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Samenvatting 

In 1994 werd door de vakgroep Technologie en Arbeid van de Faculteit Technische 
Bedrijfskunde van de Technische Universiteit te Eindhoven een beperkt evaluatie-on
derzoek ingesteld naar de bedrijfs-effecten van in de jaren 1988-1994 uitgevoerde so
ciotechnische afstudeerprojecten. 

Dit onderzoek bestond niet alleen uit het systematisch analyseren van geselecteer
de onderzoeksverslagen, maar ook uit het houden van telefonische interviews met, 
en het laten invullen van vragenlijsten door de vroegere begeleiders uit de desbetref
fende bedrijven. 

Een van de belangrijkste onderzoeksvragen was, of het bedrijf na afloop van het 
afstudeeronderzoek de voorgestelde organisatiewijzigingen ook daadwerkelijk gelm
plementeerd had. Deze vraagstelling werd ingegeven door de observatie, dat aan het 
eind van vee! afstudeerprojecten de betrokken managers vaak terughoudend waren 
ten aanzien van de implementatie van de voorgestelde veranderingen. 

Het uitgevoerde evaluatie-onderzoek toont evenwel duidelijk aan, dat in het over
grote deel van de onderzochte gevallen het herontwerp daadwerkelijk gebruikt 
wordt om de organisatie op de een of andere manier te veranderen. In veel bedrijven 
is men - 80ms na enige vertraging - metterdaad op een productgerichte structuur 
overgestapt. Slechts in een klein deel van de in dit onderzoek gelnterviewde bedrij
ven zegt men nog steeds met een traditionele, functionele machine-opstelling te wer
ken. 
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Aan de Faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit in Eind
hoven wordt sinds het begin van de zeventiger jaren een doctoraal opleidingspro
gramma verzorgd in Sociotechnische Organisatie-Analyse en Sociotechnisch Organi
satie-Ontwerp. Studenten kunnen zich specialiseren in de methodiek van Integrale 
Organisatie-Vernieuwing. 

Ais laatste onderdeel van de studie Technische Bedrijfskunde vindt het zogeheten 
afstudeerproject plaats. Dit is een acht tot negen maanden durende ontwerp-op
dracht die verplicht wordt uitgevoerd binnen een bedrijf. Doctoraalstudenten Tech
nische Bedrijfskunde die in Eindhoven ervoor kozen op Sociotechniek af te studeren, 
hebben allen een sociotechnische ontwerp-opdracht toegewezen gekregen, onder be
geleiding van gespecialiseerde staf uitgevoerd, en hiervan verslag gedaan in een af
studeerrapport. 

Tijdens de afsluitende afstudeervoordracht (het examen), werd onder andere als 
een van de standaard beoordelingscriteria gehanteerd het feit of het ontwerp ook 
daadwerkelijk door het desbetreffende bedrijf was of zou worden ingevoerd. In 
deze situatie gebeurde het meermalen, dat de betrokken bedrijfsbegeleiders zich iet
Wi] t terughoudend opstelden: de organisatie zou er nog niet helemaal rijp voor zijn; 
de financiele situatie zou het op dat moment niet zo goed toelaten; of men had het 

. simpelweg nog te druk met andere zaken. Hierdoor werd bij staf en studenten de in
druk gewekt, alsof de desbetreffende bedrijven de sociotechnische oplossing niet zo 
zagen zitten. Een andere observatie is, dat feitelijke implementatie tijdens het afstu
deerproject lang niet altijd daadwerkelijk van de grond komt. Op een gegeven mo
ment rees zelfs de vraag, of de bedrijven eigenlijk 'iiberhaubt' weI iets deden met de 
ontwerp-aanbevelingen. Om dit wat meer systematisch te onderzoeken, werd deze 
beperkte evaluatie-studie uitgevoerd. 
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2 Moderne Sociotechniek 

De Moderne Sociotechniek, zoals die aan de Faculteit Technische Bedrijfskunde in 
Eindhoven wordt onderwezen, richt zich primair op het integraal herontwerpen van 
organisaties. In de praktijk betekent dit meestal, dat functioneel georganiseerde be
drijven worden getransformeerd in meer productgerichte organisaties. 

Functionele ingerichte bedrijven hebben als kenmerk, dat afdelingen gevormd 
zijn op basis van gelijksoortige bewerkingen. Bovendien treft men in dit type organi
saties ook vaak een hoge mate van centralisatie van de besluitvorming aan. Deze 
klassieke of tayloriaanse organisatievorm vertoont in de huidige, door turbulentie 
gekarakteriseerde bedrijfsomgeving, steeds meer dysfuncties. De volgende lange 
Hjst moge dit nog eens nadrukkelijk onderstrepen: hoge balansverliezen, lange door
looptijden, hoge voorraden, lage volume-flexibiliteit, lage variantenflexibiliteit, hoge 
storingskansen, hoge storingsgevoeligheid, laag innovatievermogen, problematische 
kwaliteitsbeheersing, onzuivere kostencalculatie per order, lage kwaliteit van de ar
beid, problematische arbeidsverhoudingen, een gebrek aan betrokkenheid, een hoog 
ziekteverzuim en veel stress. 

De Moderne Sociotechniek probeert deze dysfuncties het hoofd te bieden door be
staande functionele indelingen om te zetten in meer productgerichte structuren. 
Deze vernieuwingsslag wordt ook wel'stroomsgericht organiseren' genoemd. In 
productgerichte organisaties zijn afdelingen primair geformeerd rondom een of 
meerdere gelijksoortige producten. Zij verzorgen dan het gehele proces van intake 
van een order tot en met de aflevering van het product. Er wordt binnen zo'n afde- . 
ling een aantal verschillende bewerkingen verricht; operators zijn flexibel inzetbaar 
en voeren tevens voorbereidende en ondersteunende aktiviteiten uit. De besluitvor
ming vindt grotendeels decentraal plaats. De eerder genoemde dysfuncties treden in 
dit type organisaties veel minder op. 

Veel sociotechnische afstudeerprojecten krijgen te maken met organisatieheront
werp in bovengenoemde zin. 

3 Methode 

3.1 Opdrachtformulering 

Aan dit evaluatie-onderzoek hebben de volgende twee overwegingen ten grondslag 
gelegen: 1) de uitvoering van organisatieveranderingsprojecten vindt plaats in on
derling verschillende organisaties, in het vervolg 'settingen' genoemd. Kenmerken 
daarvan zouden bepalend kunnen zijn voor de beslissing van bedrijven de socio
technische aanbevelingen al dan niet over te nemen; en 2) de precieze invulling van 
een project kan bepalend zijn voor het al dan niet doorvoeren van de voorgestelde 
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organisatieveranderingen. Deze beide overwegingen hebben geleid tot de volgende 
opdrachtformulering: 

a) inventariseer welke sociotechnische toepC\ssingen op organisatie- en procesgebied 
, zijn uitgeprobeerd; . 

b) evalueer wat de effecten zijn van deze tot::passingen door ze in verband te bren
gen met de veranderingen die zich hebben voltrokk~n naar aanleiding van de 
herontwerpvoorstellen. Houdt daarbij rekening met de organisatie-achtergrond. 

Deze opdracht werd vertaald in de volgende drie deelopdrachten: I) Onderzoek 
welke veranderingen zich hebben voltrokken in de desbetreffende organisaties tij
dens en na het uitgevoerde afstudeeronderzoek; II) Onderzoek welke specifieke ken
merken het project heeft gehad, en in welk soort setting het zich heeft afgespeeld; 
III) Evalueer de sociotechnische toepassingen op organisatie- en procesgebied door 
de gegevens van deelopdracht I met de gegevens van deelopdracht II te vergelijken. 

3.2 Het selecteren van de onderzoekselementen 

Het bibliotheek-archief met afstudeerverslagen van de Faculteit Technische Bedrijfs
kunde van de Technische Universiteit Eindhoven heeft gediend als basis voor de se
lectie van onderzoekselementen. Via het VUBI5-bibliotheeksysteem werd een lijst 
opgesteld van alle afstudeerrapporten vanaf 1988 waarvan de eerste begeleider be
hoorde tot een groep van docenten, vanwie bekend is dat zij zich in hun werk met 
Sociotechniek bezighouden. Het VUBIS-bibliotheeksysteem vermeldt de naam van 
de eerste afstudeerbegeleider als co-auteur. 

De aId us gevonden documenten werden vervolgens inhoudelijk gescreend en aI
leen dan geselecteerd voor nader onderzoek, indien de afstudeer-opdracht een her
ontwerp van de organisatie inhieid. 

In het onderzoek zijn drie groepen van gegevens verzameld: 1) achtergrondgege
vens van de organisatie; 2) projectgegevens; 3) implementatiegegevens. De metho
den die gebruikt zijn om deze groepen gegevens te verzamelen, worden toegelicht 
in de volgende paragraaf. 

3.3 Methoden van dataverzameling 

3.3.1 Methoden van dataverzameling: de projectgegevens 

De organisatie-achtergrondgegevens (1) zijn, voor zover dit mogelijk was, verza
meld op basis van de opgevraagde afstudeerverslagen. Deze gegevens werden door 
de onderzoeker tijdens en kort na het lezen van het afstudeerrapport ingevuld op 
een speciaal daarvoor ontworpen formulier (zie bijlage 1). 
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De projectgegevens (2) zijn op twee verschillende manieren verzameld. Dit ge
beurde eerst en vooral middels het doomemen van de desbetreffende afstudeerver
slagen. De daaruit gedestilleerde projectgegevens werden genoteerd op een speciaal 
voor dit doel ontworpen formulier (zie bijlage 2). In het geval dat een rapport onvol
doende informatie bevatte over het afstudeerproject, werd gepoogd de ontbrekende 
gegevens te achterhalen middels het telefonisch interview en van de oorspronkelijke 
bedrijfsbegeleider (voor zover deze nog aanwezig was in het bedrijf). 

3.3.2 Methoden van dataverzameling: de implementatiegegevens 

De implementatiegegevens werden op drie verschillende manieren achterhaald: 1) 

via het telefonisch interviewen van (bij voorkeur de oorspronkelijke begeleider in) 
de desbetreffende bedrijven; 2) via het doornemen van opgevraagde/toegezonden 
bedrijfsdocumentatie terzake; 3) via het afnemen van een gestructureerde vragen
lijst. De bedrijfsbegeleiders werden telefonisch gelnterviewd door dezelfde onder
zoeker die ook de rapporten had doorgenomen. De vragen werden gesteld aan de 
hand van een van tevoren opgestelde checklist (zie bijlage 3). De onderzoeker no
teerde de antwoorden die de respondenten tijdens dit interview gaven, tevens op dit 
formulier. In die gevallen waarin de desbetreffende bedrijfsfunctionaris zich het af
studeerproject niet goed meer wist te herinneren, werd getracht de ontbrekende in
formatie te achterhalen in de desbetreffende bedrijfsdocumentatie. 

Ais er wezenlijke gegevens ontbraken, werden de bedrijven schriftelijk benaderd 
met het vriendelijke verzoek die informatie alsnog aan te leveren. V oor dit doel wer
den per bedrijf toegespitste vragenlijsten opgesteld en met een begeleidend schrijven 
toegezonden (zie bijlage 4). 

