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ABSTRACT

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

This thesis contains a design-oriented study to increase the level of flexibility of the organization of

Ordina Business Architecture & Process Improvement (BA&PI). The design focuses on three
organizational levels. At individual level, an instrument is designed for measurement of the current
situation of BA&PI. The instrument contains questions about organizational structure, culture and
c1imate. At group level, the measurement data are input for a dialogue. Dialogue is aconversation
type for developing shared meaning in a group. Moreover it is a creative source for development of
innovative ideas. A protocol is designed as a guide for a successful dialogue. Finally, at organizational
level, a repository is created to store all measurement data, relevant terms and innovative ideas.

Theoretically, by implementation of this design, BA&PI will be changed into a leaming

organization, and the flexibility should improve.

Keywords: Ordina ConsuIting, organizational structure, organizational culture, organizational
c1imate, dialogue, flexibility, chaordic enterprise, learning organization.
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VOORWOORD

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Voor u ligt mijn eindrapportage, behorende bij mijn afstudeeronderzoek bij Ordina BA&PI. Dit

rapport geeft een goed beeld over mijn werkzaamheden van de afgelopen negen maanden. Het is

tevens te zien als een afsluiting van mijn studie Technische Bedrijfskunde, en kan daarbij gezien

worden als een bekroning van een mooie studententijd.

Technische Bedrijfskunde manifesteert zich in de praktijk hoofdzakelijk als een studie gericht op

de samenwerking tussen verschillende disciplines in een bedrijf. Een typerende taak voor een

technisch bedrijfskundige is dan ook om vanuit een helikopterview de processen binnen een bedrijf te

verbeteren. Vanuit deze optiek valt mijn onderzoek uitstekend binnen het kader van de Technische

Bedrijfskunde.

In een voorwoord passen ook een aantal woorden van dank voor die mensen die in mijn
leerproces van de afgelopen negen maanden een bijzondere betekenis hebben gehad. Ik realiseer me

dat het om veel meer mensen gaat dan alleen hen die ik hier bij name kan noemen. Om te beginnen
wil ik daarom in brede zin alle mensen bedanken waarmee ik heb samengewerkt. Daarnaast zijn er

enkele mensen die ik speciaal wil bedanken.

Ten eerste mijn eerste begeleider namens de universiteit, de heer Frans van Eijnatten, voor zijn

professionele begeleiding vanuit de Human Performance Management capaciteitsgroep. Door onze

regelmatige gesprekken heeft hij zeer geholpen om richting te geven aan mijn onderzoek. Ik mag me

gelukkig prijzen met de door hem getoonde betrokkenheid, waarbij zijn kritische blik en inspirerende

denkwijze een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het eindresultaat van dit onderzoek.

Mijn dank gaat tevens uit naar mijn tweede universiteitsbegeleider, de heer Allard Kastelein. Zijn

ruime ervaring in het begeleiden van afstudeeronderzoeken heeft geholpen met het verduidelijken

van de rode draad in mijn onderzoek. Daarnaast heeft zijn andere invalshoek, vanuit de Organisation

Science & Marketing capaciteitsgroep, dit onderzoek in een breder perspectief getrokken. Mede

hierdoor heb ik uiteindelijk de nodige punten op de 'i' kunnen zetten.

Verder heb ik zeer veel te danken gehad aan de uitstekende begeleiding vanuit Ordina BA&PI.

Met name mijn bedrijfsbegeleidster mevrouw Gea Brokke, waarmee ik tijdens dit onderzoekstraject

regelmatig de voortgang besproken heb. Menigmaal heeft zij geschoten op het door mij afgeleverde

werk, om vervolgens samen met mij na te denken over het dichten van de gaatjes. Mede door haar

grote enthousiasme en ondersteuning, ging ik na een meeting altijd met een grote dosis motivatie naar

huis.

Vanuit Ordina wil ik ook graag mijn opdrachtgever, de heer Eric Drossaert, bedanken voor de

mogelijkheid die ik gekregen heb om een onderzoek te doen binnen BA&PI. Ik heb genoten van de

geboden flexibiliteit, waardoor ik veel vrijheid had gedurende het afstudeertraject. Hierdoor heb ik

een zeer efficiënte werkwijze kunnen volgen.

En last but not least, wil ik ook mijn ouders hier nog even in het zonnetje zetten. Mam, bedankt

voor alle zorgen en het eindeloze vertrouwen tijdens al die studiejaren. En pap, ontzettend bedankt

voor alle nuttige tips, hulp en feedback. Dit heeft mijn onderzoek naar een hoger niveau getild, en

hierdoor had ik ook het gevoel dat ik er niet alleen voorstond.

Edwin van Oosten

Eindhoven, augustus 2008
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SAMENVATTING

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

Deze rapportage is geschreven in het kader van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de
faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit in Eindhoven. Het rapport is het
resultaat van een afstudeeronderzoek bij Ordina BA&PI.

Bedrijfsbeschrijving
Ordina is een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van Consuiting, ICT en Outsourcing. Het
bedrijf is gevestigd in Nieuwegein, telt momenteel meer dan 5.700 medewerkers, en kende over het
jaar 2007 een omzet van 665 miljoen euro. Ordina richt zich op grote klanten in Nederland en België,
voor wie zij complexe opdrachten uitvoeren op het gebied van Finance en Public. De kernactiviteiten
van de organisatie zijn onder te verdelen in drie gebieden: Consuiting, ICT en Outsourcing.

Ordina is verdeeld in units, die allemaal min of meer als zelfstandige ondernemingen opereren.
Eén van die units is Business Architecture & Process Improvement (BA&PI), waar deze afstudeer
opdracht is uitgevoerd. BA&PI is onderdeel van de Consulting-divisie van Ordina, kent circa 150
medewerkers, en levert aan hun klanten kennis en producten op het gebied van procesverbetering.

Aanleiding van het onderzoek
Ordina BA&PI heeft in 2007 een ingrijpende organisatiewijziging meegemaakt. De organisatie is van
een business unit-organisatie gekanteld in de richting van een netwerkorganisatie. BA&PI heeft die
kanteling ingezet omdat de organisatie flexibeler wil worden, om zo aansluiting te kunnen houden bij
de steeds dynamischer wordende omgeving van de organisatie. Uitgaande van een onderzoek van
Keuper (2007) binnen de organisatie, verwacht BA&PI dat met een netwerkstructuur te kunnen
realiseren. Maar deze structuurwijziging heeft tot gevolg gehad dat de bestaande cultuur niet meer
congruent is met de organisatiestructuur, zoals is af te leiden uit een onderzoek van Ezinga (2007). Dit
heeft geleid tot de gedachte dat, als BA&PI zich verder wil ontwikkelen, er vervolgonderzoek moet
plaatsvinden naar de invulling van een passend vervolgtraject richting een meer flexibele organisatie,
waarbij met name rekening wordt gehouden met de structuur, de cultuur en hun congruentie.

Probleemstelling
De doelstelling van het onderzoek is om inhoud te geven aan een harmonieuze organisatie
verandering richting een meer flexibele organisatie. De vraagstelling die daaraan is gekoppeld, luidt:
Wat is voor Ordina BA&PI een passende interventie gericht op de afstemming van de
organisatiestructuur en -cultuur, gebaseerd op een strategie gericht op flexibiliteit?

Theoretische achtergrond
De realisatie van optimale flexibiliteit, met daarbij de afstelling tussen cultuur en structuur, is
afhankelijk van twee factoren, namelijk de vorm en het leervermogen van de organisatie.

