader onderzoek worden gevormd, waarmee de volgende cyclus kan worden 

ingegaan. 

Een belangrijk kenmerk van de empirische cyclus is het verklarende karakter 

ervan: men toetst middels voorspellingen of de hypothese/de theorie houdbaar 

is. Men is voortdurend bezig met het generaliseren van (wetenschappelijke) 

uitspraken (vergelijk figuur 2). Men maakt daarbij de veronderstelling dat 

een theorie die goed voorspelt, tevens goed zal verklaren. 

Een ander kenmerk van de empirische cyclus is de aard en plaats van de 

theorie. De theorie is vaak aspektmatig van aard, omdat zij voortkomt uit 

methodengerichte vakspecifiek analyse van de werkelijkheid. Daarnaast wordt 

de theorie in de empirische cyclus voornamelijk als vertrekpunt gebruikt 

voor het doen van generaliserende wetenschappelijke uitspraken. Het doel is 

primair het verklaren van verschijnselen. 
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3.2 De regulatieve cyclus 

De regulatieve of ontwerpcyclus van het probleemgerichte praktijkdenken werd 

ontwikkeld door VanStrien (1975) en bestaat uit de volgende vijf fasen (zie 

ook figuur 3): 

1. probleemstelling; 

2. diagnose; 

3. plan; 

4. ingreep; 

5. evaluatie; 

Voor de uitwerking van deze vijf fasen hebben we gebruik gemaakt van de oor

spronkelijke publikaties van vanStrien (1975;1986). 

In de fase van de probleemstelling (1) is de konstatering dat er iets mis 

is, of een vraag/klacht van een kliënt, aanleiding tot het formuleren van 

een globale (wetenschappelijke) probleemstelling. 

- In de fase van de diagnose (2) komt men tot een analyse van de situatie, 

gebruikmakend van de beschikbare theorie. Symptomen en oorzaken worden 

onderscheiden. 

- In de fase van het plan (3) wordt het advies opgesteld, teneinde het 

gesignaleerde en gediagnostiseerde probleem op te lossen. Ronkrete 

maatregelen worden voorgesteld om de situatie te verbeteren. 

- In de fase van de ingreep (4) wordt het voorgestelde plan uitgevoerd c.q. 

de verandering daadwerkelijk aangebracht. Bij deze fase spreekt men ook 

wel van implementatie. 

In de fase van de evaluatie (5) worden de effekten van de ingreep ge

evalueerd in het licht van het plan en de oorspronkelijke probleemstel

ling. Hieruit kan een nieuwe probleemstelling volgen, waarmee een volgende 

cyclus kan worden ingegaan. 

Een belangrijk kenmerk van de regulatieve cyclus is het ontwerpkarakter 

ervan: men grijpt daadwerkelijk in op de bestaande situatie en past die 

aan. Men máákt dus als het ware nieuwe realiteit: men is bezig met we

tenschappelijk gestuurde handelingen (vergelijk figuur 4). 

Een ander kenmerk van de regulatieve cyclus is de aard en de plaats van de 

theorie. De theorie is hier meer integraal van aard, omdat zij voortkomt 

uit een probleemgerichte benadering van de werkelijkheid. Daarnaast wordt 
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de theorie in de regulatieve cyclus vooral als sluitstuk beschouwd van het 

uitvoeren van wetenschappelijk gestuurde handelingen. VanStrien (1986) 

gebruikt hiervoor de term "praktijktheorie". 

Vanwege het onderwerp van dit artikel, willen we nog wat verder ingaan op 

de regulatieve cyclus. Een nadere analyse leert, dat er enerzijds twee 

fasen te onderkennen zijn waarin kennis domineert, en anderzijds twee 

fasen onderscheiden kunnen worden waarin vooral de kunde op de voorgrond 

treedt (vergelijk figuur 5). De laatste fase evalueert beide delen. 

- Tijdens het "diagnostische deel" van de regulatieve cyclus (fase 1 en 2) 

vormen theoretische kennis en inzichten de belangrijkste hulpmiddelen voor 

het suksesvol doorlopen van de fasen. Een toegespitste modelmatige en 

inhoudelijke analyse speelt hier een belangrijke rol. Het maken van een 

goede probleemstelling en het stellen van een juiste diagnose vraagt om 

een op het specifieke geval gerichte aanpak. In paragraaf 3 hebben we dit 

met theorienivo C aangeduid. Men kan desgewenst de hulp inroepen van de 

literatuur waarin meestal op theorienivo B aanknopingspunten te vinden 

zijn. 

- Tijdens het "therapeutische deel" van de regulatieve cyclus (fase 3 en 4) 

vormen veranderingskundige kennis, receptuur en kundes (vaardigheden) de 

belangrijkste hulpmiddelen voor het suksesvol doorlopen van de fasen. Een 

goed doortimmerd advies en een planmatige interventie vraagt ook hier om 

een "tailor made" aanpak (theorienivo C). De literatuur kan hier op kate

gorieel nivo (theorienivo B) ondersteuning leveren. 

- Tijdens het "evaluatieve deel" van de regulatieve cyclus (fase 5) vormen 

regels over een juiste beroepsuitoefening de basis om kennis- kunst- en 

keuzefouten te evalueren. Beroepsverenigingen kunnen klachten over de 

beroepsuitoefening desgevraagd door een commissie laten behandelen. 

3.3 Vergelijking 

Voor het goede begrip worden beide modelcycli onderling vergeleken. Er zijn 

een aantal duidelijke overeenkomsten en verschillen te onderscheiden. 

Een voor de hand liggende overeenkomst tussen beide is het cyclisch karak

ter: elk eind van een cyclus kan men zien als het begin van een volgende. 

Zowel bij de empirische als bij de regulatieve cyclus is de overgang van de 
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vorige naar de volgende cyclus identiek: vanuit een evaluatie komt men 

opnieuw tot observatie. Daartussen bevindt zich de theorie. 

Er zijn ook een aantal verschillen te konstateren: 

- De empirische cyclus is vooral kennisgericht, de regulatieve cyclus vooral 

handelingsgericht. 

De empirische cyclus is gericht op toetsing van voorspellingen die worden 

gedaan op basis van een bestaande theorie. De primaire funktie van de 

theorievorming is verklaring. De regulatieve cyclus is gericht op 

ontwerpen van nieuwe werkelijkheid op basis van een probleemdiagnose. De 

primaire funktie van de theorievorming is vormgeving. 

- Bij de empirische cyclus vormt de theorie het startpunt van de cyclus, bij 

de regulatieve cyclus het eindpunt van de cyclus. 

- Bij de empirische cyclus grijpt men niet in op de werkelijkheid (afstan

delijke werkwijze van de onderzoeker), bij de regulatieve cyclus wel 

(betrokken werkwijze van de onderzoeker). 