Bedrijven die niet op deze brief reageerden, werden eerst eenmaal telefonisch en 
daarna eenmaal schriftelijk benaderd met een rappel om informatie. Ais dit niet het 
gewenste resultaat had, werd nog een laatste keer telefonisch contact opgenomen 
met het verzoek om de toegestuurde vragenlijst ingevuld te retoumeren. 

3.4 Methoden van data-analyse 

Om te beginnen, werden de verzamelde gegevens overgebracht van de diverse on
derzoeksformulieren maar drie hoofdtabellen met 'ruwe gegevens'. Vanwege hun 
afmetingen, en Vanwege redenen van bescherming van bedrijfsspecifieke gegevens, 
zijn deze basistabellen niet afgedrukt in dit verslag. Vervolgens werden de ruwe ge
gevens gecodeerd en gemdexeerd, dat wil zeggen dat de data ingedeeld werden in 
hoofdcategorieen/klassen die met een nummer werden aangeduid. Op deze wijze 
werden de ruwe gegevens systematisch samengevat in een drietal overzichtstabel
len. 

Een eerste analyse bestond uit het bepalen van overeenkomsten en verschillen 
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tussen bedrijven en projecten in deze drie tabellen. Hiertoe zijn per gegevensklasse 
rechte tellingen gemaakt van gelijke scores per antwoordcategorie. Op deze wijze 
kon enig inzicht ontstaan in de mate van homogeniteit/heterogeniteit van gebezigde 
organisatie-settingen en/of projecten in de dataset (onderzoeksopdracht II). 

De tweede analyse bestond uit het op basis van het empirisch materiaal zo goed 
mogelijk bepalen van richting en omvang van gerealiseerde organisatie-veranderin
gen. Vanwege de aard van de gegevens was deze aktiviteit niet vrij van enige sub
jectieve interpretatie. Deze 'inschattingen' werden vervolgens grafisch in beeld ge
bracht in een vlak met als ene as de mate van (de)centralisatie, en als andere de mate 
van (de)functionalisatie. Op basis van deze analyse kon enig inzicht ontstaan in aard 
en omvang van de veranderingen die zich hebben voltrokken in de desbetreffende 
organisaties tijdens en na het uitgevoerde afstudeeronderzoek (onderzoeksopdracht 
I). 

Een derde analyse bestond uit het aan elkaar relateren van de uitkomsten van bo
vengenoemde twee analyse-stappen (onderzoeksopdracht III). 

4 Resultaten 

4.1 Onderzoeksverloop 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode Januari tot September 1994. Het 
daadwerkelijk selecteren van afstudeerprojecten, die in aanmerking kwamen voor 
het onderzoek, heeft plaatsgevonden in maart 1994. De feitelijke sociotechnische af
studeerprojecten hebben plaatsgevonden in de periode 1988-1994 en werden bege
leid door in totaal acht stafleden, te weten hoogleraren, universitaire hoofddocenten 
(UHD's) en universitaire docenten (UD's) van de Faculteit Technische Bedrijfskunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven (zie bijlage 5). 

Het zoekproces is gestart door het ingeven van de namen van de desbetreffende 
eerste begeleiders. Dit resulteerde in een Hjst met 62 referenties van afstudeerrappor
ten. Vervolgens is aan de hand van de titel en samenvatting een nadere inhoudelijke 
inspectie op onderwerp uitgevoerd. De inperking tot 'sociotechnisch herontwerp' re
duceerde de selectie drastisch tot een aantal van veertien stuks. Twaalf rapporten 
konden achterhaald worden via de Bedrijfskunde-bibliotheek, een afstudeerverslag 
bleek op verzoek van het desbetreffende bedrijf niet openbaar te zijn gemaakt. Dit 
rapport is met behoud van de bedongen condities van vertrouwelijkheid eenmalig 
ter inzage gekregen van de betrokken TUE-begeleider. Met de oorspronkelijke be
drijfsbegeleider is vervolgens contact gelegd en afgesproken dat de naam van het 
bedrijf niet in de openbaarheid zou worden gebracht. Een van de getraceerde rap
porten viel bij eerste raadpleging alsnog af, omdat bleek dat de student geen actieve 
rol had gespeeld in het herontwerpproces. Het totaal nader te onderzoeken afstu-
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deerrapporten kwam daarmee op dertien stuks. 
De bovengenoemde dertien afstudeerrapporten zijn in de periode Mei/Juni 1994 

aIle uitvoerig bestudeerd. Voorzover dat mogelijk was, zijn uit deze rapporten de 
benodigde organisatie-achtergrondgegevens gehaald. Datzelfde is ook gebeurd ten 
aanzien van de gehanteerde methode. In de vier gevaIlen, waarin onvoldoende in
formatie over de gevolgde werkwijze gerapporteerd was, is middels een telefonisch 
onderhoud met de desbetreffende bedrijfsbegeleider geprobeerd aanvullende infor
matie te verkrijgen. 

In de maand J uli 1994 zijn twaalf van de dertien bedrijven telefonisch benaderd 
door dezelfde onderzoeker die ook de rapporten had bestudeerd. Vanwege vakan
ties en drukke werkzaamheden kon een bedrijfsbegeleider pas in September 1994 
worden gefuterviewd. In een geval wist de desbetreffende bedrijfsfunctionaris zich 
het rapport niet goed genoeg meer te herinneren om de vragen adequaat te kunnen 
beantwoorden. Hij verwees de onderzoeker naar een proefschrift dat over hetzelfde 
project ondertussen was verschenen. Een deel van de gegevens voor het onderhavi
ge onderzoek kon inderdaad via bestudering van die dissertatie worden verkregen. 

Naar aanleiding van de gehouden telefonische interviews werd aan elf bedrijfsbe
geleiders een aantal aanvullende vragen gesteld. In een geval werd dit telefonisch 
afgedaan omdat het slechts een enkele vraag betrof. In de tien andere gevallen werd 
per bedrijf een aparte, gestructureerde vragenlijst opgesteld en in de maand Septem
ber toegestuurd. Twee bedrijven reageerden direct op dit verzoek; de overige acht 
bedrijven werden nog eenmaal benaderd. Uiteindelijk werd in aIle tien de gevallen 
respons verkregen. 

Een nadere analyse van deze gegevens heeft plaatsgevonden in September en Oc
tober 1994. 

4.2 Resultaten' organisatie achtergrondgegevens' /bedrijventypering 

De 'organisatie achtergrondgegevens' zijn weergegeven in tabell. Deze kunnen als 
voIgt samengevat worden. Vrijwel alle bedrijven, waarin de onderzochte afstudeer
projecten hebben plaatsgevonden, behoren tot de industriiHe sector. In het algemeen 
maken deze bedrijven op hun beurt onderdeel uit van een grotere organisatie (geen 
kleine bedrijven). Slechts in enkele gevallen heeft het bedrijf waarin het afstudeer
project plaatsvond, reeds eerder te maken gehad met een sociotechnische reorgani
satie. De in dit onderzoek voorkomende bedrijven verwerken in he! algemeen in
puts die hoog uit de bedrijfskolom komen (grondstoffen en halffabrikaten). Toch is 
er een vrij grote varieteit aan soorten inputs. De meerderheid van de afstudeerbe
drijven verwerkt deze inputs tot min of meer duurzame producten. De verwerking 
geschiedt in het algemeen in een beperkt aantal stappen (twee tot twintig). In aIle ge
vallen worden machines gebruikt in het primaire proces. In het algemeen is er spra
ke van herhaling in de fabrikageprocessen. 'One-of-a-kind'-produktie komt slechts 
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Tabell "Organisatie-achtergrondgegevens": een nadere typering van de bedrijven 

Bedrijf I 1 2 • 

a) Soort bedrijf '2 2 2 

b) Maero-org...ua..dc '2 '2 2: '2 

0) 0pri<:btiJIg 

d)~ 3 

0) lDpuIa 1 1 3 

f) MarktIreadJI II 
g) 0UIpUIB 2 

h)AfDemcn 4 3 '2 

i) MarktIreadJI I 

J) Arl>eKlsmarkt 1 

k) Overbeid 1 

I) EconomDclt kIimaat 

111) COIlC11IT01ltie 1 1 

II) SlnIIejie 112 3 

0) Bewerlcingafuea 

~~ 
3 '2 '2 

p) Primaire procea 1 1 1 

q) Prodaetv __ ;.,. 
I '2 1 1 

r) V OOI1breDJinatocaheid 1 1 1 1 

0) Info 1 

t) Cultuur 1 2 

u) BcioDiog 1 

v) Hi!rachische nivea ... & 4 4 6 

wi) OrgODiBatieprincipe 1 3 I I 

I '2 1 1 

'2 1 

ad.: 1=overbeid,'2=iDduatrie.3=~. 

ad b: 1 =badrijf _ an-. 2=badrijf io OIIIIerdeei van s
o~ 3 =bedrijf tnaakt <IeeI deel uk vm .... Broep 
bedtijven. 

ad c: 1 .. _ 1900. 2=_1900011 1950,3 ...... 1950 
ad d: I =heeft eeD oocio-tcchDiIdH: _aDioalio ODderpm. 

'2 =ODderg;'" teo tijde VlID hot afBtudenm OeD oocio-teclmilche 
reorgODiBati., 3 = hecft nos g_ oociotcclmilche _...ua..dc 
onderpm teo bjde van hot a&1uderen. 

ad.: l=glOlldatof. 2=halffabrikaot, 3=compoo_, 4=producten. 
S=_. 

ad f: 1 = grondalOf· en energieprijzca olijgen. 
ad g: 1 =dwrzome producten. 2 =niet du.....-.. produ ...... 3 =d~. 
ad b: 1 =C01lOUIl1eQl, 2=1wIde1. 3=iDduatrie, 4=diena"""'ector. 

S -overheid. 
ad i: 1-_ product worden sleeda hogereeioeD lesICId. 
ad j: 1 =werlmemor is lDODIIig"-ICWordeD. 
ad k: 1 =W<Itg<W;"'u.v. IJIiIIieu _ in omvmg toe. 

ad I: I =omsev;"'keDmeri<t:r.icb door ecot1OIDiscbe inssabiliteit. adm: 1= __ _ 

'2 

2 

2: 

2 

1 

I 

3 

1 

1 

1 

S 

2 

1 

1 

1 

3 

2: 

I 

I 10 11 12 13 

1 '2 2 3 :1 2: Z .. 2: 
. . 

2 '2 '2 :1 3 2: 1 2 

3 3 I 2: 

1 1 3 .3~·. 3 

<\ '2 '2 5 2 1 2." . 2 

I"'··":>:·: 

3 I I , I 2 F 1 

5 3 3 1 213 3 
1<, .. ', . 
~-"- 3 

I 1 
.. : 

I"···· 

1 1 Ii .. i 
1 ':> ... 0' ...... ::::' 

l:l~ 
1 1 = 1 it'·, 

416 1/3/4 I':·'·· 
3 '2 '2 1 2 '2 i.g~ 2 

1 1 1 1 1 j i~ 1 

1 3 , 1 1 if ?, 3 

I 1 I 1 1 2 !tt < 1 

3 2 E±li" 
L.) 