Om inzicht te krijgen in de interacties en het leren van een organisatie, kan gebruik worden
gemaakt van het zogeheten Chaos- & Complexiteitsdenken. Dit paradigma ziet een organisatie als een
chaordisch systeem, dat wil zeggen een systeem dat zowel wanordelijk ofwel chaotisch gedrag
vertoont, als ook ordelijk gedrag. Een chaordische organisatie is opgebouwd uit verschillende holons.
Een holon is een entiteit die zowel een geheel is, als een deel van een groter geheel. Elke holon bezit
zowel een inwendige als een uitwendige kant. De uitwendige kant betreft het gedrag van de holon,
zoals dat dus door de buitenwereld is waar te nemen. Het betreft enerzijds individueel gedrag (lt), en
anderzijds groepsgedrag (lts), wat te kenschetsen is als het sociale aspect van de holon (Wilber, 1997).
De inwendige kant betreft de interne dimensies van holons, wat omgeschreven kan worden als het
denken van individuen (I) en groepen (We). Met andere woorden, een holon is te kenschetsen op basis
van vier kwadranten, die elk een specifiek aspect van een individu of groep betreffen.

Afstudeeronderzoek - E.A.]. van Oosten 5
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Een holon, en daarmee een organisatie, leert en ontwikkelt zich door toenemende holoncapaciteit. Dat
leren kan geïnitieerd worden door en eventueel plaatsvinden binnen met name één kwadrant, met de
aantekening dat de kwadranten wel altijd aan elkaar zijn gerelateerd. Dus het gedrag van een holon of

organisatie kan worden veranderd door de cultuur, dus het denken op groepsniveau te wijzigen, wat
eventueel gevoed kan worden door de denkbeelden op individueel niveau.

Een beeld van de vorm van een organisatie kan worden verkregen door de structuur en de cultuur
van de organisatie in kaart te brengen, en door na te gaan wat het klimaat van de organisatie is, wat in
concreto wil zeggen dat wordt bepaald in hoeverre cultuur en structuur op elkaar zijn afgestemd. De

structuur van een organisatie kan onder meer worden getypeerd op basis van ideeën van Mintzberg
(1979) en Van Alstyne (1997). Zij hebben dimensies aangegeven waarvoor is aangetoond dat daarmee
organisatiestructuren adequaat kunnen worden beschreven. Voor de cultuur van een organisatie kan
een beroep gedaan worden op de OCAI-vragenlijst die ontwikkeld is door Quinn & Cameron (2005).
En inzicht in het klimaat van een organisatie kan worden verkregen door de medewerkers van die
organisatie te vragen naar gevoelens ten aanzien van het functioneren van de organisatie en hun
plaats en invloed daarbinnen.

Diagnosefase
Tijdens de diagnosefase is de, op dat moment bestaande, situatie van BA&PI in kaart gebracht, terwijl
ook een voorlopige schets is opgesteld van de gewenste situatie. De uiteindelijke diagnose is
uitgevoerd door de analyse-resultaten met betrekking tot de bestaande en de gewenste situatie tegen
elkaar af te zetten. Dat heeft geleid tot het formuleren van een aantal verbeterpunten. Deze

verbeterpunten zijn geclusterd, en samengevoegd in een oorzaak-gevolgdiagram (zie figuur 1). Er zijn
drie verschillende aspecten die als hoofdzaak aangeduid kunnen worden, te weten: communicatie,

strategie en marktkoppeling.

Gebrek aan externe
focus bij cultuur

Ongebalanceerde
matrixstructuur

Communicatie

Slechte communicatie
vanuit het management

Slechte communicatie
medewerkers onderling

Strategie

Weinig
aandacht voor ---...~

organisatieleren

Strategie niet ...~
in balans

Onduidelijke waarden
binnen de afdeling

Hoog verloop

Het ontbreken van
een flexibele
organisatie

Marktkoppeling

Figuur 1: Oorzaak-gevolgdiagram

Afstudeeronderzoek - E.A.J. van Oosten 6
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Ontwerpfase
Tijdens de ontwerpfase is een algemene methodiek ontworpen waarmee allerlei zaken kunnen
worden aangepakt. Het uitgangspunt van de methodiek is dat een aantal aspecten van de organisatie
met regelmaat opnieuw in kaart worden gebracht, en op basis waarvan de organisatieverandering
voortdurend kan worden bijgestuurd. Het betreft een methodiek welke op drie niveaus haar
uitwerking heeft (zie figuur 2).

Op individueel niveau is een meetinstrument ontwikkeld, dat zo ontworpen is dat elk individu
snel en gemakkelijk een aantal vragen kan beantwoorden op het gebied van organisatiestructuur,
-cultuur en -klimaat. Het gaat om 16 vragen over de structuur van de organisatie, die gebaseerd zijn
op de ideeën en dimensies van Mintzberg (1979) en van Van Alstyne (1997). Er zijn verder 6 vragen
over cultuur, die gerelateerd zijn aan het model van Quinn & Cameron (2005). En tenslotte zijn er 9
vragen over klimaat, die in feite simpelweg vragen naar de tevredenheid van de medewerkers over de
verschillende onderdelen en het functioneren van BA&PI. Er is een gebruikshandleiding opgesteld,
waarin puntsgewijs beschreven staat hoe het instrument moet worden gebruikt.

Op groepsniveau is een protocol geschreven voor een dialoog. Een dialoog is een vorm van
conversatie, waarmee de intentionele kant van een holon ontwikkeld kan worden. Door dialoog
wordt een leerproces op gang gezet, waarin men elkaar beter leert verstaan en maakt dat er een
degelijk platform ontstaat waarop de organisatie optimaal kan functioneren. De verschillende
interpretaties verkregen uit het individuele meetinstrument dienen als input voor de dialoog.

Ter voorbereiding op een dialoog, dienen er eerst twee workshops georganiseerd te worden. In de
eerste sessie dienen de relevante begrippen rondom het Chaos- en Complexiteitsdenken aan alle
deelnemers te worden voorgelegd en behandeld. In de daaropvolgende sessie dient er aandacht
besteed te worden aan de principes van dialoog. Zowel deze beide workshops, als de eerste
dialoogsessies, dienen plaats te vinden onder professionele begeleiding. Indien dit niet gebeurd, dan
bestaat er een groot risico dat een dialoog niet het gewenste effect zal hebben.

Individueel
niveau

Groeps
niveau

Organisatie
niveau

Afstudeeronderzoek - E.A.]. van Oosten
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Figuur 2: Overzicht algemene methodiek
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Op organisatieniveau is een eerste versie van een repository of gegevensbestand ontworpen, voor de

opslag van organisatiekennis. Voor een flexibele organisatie moet deze inhoud geven aan twee

hoofdzaken, namelijk de vorm en het leren van de organisatie. Dat wil zeggen dat het repository

relevante kennis moet bevatten in relatie tot de bestaande en gewenste vorm van de organisatie, én

kennis die relevant is voor het leerproces dat invulling moet geven aan het leren van de organisatie.

Voor een repository kan er binnen Ordina gebruik gemaakt worden van de recent gelanceerde

Ordina-wiki, vergelijkbaar met de normale Wikipedia-website. Deze intranetsite is geschikt voor data

opslag, en eveneens kunnen bestanden als bijlage geupload worden.

Figuur 3 laat zien dat de methodiek voor BA&PI bestaat uit acht stappen. Deze stappen vormen

met elkaar een cyclus die op jaarlijkse basis moet worden doorlopen. Het ontwerp bestaat verder ook

uit een implementatieplan, waarin de succesfactoren, stakeholders en fasering aan de orde komen. De

verschillende onderdelen uit het ontwerp zijn getest onder verschillende medewerkers binnen BA&PI.