4.0 DE GRONDFIGUUR VAN ONTWERPGERICHT ONDERZOEK 

Uit de beschrijving en nadere analyse van de empirische en regulatieve 

cyclus kwamen een aantal overeenkomsten en verschillen naar voren. Opvallend 

daarbij is dat de beide modelcycli nogal op zichzelf lijken te staan. Het 

ligt immers voor de hand, dat beide op de een of andere manier aan elkaar te 

knopen zijn; kennis en handelen dienen elkaar te versterken bij ontwerpge

richt onderzoek. Een reden voor deze gespletenheid kan het duidelijke ver

schil in doelstelling zijn: wetenschappelijke kennisontwikkeling versus 

wetenschappelijk handelen. 

Bij de nadere analyse van de regulatieve cyclus bleek echter, dat deze op 

zichzelf weer uit een kennisdeel en een handelingsdeel bestaat: de empi

rische cyclus zit als het ware onder de eerste twee stappen van de regula

tieve cyclus, op een lager aggregatienivo. 

Aldus doorredenerend, komt men uit op een kombinatie van empirische en 

regulatieve cyclus als methodologische grondfiguur voor ontwerpgericht 

onderzoek (zie figuur 6). Deze cyclus is recentelijk voorgesteld door Den 

Hertog (1988). Daarbij is de regulatieve cyclus duidelijk bovengeschikt, de 

empirische meer ondergeschikt. 

In de eerste fasen van de ontwerpgerichte cyclus domineert de diagnose van 

de huidige praktijk en het bepalen van een globale veranderingsrichting. 
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Bij deze analyse kan de bestaande literatuur als uitgebreid kennisbestand 

tot ondersteuning dienen. Algemene theorieën (ook die tot stand kwamen 

binnen de empirische cyclus) kunnen de probleem-analyse sturen en ideeën 

voor oplossingen genereren. 

In de latere fasen van de ontwerpgerichte cyclus domineert het ontwerpen van 

een gewenste praktijk. Het feitelijke plan voor aktie komt tot stand op 

basis van keuze uit een (vanuit de ontwerppraktijk verkregen) veranderkundig 

bestand van receptuur. Persoonlijke vaardigheden voor het kunnen doorvoeren 

van de veranderingen spelen daarnaast ook een belangrijke rol. 

De ontwerpgerichte cyclus vormt aldus een synthese van theoretische ken

nisproduktie, praktijkgerichte receptuur- ontwikkeling en veranderkundige 

vaardigheden. Dit is de grondfiguur van ontwerpgericht onderzoek. Het toont 

als zodanig het subtiele evenwicht van verklaring en vormgeving, dat aktie

onderzoek kenmerkt. 

5.0 EEN BEKNOPTE CASE-ILLUSTRATIE 

Ter illustratie van de wijze waarop ontwerpgericht onderzoek in de praktijk 

verloopt, volgt hieronder een beknopte case-illustratie. Als voorbeeld is 

een "kwaliteit van de arbeid"-projekt gekozen, waarbij in een vrachtwagen

fabriek de eind-assemblage van trucks werd gereorganiseerd van "gedreven 

lijn" naar een stelsel van relatief autonoom funktionerende assemblage

cellen van de slechte produktkwaliteit. In het kader van kontrakt-onderzoek 

was de auteur in 1986 als projektleider betrokken bij dit projekt. 

Op grond van een vraag om ondersteuning, afkomstig van de plantmanager van 

de desbetreffende truckfabriek, vond een vooronderzoek plaats. Daarin werd 

het probleem, de produktkwaliteit, aan een grondig onderzoek onderworpen. 

Uit de diagnose, die op basis van een situatieanalyse en na raadplegen van 

literatuur samen met de gebruikers werd gemaakt, kwam naar voren dat de 

funktionele organisatie en werkverdeling als hoofdoorzaak moest worden 

aangewezen. Opnieuw in nauwe samenspraak met de gebruikers, werd een plan 

voor reorganisatie opgesteld en uitgevoerd. Dit kwam neer op het ontwerp en 

de invoering van een stelsel van produktiecellen. Tegelijkertijd werden in 

onderling overleg tussen onderzoekers en stafdiensten ouput-indicatoren 

ontwikkeld om de organisatieverandering te kunnen evalueren in het licht van 

de probleemstelling. 
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De rapportering van dit ontwerpprojekt is zeer nauwgezet uitgevoerd. Er zijn 

een aantal bedrijfsrapporten gemaakt, die niet openbaar zijn. Daarnaast is 

een uitvoerige wetenschappelijke rapportage gepleegd. Er is zowel een 

wetenschappelijk afstudeerverslag gemaakt met betrekking tot de formering 

van produktiecellen (vergelijk Hendriks, 1986), en groepsvormingsprocessen 

tijdens de invoering ervan (vergelijk Desmares, 1987) , als de ontwikkeling 

van prestatie-indicatoren ten behoeve van de cellen (vergelijk Van Berkel, 

1987), en de organisatie van het materiaalbeheer rondom de nieuw gevormde 

cellen (vergelijk Van Roy, 1988). Daarnaast zijn er twee globale 

overzichts-artikelen gemaakt over de ervaringen bij dit her-ontwerpprojekt 

(vergelijk van Eijnatten et al., 1986; Van Eijnatten et al.,1987). Het 

laatste artikel is ter illustratie als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

Daarin vindt de geïnteresseerde lezer nadere bijzonderheden. 

Er is nog veel werk te verrichten met betrekking tot het "hoe" van 

ontwerpgericht onderzoek. Collega-onderzoekers worden nadrukkelijk 

uitgenodigd om daadwerkelijk deel te nemen aan de uitbouw van een 

ontwerpgerichte methodologie 
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ERVARINGEN MET HET FORt>'IEREN VAN PRODUCKTIE-CELLEN IN EEN TRUCK-EIND
ASSEMBLAGE-FABRIEK. 

Dr. F.M. van Eijnatten, Drs. J.J. Buyse, Drs. H.J. Hendriksen Dhr. J.G.W. 
Desmares *) 
Preprint © maart 1987 
KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep, vakgroep Psychologie van Arbeid en Organi
satie, Psychologisch Laboratorium, Katholieke Universiteit Nijmegen. 

SAMENVATTING 

In een vrachtwagenfabriek werd door de KWO-Onderzoeks- en Adviesgroep in 
het kader van kontraktresearch in 1986 gewerkt aan een "Kwaliteit van de 
Arbeid"-projekt, waarbij de eindassemblage van trucks werd gereorganiseerd 
van "gedreven lijn" naar een stelsel van relatief autonoom funtionerende 
assemblage-cellen. Beschreven worden de ervaringen die zijn opgedaan met 
het formeren van deze zogenoemde Pseudo-Autonome Groepen (PAG's). 
Allereerst worden achtergronden geschetst: de setting en de probleemschets 
passeren de revue. Daarna wordt de vraag vanuit de praktijk toegelicht. 
Centraal in deze bijdrage staat de aanpak van het projekt: fasering en 
werkwijzen worden uitgebreid beschreven; ervaringen bij de projektuitvoe
ring worden toegelicht. 
Het geheel van de projektaanpak wordt geplaatst in de meer algemene kon
tekst van het holistisch handelen. Gesteld wordt dat in tegenstelling tot 
holistisch denken praktijktheorieën om integraal te handelen, nog nagenoeg 
ontbreken. In het verlengde hiervan worden nieuwe vragen aan de wetenschap 
geformuleerd. 