1 2 '1 
3 4 . 4 3 2' ~ 3 

'2 2 1 I 1 3 Iii)·. 
I '2 J 1 1 I I:····:··,: ..• · •. :: 

C:~ 
ad II: 1 =kwaIlk:it. 2=levertijd, 3 =klant&cricbIbcid, 4=divetsificslie, 

5 =decenIndistie. 6=_ uitbesteden. 
ad 0: 1-.... eool\ &tap in priaIaiR procea. 2=_ lOt twintig IItIIppen in 

primsiro proces. 3 -meer Un lWiIlIig atappeII.. 

ad p: I -work in hot produktieproces wordt met bebuIp von lDIIC.hiaes 
vcrricht. 2 -bet work in hot produktieproces beInlft ..u
deDkprocesseD. 

ad q: I =beriJalend. 2=ecnmalig. 3=dee1s ecnmalig. dee. beriJalend. 
ad r: I =discreet. 2=coowu. 
ad e: 1 = gebrekkige infoCl1laticvooniening bij d. Jag.... f\mcties. 

2=complexe ploamins. 3 =veeI informatie wordt ..::brifteUjk 
doorg.goven. 

ad t: I =protccboniotiscb. oigen be ..... '*' voororp. 2=ratio .... L 
ad u: 1="1' basis van inzctburbeid. 2=_en boos.......,;et. 
ad v: uataI is _oSeveII.m.lI.v. 2t = .......... twee. H = .......... 3. 
ad wi: I =fim<:tio .... l. 2=prodq_ija. 3-dee1s IlmctiooeeI. deelo produk1-

lericbt. 
ad w2: I =geon bestwntakoo godecc:uualiseer. Z-enkeIe bestwntakoo 

gedentralioeerd. 
ad .: 1-Been 1II1\1rCBpIICiI2=wellll1\1rCBpllCil 

1 

1 

1 

7 
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in een van de afstudeerbedrijven voor. De producten zijn op een na, discreet van 
aard. Discreet wil zeggen dat een product niet deelbaar is zonder zijn eigenschappen 
te verliezen. Een punt waarop de te typeren bedrijven duidelijk van elkaar verschil
len, is het aantal hierarchische niveaus dat bestond ten tijde van het afstudeerproject. 
Twee-derde van de bedrijven is functioneel georganiseerd. Daarbij hebben aIle be
drijven, op twee na, geen enkele besturingstaak gedecentraliseerd. 

In verband met het feit, dat geen enkel afstudeerrapport op aIle onderscheiden or
ganisatiekenmerken gegevens vermeldde, en deze ook niet op andere wijzen te ach
terhalen waren, wordt afgezien van een nadere beschrijving van de overige katego
rieen uit tabel L De overzichtsgrafieken van tabel 1 zijn te vinden in bijlage 6. 

4.3 Resultaten 'projectgegevens' 

De tabellen met 'projectgegevens' (zie tabel 2 en 3 op de volgende bladzijden) kun
nen als voIgt beschreven worden: De aard van de opdrachtformulering zoals die ge
durende het eerste deel van het afstudeerproject geformuleerd was, verschilde sterk 
per bedrijf. Slechts in zes gevallen werd een integrale diagnose- of herontwerpop
dracht verkregen. Het tweede deel van de opdracht (de 'bijstelling halverwege de 
rit') hield vaak een uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht in. De 
opvattingen van afstudeerder en TU-begeleider blijken van invioed op de aard van 
de opdrachtformulering. lets meer dan de helft van de afstudeerrapporten komt uit 
1992 of 1993. Bij het opstellen van de diagnose heeft de afstudeerder in het meren
deel van de gevallen geen bedrijfsfunctionarissen betrokken bij de besluitvorming 
over het tot stand komen van de diagnose. De informatiebronnen die het meest ge
bruikt zijn bij het opstellen van de diagnose zijn gegevensanalyse en vraaggesprek
ken. Bij het opstellen van de diagnose heeft men een zeer grote varieteit aan metho
den gebruikt. Relatief het meest gebruikt, is een beoordeling van de situatie aan de 
hand van sociotechnische criteria. Het opstellen van het implementatieplan heeft de 
afstudeerder in het merendeel van de gevallen achterwege gelaten. In die gevallen 
waarin weI een implementatieplan werd gemaakt, zijn bedrijfsfunctionarissen even 
vaak weI of niet betrokken bij het opstellen ervan. Bij het opstellen van het heront
werpvoorstel heeft de afstudeerder in de meeste gevallen bedrijfsfunctionarissen be
trokken bij de besIuitvorming over het tot stand komen van het herontwerp. In het 
merendeel van de gevallen zijn vergaderingen gebruikt om besluiten te nemen over 
het opstellen van het herontwerp. In het merendeel van de gevallen werd de staf be
trokken bij het opstellen van het herontwerp; de operators slechts bij een minder
heid ervan. De diversiteit aan methoden die gebruikt zijn om het herontwerp op te 
stellen, is zeer groot. Het meest toegepast als methode van herontwerp blijkt het in
terpreteren van sociotechnische principes te zijn. De basisvorm van de afstudeeron
derzoeken is in de meeste gevallen 'serieel' (eerst wordt een diagnose gesteld en 
daarna wordt een herontwerpvoorstel gemaakt). 
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Tabe12 Projectgegevens deef I 

Bcdrijf 

A) l'deel V811 opdrocbt 4 

B1) 2' deel V8II opdrocbt 2 

B2) Rcdca wijzigiDg 2 4 

C) ParticipaIia vetlIIIII.eriDg8llOOd2:aok 2 

D) ~-NI4Iyse 0 

E) OP..."..,"';., 0 

F) Vrag"" 0 

GJ V"'l1...wm 

H) MeIhode(n) DiIIg:Moe 

l) Patbciptdi. ill ~ 

K) Gtigl!Vensanaiyst! 0 0 

1.) lnlupretade 0 0 

M) Vms"" 0 

N) Versaderm 

0) Operaton 0 0 

P) Slaf 

----------------------------
Q) Mdhodc(n) beronI.werp Sa 2 

~ geareeerdc sogev .... via bedrijfabegeleidcrvc_ 

ad A: l;parti;;!. diagnose. 2mpartiecl beronI.werp. 3"'inlegralc 

dillg:Moe. 4"'inlegraa1 ~. S=OD!Icn_ bij d" 
impiemeDtatic V8II ...,.. ,..,.. gema.U1 aocio-tecImisch 

~. 
ad Bl: 1 =oonp;ookelijk.opd~wotdt a-i.izi&d ill .... 

inlegralc hetolllWetp-opdracbt. 2=""""""nkctijkcopd"",btfor· 
mulcriog wordt g_i.izi&d ill ..... patIieIc opdracbt. 
3 =ootIIpt'I)nkcIijkc iDlegralc opdrachlfonnulcring wordl nlct 
gcwi.izi&d. 4=~c patIieIc opdrocbtformulcrillg 
word! niet gcwi.izi&d. S=~. inlegralc opdrocbtfo .... 
mulcriog word! ..... eochcrpt. 6=opdrocblformulcrillg wordl 
gewi.izi&d iII ......... ~g. 

ad HZ: I.=·klauiekc' vo!cordcrcgc!.lb=uid!",idiDg .... de b8IId V811 

d. aocioteclmi>cbc leer. 2=tev..,1 _ om .... illlcgraa1 

bcrootwe'1'piall op Ie trtcIlcn. 3 -aocio-uciuIiocbc valgoRlc 
""el •• ilWtlie gcachil:t om .... partieel beronI.werp II! lII8k .... 
4 "'vonaf hot begin .... illlcgra'" bcronlW"'1'Opdracht. 
5 mafatudccrdcr ... 11!·begclcidcr zion .... pan.icel hcrontwc'1' 
niet ala zijndc .... belemmering Voot ..... ffectief bcrontwc'1'. 
6 "'vcrduidelijkiDg oonpronkctijkc opdracht. 
7=bcdrijf.~k_ met .... and.r oJIcmati.f: .... 
I\mctiooccl herontwe'1'. 

ad C: 1 "'bcdrijf.~ botroldc:en in d. besluitvonning. 
2"'oJIccn door afatudeerdcr opS_ld. 3=door DiCI1IIIIId 
ged ..... 4 -door voorg ...... ged&8ll. 

ad o tim 
G: l=wol.2;Diet. 

4 

6 

7 

4/1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

4 

2 2 

2IS 3 

411 2 2 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

4a 4l> Sa Scl6 51> 2ISdn 

ad H: l"'bahmsmodeI. 2-beoordeling huidige _ m.b.v. aocio
technische priDeipes of .... opgcsteld ~ idcaaImodeL 
3-beoordelingm.b.v .• _ ~ 4=acorc-bIbeI_ 

tal van criteria. 5-beootdeIiDgm.b.v. ~. (\=1·$ 
model van MclCiDaey. 7=1Utrbt _ vcrdeIiDg huidigc regcItakcn 

ad I. 
I: 

adKllm 

md. oJIcmatieve ""cllok .... 8-beoordeling m.b.v. dric ~ 
....... 9-beoonIc!insm.b.v. mcIiDg VIUl enkeIe iDdiealoreD. 

1 =bcdrijftl\mc1ionarisae beIrokken. 2=aIIcca door afsI:udeen!er 
ged&8ll. 3 -door DiCI1IIIIId Sed&8ll. 4=gedeelll! door VGOq1ID8cr 

ged&8II. 

N: 1 "'wei. 2=ruet. 
adO. 

P: 
adQ: I = SCbwn .. bentns.Iy .... 2"'ScmH'ara1le1le-Slromcn technieJc. 

3 '" Produklstroomanalysc. 4. "'methode hcron!.Wcrp bcswrinS" 
stnJ<;luUr "!.mdrt". 4b= .... '.puII! mclhodc bcrontwerp "V811 

Amclsvoort". 5a=iIIII!'l'rctalic V811 soeio-Icchniocbc principeo. 
5b= in"',...-. VIUl aocio-techniocbc principeo. parallelliHlic 
gebascenl op ,cbiedcn. So = inlcrpretalic van socio-techniocbc 
principcs. parallellisalio-mogclijkbcdcn op basia VIUl _riaal-. 
I08istieJc" en routeJcClUllCl'!l: .... Sd - inlcrprctatie van 
aocio-tecbniscbc principeo. paraIIellisaIic op basia van produb. 
sroolle. 6=sroepealCClmologie 7 .. .u-. scIectcraJ. en 
koppcIenvan ",,~(oJIccn voorgcsteldom dat _II! doea). 
8=rclalio-ansIy .... 9=V8IIi ...... anaIysc. 