Overzicht methodiek

1. Verzamelen individuele data met meetinstrument.

2. Groeperen antwoorddata door beheerder instrument.

3. Verzamelen input voor jaarlijkse meeting.

4. Jaarlijkse meeting tussen MT en vertegenwoordigers practices.

5. Keuze van vier speerpunten voor dat jaar tijdens jaarlijkse meeting.

6. Dialoog- en reflectiesessie per speerpunt (per kwartaal).

7. Bevindingen toevoegen aan repository (per speerpunt).

8. Reflectie over speerpunten & methodiek tijdens jaarlijkse meeting.

Figuur 3: Overzicht methodiek BA&PI

Conclusies
De diagnose maakte duidelijk dat er sprake is van een hoge mate van consensus onder de

respondenten met betrekking tot de aanwezigheid en de volledigheid van de verschillende

verbeterpunten. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de huidige en de gewenste situatie goed in

beeld zijn gebracht, en dat het doel van het diagnostisch onderzoek dus gehaald is.

Het ontwerp heeft gestalte gekregen in een methodiek die bestaat uit drie onderdelen, die

betrekking hebben op de drie verschillende niveaus binnen BA&PI, zoals die eerder zijn beschreven.

Kern van de methodiek is de dialoog, met als uitgangspunt het vergroten van het leervermogen als

pijler van flexibiliteit, waarbij het collectieve geheugen van de organisatie ondersteund wordt in de

vorm van een repository. In combinatie met het instrument op individueel niveau kan dialoog
betekenis hebben voor het ontwikkelen van een adequate cultuur. De combinatie kan ook ingezet

worden als leidraad voor het realiseren van een passende organisatievorm als tweede pijler van de

flexibiliteit. Tenslotte kan worden opgemerkt dat dialoog zijn waarde heeft bewezen bij verschillende

interventies (Van Eijnatten & Van Galen, 2002, 2004) en dat tests aangeven dat het instrument naar

behoren werkt, zodat kan worden geconcludeerd de doelstelling om te komen tot een passend
ontwerp is gehaald.

Afstudeeronderzoek - E.A.J. van Oosten 8
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1 INLEIDING

1.1 Introductie

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Dit rapport is het eindverslag behorende bij mijn afstudeeronderzoek, dat valt onder de
verantwoordelijkheid van de faculteit Technologie Management aan de Technische Universiteit in
Eindhoven. Het afstudeeronderzoek valt binnen het kader van de masteropleiding Technische
Bedrijfskunde en wordt uitgevoerd bij de capaciteitsgroep Human Performance Management.

1.2 Leeswijzer

Volgend op deze inleiding, wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van Ordina NV. Dit wordt
gevolgd door een theoretische achtergrond van dit onderzoek in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op de onderzoeksmethoden, waarbij er een onderscheid is gemaakt tussen de diagnose- en
de ontwerpfase. De resultaten van deze methoden voor de diagnosefase staan vervolgens in
hoofdstuk 6, en die van de ontwerpfase in hoofdstuk 7. Deze resultaten vormen de basis voor de
conclusies in hoofdstuk 8. Tenslotte is in hoofdstuk 9 een reflectie te lezen op het gehele project.

Afstudeeronderzoek - E.A.). van Oosten 11
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2 BEDRIJFSBESCHRIJVING

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

Deze afstudeeropdracht vond plaats binnen de afdeling Business Architecture & Process
Improvement, wat onderdeel is van de Consulting-divisie van Ordina NV. Dit hoofdstuk geeft een
beeld van zowel de afdeling, als de ondememing in het geheel.

2.1 Ordina NV

Ordina is een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van Consuiting, ICT en Outsourcing. Het
bedrijf bestaat in Nederland sinds 1973; de eerste tien jaar als dochteronderneming van het Franse
Ordina, en daarna van SG2, onderdeel van Société Générale. De naam stamt af van het Franse woord
'ordinateur', wat computer betekent. In 1985 werden de Nederlandse activiteiten verzelfstandigd door
een management buy-out. Op dat moment waren er 77 medewerkers in dienst. Begin 1987 kreeg
Ordina een beursnotering. Het aandeel Ordina NV is vandaag de dag genoteerd aan de Euronext
Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Midkap-index (AMX). Eind 2007 werkten er meer dan

5.700 mensen bij Ordina. De hoofdvestiging is in Nieuwegein. Ordina vertoont een gezonde drang om
zich te profileren in de branche, wat zich onder meer uit in het feit dat Ordina werkt aan haar

naamsbekendheid door zich sinds 2002 te verbinden als hoofdsponsor aan het grastennistoemooi in
Rosmalen, ook wel De Ordina Open genoemd.

Organisatie

De huidige Raad van Bestuur en statutaire directie van Ordina wordt gevormd door Drs. Ronaid
Kasteel (CEO) en Mr. Hans den Hartog (CFO). De organisatie is samengesteld uit een aantal

onderdelen, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen het kembedrijf, buitenland,
deelnemingen, dan wel acquisities (zie figuur 2.1). Alle onderdelen opereren als units met een hoge

mate van zelfstandigheid. Deelnemingen zijn organisaties die wat meer op afstand staan, en die niet
onder de naam Ordina opereren. Zij worden vooral op basis van financiële parameters aangestuurd.

Voor acquisities geldt hetzelfde, tot aan het moment dat ze geïntegreerd worden in het kembedrijf.

Ordina NV

Kern bedrijfNL Buitenland Deelnemingen Acquisities

Commercie
Ordina

Ormit
I I

Be Value
Belgium

Consuiting fiNext I I
Youngwood I

ICT Integer
I

Outsourcing

Figuur 2.1: Overzicht Ordina NV (Ordina, 2007a: p.3)
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Kernactiviteiten

De Nederlandse en Belgische markt zijn het werkgebied van Ordina, en daarbij concentreert Ordina
zich op twee kemmarkten, te weten: Finance en Public. Ordina richt zich op grote klanten, voor wie zij
complexe opdrachten kunnen uitvoeren en met wie ze langdurige relaties willen aangaan. De
samenstelling van de klanten top-10 is te vinden in bijlage A.

Zoals ook uit het logo van Ordina valt af te leiden, zijn de kernactiviteiten onder te verdelen in
drie gebieden. Ordina Consuiting biedt klanten ondersteuning bij de implementatie van strategische
keuzes en beleidsvorming, en bij het (her)inrichten van organisaties en processen. De adviezen van
deze divisie vormen regelmatig het voorportaal voor technologische oplossingen die deze
veranderingen moeten ondersteunen.

Binnen de divisie Ordina ICT werken architecten aan het ontwerpen, realiseren en implementeren
van de gewenste informatiesystemen voor de klant. Ze kiezen daarbij bewust voor markleidende
technologieën, in de vorm van maatwerk geënt op Java, Microsoft, Oracle en Cobot en met
standaardpakketten in de vorm van SAP en Oracle.

Klanten besteden het beheer en het onderhoud van kritische bedrijfsapplicaties steeds vaker aan
Ordina uit. Dat beheer en onderhoud gebeurt dan binnen de divisie Ordina Outsourcing. In sommige
gevallen neemt Ordina zelfs de verantwoordelijkheid voor administratieve processen (inclusief de
bijbehorende ICT) in haar geheel over van de klant. Voor de desbetreffende klanten heeft dat als
voordeel dat ze met meer efficiëntie hun werk kunnen uitvoeren, aangezien zij zich primair kunnen
richten op hun core business.