*) Met dank aan Drs. G.J. Keijsers, Mw. A.J.L.M. van Berkel en Dhr. A.P.J. 
Delleman voor hun bijdrage in de tweede helft van het projekt. 
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ERVARINGEN MET HET FORMEREN VAN PRODUKTIE-CELLEN IN EEN TRUCK-EIND
ASSEMBLAGE-FABRIEK. 

F.M. van Eijnatten, J.J. Buyse, H.J. Hendriks & J.G.W. Desmares. 

1. INLEIDING 

Regelmatig is de laatste jaren vanuit verschillende richtingen gepleit 
voor een meer holistische benadering van organisaties en voor een meer in
tegrale (multi- of interdisciplinaire) aanpak van sleutelproblemen (Van Dijck, 
et al, 1980; Van Assen en Den Hertog, 1981; Weick, 1982; Timmerman , 1983; 
Kern en Schumann, 1985; Binsbergen, 1985; Van Gils, 1986). In de praktijk 
gaat het zelden om vraagstukken die betrekking hebben op duidelijk te iso
leren aspekten van de organisatie. De huidige kernproblemen (flexibiliteit, 
beheersbaarheid en kwaliteit van de arbeid) doordringen de hele organisa-
tie. 
Hoewel Van Gils (1986, p. 477) stelt dat de uitwerking en onderbouwing van 
holistisch denken nog in de kinderschoenen staat, mag daaruit niet worden 
gekonkludeerd dat daarmee een toepassing in de praktijk onmogelijk zou zijn. 
Integendeel, inhoudelijke filosofieën zijn thans in voldoende mate beschik
baar. 
Vele auteurs hebben in het Nederlandse taalgebied in de afgelopen periode 
specifieke bijdragen aan de totstandkoming van een systeembenadering ge
geven (De Sitter, 1974; Eyzenga, 1975; In 't Veld, 1978/1983; Kramer en 
De Smit, 1979; De Leeuw, 1982; Hartman en Roos, 1982/1983; Van Eijnatten, 
1985; Keijsers, 1986; Buyse, 1987). Holistisch denken is klaarblijkelijk 
gemeengoed aan het worden. 
Datzelfde kan men niet zeggen van het holistisch handelen. 
Waar momenteel dringendbehoefte aan bestaat, zijn integrerende beleidsmo
dellen voor het management, en aan praktijktheorieën om het integraal han
delen feitelijk te sturen (Van Strien, 1986). 
Dit paper wil een bijdrage leveren aan het tot stand komen van zo'n prak
tijktheorie. Verslag wordt gedaan van de opzet en uitwerking van een meer 
integrale organisatieverandering binnen een truck-eindassemblage-fabriek. 
Vanuit deze aktie-gerichte opstelling willen we tevens komen tot het for
muleren van de nieuwe fundamentele vragen die aan 'de wetenschap' ter be
antwoording dienen te worden voorgelegd. 
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2. ACHTERGROND 

2.1. Setting 

De hierna te beschrijven organisatieverandering vond plaats in de eind
assemblage-hal van een Nederlandse vrachtautofabriek. Een groot aantal 
verschillende typen middelzware en zware bedrijfswagens, alsmede bus
chassis, worden daar geassembleerd in een gekompliceerde produktmix op 
één en dezelfde voortgetrokken lijn, welke fysiek uit drie afzonderlijke 
stukken bestaat. Bij hun gang door het montageproces worden de chassis 
derhalve tweemaal ofwel rechtstreeks van het ene lijnstuk naar het andere 
getakeld, ofwel tijdelijk in een bufferpositie geplaatst. Na geheel ge
assembleerd te zijn, vindt bij het verlaten van het derde lijnstuk een 
remmentest plaats, en wordt met de voertuigen een proefrit gemaakt. Ten 
slotte worden in een afleverwerkplaats eventueel gevonden fouten en ge
breken hersteld en de trucks en bus-chassis voor levering aan de klant ge
reed gemaakt. 
De opbouw van het hiervoor globaal geschetste eind-assemblage-proces kan 
men typeren als een zuivere lijnstruktuur (De Sitter et al, 1986). Pro
duktvarianten passeren in een vaste volgorde dezelfde stations. Herhaal
arbeid met relatief korte cyclustijden kenmerken het assemblagewerk dat 
sterk is opgesplitst. Funkties als werkvoorbereiding, assemblage-toeleve
ring, kontrole en onderhoud zijn gescheiden bij verschillende afdelingen 
neergelegd. 
Aan de feitelijke assemblagelijn werken in totaal ruim 400 produktiemede
werkers in twee ploegen. Zo'n zestig procent van dit aantal werkt op de 
eerste t\'Jee lijnstukken, chassislijn I en II genoemd. 

2.2. Probleemschets 

De truckfabriek kampt met typische problemen die kleven aan het assemble
ren in een zuivere lijnopstelling: de produktkwaliteit laat te wensen over, 
de doorlooptijden zijn te lang, en de kwaliteit van het werk in de assem
blage vindt men met het oog op de toekomst te laag (vergelijk blok 1). 
Wat betreft doorlooptijd en produktkwaliteit: deze staan enerzijds onder 
druk doordat alle onderdelen en subassemblies die worden aangekocht of in 
andere delen van het bedrijf worden vervaardigd, in de eindassemblage samen-
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komen. De fouten die elders werden gemaakt (k'f1aliteit en levertijd) 
kumuleren hier. Anderzijds is de kwaliteit en doorlooptijd van de eind
assemblage zelf door de eerder genoemde, stringente funktiescheiding en 
-splitsing niet optimaal. Als gevolg hiervan dient in de afleverwerk
plaats veel tijd en kapaciteit besteed te worden aan reparatie, en toe
voegen van ontbrekende delen. Bovendien zijn hierdoor veelvuldige wij
zigingen in de planning nodig, waardoor een normale procesgang nog meer 
wordt verstoord. 
Wat de kwaliteit van de arbeid betreft: tegen de achtergrond van een 
stijgende scholingsgraad en een verhoogd aspiratienivo van de gerekruteerde 
populatie, voorziet men bij ongewijzigd beleid een bezettingsprobleem. 
De aantrekkelijkheid van de thans aangeboden arbeidsplaatsen aan de as
semblagelijn loopt langzaam maar zeker terug. Zoals gezegd, het meest 
kenmerkende van de huidige situatie is een ver doorgevoerde taaksplitsing 
op individueel nivo en een vrijwel volledige ontkoppeling van uitvoering 
en overige taken. In een dergelijke situatie kan de betrokkenheid van het 
assemblage-personeel niet anders dan laag zijn (vergelijk blok 1). 