9 

2 

4 
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Tabe13 Projectgegevens deel II 

Bedrljf 1 2 3 4 

a) V ooli>ereiding 1 3 1 2 

b) Ondersteuning 2 3 2 2 

e) Vervaardigen 1 1 1 2 

d) Taclisch regelen 2 2 2 1 

e) Stralegisch regelen 2 2 2 1 

I) ProduktBtructuur 2 2 2 2 

g) Produktiestructuur 1 1 1 2 

h) Besturingsstructuur 2 3 2 2 

i) Infonnatiestructuur 3 3 3 I 2 

j) Produktie 1 1 1 1 

k) Service 2 2 2 2 

I) Ondetboud 1 2 2 1 

m) Veiligheid 2 2 2 2 

n) Logistiek 1 2 2 1 

~--------------------
0) lnkoop 2 2 2 2 

p) Marketing/verlcoop lG 2 2 2 

q) Kwalileitszorg 1 2 1 1 

r) Personeelsmanasement 1 2 2 1 

s) In-/omslellen 1 2 2 2 

t) Datum al'stndeetnlpport 92 93 92 91 

u) Projectvorm 2 2 2 1 

v) Ontwerp la 2 Ib 68 

ad a tim c: t "'gebeet. 2=gedeeltelijk. 3 "'niet. 
ad d tim f: 1 =wel. 2=niet. 
ad g tim i: 1 =gebeeJ (v.w.b. produktieproces). 2=gedeelle. 

3=niet. 
ad j tim 8: 1 =wel. 2=niet. 
ad t: Wtsle twee cljfers geven bet jaartal aan (19 .. ) 
ad u: I =diagnose en ontwerp gelijktijdig (parsllel), 

2 =diagnose en herontwerp volgtijdig (serieel). 
ad v: 1 =produktgroepen, la=gesegmenteerde prodnkt

groepen. Ib=produktgroepenmet enkele 

nitwisse\ingen tussen groepen. lc=produktgroepen 
op macroniveau. opdrachtgroepen op mesoniveau, 
2 =moduulgroepen. 3 =oomponentgroepen met 
assemblagegroepen. 4=opdrachtgroepen. 
5=8ectorgroepen. 6a=fasegroepen op macro
niveau~ opdrachtgroepen op meaonivCttu. 
6b=fasegroepen.7=n.v.t. 

S 6 7 8 9 10 It 

2 1 2 1 3 2 2 

2 1 2 2 2 2 2 

3 3 3 1 2 1 1 

2 2 2 2 2 2 1 

2 2 2 2 2 2 1 

2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 1 2 1 1 

2 1 2 2 2 2 2 

3 3 2 3 3 3 2 

2 2 2 I 1 1 1 

1 1 2 2 2 2 2 

I 1 2 2 1 1 1 

1 2 2 2 1 2 2 

1 1 1 1 2 1 1 

2 1 2 1 2 2 2 

2 1 2 1 I 2 2 

1 1 t 1 1 2 1 

1 1 2 2 1 2 1 

2 2 2 1 2 2 2 

89 93 93 92 92 92 89 

1 2 2 2 1 2 1 

:::! 7 7 la S 1I6b 4 

10 

12 13 

1 2 

3 2 

1 1 

1 2 

1 2 

i 
2 2 

1 1 

2 1 

3 3 

1 1 

2 2 

2 2_ 

2 2 

1 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

91 88 

2 2 

Ie 3 
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Het merendeel van de afstudeerders heeft zich beziggehouden met een geheel of 
gedeeltelijk herontwerp van produktie-voorbereidende taken, met een gedeeltelijk 
herontwerp van produktie-ondersteunende taken en met een volledig herontwerp 
van directe produktie-taken. 

In een minderheid van de gevallen hebben de afstudeerders zich beziggehouden 
met een herontwerp van de strategische en tactische regeling. In geen enkel geval 
hebben de afstudeerders zich beziggehouden met een herontwerp van de product
structuur. 

In de meerderheid van de gevallen hebben de afstudeerders zich beziggehouden 
met het geheel of gedeeltelijk herontwerpen van de produktiestructuur, en van de 
besturingsstructuur. In een minderheid van de gevallen heeft men zich gedeeltelijk 
beziggehouden met het herontwerpen van de informatiestructuur. 

In de meerderheid van de gevallen heeft men zich beziggehouden met het heront
werp van produktietaken. In de minderheid van de gevallen heeft men zich bezigge
houden met het herontwerp van servicetaken. 

In ongeveer de helft van de gevallen heeft men zich beziggehouden met het her
ontwerp van onderhoudstaken. In de minderheid van de gevallen heeft men zich be
ziggehouden met het heron twerp van veiligheidstaken. 

In de meerderheid van de gevallen heeft men zich weI beziggehouden met het 
. herontwerp van logistieke taken. In de minderheid van de gevallen heeft men zich 

beziggehouden met het herontwerp van inkooptaken of met het herontwerp van 
marketing- en verkooptaken. 

In de meerderheid van de gevallen heeft men zich beziggehouden met het heront
werp van kwaliteitstaken. In ongeveer de helft van de gevallen heeft men zich bezig
gehouden met het herontwerp van personeelsmanagementtaken. 

In de minderheid van de gevallen heeft men zich beziggehouden met het heront
werp van in- en omsteltaken. 

De overzichtsgrafieken van de beide tab ellen met projectgegevens zijn te vinden in 
bijlage 7. De uiteindelijke herontwerpvoorstellen in termen van soorten organisatie
vormen zijn zeer divers van aard. 

4.4 Resultaten'implementatie-gegevens' 

4.4.1 De gei'ndexeerde gegevens 

In tabel4 worden de 'imp lementatiegegevens , kort samengevat. Deze tabel kan als 
voIgt worden beschreven. Het overgrote deel van de bedrijven heeft het herontwerp 
gebruikt om de organisatie op de een of de andere wijze te veranderen. Negen be
drijven hebben de stap gezet richting een productgerichte structuur; drie bedrijven 
beschikten daar reeds over. Het merendeel van de organisaties is gestart met het 
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Tabel4 Implementatiegegevens 

Bedrijf 1 2 3 4 S 6 r;=r;= 9 10 11 12 13 

a)HeroDtwClp '1 2 3 4 '1 2 3 1 3 I 3 4 4 

b) m,b.1. Prod. SInIct. 1 '1 3: 3 S 5 S 3 4 3 3: 1 1 

0) m.b,t. a- Slnlct. 1 :I .. ::,3:'.... .' 2, \2 .. 2 j .3 4 3 3 4 2 

d) MachiDeo· 1 1 3 2·,. 1 1 1 3 1 '1 1 2 2 

.' .' 

oj MenWiteitlabift . 1 1 .. 1 I .1, 1'1 1 1 2 1 1 2 I < 

f) WijzigingIV ertragiq 

~ 
·9 1 2 1/518 3 6 4 S .. '1 S V 

, 
g) Menina Die...- 2 3: 4 '.5 2 S '1 6 9 7 '1 3: 

h) Org. Preallllies I 2' ·.t· s I 1 r I 4 ·6 1 4 I 
I. 

NemUm 5 '2,' "ll 1 1 '1 '1 4 1 2 4 '1 

I .2 l. '. 5 r 1 '.' 
1 4 1, l' 4 112 

2 Z 2 2 2 '1 2 2 '1 2 '1 

Legeud.: (learceenl. geg_ zijn via vragenlijst= v~, bebalve d. gegevetUI oit de kolom V1III beclrijf 5, De ,earceerde gegevetUI wt de kolom """ 
beclrijf 5 k"",CD uitbet proe&cbrift van A,T, Hook. 

ad 0: 1=_ wei van p .... een variant in Ie vacren, '1=deela ingevuerd, 3-in gewijzisdevonn, met minder ,enaegen eenomen. 
4-in gewijzisde vorm ze1fo venier gegam. 

ad b: 1 =vollcdig doorgevoenl, '1"'deela doorgevoenl. 3 =gewijzigd. weI naar prnluttcroepen. 4-Diet gewijzigd. S=voldeud 
reeds. 

ad c: 1 "'DOg 8e"" taken gcdecentraliseenl. beclrijf is ... wei moe bezig. 2=enkeie taken zija reeds godecentraliseenl. 3 =meenlere 
taken zija reeds gcdecentraliseenl. 4 ~_._ take .. gedecentraliseenl. bet zit wei in d. plonaing. 

ad d: 1 =~en reeds met de g_ orgonioatie-opbeuw. '1=gewijzigd om Ie ~eren met 
organisatie-opbeuw,3 =Iotea staan, Diet Sewiizigd, 

ad e: 1- mentaliteil8verandcriag om .ne. Ie regelen, komt Diet _ oa de organiaatie verandering. dit koot tijd en iIlopamIins. 
2==n.v.t. 

ad f: 1 =geen budget. 2=oaze _ wilden bet eud ... , 3=,_ deakuadiaboid om bet uit Ie wetten, 4-groepen werden Ie 

klein, S .. ", dtlll: gebad mel eudere boIongrijke zak ... (fuoic, cd,), 6=0,v.t.. 7=aliluderen wu _ voontlldic ... door 
training zijo wij tot enigozm. eudere inzichten gelcomen, 8=""""". over borootwerpplan, ~taIi •• 
beclrijfiorichllljaeo, inl.erpretalieproblemenm.b.t. soclo-tecbnielc. 9=veranderulS ill _teel te insrijpaad, We voeren bet in 
otoppen door, V =V.rgClek:D Ie vragm door de oaderzoelc:er. 

ofg: l=erg theoretiaeb. boodscbapwel begrepea, 2=correC!. 3=bruikburin hel veranderingsprooea, 4=overbodis.5=weet 
bet Diet mcer; or hobben ZOVeelstudentenlOll bet bor ... twerp,,,,,,, .. bijgcdraam. 6=a.v,t., 7:v.........d, hoe cboc:k je d. 
validiteit? 8 = 'bebooriijk grole _rde gebad' • 9 =pooiticve benaderiag, 

ad h' l=verhetenl. 2=gelijk gohlev .... 3=vel'8lech1cnl. 4=n.v.t. S=t.. prema!lIutomeroverleoonl.len.de ~ .ija 
veracb.illeod per groep. 6 = Ie premlllUUr om eroY<r Ie nonl.len. 

ad i: 1 =godaald. 2=gelijkgobleveo.3 =8eakSen, 4=n.v.L, 5=venuim gcdaald. ver!oopgeakSen. 
ad j: l=beholpumer, 2-cven behulpzaam. 3=minder bohuipzaam. 4=I\.v.t., S=vmcbillend per groep. erg alhankelijk v .... d" 

IIIIIkgroepl<ider 

12 
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overdragen van besturingstaken. Slechts een klein deel van de bedrijven werkt nog 
met een functionele machine-opstelling. 

De mentaliteitsverandering die moet optreden na het implementeren van taak
groepen, treedt niet meteen op na het veranderen van de structuur. Er zijn veel ver
schillende redenen te noemen, waarom een bedrijf het voorgestelde herontwerp 
heeft aangepast of met vertraging heeft ingevoerd. 

In het merendeel van de gevallen liet de respondent zich positief uit over de diag
nose die de student had gemaakt en zijn de organisatieprestaties na het invoeren 
van het herontwerp verbeterd. Er werden geen negatieve zaken gemeld. Echter, in 
hoeverre de invoering van de taakgroepen verantwoordelijk was voor de verbete
ring van de organisatieprestaties, valt niet te beoordelen. 