Bedrijfsresultaten

De afgelopen vijf jaar vertoonde de omzet van Ordina een constante groei, zoals te zien is in figuur
2.2. De winst vertoonde in 2006 echter een kleine terugvaC wat te verklaren is door de vele
investeringen die gedaan zijn in de Outsourcing-divisie. Ordina hoopt dat deze investeringen zich op
termijn zullen terugbetalen. Voor 2008 verwacht Ordina een omzetgroei te kunnen realiseren van
tenminste 10 procent.

Jaar Omzet Nettowinst Medewerkers

2007 665,4 30,4 5.702

2006 530,4 25,8 5.009

2005 443,9 29,0 4.187

2004 383,4 14,6 3.612

2003 345,4 10,5 3.195

2002 397,6 18,1 3.754

Figuur 2.2: Overzicht van enkele kerngegevens (naar Jaarverslag Ordina NV, 2007)1

Van de drie bedrijfsonderdelen van het kernbedrijf, realiseerde de ICT-component in 2007 de meeste
omzet, namelijk 58% van het totaal. Op termijn wil Ordina het aandeel van zowel Consuiting als
Outsourcing vergroten. Het voorbije jaar bleek het aandeel van deze twee onderdelen respectievelijk
24% en 18% te zijn (Jaarverslag Ordina NV, 2007).

Het ongewenste verloop was in 2006 rond de 15%, wat lager is dan het gemiddelde in de branche.
Analyse leert dat veel van de vertrekkende medewerkers bij klanten in dienst treden of als freelancer
de markt betreden. Economische of praktische motieven zijn veelal de reden voor vertrek. Daar stond
een instroom tegenover van vele honderden mensen, wat er toe leidde dat in 2007 het medewerkers
bestand met 14% is gegroeid (zie figuur 2.2). Wat medewerkers vooral aanspreekt is de cultuur, de
boeiende opdrachten bij grote klanten, en de ontwikkelingsmogelijkheden.

1 Omzet en winst in miljoenen euro's.
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2.2 Ordina BA&PI

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Alle units binnen Ordina opereren als min of meer zelfstandige ondernemingen. Zo ook de unit
Business Architecture & Process Improvement (BA&PI), waar deze afstudeeropdracht plaatsvond.
Deze afdeling is onderdeel van de Consulting-divisie van Ordina NV, zoals te zien is in figuur 2.3.
Deze afdeling is gericht op het leveren van kennis en producten, die bedoeld zijn als oplossing voor
klantproblemen op het gebied van procesverbetering.

Ordina Consulting BV

Finance ConsuIting

Public Management
Consuiting

Risk, Compliance &
Assurance

Visionworks

Business Architecture &
Processlmprovement

Enterprise Management
Consuiting

Figuur 2.3: Overzicht Ordina Consuiting BV (Ordina, 2007a: p.6)

Organisa tie

Ordina BA&PI is in haar huidige vorm opgericht op 1 januari 2006. De unit is ontstaan uit de

werkmaatschappijen BusinessWorks en Public Consuiting, door de samenvoeging van drie business
units (Architecture & Alignment, Proces Improvement en Process Consultancy). Vandaag de dag zijn
er circa 150 medewerkers werkzaam binnen deze afdeling. In hoofdstuk 6 zal dieper in worden
gegaan op de huidige organisatie van deze unit.
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3 ONDERZOEKSONTWERP

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

De onderzoeksbeschrijving wil aangeven wat de aanleiding is tot het onderzoek met een korte analyse
van het probleem, en tot welke specifieke probleemstelling dat heeft geleid. Die probleemstelling
betreft twee vragen, ten eerste wat moet dit onderzoek opleveren, met andere woorden wat is de

doelstelling van dit onderzoek. Ten tweede welke vragen moet het onderzoek beantwoorden, dus wat
is de vraagstelling van het onderzoek. Vraagstelling en doelstelling hangen natuurlijk nauw met
elkaar samen, want de vraagstelling geeft een kader voor de doelstelling en de doelstelling bepaalt de
richting van de vraagstelling.

3.1 Aanleiding onderzoek

Het afgelopen jaar heeft Ordina BA&PI een ingrijpende organisatiewijziging meegemaakt. De
organisatie is gekanteld van een business unit-organisatie in de richting van een netwerkorganisatie.
De reden voor deze verandering is dat de klanten van BA&PI zich in een steeds dynamischer

speelveld bevinden. Als gevolg hiervan concentreren klanten zich steeds meer op hun kerntaken.
Flexibiliteit en aanpasbaarheid wordt daarbij ook verwacht van hun partners. BA&PI verwacht

dat met een netwerkstructuur beter aan de desbetreffende wens kan worden voldaan; een
verwachting die gestoeld is op een onderzoek dat Keuper (2007) heeft uitgevoerd binnen de
organisatie. Daarbij zijn er voor de medewerkers betere mogelijkheden gecreëerd om zichzelf te
ontwikkelen. Het gevolg van deze structuurwijziging is echter, dat de huidige cultuur niet meer
overeenkomt met de gewenste organisatiecultuur, zoals is af te leiden uit een onderzoek van Ezinga

(2007). De gedachte leeft nu dat, als BA&PI zich verder wil ontwikkelen tot een succesvolle flexibele
organisatie, er vervolgonderzoek moet plaatsvinden naar de invulling van een passend vervolgtraject
voor verandering, waarbij met name rekening wordt gehouden met zowel de structuur, als met de
cultuur.

3.2 Kader van onderzoek

Ordina BA&PI is een IeT consultancy-bedrijf dat functioneert in een dermate veranderlijke omgeving,
dat er bij voortduring sprake is van een verscheidenheid aan afstemmingsproblemen. Dat betekent dat

een verandering bij BA&PI adequaat kan worden weergegeven als een cyclisch proces. Van Strien

(1975) duidt een dergelijk proces als een regulatieve cyclus, dat wil zeggen een cyclus die verandering
van de werkelijkheid als doel heeft.

Evaluatie

Ingreep of
realisatie

Probleemkluwen

Plan / ontwerp
oplossing

Probleemkeuze /
ontwerp aanpak

Analyse en
diagnose

Figuur 3.1: De regulatieve cyclus (Van Strien, 1975, p.lO)
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3.3 Probleemkeuze en onderzoeksvraag

BA&PI heeft dus in grove lijnen aangegeven om welk probleem het gaat. En dit onderzoek heeft in
aansluiting daarop betrekking op de diagnose- en de ontwerpfase, zoals die zijn aangegeven in de
regulatieve cyclus van Van Strien (zie figuur 3.1).

Het onderzoek betreft dus in de eerste plaats een diagnose. Daarvoor dient eerst de bestaande
situatie goed in kaart te worden gebracht. Tevens moet de gewenste situatie beschreven worden,

zodat verbeterpunten vastgesteld kunnen worden. Hierbij moet worden opgemerkt dat weliswaar op
basis van het onderzoek van Ezinga (2007) kan worden geconcludeerd dat er onvoldoende
congruentie is tussen de structuur en cultuur van BA&PI, maar die constatering is onvoldoende om te
kunnen dienen als basis voor een passend veranderplan. Het is met betrekking tot het diagnostisch
onderzoek dan ook belangrijk om zicht te krijgen op dit probleem, in relatie tot eventuele andere

problemen die spelen binnen BA&PI. Het is met andere woorden nuttig om een beeld te krijgen van
de complete probleemkluwen (zie figuur 3.1), zodat dit probleem in een goed perspectief komt te

staan.
De tweede fase van het onderzoek bestaat uit het ontwerp. Dit ontwerp betreft een methodiek om

te komen tot een organisatie die streeft naar congruentie tussen cultuur en structuur, en die om weet
te gaan met de verbeterpunten die uit de diagnose naar voren zijn gekomen, evenals met eventuele
punten ter verbetering die zich nog aandienen in de toekomst.