3. DE VRAAG VANUIT DE PRAKTIJK 

3.1. Achtergrond 

De vraag die door de plantmanager van de desbetreffende truckfabriek aan 
onze onderzoeks- en adviesgroep werd voorgelegd, hing rechtstreeks samen 
met bovengenoemde problemen, en kwam erop neer inhoudelijk en procedureel 
ondersteuning te verlenen bij het omvormen van de funktionele organisatie 
tot een stelsel van relatief zelfstandig funktionerende eenheden, cellen 
genoemd. Deze organisatievorm had genoemde plantmanager eerder in een 
vroegere funktie in een andere fabriek van hetzelfde bedrijf met sukses 
ingevoerd. Aanzienlijke verbeteringen waren gerealiseerd, zowel ten aan
zien van de kwaliteit van het werk (taakinhoud, werkaspekten) als ten 
aanzien van de kwaliteit van de organisatie (output op groeps- en fabrieks
nivo). Gestimuleerd door bovengenoemd sukses, zocht de plantmanager van de 
truckfabriek de oplossing voor genoemde problemen allereerst in een inte
gratie van systeemfunkties op groepsnivo middels de gefaseerde inplemen
tatie van een celstruktuur (zie blok 1). 
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Het cellenprojekt: de theoretische aanzet 

De te lage kwaliteit van de arbeid van de uitvoerende taken 
is eerst en vooral toe te schrijven aan de te stringente 
scheiding van de verschillende systeemfunkties. De kwali
teitsproblemen zijn voor een groot deel op precies dezelfde 
oorzaak terug te voeren. Door de scheiding van uitvoer, kwa
liteitskontrole, kwaliteitsherstel en het vermogen om ver
beteringen in het arbeidsproces aan te brengen, is het sys
teemvermogen om lokaal de kwaliteit van de (deel-)assembla
ge te beheersen, te laag. Ook de hoeveelheid en de aard van 
de mogelijkheden om kwaliteitsgebreken in toegeleverd mate
riaal op te vangen, wordt sterk gereduceerd door scheiding 
van (systeem-)funkties. Een direkte koppeling tussen toe
leveranties en gebruiker ontbreekt, zowel in voorwaarts
koppelende als in terugkoppelende zin. Dit alles overziend, 
is er alle reden om naar integratie van systeemfunkties, 
m.a.w. naar zelforganisatie (Van Gils, 1986) te streven. 

Blok 1: Het cellenprojekt: de theoretische aanzet. 
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3.2. Vraag naar ondersteuning 

De konkrete vraag die de bedrijfsleider van de truckfabriek aan de 
auteurs stelde, was om in projektverband de vorming van produktiecellen 
te ondersteunen. Deze opdracht hield zowel inhoudelijke advisering als 
procesmatige assistentie met betrekking tot het celvormingsproces in 
(zie blok 2). Daarnaast sloeg de vraag ook op het co-managen van het 
organisatieveranderingsproces. 

3.3. Randvoorwaarden 

Als uitkomst van het onderhandelingsproces werd de eindverantwoordelijk
heid voor het projekt bij de plantmanager neergelegd. De auteurs fungeer
den dus als een soort 'ingehuurde' uitvoerende en stafkapaciteit. 
Als randvoorwaarde van technische aard gold de handhaving van de bestaan
de produktie-/assemblage-technologie, en de acceptatie van alreeds in 
gang gezette infrastrukturele wijzigingen daarvan (zie blok 3). 
Als randvoorwaarde van personele aard gold de handhaving van de bestaande 
bezetting, met de mogelijkheid tot uitbreiding ervan. 
Als randvoorwaarde van organisatorische aard gold dat het totale celvor
mingsproces niet meer dan êên jaar in beslag mocht nemen, terwijl op het 
middendeel van de lijn (aangeduid met chassislijn II) pas na 6 maanden 
begonnen kon worden in verband met een infrastruktuurwijziging. 

4. DE AANPAK VAN HET PROJEKT 

4.1. Het opzetten van een projektstruktuur 

Een zo transparant mogelijke projektstruktuur is ontworpen. In de eerste 
plaats hield dit een opzet voor informatie-voorziening in. De lijnmede
werkers werden van het projekt op de hoogte gebracht en gehouden via de zes
weekse centrale bijeenkomst met de bedrijfsleider, via de werkmeesters en 
(bij belangrijke beslissingen van het management) via korte schriftelijke 
mededelingen. De ~formatievoorziening naar leidinggevenden en staffunk
tionarissen verliep grotendeels via de verschillende overlegvormen en via 
nota's en notities. 
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Het cellenprojekt: zelf-organiserende eenheden 

Zelf-organiserende eenheden komen in de literatuur onder 
verschillende namen voor. Oe begripsomschrijving van de
ze innovatieve arbeidsstruktuur kan variëren van •compo
site• (Trist en Bamforth, 1951) en 'self managing' 
(Hackman, 1976) tot •semi-autonomous• (Lawler en Mohrman, 
1985) en 'autonomous work group• (Wall, et al, 
1986). Inhoudelijk verwijzen de verschillende auteurs 
steeds naar dezelfde basiskenmerken. Dit zijn: het in 
hoge mate zelf de eigen werkorganisatie bepalen, de feite
lijke teamsamenstelling en -training regelen, en - naar 
ons idee het meest centrale element - als groep verant
woordelijkheid dragen voor het afgeleverde werk. Zelf
bepaling, zelfmanagement en zelforganisatie zijn sleutel
woorden in dit verband. Wij gebruiken voor deze qrondvorm 
van de sociotechnische reorganisatie (Pasmore, et al, 1983) 
de naam Semi-Autonome Groep (SAG). 
Oe SAG is een ideaol-typische vorm van funktionele autono
mie, die niet onder alle omstandigheden realiseerbaar is. 
Beperkende randvoorwaarden kunnen o.a. worden opgelegd 
door de gebruikte technologie. In het onderhavige geval 
is bijvoorbeeld de produktvolgorde niet of nauwelijks meer 
te wijzigen zodra een produkt op de lijn ligt. Daardoor is 
de planningsvrijheid voor een zelf-organiserende eenheid 
verderop langs de lijn (vrijwel) afwezig. Iets soortgelijks 
geldt voor tempo-vrijheid, en voor mogelijkheden om ad hoc 
te overleggen. 