In de meeste gevallen lijkt het doorvoeren van de organisatieverandering een niet 
ongunstig effect te hebben op het verloop en verzuim. Slechts in een geval werd een 
verhoging van het verloop gemeld. In de meeste gevallen is het gedrag van de werk
nemers in de taakgroepen cooperatiever geworden. In het merendeel van de geval
len is de bedrijfsbegeleider gemterviewd. 

De overzichtsgrafieken van de tabel 'implementatiegegevens' zijn te vinden in bijla
ge8. 

4.4.2 Interessante opmerkingen van de respondenten 

In deze paragraaf voIgt een aantal opmerkingen van respondenten die niet eenvou
dig met behulp van een tabel konden worden weergegeven. Achtereenvolgens ko
men aan de orde opmerkingen over de slagvaardigheid van de organisatie en over 
het daadwerkelijk 'runnen' van taakgroepen. 

Over de slagvaardigheid van de nieuwe organisatie: 

-"Er is sprake van een verbeterde communicatie"; 
-"Men is meer bereid om maximaal te presteren"; 
-"De effectiviteits-, produktiviteits- en flexibiliteitscijfers gaan omhoog. In hoeverre 

dat te danken is aan het invoeren van taakgroepen weten we ruet, we denken 
echter van weI"; 

-"Men is meer betrokken, men bestrijdt elkaar niet meer"; 
-"Men weet meer"; 
-"Men is bereid om zich maximaal in te spannen Lp.v. dat men arrogant is"; 
-"De besluitvorming is minder gecompliceerd qua prioriteitenstelling, het is duide-

lijker geworden"; 
-"De organisatie is sterker geworden"; 
-"De leverbetrouwbaarheid en de kwaliteit zijn verbeterd, ondanks de noodzakelijke 

flexibiliteit" . 
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- Over cooperatie: 

-"Produktverantwoordelijkheid(sgevoel) is ontstaan"; 
-"De KKK (naam anoniem gehouden) is gehalveerd .... De WWW (de herontworpen 

organisatie) blijft voortbestaan met elementen uit andere PPP uit onze organisa
tie. De andere PPP worden opgeheven"i 

-"De belangstelling (voor de organisatieverandering) binnen onze organisatie is stij
gende. Dat is een vreemde zaak want binnen de KKK is sociotechniek een vies 
woord. Functionarissen uit andere delen van de organisatie komen kijken hoe wij 
het gedaan hebben ... We hebben een voortrekkersrol binnen de KKK"; 

-"Ziekteverzuim is gedaald van 15 naar 8 %"; 
-"De kostprijs en de leverbetrouwbaarheid zijn verbeterd"; 
-"Er is sprake van teamwork en veranderingsbereidheid"; 
-"De mensen zijn bewuster naar hun processen gaan kijken"; 
-"We proberen zoveel mogelijk te decentraliseren naar de vloer ... en dat werkt!"; 
-"De beschikbaarheid van de installaties is verhoogd"; 
-"Tastbare verbeteringen zijn te constateren in het "first-time-right" produceren van 

specialiteiten"; 
-"De aan de autonome taakgroepen deelnemende medewerkers zijn positiever over 

hun werkomstandigheden dan over de organisatieverandering"; 
-"De doorlooptijd is verbeterd"; 
-"Door vergrote flexibiliteit is onze leverbetrouwbaarheid verbeterd"; 
-"Werknemers zijn breder inzetbaar geworden, en dat ervaart men als positief'. 

Over het 'runnen' van taakgroepen: 

-"Ook de nachtploeg hebben we taken aangeleerd, zo kan het proces sneller verla
penll; 

-"Het toewijzen van besturingstaken vindt bij ons 'bottum-op' plaats. Dat wil zeggen 
laat de werknemer zelf aangeven welke taken gedecentraliseerd moeten wor
den"; 

_IIVoor een order wordt rondom een medewerkend voorman een (multi-functionele) 
groep samengesteld, zij verzorgen de produktie van de order"; 

-"We leren nog elke dag"; 
-"Eerst beconcurreerden de ploegleiders elkaar doordat zij het beste werk uit de 

wachtrij haalden, nu wordt het team van de ploegleiders verantwoordelijk ge
houden voor de afwikkeling"; 

-"We hebben ze met zijn allen in een kamer gezet en nu wijzen wij ze toe alnaarge 
lang de behoefte"; 

-"Bij ons is de mentaliteitsverandering tot stand gekomen via meer eigen verant
woordelijkheid en bevoegdheidll; 
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_"Bij ons is de mentaliteitsverandering tot stand gekomen door het terugkoppelen 
van de resultaten". 

4.5 Gerealiseerde veranderingen 

15 

De veranderingen die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de afstudeerpro
jecten, zijn schematisch weergegeven in figuur 1. Elke verandering, die een bedrijf 
heeft doorgevoerd, wordt qua omvang en richting weergegeven met kortere of lan
gere pijlen. Iedere piji is indicatief voor een specifiek bedrijf. Het nummer waarmee 
een bedrijf wordt aangeduid, is hetzelfde als in de voorafgaande tabellen. De begin
positie van een project in een bepaald bedrijf bij aanvang van het afstuderen is weer
gegeven met een stip. De positie ten tijde van het evaluatie-onderzoek is weergege
yen met een pijlpunt. Doorgetrokken lijnen geven gerealiseerde veranderingen aan. 
De gestippelde lijn geeft een verandering aan die men ten tijde van het evaluatie-on
derzoek bezig was te implementeren. De tint van de drke! waar het cijfer in staat, 
geeft aan of de machine-opstelling overeenkomt met de organisatie-opbouw. Daarbij 
staat zwart voor een functionele, grijs voor aireeds productgewijze, en wit voor ver
anderd in productgewijze machine-opstelling. De as 'functionalisatie' heeft twee ex
tremen: het ene uiterste weerspiegelt een functionele structuur; de organisatie be
staat uit eenheden die gelijksoortige bewerkingen verrichten. Het andere uiterste 
staat voor een productgewijze structuur; de organisatie is opgebouwd uit kieinere 
organisaties die ieder een deel van het product-assortiment voor hun rekening ne
men. De as 'decentralisatie' heeft een nulpunt en een maximum. Het nulpunt geeft 
'geen decentralisatie' weer; het maximum staat voor volledige decentralisatie. Aan 
deze figuur valt een viertal zaken op. Ten eerste: de meerderheid van de veranderin
gen geconcentreert zich aan de bovenzijde van de rechter diagonaal. Men parallelli
seert en men decentraliseert in meer of mindere mate. Ten tweede: de veranderings
processen worden gekenmerkt door het nemen van kleine stappen. In geen enkel ge
val heeft men een grote stap doorgevoerd, waarbij een bedrijf volledig werd gepa
ralleliseerd en/of volledig werd gedecentraliseerd. In deze zin kan men spreken van 
het doorvoeren van veranderingen via een evolutionair proces. Ten derde: Van de 
bedrijven 5, 6 en 7, die reeds geparallelliseerd waren, bleek een van deze bedrijven 
beter dan de overige twee in staat te zijn om bestuurlijke taken te decentraliseren. 
Ten vierde: Wat moet worden opgemerkt is, dat bedrijf 3 de opstelling van de ma
chines niet aangepast heeft aan de veranderde organisatorische opbouw. Ondanks 
dat, blijkt het bedrijf toch in staat te zijn om meer bestuurlijke taken te decentralise
ren dan een deel van de bedrijven waarbij de machine-opstellingen weI aangepast 
werden aan de productgewijze organisatie-opbouw. 
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Figullr 1 Schema tisch overzicht van de plaatsgevonden veranderingen 
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4.6 Nadere analyse van implementatie-effecten 

Uit figuur 1 valt af te leiden, dat de bedrijven 3, 7, 8, en 10 met het implementeren 
van de sociotechnische structuur het meest ver gevorderd zijn, en dat bedrijf 9 het 
minst ver is gekomen. De andere bedrijven bevinden zich daar ergens tussenin. De 
vraag is nu of bedrijven die het sociotechnisch herontwerp het verst hebben door
gevoerd, onderling specifieke kenmerken gemeen hebben ten opzichte van de be
drijven die minder ver met de implementatie zijn gekomen. 

4.6.1 Bedrijfskenmerken 

Bedrijvens die in termen van figuur 1 het sociotechnisch herontwerp het verst heb
ben doorgevoerd, onderscheiden zich op het punt van bedrijfskenmerken als groep 
in niets systematisch van de bedrijven die minder ver gekomen zijn. Het bedrijf, dat 
het meest achterbleef bjj de rest, doet dat echter wei: het is als enige geen industrieel 
bedrijf, maar een dienstverlenende semi-overheidsorganisatie met als eruge vooma
melijk schriftelijke communicatie. Overigens blijkt de spreiding in bedrijfskenmer
ken zowel binnen als tussen de onderscheiden implementatiegroepen ongeveer even 
groot te zijn. Binnen de industriiHe bedrijven in deze dataset lijken bedrijfskenmer
ken dus niet of nauwelijks samen te hangen met implementatie-effecten. 

4.6.2 Projectkenmerken 

Bedrijven die in termen van figuur 1 het sociotechnisch herontwerp het verst hebben 
doorgevoerd, onderscheiden zich op het punt van projectkenmerken als groep in 
ruets systematisch van de bedrijven die minder ver gekomen zijn. Het bedrijf dat het 
meest achterbleef bij de rest, doet dat ook niet. Overigens blijkt de spreiding in pro
jectkenmerken zowel binnen als tussen de onderscheiden implementatiegroepen on
geveer even groot te zijn. Binnen de industriiHe bedrijven in deze dataset lijken be
drijfskenmerken dus ruet of nauwelijks samen te hangen met implementatie-effec
ten. 

4.6.3 Nadere analyse van succesvolle en minder succesvolle implementaties 

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van een verschil-analyse 
die is uitgevoerd. Op het punt van gebruikte methoden voor diagnose verschillen de 
succesvolle en minder succesvolle implementaties in de industriiHe bedrijven het 
meest van elkaar. Hoewel er weI degelijk ook een aantal minder seignante verschil
len naar voren komt, alsmede het kontrast tussen het semi-overheidsbedrijf en de 
industriele bedrijven, kan aan deze verschillen in verband met de onevenwichtige 
samenstelling van de dataset geen enkele zinnige conclusie verbonden worden. 
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Tabel5 Analyse van succesvolle en minder succesvolle implementaties 

I Variabcle: II Geen implementatie I 'Kleine' veranderingen I 'Grootste'veranderingen II 
I 

Soort bedrijf Semi-ovemeid 7/8 Industrieel Industrieel 

Inputs Mensen 6/8 Grondstoffen en halffabrikaten Grondstoffen en balffabrikaten 

Oulputs Diensten 4/8 Duumuun Duumuun 

Afuemers Conswnent 4/8 Industrie Industrie 

Bewerkingsfasen Ben 6/8 Verschillende (tot 20) Verschillende (tot 20) 

Participatie diagnose Voorganger S/8 AIleen afstudeenler 3/4 AIleen afstudeenler 

Methoden diagnose Ben enkele methode 118 Verschillende methoden 3/4 Verschillende methoden 

V oorbcreiding Niet 7/8 Geheellgedeeltelijk Geheell gedeelteliJK 

Vervaardigen Gedeeltelijk S/8 Geheel 3/4 Geheel 

Produktiestructuur Gedeeitelijk S/8 Geheel 3/4 Geheel 

Ouderhoud WeI 3/8 Niet 3/4 Niet 

Veiligheid Wei 7/8 Niet Niet 

Logistiek Niet 6/8 WeI 3/4 WeI 

Marketing/verkoop WeI 6/8 Niet 3/4 Niet 

PersoneeIsmanagement Wei 3/8 Niet Niet 

Rapportdatwn 1992 1990/1991 1992 

Projectvorm Para1lel S/8 Serieel Serieel 

I Aantal bedrijven I 1 8 4 

Legenda 

De verschil-analyse is als voIgt uitgevoerd. De bedrijven zijn gesorteerd op basis van het succes van de 
implementatie. Er zijn zo drie klassen van bedrijven ontstaan: 

1. Geen implementatie: in deze klasse valt een van de dertien onderzochte bedrijven; 
2. 'Kleine' veranderingen: in deze klasse vallen acht van de dertien onderzochte bedrijven; 
3. 'Grootste' veranderingen: in deze klasse vallen de overige vier bedrijven. 