De vraagstelling die richting geeft aan de diagnose en het kader vormt voor het ontwerp, is
verwoord in de onderzoeksvraag in het volgende kader:

Wat is voor Ordina BA&PI een passende interventie gericht op de afstemming van de
organisatiestructuur en --cultuur, gebaseerd op een strategie gericht op flexibiliteit?

3.4 Ontwerp en onderzoeksdoel

Vanuit Ordina BA&PI kwam de wens naar voren naar een instrument om veranderingen te kunnen
monitoren. Elke medewerker dient het instrument te kunnen gebruiken, waarbij deze zelfstandig en
individueel een eigen inschatting kan geven van de vorderingen van de organisatie op haar
verandertraject. Aan de hand van de gegevens van de verschillende medewerkers kan op het niveau

van de organisatie dan een beeld worden verkregen van de veranderingen en de belevingen daarvan.

Door die gegevens terug te koppelen en op groepsniveau te bespreken, kan een leerproces op gang
worden gebracht dat maakt dat de organisatie adequaat met de veranderingen kan omgaan. Dat
betekent dat specifieke eisen aan het ontwerp zijn gesteld.

Als eerste moet het dus een instrument betreffen dat gericht is op individueel gebruik, en het
moet voorzien zijn van een goede handleiding. Bovendien moet het instrument een monitor met

betrekking tot de aspecten structuur en cultuur bevatten, en op een gemakkelijke en praktische manier
duidelijk maken in hoeverre de organisatie is gevorderd op het verandertraject richting flexibiliteit. En
verder dient het instrument niet discriminerend te zijn in de zin dat het management er niet meer
invloed aan kan ontlenen dan de medewerkers, of omgekeerd.

En om de gescoorde resultaten op zinvolle wijze op groepsniveau te kunnen bespreken, betreft

het ontwerp ook een handleiding voor een dialoog. Tenslotte betreft het ontwerp op organisatieniveau
een eerste opzet voor een repository.
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3.5 Aanpak en typering van het onderzoek

Het onderzoek bij BA&PI is te classificeren als (een deel van) een bedrijfskundig verbeterproject. Een
dergelijk project is in de regel bedoeld om bedrijfsvoeringproblemen op te Jossen, opdat daarmee de
prestaties van het bedrijf of het bedrijfsonderdeel worden verbeterd (Van Aken et.al., 2003). Voor het
verbeterproject bij BA&PI is gekozen voor een incrementele vormgeving, vanuit de gedachte dat een
proces van verandering, in het bijzonder bij een ICT-consultancybedrijf, niet-lineair en onvoorspelbaar
is. Dit onderzoek betreft een klein aantalonderzoekseenheden, waarbij met name gebruik wordt
gemaakt van kwalitatieve gegevens en in een beperkte mate van open waarneming op locatie. Dat
maakt dat het onderzoek getypeerd kan worden als een enkelvoudige casestudy. De
onderzoekseenheid van deze casestudy is de afdeling BA&PI, en de waarnemingseenheden zijn het
managementteam en de groep van medewerkers binnen de afdeling.
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4 THEORETISCHE ACHTERGROND

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

In dit hoofdstuk worden de achterliggende theorieën beschreven die relevant zijn voor dit onderzoek.

4.1 Inleiding

De doelstelling van dit onderzoek betreft de afstemming van de organisatiestructuur en -cultuur,
gebaseerd op een strategie gericht op flexibiliteit. Dat houdt in dat er drie hoofdzaken moeten worden
belicht, namelijk: waartoe de verandering moet plaatsvinden, wat er precies moet worden veranderd
en hoe een organisatie vervolgens kan veranderen.

In paragraaf 4.2 wordt daarom ingegaan op de vraag wat nu precies flexibiliteit is, in het kader
van een ICT-consultancybedrijf. Daarbij zal worden betoogd dat een flexibele organisatie in essentie
een lerende organisatie is, en zal het zogeheten Chaos- & Complexiteitsdenken worden
geïntroduceerd als paradigma om inzicht te krijgen in de interacties en het leren van een organisatie.

In paragraaf 4.3 wordt aandacht besteed aan het object van de verandering. Dat wil concreet
zeggen, dat de vormgevende kenmerken worden beschreven van een organisatiestructuur en -cultuur,
en tevens van andere componenten van een organisatie die van invloed zijn op beide elementen. Voor

de organisatiecultuur is gebruik gemaakt van de inzichten van de bekende organisatiedeskundigen
Quinn & Cameron. Voor de structuur is te rade gegaan bij de Canadese wetenschapper Mintzberg, die
bekend staat als een autoriteit op gebied van organisatiestructuren. Tevens is een beroep gedaan op
ideeën van de econoom Van Alstyne, die bekend is vanwege zijn artikel over de netwerkorganisatie.

Tenslotte is paragraaf 4.4 gewijd aan de vraag hoe een organisatie kan veranderen. In die
paragraaf zal worden aangegeven, dat een organisatie kan worden gezien als een dynamisch systeem,
dat verandert omdat geleerd wordt van opgedane ervaringen. Dat leren vindt plaats op verschillende
niveaus in de organisatie en kan worden beschreven in termen van het eerder genoemde Chaos- &

Complexiteitsdenken. Verder zal in die paragaaf worden verwezen naar Senge, een Amerikaanse

wetenschapper op gebied van kennismanagement die nuttige zaken opgemerkt heeft met betrekking
tot het leren van en in een organisatie.

4.2 Flexibiliteit en complexiteit

Flexibiliteit wordt steeds belangrijker voor organisaties, want flexibiliteit stelt bedrijven in staat om te

overleven in turbulente omstandigheden en daarin te groeien naar succes (Toderut 2008). Flexibiliteit
is nodig voor een organisatie om goed om te kunnen gaan met de gevaren en met de kansen die een
onzekere toekomst en een instabiele omgeving met zich meebrengen. In dat licht hebben Golden &

Powel (2000) flexibiliteit gedefinieerd als het vermogen tot aanpassen, en dit vermogen is in beeld te
brengen aan de hand van twee hoofd dimensies (Evans, 1991).

Dimensies van flexibiliteit

De eerste dimensie van flexibiliteit betreft een tijdsfactor en kan worden beschreven in termen van de

tijdsduur die nodig is voor een organisatie om te reageren op veranderingen in de omgeving (Golden
& Powet 2000). Dat betekent dat een organisatie zich binnen een relevant tijdsbestek moet kunnen

aanpassen, wil die organisatie de competitie aan kunnen gaan met concurrenten. Daarbij onderscheidt
Upton (1994) drie niveaus van tijdgerelateerde flexibiliteit. Operationele flexibiliteit is het vermogen
tot aanpassing van dag tot dag, of eventueel binnen een dag. Tactische flexibiliteit is het vermogen tot
veranderen op een termijn van bijvoorbeeld een kwartaal en betreft aanpassingen die een zekere
inspanning en betrokkenheid vragen. Strategische flexibiliteit is tenslotte het vermogen om op een
lange termijn, zeg elke paar jaar, veranderingen door te voeren en heeft betrekking op belangrijke
veranderingen, essentiële betrokkenheid en aanzienlijke investeringen.
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De tweede dimensie van flexibiliteit betreft een bereikfactor en kan worden aangeduid als de mate
waarin een organisatie zich kan aanpassen aan te voorziene en aan onvoorspelbare veranderingen
(Eppink, 1978). Een organisatie moet zich voorbereiden op ontwikkelingen in de omgeving die met
een zekere waarschijnlijkheid zullen optreden, en moet zich kunnen aanpassen aan gebeurtenissen die
plaatsvinden in de omgeving die geen enkele voorspelbaarheid kennen (Krijnen, 1979). Het gaat
daarbij enerzijds om het beperken van de risico's, door het goed plannen van zaken waar zicht op is.
En anderzijds gaat het er om goed gebruik te maken van nieuwe kansen die zich voordoen, en om
adequaat te reageren op onverwachte veranderingen in de markt (Carlsson, 1989).