Blok 2: Het cellenprojekt: zelf-organiserende eenheden. 
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Het cellenprojekt: beperkt-funktioneel autonome eenheden 

Naast de ideaal-typische SAG kan een groep werkverbanden 
met beperkte funktionele autonomie worden aangeduid met 
de verzamelterm 'Pseudo-Autonome Groepen (PAG)' (Van 
Eijnatten, e.a., 1986). Door allerlei beperkende omstan
digheden is het in een PAG niet mogelijk om de basissys
teemfunkties uitvoeren, regelen en sturen rondom het pri
maire of hoofdproces volledig te integreren (vergelijk 
Van Eijnatten, 1986). In de literatuur zijn echter nauwe
lijks aanwijzigingen te vinden omtrent PAG's, noch ten 
aanzien van de vormgeving, noch ten aanzien van de wijze 
van inplementatie. Met de term Produktiecel of P-eel 
wordt een PAG aangeduid waarin de integratie van systeem
funkties alleen plaatsvindt m.b.t. de korte termijn. Een 
doorontwikkeling naar (ook) integratie van middenlange 
termijn-funkties is denkbaar. Komplementair aan de P-eel 
onderscheiden wij een Beheer- en Ondersteuningscel of 
B & O-cel. Hierin zijn met name de werkzaamheden rondom 
(niet: in) het primaire of hoofdproces gebundeld, zodat 
de integratie van systeemfunkties vooral de middenlange 
termijn-komponenten omvat. De vorming van B & O-cellen 
blijft in dit paper verder buiten beschouwing. 
De begripsbepaling van P- en B & O-cellen lag, evenmin 
als die van PAG's, aan het begin van het projekt vast. 
Het betreft hier een bijprodukt van de inhoudelijke 
ondersteuning bij de celvorming. De conceptuele afbake
ning van de begrippen verliep daarbij min of meer paral
lel aan de fysieke afgrenzing van de cellen. 

Blok 3: Het cellenprojekt: beperkt-funktioneel autonome 
eenheden. 
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De overlegstruktuur kon voor een deel worden vormgegeven binnen de 
bestaande kanalen. Beleidsmatige aspekten kwamen aan bod binnen een 
bestaande overlegvorm op het nivo van hoofden van dienst. De prak
tische aspekten werden besproken in het operationele stafoverleg, 
waarbinnen struktureel ruimte voor het cellenprojekt werd ingeruimd. 
Nieuwe overlegvormen werden opgezet op het nivo van de uitvoerenden 
en het eerste nivo leidinggevenden: het werkmeesteroverleg en het 
(strukturele) celoverleg • Ten behoeve van het celindelingsproces werd 
het celoverleg voorafgegaan door werkoverleg per lijndeel, voor de 
beide ploegen afzonderlijk. 
Een gedetailleerd verslag van de ervaringen met het opstarten en voeren 
van werkoverleg binnen het cellenprojekt wordt gegeven door Desmares 
(1987). 

Het KUN-projektteam bestond in de kern uit de vier auteurs (2 adviseurs/ 
supervisors, 2 uitvoerders/afstudeerders) in de tweede helft van het pro-
jekt uitgebreid met één adviseur en nog twee afstudeerders (zie noot op eerste blad) 
Tijdens het projekt waren zij opgenomen in de verschillende overlegvormen 
van de truckfabriek en participeerden aldus in multi-disciplinaire groe-
pen van staf- en lijnfunktionarissen. 

4.2. De fasering van het projekt 

Het formeren van de produktiecellen kan op vele verschillende manieren 
plaatsvinden. De te nemen stappen zijn echter in de tijd gezien steeds 
van eenzelfde opeenvolging. We onderscheiden de volgende 5 fasen: 

- fase 1: fysieke afgrenzing van de cellen. 
De dimensionering van de cellen is een multidisciplinair 
proces waarbij voortdurend theoretische en praktische 
kriteria tegen elkaar worden afgewogen. Het overleggen 
met de betrokken lijnmedewerkers is hiervan een essen
tieel onderdeel. In deze fase werd daartoe werkoverleg 
per lijndeel ingevoerd. 

- fase 2: personele bezetting/training. 
De volgende stap is het op sterkte brengen van de bezet
ting per cel, en waar nodig training en opleiding ver
zorgen. 
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- fase 3: opstarten van de cellen. 
Het feitelijk opstarten van de cellen dient als aparte 
fase te worden gezien. De medewerkers maken een inven
tarisatie van de beheersing van posten, stemmen een 
inleer- en roulatieschema daarop af, leren aan de hand 
van ADV- en snipperdag-organisatie om planningen te 
maken, en verzorgen de aanwezigheidsregistratie. 
In deze fase wordt het celoverleg opgestart en vormge
gegeven. 

- fase 4: zelfkontrole. 
In deze fase wordt in een multidisciplinair 'trial and 
error'-proces de zelfkontrole ingevoerd. De vormgeving 
van kwaliteitssignalering en -herstel binnen de cel 
valt onder de autonomie van de cel. In het werkmeesters
overleg vindt besluitvorming plaats over de grensover
schrijdende aspekten, zoals een uniform registratie
systeem voor manko's, onherstelbare fouten en dergelijke. 

- fase 5: opzetten van een intercelkoördinatiesysteem. 
In de vijfde fase wordt gewerkt aan een koördinatie- en 
informatiesysteem tussen de cellen. In de uiteindelijke 
vorm (welke eveneens door trial and error zal ontstaan) 
loopt alle regel- en stuurinformatie via dit systeem. 
Een onderdeel van deze laatste en moeilijke fase, is 
het inventariseren van de gewenste vorm en inhoud van 
informatie op verschillende aggregatienivo•s. Deze fase 
is binnen het projekt zeer kritisch omdat hierin als 
het ware de grenzen van de funktionele autonomie van de 
cellen worden vastgelegd. 

De fasering van het projekt is per lijndeel als boven beschreven verlopen, 
met dien verstande dat het projekt eerst op chassislijn I is gestart, 
enkele maanden later op chassislijn II,en na een half jaar op de eindlijn. 
Een en ander betekende dat chassislijn I voor elke fase proeftuin is ge
weest. 
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5. ERVARINGEN BIJ DE PROJEKTUITVOERING 