Vervolgens zijn twee groepen variabelen onderscheiden: bedrijfsgegevens (eerste vijf rijen) en projectgegevens 
(overige twaalf rijen in de matrix). Tenslotte zijn per klasse (kolom) de scores op deze variabelen geturft (zie de 
proporties in de ceIlen). Staat in de cel geen proportie, dan is die gelijk aan een (aIle bedrijven uit die klasse 
seoren hetzelfde). 
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5 Conc1usies 

Vit dit beperkte evaluatie-onderzoek kan geconcludeerd worden, dat de onderzoch
te sociotechnische ontwerpen, die door studenten Technische Bedrijfskunde van de 
Technische Vniversiteit Eindhoven in de periode 1988-1994 tijdens hun afstudeer
project werden ontwikkeId, in het algemeen door de desbetreffende bedrijven wor
den gebruikt. De indruk die soms bij staf en studenten werd gewekt naar aanleiding 
van zekere bedenkingen van bedrijfsbegeleiders tijdens het afsluitende examen, na
melijk dat het bedrijf het opgeleverde sociotechnische ontwerp wellicht minder zag 
zitten en dus niet zou gebruiken, wordt door dit evaluatie-onderzoek niet bevestigd. 
Nagenoeg aIle in dit onderzoek beschouwde bedrijven geven aan het door de afstu
deerder opgeleverde ontwerpproduct - sorns na enige vertraging - in een of andere 
vorm te gebruiken om hun organisatie daadwerkelijk te vemieuwen. Daarbij zijn er 
weI duidelijke verschillen naar voren gekomen in de mate waarin, en het tempo 
waarmee bedrijven de veranderingen doorvoeren. Deze verschillen blijken niet sys
tematisch samen te hangen met de in dit onderzoek onderscheiden bedrijfs- en/of 
projectkenmerken. Dat organisaties er inderdaad eerst rijp gemaakt voor moeten 
worden, lijkt een meer voor de hand liggende en vooral piausibele verklaring. Deze 
opmerking was niet alleen reeds tijdens de examenzittingen verschillende malen te 
horen, maar kwam ook in de interviews tijdens dit onderzoek regelmatig naar vo
ren. 

Een tweede conclusie van dit beperkte evaluatie-onderzoek is, dat bedrijven een 
heel scala uiterst genuanceerde sociotechnische oplossingen hanteren bij hun eigen 
organisatievernieuwing. Anders dan vaak wordt beweerd, blijven de ingrepen dus 
niet louter en alleen beperkt tot enkele standaard-oplossingen, zoals de hele taak
groep. Daarbij komt naar voren, dat door afstudeerders gemaakte sociotechnische 
herontwerpen binnen bedrijven meer dan eens processen van organisatieverbetering 
of -vemieuwing op gang brengen of ondersteunen. Naast het beoogde effect werkt 
de aanwezigheid van de afstudeerder klaarblijkelijk dus ook als catalysator, die het 
veranderingsbesef in de organisatie doet groeien. Ais een ding duidelijk wordt uit 
dit evaluatie-onderzoekje, dat is het weI, dat veranderingen zich in allerlei tempi en 
op diverse manieren voltrekken in organisaties. Men doet er dan ook verstandig aan 
de tijd te nemen en enig geduld te koesteren alvorens men oordeelt over het imp le
mentatiesucces van afstudeerprojecten, zoals die in dit rapport zijn geevalueerd. 

De overgrote meerderheid van de in dit onderzoek geevalueerde afstudeerprojec
ten blijken op de een of andere manier daadwerkelijk bij te dragen aan de vemieu
wing en verbetering van de organisatie in de gastbedrijven. En dat was ook juist de 
bedoeling! 
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Organisatieachtergrondgegevens 

o overheid 
o landbouw 
o industrie 
o niet comm, dv. 
o comm, dienstv. 
Rechtsvorm: 

Directeur-eigenaar 

Oprichting in: 

Fusies in: 

Laatste 
reorganisatie in: 

Laatste innovatie 
Zelfstandigheid in: 

Inkoopq uote: Aantalleveranciers 

Aantal artikelen: Geleverde input: 

Gewensde input: 

Ontwikkelingen: 

V er koopom zet: 

Aantal soorten: 

Aard van output: 

Aant. concurrenten: 

Marktaandeel 

Positie & ontwik. 
m.b,t, concurrentie 

Aantal afnemers: 

Gewenste output: 

twikkelingen: 

o Winstgevendheid 
() Omzet 
o Continulteitskans 
o Groei 
o Produktiviteit 
o Efficiency 
() Middelenverwerv. 
o Produktkwaliteit 
o Aanpassingsverm. 
o Produktontwikk. 
o Satisfactie (I) 
o Stress/Werkdruk 
o Verloop 
o Verzuim 
() Ongelukken WV 
o Werkmotivatie 
() Betrokkenheid 
() Samenwerking 
() Communicatie 
() Doelconcensus 
() Interpers. vaard. 
() Taakvaardigheden 

---. -Q) 
CO 
(1) 



Projectgegevens N aam van af studeerder: 

Bedrijf & Begeleiding Probleemstelling Ontwerpfocus Bedrijfsfundies I Onderzoekstrype OJ .-: -BedrlJf: le Wat zijn de systeemgrenzen van Hetontworpen Wat is hel niveau van de ooderzoek,elementen? 
I) = aetrokkeD o individu(en) 

Plaats: het herontwerp? o 8roe~en) 
o I) Produklie o of de ingen 

Projecttljd:_ -_ -_tot_ -_ -_ o l) Service o bedrijve(ven) 
o I) Ondethoud 

Telefoon: o I) Veiligbeid Type onderzoek 

Bedrijfsbegeleider: 
o I) LOBi.tiek g •• fisch: .. o I) wtieele inkoop 

Doelstell1ng van het proJect: o l) Tactische inkoop 
o I) Marketing 

~ 
CD 
I\) 

Functie: o prObleemanalyse V oor welk aspeetsysteem is een 01) Verkoop 

o Maken van heron twerp herontwerp gemaakt: o <:t Automatlsering 
o <:t K ... aliteltszorg 

# niveaus tot top: o Begeleiden verandering o Produktiestruetuur o J) Persolleelsmanas, 
o J) Fin.neiele admin, 

Ie begeleHler: o Theorievorming o Besturingsstructuur oj) Benaming: .. .. 01) + 2e begeleider: o Anders. nl, Q) Ill:ffu:rn:n:m1i.fi:m:t1UD:ttuur 01) 

Vaststellen huidige situatie Vaststellen veranderingsroute Vaststellen toek. org.concept Ondersteuning Realisatie 

Partiei pa tie • Gepereip, Opstellen .. Kwaliteit Ontwikkelen .. Informatie- F ac111 tei ten Belonen van Is het .. Is het .. 
In noodzaak I van het van het van de visie compleetheid & .. gedrag dat ontwerp ontwerp 

diagnose van am te I veranderings- veranderings- I toekom. van concept- tijdsbest, de organisatie- doorgevoerd? geevalueerd? 
de organisatie- veranderen

l 

routeplan routeplan W1Jze van organisatie- verandering Wat vond hel bedrijf van de diagnose? 

problemen organiseren plan steunt 
# # # 

o consultant o consultant o consultant 
o + begeleider o + begeleider o + begeleider 
a + topmanag, a + topmanag, a + topmanag. Wat vend het bedrijf van hel beroDtwerp? 

o + integr. gr. a + integr. gr, a + integt, gr, 
a + partieie gr, o + partiele gr, o + partiele gf, 
o niemand o niemand 0' niemand 

i 

Methode Technieken Ontwerpconcepten & -regels Uitgevoerde onderdelen van STSP ·.11 Wat h.eft men met het herentwerp gedaan? Is 

------- -~-~---~-~---------~-~~---~~ ------------------------------ o Global strat. analysis 11'1' het ingevoerd? 

----, ._----- ---------------------------- --~-----------------------------------

o Global syst. analysis ub! o Identification of bottlenecks 000000 

------ ---------------------------. -------------------------------------- o Demarcation of system boundaries WaatOlll (ruet) 

.. _--
--------------~-~---~-------

____ M_~_. ______ ~~ __ ~~_~_~ ___________ ~_ o Detailed strategic analysis 

---- -------------------~-----~-~ ~-------------~-----------------------
o Detailed systems analysis 

-- ---------------------------- ~-~-------*---------------------------

o Diagnosis and spec, designobjecti ves 
o Reconsideration of produktdesign Zijn de problem"" die 

--------------------------------- -------------------~-------- --~-----~~------------------------~--- o Reconsideration of produktiondesign ;;Jii~;i;;;;;:;j~"~~·';;PB~~?""'··' 
, ... ,. ........................... " 

--------------------------------- ---------------------------- -------------------------------------- o Reconsideration of controlstructure 

-----------------~---~---------~~ ---------------------------- -------------------------------------- o Redesign of the fnf ormationstructure 
o Implementation 

_____ ~~ ________ w _____ ~ _____ ~ _____ 

-----------------------~---- ~-------------------------------------



Bijlage 3 

Impiementatie gegevens 

1 Wat yond Uw bedrijf van de diagnose van de problemen? 

2 Wat yond Uw bedrijf van het herontwerp van de organisatiestructuur'1 

3 In hoeverre is dat herontwerp ingevoerd? 

4 Heeft dat project (dan) nog andere gevolgen gehad? 

5 Hoe kan dat nu? Waarom niet? 

6 Zijn de problemen die de afstudeerder signaleerde, inmiddels opgelost? 

Projectgegevens 

Hoe heeft de student .... ? (zie tabel "projectgegevens" voorzover van toepassing) 



Bijlage 4 

1 Hoe is de stand van zaken m.b.t. de decentralisatie van regelende en ondersteunende 
taken (b.v. onderhoud, kwaliteitszorg, planning en dergelijke) naar de taakgroep(en)? 

o Nog geen ondersteunende en regelende taken gedecentraliseerd. 
o Bezig met het decentraliseren van: 
o Reeds enkele taken gedecentraliseerd: 

2 Hoe is de stand van zaken m.b.t. de opstelling van machines en gereedschappen? 
o Niets behooven te wijzigen, correspondeerde reeds met organisatorische 

opbouw. 
o Niets gewijzigd. 
o Verplaatst om te laten overeenstemmen met de organisatorische opbouw. 