Flexibiliteit heeft twee dimensies, namelijk een tijdsfactor en een bereikfactor.

Pijlers van flexibiliteit

De omgeving waarin organisaties zoals ICT-consultancybedrijven opereren, wordt steeds
competitiever. En zoals eerder opgemerkt, heeft dat consequenties voor de vereiste flexibiliteit van die
organisaties. Die flexibiliteit moet namelijk in overeenstemming worden gebracht met de
veranderende competitieve omgeving, wat specifieke eisen stelt aan het anticipatievermogen en het
ontwerp van de desbetreffende organisaties (Volberda, 2004). Dit is in lijn met de breed geaccepteerde
congruentiehypothese. Die veronderstelt dat er evenwicht of harmonie moet zijn tussen enerzijds de
ontwerpparameters, ofwel de structuur, en anderzijds de situationele variabelen en dus de omgeving
(Mintzberg, 1979). Daaruit kan worden afgeleid dat een flexibele structuur passend is voor een
dynamische omgeving.

Flexibiliteit is dus belangrijk in een organisatie die in de pas wil blijven lopen met de omgeving,
en deze organisatie moet dan streven naar een optimale flexibiliteit. Dit kan door de capaciteit te
ontwikkelen om steeds nieuwe vaardigheden aan te Ieren en andere af te leren (Volberda, 2004). De
realisatie van een flexibele organisatie berust dus met name op twee pijlers of aandachtspunten,
namelijk het ontwerp ofwel de vorm van de organisatie en het leervermogen.

Realisatie van optimale flexibiliteit is afhankelijk van twee factoren,
namelijk de vorm en het leervermogen van de organisatie.

De weg naar flexibiliteit

Hoe invulling moet worden gegeven aan de vorm en het leervermogen van een organisatie om uit te
groeien tot een flexibele organisatie, is voor elke organisatie anders. Dat wordt namelijk uiteindelijk
bepaald door de strategie en is daarmee, als het goed is, een zaak van de leden van de organisatie. Die
leden moeten daarom beschikken over een gemeenschappelijk en adequaat vocabulaire waarmee
uiting kan worden gegeven aan ideeën omtrent structuur en leervermogen van organisaties in
turbulente omstandigheden. Dit vocabulaire en bijpassende manier van denken kan worden ontleend
aan het zogeheten Chaos- & Complexiteitsdenken (Van Eijnatten et.a!., 2002). Dat levert een bril
waarmee een organisatie wordt gezien als een dynamisch systeem en het geeft inzicht in de interacties
die kenmerkend zijn voor bepaalde systeemstructuren. Chaos- & Complexiteitsdenken biedt ook een
perspectief om een beeld te krijgen van het leervermogen van een organisatie en biedt
aanknopingspunten voor het ontwikkelen en benutten van dat vermogen. Een overzicht van de
verschillen tussen dit paradigma en klassieke denkwijzen is te vinden in bijlage B.
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Chaordische systemen

Van Eijnatten (2004) geeft aan dat Chaos- & Complexiteitsdenken, als weerslag van de wetenschap

van complexiteit, nuttig kan worden ingezet om daarmee begrip te krijgen van organisaties en de
menselijke interacties daarbinnen. Het betreft een paradigma dat een organisatie ziet als een

chaordisch systeem, dat wil zeggen een systeem dat zowel wanordelijk, ofwel chaotisch gedrag
vertoont, als ook ordelijk gedrag (Hock, 1996; Fitzgerald, 1997a). Een dergelijk systeem is te
karakteriseren met vijf kemzaken, namelijk bewustzijn; verbondenheid; onbepaaldheid; dissipatie; en
emergentie (Fitzgerald, 1996, 2002). Deze vijf begrippen zullen nu eerst nader verklaard worden.

• Het bewustzijn van een chaordische organisatie maakt deze tot een doelgericht systeem. De
'geest' van een organisatie is, meer dan de materie, de essentiële drijvende kracht achter een

organisatie. Zolang die 'geest' diepgaande verandering als onmogelijk of onwenselijk ziet, zullen
pogingen tot verandering vruchteloos zijn. In een organisatie moet het besef aanwezig zijn dat de
kracht van een organisatie en haar vermogen tot veranderen, worden bepaald door haar interne

potentieel.
• Een organisatie is opgebouwd uit met elkaar verbonden eenheden. Dat wil zeggen dat een

chaordische organisatie is te zien als een samenstel van holons, dat wil zeggen entiteiten die zowel
een compleet en autonoom geheel zijn, als een deel van een groter geheel. In de volgende

paragraaf is meer informatie te vinden over het begrip 'holon' . De wijze waarop die holons met
elkaar zijn verbonden, is bepalend voor de intelligentie en het functioneren van het systeem.
Bijgevolg moet er bij het herontwerp van een organisatie oog zijn voor eventuele grenzen en
scheidslijnen tussen entiteiten, want het beperken van de verbondenheid heeft gevolgen voor het
functioneren en het vermogen tot adaptatie van de organisatie.

• De ontwikkeling van een chaordische organisatie wordt gekenmerkt door onbepaaldheid. Dat
komt omdat in een chaordische organisatie elke gebeurtenis zowel een oorzaak als een gevolg is,
en dat maakt de toekomst principieel onkenbaar, en slechts bestaat als een visioen. De
consequentie daarvan is dat de inrichting of herinrichting van een organisatie veranderlijkheid en
veerkracht moet reflecteren. Er moet met name aandacht zijn voor het voorbereiden op

onverwachte gebeurtenissen.
• Chaordische organisaties kunnen worden gezien als dissipatieve systemen, dat wil zeggen dat het

systemen zijn die zich in een continue cyclus van afbraak en creatie bevinden. Daarom moet er in
dit soort organisaties oog zijn voor het bewaren van de kemcompetenties en kennis. Het is
verstandig om de vinger aan de pols te houden en heel tijdig ruimte te geven aan veranderingen,

want veranderingen kosten tijd.
• Bijzonder is dat chaordische systemen emergent gedrag kunnen vertonen. Dat houdt in dat een

organisatie kan springen van een bepaald niveau van complexiteit en coherentie naar een hoger
niveau. Dit wil zeggen dat een organisatie zich kan ontwikkelen tot een dynamischer systeem met
een complexere structuur en met een betere afstemming van de verschillende componenten

binnen het systeem, en van het systeem met de omgeving. Die sprong naar dat hogere niveau kan
plaatsvinden op basis van zelforganisatie, zelfreferentie en zelfoverstijging. Een chaordische
organisatie moet daarom gestuurd worden via een meeslepende en evoluerende visie, die door
alle leden wordt vormgegeven en gedeeld.
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Een halon

Het begrip 'holon' zal nu eerst nader worden toegelicht. Zoals aangegeven, is een holon een entiteit
die zowel een geheel is, als een deel van een groter geheel. Daarbij is een holon zowel autonoom, als
ook afhankelijk van andere holons (Van Eijnatten & Van Galen, 2002).