5.1. De planning van PAG's 

Bij het opstellen van een plan voor de vorming van P-cellen in de truck
fabriek is multi-disciplinair gewerkt op een wijze zoals wordt aangege
ven in tabel 1. Er was duidelijk sprake van een wisselwerking tussen au
teurs en bedrijfsfunktionarissen. De auteurs hebben voorstellen gedaan 
en tegenvoorstellen beoordeeld op basis van theoretische overwegingen. 
Medewerkers van de truckfabriek van vloer, lijn en staf hebben ook voor
stellen gedaan en tegenvoorstellen beoordeeld op basis van praktische 
overwegingen van haalbaarheid en werkbaarheid. Aldus werd in een weder
zijds iteratief proces van voorstellen doen, afwegen en selekteren uit
eindelijk naar een vanuit theorie ên praktijk acceptabel voorstel voor 
een P-celstruktuur toegewerkt. 
Een belangrijke afspraak in het projekt was echter, dat de definitieve 
keuze niet door de auteurs, maar door bedrijfsmedewerkers en lijn/manage
ment zou worden gedaan. 
Er was in het algemeen sprake van een langdurig ontwerp-/ontwikkelproces 
waarbij de wisselwerking tussen de verschillende disciplines (auteurs
psychologen, stafdiensten, lijn, gebruikers) tot uitdrukking kwam in een 
aaneenschakeling van voorstellen, keuzes en aanpassingen. Zoals tabel 1 
duidelijk illustreert, riep het ene voorstel daarbij als het ware het 
andere op. 
Wat betreft de inhoud komen de voorstellen voor P-celvorming neer op het 
(anders) leggen van systeem- of celgrenzen. Een groot aantal alternatieven 
werden daartoe ontwikkeld en beoordeeld (Van Eijnatten et al, 1986). 
De door partijen gedane voorstellen zijn alle op het gebruik van specifieke 
ontwerpkriteria onderzocht door Hendriks, die hierover elders in detail 
heeft gerapporteerd (Hendriks, 1986). Feitelijk heeft de wisselwerking tus
sen de auteurs en de medewerkers van de truckfabriek geresulteerd in de 
planning van 3 PAG's op chassislijn I en 5 PAG's op chassislijn II. 
Doorslaggevende faktoren bij de celbegrenzing van de 3 PAG's op chassislijn 
I zijn geweest: het zelf kunnen kontroleren van de produktkwaliteit (prak
tijkkriterium); bruto-groepsgrootte tussen 7 en 20 (praktijkkriterium); 
bestaande groepsverbanden handhaven (praktijkkriterium); roulatiemogelijk
heden (praktijkkriterium); mogelijkheden tot afwisselen van werk (praktijk
kriterium; Trist, 1981); beperkte geografische afstanden tussen medewerkers 
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(i CHASSISLIJN I 

!NIT!AT lEF KODE SOORT ALTERtiATIEVE~ TlJDSTl p 

AKllE A !i ' V I f wnot. 198.., 

i, wer~mees ters A + B Ole'Jw .tltt'J"IJdtH•t • • 6 

Z. KU Nij.,.9en c • 0 selekt1e.,. n•euw • • • • • 6 • ) 
E • F a!terndtle! 

l. voorkeur KU-Ni jalegen selektie • 7 • 8 

4. overleg werkmeesters selek!.H? • • • 8 

5. KU·N i jme9en 'ie lektie • • • 8 • IC 

6. presentat1e •n W.O. . selektie • 10 • ll 
door KI! 

7. •ijriging door mede· 
werkers 

aanpass 1 ng • 10 • 11 

8. presentatie 1n W.O. i nforma t ie-overd..-a<:t'lt • 12 • 13 
door KU 

b CHASSISLIJN 11 

!NlTIAT lEF I KODE SOORT ALTERNATIEVEN TIJDSTIP 
AKTIE A B c D E f G """ 1-

1. werktleesters A + B nieuw alternatief • • 6 • 7 

Z. KU·Mij.,.gen c nieuw alternatief • • • 13 • IS 

J. presentatie in w.o. . i nformat i e~!hJtrdrach t • • • 16 
dOOr KU 

4. inbreng liledewerkers D nieuw oJiternatief • • • • lfi 

s. lU-Mij~~~egen herzien E selektie en nlew • • • • 17 • zo 
alternatlef 

6. overleg Kl!/Bl . selektie • 20 

7. overle<J prOduktie/favo . venterping zo 

8. herori~Utie KU· F + G selektte en niew • • • • zo . 21 
Nijmegen a1 ternatief 

9. keu u KU·Nîj.,.gen . selektie • • 20. 21 

10. dtfinieve keuze . selektie • 21 

11. presentatie 1n W.O. . i nfonnat i e-overdrac:ht • <!oor KU 

Tabel 1. Het ontwerp- 1 ontwikkelproces van P- cellen in de truck- eind- assemblage. 

a. chassislijn I ; b. chassislijn 11 • 

1 t/m 11 : initiatiefnemers van de respektievelijke voorstellen 

A t/m G : alternatieve voorstellen voor P- celgrenzen. 

22 
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(Van Beek, 1964; Susman, 1976}; tekorten inzetbaarheid en kapaciteit 
wegwerken met opleiding (praktijkkriterium). Essentieel voor de uit
eindelijke beslissing is geweest, dat men ondanks het feitelijk ge-
brek aan bufferkapaciteit toch is blijven hechten aan de zelfkontrole. 
Dat betekent echter wel praktisch dat lijnmedewerkers plaats en tijd 
voor herstelwerkzaamheden tussen de normale werkzaamheden door moeten 
vinden. Een ander opvallend punt bij de besluitvorming is geweest dat 
men de indeling van de personele struktuur van de cellen heeft ge
maakt naar inzetbaarheid van het zittende personeel. Tenslotte was de 
lange tijd die nodig was om tot een definitieve beslissing te komen 
(2 maanden) opvallend, en als ervaringspunt van grote waarde. 
Doorslaggevende faktoren bij de celbegrenzing van de 5 PAG's op chassis
lijn II zijn geweest: het situeren van groepsgrenzen bij ontkoppelingen 
in het proces (De Leeuw, 1982; Staehle, 1973); groepen dienen buffer
kapaciteit te hebben (In 't Veld, 1983; Van Beek, 1964); aandacht voor 
toekomstige produkten (praktijkkriterium); bruto-groepsgrootte tussen 
7 en 20 (praktijkkriterium); roulatiemogelijkheden (praktijkkriterium); 
mogelijkheden tot afwisselen van werk (praktijkkriterium; Trist, 1981); 
aandacht voor medewerkers met sociaal-medische indikatie (praktijkkri
terium). Vanwege toekomstige ontwikkelingen zijn de groepen niet op hun 
maximale bruto-sterkte gebracht. Opvallend in het besluitvormingsproces 
is de resolute keuze voor tempo-onafhankelijke voormontages in verband 
met karakteristieken van het zittende personeel (sociaal-medische indi
katie). Dit detailpunt van het P-celstruktuurkeuzeproces is bij wijze 
van konkreet voorbeeld nader uitgewerkt in blok 4. 
Tot slot zij vermeld dat voor beide ploegen dezelfde celstruktuur is ont
worpen. In feite gaat het om cellen met twee, elkaar afwisselende, be
zettingen. De organisatie van de afstemming wordt aan de medewerkers zelf 
overgelaten. 

5.2. Aangelegenheden van personele aard 

In het projekt dienden zich drie knelpunten van personele aard aan: de 
positie van de afdelingsassistenten, de belasting van de werkmeesters, 
en de opstelling van de staf. 
Het eerste punt betreft de positie van de meewerkende voorlieden. Deze 
funktie was - nog vOOr het projekt begon - komen te vervallen, wat met 
een aanzienlijk statusverlies voor betrokkenen gepaard ging. Hoewel 
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Het cellenprojekt: keuzeproces van celgrenzen 

Langs de hele lijn zijn voormontage-posten te vinden. Een basiskeuze 
voor al dan niet integreren van voormontage en bijpassende montage/ 
assemblage diende bijgevolg steeds te worden gemaakt. Er zijn in prin
cipe drie soorten PAG-vormen mogelijk (zie figuur 1). 

P.\(. 0. 
;:, 

I I 

I 

i 
! 