3 De organisatorische veranderingen vereisen een mentaIiteitsoversehakeling van de 
taakgroepleden; men moet de mentaliteit krijgen om de zaken nu effediel te regelen. 
Deze mentaliteitsverandering is: 

o Bij ODS gemakkelijk tot stand gekomen, dankzij: 
o Bij ODS met vee} moeite tot stand gekomen, dankzij: 
o Bij ODS met moeite tot stand gekomen, dankzij: 
o Anders, namelijk: 

4 Waarom hebben jullie bet herontwerpvoorstel of delen daarvan niet ingevoerd zoaIs 
het oorspronkelijk gepland was? 

o Geen budget 
o Ooze mensen wilden bet anders omdat: 
o Geen deskundigheid om het zelf uit te werken. 
o Te druk gehad met: 
o Anders, namelijk: 

5 Wat bedoelde U precies met ••• ? (zie label interviewgegevens voorzover van toepassing) 

Voor de volgende vragen ian ik mij voorstelkn dat U de delails om strategische redenen liever niet 
verstrekt. WUt u in dat geval dan in ploats daanan de antwoomcategori.e aankrulsen? 

6 Dankzij de organisatieverandering zijn de prestaties die de organisatie in termen van 
kostprijs, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en dergelijke: 

o Beter geworden, bijvoorbeeld: 
o Gelijk gebleven. 
o Slechter geworden, bijvoorbeeld: 

7 Dankzij de organisatieverandering is bet verloop en verzuim: 
o Gestegen, namelijk: 
o Gelijk gebleven. 
o Gedaald, namelijk: 

8 Dankzij de organisatieverandering is het gedrag van de werknemer 
o cooperatiever geworden, namelijk: 
o maakt niets nit. 
o minder cooperatiever geworden, namelijk: 



Bijlage 5 
De desbetreffende TUE/BDK-medewerkers, die de in dit rapport onderzochte 
sociotechnische afstudeerprojecten hebben begeleid, zijn: 

Prof. dr. H. Kuipers; 
Dr. P.J.L.M. van Amelsvoort (UD); 
Ir. J.M.J. Loeffen (UD); 
Dr. F.M. van Eijnatten (UHD); 
Prof. dr. P.M. Bagchus; 
Ir. A.A.M. Vermeulen (UD): 
Drs. e.G. Rutten (UD); 
Ir. H.H. van Mal (UHD). 



BijIage 6 

Overeenkomsten en verschillen "Organisatie achtergrondgegevens" 

Soort bedrijf 

Overeenkomst: 

Industrie 
Overheid 
Semi-overheid 

11 
1 
1 

j?» .. « ............ . 

I 

Het merendeel van de organisaties bestaat uit bedrijven uit de industrieele sector. 

Marco-organisatie 
Onderdeel van grotere organisatie 
Onderdeel van groep 
Alleenstaand 

Overeenkomst: 

11 
1 
1 • 

Het merendeel van de bedrijven maakt deel uit van een grotere organisatie. 

Reorganisatie 
Heeft reeds een socio-technische 3 
reorganisatie ondergaan 
Onderging ten tijde van het afstuderen 1 
een socio-technische reorganisatie 
Heeft nog geen socio-technische 9 
reorganisatie ondergaan 

Overeenkomst: 

• 

Het merendeel van de bedrijven heeft nog geen socio-technische reorganisatie 
ondergaan. 

Inputs Grondstof 
Halffabricaat 
Componenten 
Produkten 
Mensen 

Overeenkomst: 
De meeste bedrijven hebben halffabricaten als inputs. 
Verschil: 
Er zijn 5 bedrijven die andere soorten inputs hebben. 

Outputs 

Overeenkomst: 

Duurzame produkten 
Niet duurzame produkten 
diensten 

De meeste bedrijven maken duurzame produkten. 

3 
7 
1 
1 
1 

8 
3 
2 

-~:~:~:: :;::::: • I 

-II 



YerschiJ: 
Vijf bedrijven maken andersoortige outputs. 

Bewerkingsfasen Ben fase 1 
Twee tot twintig 10 
Meer dan twintig 2 ~ 

Overeenkomst: 
Het merendeel van de bedrijven beeft een bedrijfsproces dat twee tot twintig stappen 
om vat. 

Prbaaire proces 
M.b.v. machnines 13 
Zonder machines 0 

Overeenkomst: 
In aIle gevaIlen wordt bet primaire proces verzorgd met bebulp van machines. 

Aard Voortbrenging 

Overeenkomst: 

Herhalend 
Benmalig 
Beide 

8 
1 
4 

In bet merendeel van de gevallen is er sprake van herbaalde voortbrenging van de 
produkten. 
Yerschj): 
Benmalige voortbrenging komt in vijf bedrijven voor. 

Eenheid VIUl voortbrengiDg 
discreet 
continu 

Overeenlromst: 

12 m:~::~:::::~·::::·'::J~:~~~:~:::r~~:::r~:,::~r:.}: 

1 • 

In bet merendeel van de gevallen produceert bet bedrijf discrete produkten. 

Hikarddsdae Jlivesus 

YerschU: 

Zes ofmeer 
Vier tot vijf 
Drie 
Minstens drie 
Minstens twee 
Niet vermeld 

2 
4 
4 
1 
1 
1 

Bedrijven verschillen in bet aantal hiararchische niveaus. 

I 



Organisatiepri.Deipe 

Overeenkomst: 

Functioneel 
Produktsgewijs 
Mix 

8 
3 
2 

Het merendeel van de bedrijven is function eel georganiseerd. 
Verschil: 
In vijf gevallen is er deels of gebeel sprake van een produktsgewijze ordening. 

Decentralisatie 
Geen bestuurstaken gedecentraliseerd 
Enkele bestuurstaken gedecentraliseerd 

11 
2 • ------------------.'. -------------------------------------

Overeenkomst : 
In bet merendeel van de bedrijven waren geen bestuurlijke taken ~edecentraliseerd. 



BijIage 7 

Overeenkomsten en verschillen "Projectgegevens" 

Ie Deelopdracht 
Partieele diagnose 
Partieelheronvwerp 
Integrale diagnose 
Integraal heronvwerp 
Implementatie 

2 
4 
2 
4 
1 

De aard van de opdrachtformulering zoals die gedurende het eerste deel van het 
project geformuleerd wast verschilde sterk per bedrijf, Slechts in 6 gevallen werd een 
integrale diagnose- of heronvwerpopdracht verkregen. 

Veranderingen in initiele opdracht 
Gewijzigd in integrale heronvwefpopdracht 
Reden: -"Klassieke volgorde regel" 

- Uitbreiding aan de hand van 
de socio-technische leer 

Gewijzigd in partiele heronvwerpopdracht 
Reden: - Socio-technische volgorde 

rege~ in dit geval niet tegen de 
socio-technische leer 

- Te veel werk om integraal 
herontwerpen 

3 
2 
1 

4 
2 

1 

1 - Te veel werk, men ziet het partiele 
herontwerp met als njnde een 
belemmenng voor een effectief herontwerp 

Integrale opdrachtformulering wordt niet 2 
gewijzigd 
Reden: - Vana! begin een integrale 2 

opdrachtfonnulenng, noodzaak herontwerp 
was reeds duidelijk. 

Partiele opdrachtformulering wordt niet 
gewijzigd 
Reden: - Afstudeerbegeleider en af-

studeerder zien een partieel herontwerp 
niet als zijnde fout 

Integrale opdrachtformulering wordt 
aan~scherpt 
Reden: - Verduidelijking 
Opdrachtformulering wordt gewijzigd in 
beslissingsondersteuning 

2 

2 

1 

1 
1 

Reden: - Bedrijfsfunctionarissen 1 
komen met een altematief,' een functioneel 
herontwerp 

• • 
• 

• • 

• 

• 

• • 

• 
• • 

• 

• 



Het tweede deel van de opdracht hield vaak een uitbreiding of wijziging van de eerste 
opdracht in. De opvattingen van afstudeerder en de TU·begeleider zijn van invloed 
op de aard van de opdrachtformulering. 

Jaar vall Rapportuitgave 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

1 
2 
o 
2 
5 
3 

• Het meerendeel van de rapporten komt uit 1992/1993. 

Participatie in opstelleD diagDose 
Bedrijfsfunctionarissen 1 
betrokken 
AIleen door afstudeerder 8 
opgesteld 
Deels voorganger, deels 3 
door het betrekken van 
bedrijfsfunctionarissen 
V oorganger 1 
Niemand 0 

-
• I 

Bij het opstellen van de diagnose heeft de afstudeerder in het meerendeel van de 
gevallen geen bedrijfsfunctionarissen betrokken bij de besluitvorming over het tot 
stand komen van de diagnose. 

Dataverzameling diagnose 
Documenten analyse 
Observatie 
Vragen 
Vergaderen 

7 
1 
8 
3 

De meeste informatiebronnen die gebruikt zijn bij het opstellen van de diagnose zijn 
gegevensanalyse en vraaggesprekken. 



Methode(a) VD diagaose 
Balansmodel 
Beoordeling m.b.v. 
soci~tecbrnUsche 
criteria 
Beoordeling m.b.v. 
exteme markteisen 
Scoretabel met tal 
van criteria 
Beoordeling m.b.v. 

. >structuurparameters 
7-S model McKinsey 
Vergelijking huidige 
regeltaakverdeling met 
mogelijke regeltaak
verdeling 
Beoordeling m.b.v. 
drie functie-eisen 
Meting m.b.v. enkele 
indicatoren 

3 
5 

2 

1 

1 

1 
1 

2 

1 

-

.. 
Bij het opstellen van de diagnose heeft men een zeer grote vari~teit aan methoden 
gebruikt. Het meest gebruikt is een beoordeling van de situatie aan de hand van 
soci~tecbrnUsche criteria. 

Partieipatie ia opstellea routep.D 
Bedrijfsfunctionarissen 4 
betrokken 
AIleen door afstudeerder 3 
opgesteld 
niemand 6 

-
Het opstellen van het implementatieplan heeft de afstudeerder in het meerendeel van 
de gevallen aehterwege gelaten. In de geva1len dat dit wei werd gedaan zijn er 
ongeveer evenveel geva1len waarin de bedrijfsfunctionarissen wei a1s niet zijn 
betrokken in het opstellen van het implementatieplan. 

Partieipatie ia opstellea herontwerp 
Bedrijfsfunctionarissen 8 
betrokken 
AIleen door afstudeerder 4 _ 
opgesteld 
Deels door voorgangers, 1 m 
deels door betrekken van 
bedrijfsfunetionarissen 
niemand 0 



Bij het opstellen van het herontwerpvoorstel heeft de afstudeerder in het meerendeel 
van de gevallen bedrijfsfunctionarissen betrokken bij de besluitvorming over het tot 
stand komen van het herontwerp. 