Elke holon bezit zowel een inwendige als een uitwendige kant. Een binnenkant met de kern en het
gerelateerde bewustzijn van de hol on, en een buitenkant die het naar de buitenwereld presenteert.
Elke holon heeft ook een individuele en een collectieve kant, wat maakt dat een holon te
karakteriseren is met vier kwadranten (zie figuur 4.1).

De rechterkant van de schematische weergave betreft het gedrag van de holon, zoals dat dus door
de buitenwereld is waar te nemen. Het betreft enerzijds individueel gedrag (It), en anderzijds
groepsgedrag (lts), wat te kenschetsen is als het sociale aspect van de holon (Wilber, 1997). De
linkerkant betreft de interne dimensies van holons, wat omgeschreven kan worden als het denken van
individuen (1) en groepen (We).

Interior

Interpretative

fndfVldu(I! Mmd

Orgoo;sDtional MlOd

Exterior

Empirical

Figuur 4.1: Schematische weergave van een halon (Van Eijnatten& Van Galen, 2002, p.S)

Het intentionele kwadrant geeft hierbij vorm aan de condities die het gedrag bepalen. Die condities
zijn niet zo maar te veranderen. En in die zin wordt ook over een 'attractor' gesproken, als een
conditie die een holon er toe drijft om zijn typerende gedragspatroon steeds te herhalen. Dit nooit op
precies dezelfde wijze, maar wel steeds binnen duidelijke en vastgelegde grenzen. Een attractor
fungeert als een soort magneet die aan een holon oplegt om een bepaald gedragspatroon steeds weer
te herhalen (Van Eijnatten & Van Galen, 2002). Hierbij een overzicht van de belangrijkste kenmerken
van een holon:

• Een holon kan emergente kwaliteiten ontwikkelen. Dat wil zeggen dat een holon nieuwe
kwaliteiten van het geheel ontwikkelt, die niet aanwezig zijn in de delen, omdat ze intrinsiek
zelforganiserend, zelfrefererend, zelfherhalend en zelfadapterend zijn (Wilber, 1996).

• Een ander kenmerk van een holon is dat ze zich holarchisch ontwikkelen, wat inhoudt dat ze
grotere diepte ontwikkelen.

• Tevens kunnen ze transcenderen en hun voorgangers omvatten, wat wil zeggen dat ze de
samenstellende delen bewaren, terwijl ze de beperking van elk van die delen overstijgen (Van
Eijnatten & Van Galen, 2002).

• Holons kunnen verder dissiperen, met andere woorden uiteenvallen, wanneer ze nalaten om te
springen naar een hoger niveau, of wanneer ze in onbalans raken doordat gehelen hun delen
overheersen en onderdrukken, of omdat de delen geen verantwoordelijkheid willen nemen voor
andere delen, maar alleen voor zichzelf (Van Eijnatten & Van Galen, 2002).
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• Zoals aangegeven, is de 'geest' of 'mind' de stuwende kracht van een organisatie. Het betreft de
holoncapaciteit van een organisatie, dat wil zeggen het vermogen om te opereren met grotere
opmerkzaamheid, oplettendheid en vermogen tot beheersing en respons. Het

beheersingsvermogen moet continu worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat elke holon (en
dus ook de organisatie) goed kan omgaan met toekomstige gebeurtenissen.

• Het laatste kenmerk van een holon dat hier besproken wordt, is het responsievermogen. Dit

vermogen is belangrijk om passend te kunnen reageren in een situatie die ver-van-evenwicht
(VVEx, zie figuur 4.2) is, dat wil zeggen turbulente situaties waarin de organisatie uiteen kan

vallen, maar eventueel ook kan stijgen naar een hoger niveau van complexiteit en coherentie (Van
Eijnatten, 2004).

Lerende systemen

Chaos- & Complexiteitsdenken biedt ook een specifiek zicht op het leervermogen van een organisatie,
want het ontwikkelen van holoncapaciteit kan worden gezien als een metafoor voor het leren van een

organisatie. Leren is een proces dat tijd kost en inspanning, want oefening baart kunst. Het betreft een
proces waarin communicatie heel belangrijk is, want uitgaande van de ideeën van het sociaal
constructivisme2, een leidend paradigma in de huidige onderwijswereld, kan worden gesteld dat leren
in essentie een sociale bezigheid is. De werkelijkheid zoals mensen die ervaren, is sociaal
geconstrueerd en kennis over die werkelijkheid ontstaat in de omgang met elkaar (Berger &

Luckmann, 1967).
Leren is daarbij een proces waarin er op verschillende momenten en niveaus sprake is van

terugkoppeling. Inzichtelijk leren vraagt om terugkoppeling op twee niveaus, want terugkoppeling is
nodig om te bepalen of bijvoorbeeld een bepaalde actie leidt tot de gewenste gevolgen, en er is
terugkoppeling nodig om te toetsen of de actieresultaten passen binnen nieuwe ideeën en theorieën.

Het proces voor het inzichtelijk leren van een specifieke zaak kent een heel karakteristiek verloop
in de tijd (Van Geert, 1994). Aan het begin neemt het kennisniveau maar heel langzaam toe. Dan

opeens verloopt de groei exponentieet om daarna weer af te zwakken. Een leerproces kan daarom
worden gerepresenteerd als een logistische kromme of sigmoïde (Van Eijnatten et.a!., 2007). Dat is een
S-vormige kromme waarmee levenscycli van diverse fenomenen heel adequaat in beeld kunnen
worden gebracht.

Een lerende en adaptatieve organisatie zal zich met regelmaat nieuwe kennis en vaardigheden
toe-eigenen. Dat maakt dat de ontwikkeling van een organisatie kan worden weergegeven met een
serie van sigmoïdes, op een wijze zoals te zien is in figuur 4.2. Door te leren, kan de complexiteit en
coherentie toenemen en kan een organisatie in de loop van de tijd nieuw en emergent gedrag
ontwikkelen. Dat gaat sprongsgewijs, waarbij perioden met nauwelijks of geen groei van complexiteit,

worden afgewisseld met perioden van snelle groei.
Figuur 4.2 laat zien dat er een periode is waarin twee sigmoïdes samen een soort oog vormen,

waarin het functioneren van de organisatie te maken heeft met twee manieren van denken. Het gaat

om 'oud' en gevestigd denken dat correspondeert met de meest linkse van de twee getoonde
sigmoïdes, en 'nieuw' denken dat zich langzaam aan het ontwikkelen is. Het betreft een turbulente

periode in het leven van de organisatie, waarin het oude denken als een sterk signaal in de organisatie
is op te merken en waarin het nieuwe denken zich manifesteert in de vorm van een zwak signaal dat

langzaam maar gestaag aan kracht wint.

2 Het sociaal constructivisme is een modeme leertheorie, die terug te voeren is op de ideeën van de Russische psycholoog

Vygotsky (1978). De basisaanname voor die theorie is dat mensen zelf betekenis geven aan hun omgeving en dat ze hun sociale
werkelijkheid construeren in de interactie met medemensen. Er is daarom niet sprake van één waarheid, maar er bestaan vele
waarheden naast elkaar.
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Door te leren, wint de organisatie aan holoncapaciteit en daarmee aan responsievermogen, wat maakt
dat de organisatie het vermogen ontwikkelt om adequaat te reageren op een ver-van-evenwicht
situatie (VVEx).

Door te leren vergroot de organisatie de holoncapaciteit en het responsievermogen.