-

, •• '· r. lii. f"lt. 
I I c .-----..___I-'---, 

PA& n. ..JI T 1-. 

b 
r---

~ 't~terl'·at.1e ...~•· ;1sse<1t:L.\;e e" .~H.J···~cn~JIC ; 
d"' assembLJ!fe ; 
• "' .• cc ...... ':'·'"tdr:e 

I 
t.il! JN ! 

-

Het PAGa-type (integratie van assemblage en voormontage) kan daarbij 
als relatief sterkste vorm van funktionele autonomie worden gezien. 
Voormontage en assemblage bijeengebracht in êên organisatie-eenheid 
biedt de mogelijkheid tot regelen op systeemnivo. Op het nivo van de 
medewerkers biedt het de mogelijkheid tot enige taakallokatie in de 
vorm van roulatie. 
Het PAGe-type (kombinatie van voormontages) kan als relatief zwakste 
vorm van funktionele autonomie worden gezien. Op systeemnivo zijn er 
geen mogelijkheden tot regelen; op het lagere nivo van de medewerkers 
ontstaan beperkte vrijheidsgraden voor allokatie van taken in de vorm 
van roulatie. 
Het PAGb-type (integratie binnen de assemblage) neemt kwa funktionele 
autonomie een tussenpositie in. Op systeemnivo bestaat een bescheiden 
mogelijkheid tot intern regelen. 
Op grond van bovenstaande komt de keuze voor type a theoretisch als 
veruit het sterkste alternatief naar voren. Op chassislijn I zijn alle 
drie de cellen van dit type. 

Op chassislijn II werd echter de beperkende invloed van de bestaande 
technologie op een heel direkte manier zichtbaar. Allereerst werd een 
door partijen zorgvuldig afgewogen voorstel voor de dimensionering van 
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de cellen, waarbij enkele deelprocessen van plaats wisselden, door de staf
dienst Fabrikage Voorbereiding integraal afgewezen vanwege een geplande, 
in verband met alreeds geplaatste bestellingen, niet meer terug te draaien 
infrastruktuurwijziging (zie tabel 1b, stap 7). Het celvormingsproces stok
te daardoor en moest opnieuw en met moeite op gang gebracht worden. De be
staande lijn bleek nog op een ander punt limitatief. 

Tegen de achtergrond van ontwerpkriteria zoals groepsgrootte was een minimum 
aantal van 4 cellen wenselijk. Maar bij 4 PAG's van het type a. zou de des
betreffende assemblagelijn te kort zijn om voldoende bufferkapaciteit te kun
nen leveren. De diskussie spitste zich derhalve toe op het vinden van andere 
oplossingen (PAG bof c). Omdat de partijen niet tot een beslissing konden 
komen, welke variant de voorkeur genoot, heeft de bedrijfsleider uiteindelijk 
de knoop doorgehakt (zie stap 10 in tabel 1b). Gekozen is voor 2 PAG's van 
het type b, 2 PAG's van het type c, en één PAG van het type a. 

Blok 4: Het cellenprojekt: keuzeproces van celgrenzen. 
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van de kant van het bedrijf extra aandacht aan deze medewerkers is besteed 
door middel van individuele gesprekken met de bedrijfsleider, plenaire 
bijeenkomsten en externe training, traden er bij tijd en wijle grote span-
nigen op, en bleven deze medewerkers een potenti~le probleemqroep, Een voorlopige 
oplossing werd gaandeweg het cellenprojekt gevonden door hen met het weg-
leren van indirekte taken te belasten. Sommige voormalige afdelingsassisten-
ten treden nu binnen de cel als informeel groepsleider op. Voortdurende aan
dacht voor deze groep is nodig om te voorkOmen dat zij op termijn weer niet 
terugvallen in hun oude funktie. 
Het tweede knelpunt betreft de belasting van de werkmeesters in het cellen
projekt. Het is gebleken dat zij de feitelijke motor van het projekt zijn. 
Als eerste-nivo-leidinggevenden ligt op hun schouders de taak om de medewer
kers enthousiast te maken en ze aan te sporen tot het zoeken naar oplossingen 
voor de vele (konkrete) vraagstukken die steeds ontstaan. Bovendien wordt van 
de werkmeester verwacht dat hij met eigen oplossingen klaar staat als de cel 
er zelf niet uit komt. Dit vereist een nieuwe, kreatieve manier van leiding
geven. Bovendien worden de werkmeesters zwaar belast door de verschillende 
vormen van gestruktureerd en ad hoc overleg. 
En tenslotte wordt de werkmeester erop aangesproken 66k nog eens eerst en 
vooral 'produktie te draaien'. Het is zeer wel denkbaar dat de werkmeesters 
vroeg of laat overbelast raken of in een rolkonfliktsituatie terecht komen. 
Om dit te voorkOmen, is weliswaar het aantal werkmeesters op de lijn uitge
breid, doch een kritisch volgen van de ontwikkelingen blijft noodzakelijk. 
Een laatste knelpunt van personele aard dat wij hier willen aanstippen, is 
de opstelling van de staf. Als onderdeel van het projekt worden de celmede
werkers gestimuleerd om met vragen of voorstellen de staffunktionarissen 
direkt te benaderen. Dit houdt een regelrechte breuk in met meer burokra
tische procedures uit het verleden. De staffunktionarissen hebben daar 
duidelijk moeite mee, te meer daar allerlei gegroeide statussymbolen nog 
steeds aanwezig zijn en voortdurend aan de oude situatie doen herinneren. 
Ook elders in het bedrijf komt men dit 'blauwe overall-probleem' tegen 
(zie Buyse, 1987). Het gevolg is dat staffunktionarissen opdrachten van 
produktiemedewerkers niet of met grote tegenzin aannemen. We hopen dat dit 
een tijdelijk probleem is dat zal verdwijnen als het projekt zich heeft uit
gebreid tot aan de stafafdelingen. Dat neemt niet weg dat de werkmeesters 
in de tussentijd al hun diplomatieke vermogens nodig zullen hebben om de 
ontstane frikties op te vangen en een werkbare sfeer te handhaven. 
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5.3. De voortgang van het projekt 

Het cellenprojekt dat in januari 1986 was gestart, was tegen de bedrijfs
vakantie gevorderd tot en met het dimensioneren van de cellen op chassis
lijn II. In verband met een infrastrukturele wijziging van de assemblage
technologie moest het feitelijk opstarten van de cellen op dit tweede 
lijnstuk wachten tot na de zomer. Op chassislijn I was medio juni 1986 
reeds een begin gemaakt met fase 4: het invoeren van de zelfkontrole. 
Het projekt heeft - hoe kan het anders - met enige vertraging te kampen 
gehad door een griepgolf, tijdelijke hoge produktie-aantallen en (de be
langrijkste oorzaak) het moeten inwerken van vele nieuwe produktie
medewerkers. 
Het projekt houdt naast andere zaken tevens een mentaliteitsverandering 
in. Het spreekt voor zich dat dit niet van de ene op de andere dag gereali
seerd wordt. Van tijd tot tijd vallen sommigen terug in vroegere gewoonten. 
Nog een observatie verdient aandacht. Oudere medewerkers kunnen soms minder 
goed mee. In veel gevallen is dat overigens moeiteloos opgevangen in en door de 
desbetreffende cellen. 
Tot slot is belangrijk te melden dat de konstruktie van permanente, full
time ondersteuning door afstudeerders van groot nut is geweest. Er gebeurt 
te veel om als extern adviseur te kunnen bijhouden. Full-time (additionele) 
ondersteuning van binnenuit heeft nog andere grote voordelen: het betekent 
extra kapaciteit, het garandeert kontinuïteit, en het is een signaal naar 
de betrokkenen dat het projekt serieus wordt genomen. 