DataverzaaeliDa herontwerp 
Gegevensana1yse 
Interpretatie 
Vragen 
Vergaderen 

5 
6 
5 
9 

In het meerendeel van de gevallen zijn discussies en vergaderingen gebruikt om 
besluiten te nemen over bet opstellen van het herontwerp. 

Betrokbn in herontwerp 
Operators 
Staf 

3 
9 

In het meerendeel van de gevallen werd alleen de staf betrokken bij het opstellen van 
het herontwerp. In een kleine minderheid van de gevallen werden ook de operators 
betrokken bij het opstellen van het herontwerp. 

Methode(n) van herontwerp 
Schumacherana1yse 
Semi-paralelle stromen 
Produktstroomana1yse 
Methode "Landre" 
Aangepaste methode 
"van Amelsvoort" 
Interpretatie van 
soclo-technische 
principes (waarvan: 

1 
2 
1 
1 
1 

4 -
- paralle1isatie o.h.v. materiaaleigenschappen, 

logistieke eigenschappen en routekenmerken 
- parallelisatie o.h.v. gebieden 
- parallelisatie o.b.v. produktgrootte) 
Groepentechnologie 4.~ 
Alloceren, selecteren 1 Ii 
en koppelen van regel-
kringen (voorstel) 
Relatieana1yse 
Van/naar analyse 

1 
1 • 

De diversiteit aan methoden die gebruikt zijn om het herontwerp op te stellen is zeer 
groot. Het meest toegepast als methode van herontwerp blijkt bet interpreteren van 
socio-technische principes te zijn. 



ProJectvorm serieel 
paralel 

9 
4 -

De basisvorm van de afstudeergevallen is in de meeste gevallen serieel; eerst wordt 
een diagnose gesteld en daarna wordt een berontwerpvoorstel opgesteld. 

VoorbereidiDg Geheel 
Gedeeltelijk 
Niet 

5 
6 
2 

';::::';':':::":,:": '. .. • 
Het meerendeel van de afstudeerders beeft zieb beziggebouden met een geheel of 
gedeeltelijk berontwerp van de voorbereidende taakverdeling. 

ODdersteUDing Geheel 
Gedeeltelijk 
niet 

1 
10 
2 

Het meerendeel van de afstudeerders beeft zieb beziggehouden met een gedeeltelijk 
berontwerp van de ondersteunende taakverdeling. 

Geheel 
Gedeeltelijk 
Niet 

8 
2 
3 

Het meerendeel van de afstudeerders beeft zieb beziggehouden met een geheel 
berontwerp van de vervaardigende taakverdeling. 

Tadiseh regeIen WeI 
Niet 

3 
10 

In een minderbeid van de gevallen hebben de afstudeerders zieb bezig gehouden met 
een berontwerp van de tactische regeling. 

Strategisell regelea Wei 
Niet 

3 
10 

In een minderheid van de gevallen bebben de afstudeerders zieb bezig gehouden met 
een herontwerp van de strategische regeling. 

Produktstnaetuur Wei 
Niet 

o 
13 

In geen enkel geval hebben de afstudeerders zieb beziggehouden met een herontwerp 
van de produktstructuur. 



Produktiestl'uctuur Gebeel 
Gedeeltelijk 
Niet 

8 
2 
3 

In de meerderbeid van de gevallen bebben de afstudeerders zich bezig gebouden met 
bet geheel of gedeeltelijk herontwerpen van de produktiestructuur. 

Besturingsstnlctuur Geheel 
Gedeeltelijk 
Niet 

2 
8 
3 

--------. ~ ----------------------~ ------------------------
In de meerderheid van de gevallen hebben de afstudeerders zicb bezig gebouden met 
het geheel of gedeeltelijk berontwerpen van de besturingsstructuur. 

Informatiestructuur Geheel 
Gedeeitelijk 
Niet 

o 
3 
10 

I -~~~lll~ ~B.:~~~::~ 

In een minderheid van de gevallen beeft men zicb gedeeltelijk beziggehouden met het 
herontwerpen van de informatiestructuur. 

Produktie WeI 
Niet 

10 
3 

In de meerderheid van de gevallen beeft men zich beziggehouden met bet herontwerp 
van produktietaken. 

WeI 
Niet 

2 
11 

In de minderheid van de gevallen heeft men zich beziggehouden met het herontwerp 
van servicetaken. 

Onderhoud WeI 
Niet 

7 
6 -

In ongeveer de helft van de gevallen beeft men zicb beziggebouden met bet beront~ 
werp van onderhoudstaken. 

Veiligheid WeI 
Niet 

2 
11 

In de minderbeid van de gevallen beeft men zich beziggebouden met het berontwerp 
van veiligheidstaken. 



LogIstiek Wei 
Niet 

9 
4 

";':';'.:',:':":":";-;::::: ',' :::\:}\ 
.'::::::.::: ........ . 

------ - --------- -- - - --- ------------- - ---- - -- - ----- --- ----
In de meerderheid van de gevallen heeft men zich weI beziggehouden met het 
herontwerp van Iogistieke taken. 

Iakoop Wei 
Niet 

2 
11 

-------- ---- - ----------- - -------- -. - ---------- ----- - -----
In de minderheid van de gevallen heeft men zicb beziggehouden met het herontwerp 
van inkooptaken. 

WeI 
Niet 

4 
9 

In de minderheid van de gevallen heeft men zicb beziggehouden met het herontwerp 
van marketing- en verkooptaken. 

Kwaliteltszol'l Wei 
Niet 

9 
4 

In de meerderheid van de gevallen heeft men zicb beziggehouden met het herontwerp 
van kwaliteitstaken. 

PersoaeelsDumaaement 
WeI 
Niet 

6 
7 

In ongeveer de helft van de gevallen heeft men zich beziggehouden met het heront
werp van personeelsmanagementtaken. 

I .... /omstellen WeI 
Niet 

2 
11 

In de minderheid van de gevaIlen heeft men zich beziggehouden met het herontwerp 
van in- en omsteltaken. 



Ontwerp Produktgroepen 2 <;:: 
'".,'.' .•... 

(JesegDDenteerde 2 • produktgroepen 
Produktgroepen op 1 M · . 
macroniveau, opdracht-
groepen op mesoniveau 
Moduulgroepen 1 I 
Componentgroepen 1 ;. .... 

met assemblage-
groepen 
Opdrachtgroepen 1 ~ .< 

Sectorgroepen 1 I 
Fasegroepen op 1 • macroniveau, 
opdrachtgroepen 
op mesoniveau 
Fasegroepen op macro-
niveau, moduulgroepen 
op mesoniveau. 
Fasegroepen 1 I 
N.v.l. 3 

(In een geval zijn er twee soorten groepen ontworpen) 

De uiteindelijke herontwerpvoorstellen zijn in termen van soorten 
organisatievormen zeer divers van aard. 



Bijlage8 

Overeenkomsten en verschillen "Implementatiegegevens" 

HeroDtwerp iagevoerd 
Niet, weI van plan 
Deels ingevoerd 
In gewijzigde vorm: 
-in mindere vorm. 
-verder gegaan 

1 
4 

4 
3 
~

. 

:. 
~ .. 
II1II 

Het overgrote merendeel van de bedrijven heeft het herontwerp gebruikt om de orga
nisatie op de een of de andere wijze te veranderen. 

M.h.t. produktiestructuur 
Volledig doorgevoerd 
Deels doorgevoerd 
Gewijzigd, wei riehting 
produktgroepen 
Niet gewijzigd 
Voideed reeds 

3 
1 
5 

1 
3 

Negen bedrijven hebben de stap gezet riehting een produktgerichte structuur, drie 
bedrijven beschikten reeds over een produktgeriehte structuur. 

M.b.t. besturiDgsstructuur 
Nog geen taken ge- 1 
decentraliseerd, 
zit weI in de pJanning 2 
Enkele taken zijn gedecentraliseerd 5 
Meerdere taken zijn gedecentraliseerd 4 

Het merendeel van de organisaties is gestart met het overdragen van besturingstaken. 

Machines 
Correspondeerden reeds met 6 
gewenste organisatorische opbouw 
Gewijzigd om te corresponderen met 4 
gewenste organisatorische opbouw 
Laten staan, niet gewijzigd 3 

-• • 

""~: ~oy ... 

Slechts een klein deel van de bedrijven werkt nog met een functionele machine 
opstelling. 



MentaUteitsverandering 
Komt Diet vanzelf 
N.v.t 

10 
2 • 

De mentaliteitsverandering die moet optreden na het implementeren van taak:~ 
groepen, treedt niet gelijk op na het veranderen van de structuur. 

Retlen wijzigiDllvertraging 
Geen budget 
Onze mensen wilden 't anders 
Geen desk:undigheid om 't uit 
te werken 
Groepen werden te klein 
Te druk gehad 
Nu te ingrijpend, inv. in stappen 
(Vergeten te vrageD, onderzoeker) 
N.v.t. 

2 
2 
1 

2 
3 
1 
1 
2 

Er zijn veel verschillende redenen waarom het bedrijf het herontwerp heeft aangepast 
of met vertraging heeft ingevoerd. 

MeDina t.a.v. diagnose 
Erg theoretisch, boodschap 
weI begrepen 
Correct 
Bruikbaar in 't 
verande~proces 
Overbodig 
Weet het niet meer 
"Zeer waardevol" 
Positieve benadering 
N.v.t 

1 

4 
2 

1 
1 
1 
1 
1 • 

In het merendeel van de gevkllen liet de respondent zich positief uit over de diagnose 
die de student had gemaakt 

Orpnisatieprestaties 
Verbeterd 
Gelijkgebleven 
Gezakt 
N.v.t 
Te prematuur 

8 
1 
o 
2 
2 

:::::/::;:;:::;::::»» 
... , .................. \., ....... , ... . 

In de meeste gevallen zijn de organisatieprestaties na het invoeren van het heront~ 
werp verbeterd. Er werden geen negatieve zaken gemeld. Behter in hoeverre de 
invoeren van de taakgroepen verantwoordelijk was voor de verbetering van de 
organisatieprestaties, valt niet te beoordelen. 



Verioop/verzulm 
gedaald 
geJijkgebleven 
gestegen 
Verloop gestegen, verzuim 
gedaald 

4 
5 
o 
1 

-------. - ------------------------------------------------
In de meeste gevallen Jijkt het doorvoeren van de organisatieverandering een niet on
gunstig effect te hebben op het verloop en verzuim. Slechts in een geval werd een 
verhoging van het verloop gemeld. 

Gedrag 
Behulpzamer 
Even behulpzaam 
Minder behulpzaam 
Erg afhankeJijk van de 
taakgroepleider 
N.v.t. 

8 
2 
o 
1 

2 

In de meeste gevallen is het gedrag van de werknemers in de taakgroepen co6peratie
ver geworden. 

RespoDdeDt 
Ex-bedrijfsbegeleider 
Ex-afstudeerder werkzaam 
als bedrijfsfunctionaris 

11 
2 

In het merendeel van de gevallen is de bedrijfsbegeleider geinterviewd. 