6. VRAGEN AAN DE WETENSCHAP 

6.1. Ontwikkeling multi-disciplinaire behandelingsprocedures? 

Een eerste vraag die op basis van ons praktijkwerk aan de wetenschap gesteld 
kan worden, is er een naar meer holistische ontwerp-werkwijzen (methoden en 
technieken). Uit ons projekt komt duidelijk het improviseren met betrekking 
tot het kiezen van celgrenzen naar voren. Het holistisch denken vormde niet 
het probleem; het knelpunt zat hem in het holistisch handelen. Het ontbreekt 
momenteel aan beproefde procedures om verschillende, soms konflikterende vak
kriteria uit theorie en praktijk effektief tegen elkaar af te wegen. Het af
gelopen jaar zijn weliswaar van verschillende kanten inhoudelijke ontwerp
regels gepubliceerd (vergelijk Van Eijnatten en Otten, 1986; De Sitter et al, 
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1986), maar de multi-disciplinaire behandelingsprocedure om tot geïntegreerd 
én konkreet handelen te komen, werd daarbij niet of nauwelijks gespecificeerd. 
Het hoe van holistisch ontwerp dient thans te worden aangegeven. De ontwikke
ling van methoden en technieken terzake en het systematisch uitproberen daar
van, is hard nodig. 

6.2. Ontwikkeling van integraal projektmanagement? 

Een tweede vraag die op basis van ons praktijkwerk aan de wetenschap gesteld 
kan worden, betreft werkwijzen voor een meer holistische projektbesturing 
(methoden en technieken). Uit ons projekt komt het gebrek aan afstemming tus
sen initiatieven van lijn en staf pijnlijk naar voren. Pas na enkele maanden 
en naar aanleiding van ontstane frikties, werd de behoefte aan frekwente koör
dinatie op het nivo van de hoofden van dienst duidelijk. Het fors uitbouwen 
van te oppervlakkig gelegde relaties bleek noodzakelijk. Opnieuw was niet het 
holistisch denken maar het holistisch handelen het punt, waarop moest worden 
geïmproviseerd. Het ontbreekt vooralsnog aan beproefde procedures om tot een 
meer integraal projektmanagement te komen. Er is behoefte aan een soort blauw
druk in de vorm van een stappenplan, met bijbehorende checklist waarin moge
lijke problemen worden opgesomd en besproken. Met name de checklist kan veel 
tijdsverlies in het projekt voorkömen. Zo kan het bijvoorbeeld zeer nuttig 
zijn om PZ vroegtijdig en gericht in te lichten om te voorkömen dat ingewerkte 
medewerkers worden overgeplaatst als de cel net aan het opstarten is. Hier 
ligt een taak voor de wetenschap om toegesneden methoden en technieken voor 
integraal projektmanagement te ontwikkelen en uit te testen. 

6.3. Ontwikkeling realistische tijdsplanningen? 

Een laatste vraag die op basis van ons praktijkwerk aan de wetenschap gesteld 
kan worden, heeft betrekking op werkwijzen voor projektplanning en -voortgangs
bewaking (methoden en technieken). Uit ons projekt komt de kruciale rol van een 
juist projekttempo naar voren. Zonder dat er sprake was van duidelijke inciden
ten, is het opvallend hoe vaak is gesproken over projektvoortgang, en -tempo. 
De inzet van betrokkenen lijkt nauw samen te hangen met de beoordeling van het 
tempo. Men wijst zowel een te hoog als een te laag tempo af. Een probleem is, 
dat signalen over het tempo steeds achteraf loskomen. Waar het aan ontbreekt, 
is een manier om vroegtijdig te signaleren en in te grijpen. Er is behoefte 
aan projektplanningsprocedures, waarin wordt aangegeven wat moet gebeuren, en 
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wat per se niet mag gebeuren teneinde de voortgang van het projekt te garan
deren. Opnieuw wordt hier vragend naar de wetenschap gekeken om met bruik-
~ 

bare methodieken te komen. 

6.4. Praktijkprocedures? 

De laatste jaren hebben we een verbreding van het wetenschappelijk denken 
kunnen observeren van meer methoden-gericht naar meer probleem-gericht 
(vergelijk Van Strien 1975/1986). 
In plaats van methoden-gericht werken volgens de prediktieve of empirische 
cyclus (observatie, induktie, deduktie, toetsing, evaluatie; zie De Groot, 
1961) zijn we probleem-gericht aan de slag gegaan volgens de regulatieve 
of aktie-cyclus (probleemstelling, diagnose, plan, ingreep, evaluatie; zie 
Van Strien, 1975). Het verschil tussen beide is door Van Strien als volgt 
onder woorden gebracht: 

"Het verklarend denken gaat uit van de gegeven werkelijkheid, observeert 
wat er gebeurt of grijpt op grond van hypothetische verwachtingen experimen
terend in om te kijken wat het effekt zal zijn. De anticipatie op de toe
komst heeft hier inderdaad het karakter van een voorspellende toetsing ••• 
Het denken is een oorzaak-gevolg-denken, waarbij de gevolgen die de theorie 
bevestigen uiteraard het meest gewenst (zij het niet steeds het meest leer
zaam) zijn, maar waarbij interfereren om het voorspelde gevolg •een handje 
te helpen• als regelrecht bedrog zou gelden. Bij het praktiserend denken 
wordt ook geanticipeerd op een toekomstige situatie, maar met het oogmerk 
deze te realiseren (of, bij een ongewenste situatie, om deze te vermijden). 
Het voorwerp van onderzoek wordt bestudeerd onder het gezichtspunt van dit 
criterium en op basis van de uitkomsten wordt er zodanig in de werkelijk
heid ingegrepen (het middel) dat de gewenste situatie {als doel) zo goed 
mogelijk wordt bereikt. Het praktijkdenken heeft meer het karakter van ont
werpen dan van voorspellen~. 

VanStrien (1975), p. 610 

De volgende stap die naar ons idee nu kan en zou moten worden gezet, is die 
van de integrale modellen of denkwijzen naar die van de integrale werkwijzen. 
De vraag naar het hoe van de integrale benadering komt daarmee centraal te 
staan. 
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