Een lerende organisatie kan dan haar responsievermogen aanspreken, om in die situatie nieuwe orde
te scheppen. Deze vernieuwing zorgt ervoor dat een situatie van volledige chaos (VC) vermeden kan
worden. Bovendien neemt door leren de bereidheid om te springen naar een hoger niveau toe, wat
maakt dat een lerende organisatie met enige regelmaat zal springen naar een niveau met hogere
complexiteit en coherentie (Van Eijnatten & Van Galen, 2004). Een lerende organisatie is daarmee te
kenschetsen als een systeem met een proces van continue afstemming op de omgeving.

t
Complexiteit

VBEx VVEx

complexiteitsniveau Ex+l

I complexiteitsniveau Ex

I
I

VBEx+l VC

Tijd ~

Figuur 4.2: Groeicurve van een discontinue ontwikkeling (Van Eijnatten, 2004, p.434)
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Oud denken overheerst, met zwakke signalen van nieuw denken
Oud denken neemt af in kracht, en nieuw denken wint aan kracht
Vlakbij-evenwichtsituatie voor complexiteitsniveau Ex
Ver-van-evenwichtsituatie voor complexiteitsniveau Ex
Vlakbij-evenwichtsituatie voor complexiteitsniveau Ex+1

Volledige Chaos
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4.3 Organisatie in model

In de voorafgaande paragraaf is beargumenteerd dat voor de realisatie van een flexibele organisatie
aandacht moet zijn voor twee punten, namelijk de vorm van de organisatie en het leervermogen. In
deze paragraaf zal worden ingegaan op de eerste van de twee genoemde punten. Eerst wordt met een
klassieke bril naar een organisatie gekeken, vanwege het feit dat vanuit klassieke visies veel nuttige
ideeën zijn ontwikkeld over de vormgeving van een organisatie. Vervolgens zullen de glazen van de

bril 'chaordisch' worden bijgeslepen, zodat ook een goed zicht kan worden verkregen op met name
die aspecten van een organisatievorm die ruimte bieden aan de specifieke dynamiek die een flexibele
organisatie met zich meedraagt.

Conceptueel model

Het flexibeler maken van een organisatie, en in het algemeen organisatieverandering, betreft in de

regel een complex proces, met name omdat er gedragsverandering optreedt. Voor organisatie
verandering is het daarom belangrijk om zicht te houden op het organisatiegedrag, en daarmee oog te
hebben voor de impact die individuen, groepen en structuur hebben op het gedrag binnen
organisaties (Robbins, 2005). Een passend organisatiemodel is daarbij een welhaast onmisbaar
hulpmiddel. In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van het model dat is weergegeven in figuur 4.3.
Dit model is in lijn met een model dat Dekkers (2006) heeft opgesteld, door uit te gaan van
beschrijvingen van Robbins (2005). Hierbij moet worden aangetekend dat het model van Dekkers een
meer compleet beeld geeft van een organisatie, omdat het organisatieklimaat wordt onderscheiden
van de organisatiecultuur. Een kanttekening die hierbij gemaakt dient te worden, is dat dit model niet
getoetst is. Echter uit een onderzoek van Aarons & Sawitzky (2006) blijkt dat deze aanvulling nuttig

en passend is.
Het weergegeven model geeft aan dat de strategie van een organisatie de koers bepaalt die de

organisatie wil varen, en de basis vormt voor het handelen van het management. Verder laat het
model zien dat de strategie vorm krijgt in de organisatiestructuur en -cultuur, en daarbij dat
veranderingen in de organisatiestructuur in meer of mindere mate leiden tot aanpassing van de
organisatiecultuur, en dat geldt ook omgekeerd. Beide aspecten kunnen dan ook niet los van elkaar

bezien worden. Vandaar dat de combinatie van deze twee begrippen beknopt weergeven kan worden
door middel van de term 'strultuur'.

Organisatiestructuur en -cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden,
en kunnen dan ook niet los van elkaar bezien worden.

De combinatie van dat tweetal met hun samenhang kan beknopt worden geduid met de term 'struItuur'.

De percepties van de organisatieleden van de 'struItuur', geven gestalte aan het organisatieklimaat,

dat bijgevolg dan ook te zien is als een graadmeter die de waardering aangeeft voor het handelen van
het management. Tenslotte toont het model dat de prestaties van een organisatie worden bepaald
door de 'strultuur', maar met name ook door het klimaat van de organisatie als intermediërende
factor, en in het bijzonder de sfeer op de werkvloer (Aarons & Sawitzky, 2006).

Op de lange termijn is er ook nog een relatie tussen de prestaties van een organisatie en de

strategie. Als die prestaties namelijk stelselmatig onder een gestelde maat zijn, dan moet opnieuw
worden nagedacht over de strategie, en bijgevolg over de invulling van de 'strultuur'.

Het organisatiemodel van figuur 4.3 laat zien dat het functioneren van een organisatie wordt
gekenmerkt door vijf kemzaken, gepresenteerd door blokken, die kort aan de orde zullen worden
gesteld.
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Figuur 4.3: Organisatiemodel (naar Dekkers, 2006)

Strategie

Het eerste blok betreft de strategie van een onderneming. Er bestaan overigens verschillende
opvattingen over de invulling van dit begrip. In dit onderzoek wordt aangesloten bij de opvattingen
van Kaplan & Norton (2008). Dat wil zeggen dat een strategie wordt gezien als vormgever van een
organisatie, die zorgt voor onderbouwing van alles waarvoor de organisatie staat en wat die

organisatie doet.
Het fundament van een strategie wordt gevormd door de missie en visie van een organisatie. De

missie betreft de bestaansgrond van een organisatie, terwijl de visie betrekking heeft op wat een
organisatie wil bereiken en waar ze naartoe wil, binnen de context van de missie. Missie en visie zijn
betrekkelijk stabieL wat maakt dat ze als baken kunnen fungeren bij de turbulente processen van
organisatieveranderingen.

Missie en visie worden uitgedrukt in strategische doelen. Die geven globaal aan wat de
organisatie op middenlange en lange termijn wil bereiken en geven daarmee de globale koers aan die
de organisatie wil varen (Kaplan & Norton, 1996). De strategische doelen worden via operationele
doelen gerealiseerd. Dat zijn doelen voor de kortere termijn, die zo concreet als mogelijk gedefinieerd
moeten worden, opdat men zicht heeft op de realisatie van die doelen (Kaplan & Norton, 1996).

Dat betekent, volgens Kaplan & Norton (1992), dat de operationele doelen uitgedrukt moeten
worden als concrete waarden. Met andere woorden, dat de operationele doelen geconcretiseerd
moeten worden als doelwaarden van meetbare indicatoren. Ze stellen daarbij, zoals is weergegeven in
figuur 4.4, dat die indicatoren te groeperen zijn volgens vier perspectieven, te weten:

• Het financieel perspectief, dat betrekking heeft op de waarde van een onderneming voor de
stakeholders, gezien in het licht van bijvoorbeeld winstgevendheid en groei, en met cash flow,
groeicijfers en marktaandeel als mogelijke indicatoren .

• Het klantperspectief, dat betrekking heeft op de vraag in hoeverre er aansluiting is bij de
behoeften van de klanten, en met prijs, kwaliteit, levertijd en service als belangrijke indicatoren.
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• Het intern perspectief, dat gericht is op de interne bedrijfsoperaties, en aandacht heeft voor
processen, beslissingen en acties, en bijvoorbeeld met indicatoren voor cyclustijden, ontwerp- en
productkwaliteit, productiekwaliteit, bekwaamheden van medewerkers en productiviteit.

• Het groei- en leerperspectief, dat gericht is op de vernieuwingskracht en de ontwikkeling van een
onderneming, met indicatoren voor het meten van het leervermogen, de mate van innovatie en
het kwantificeren van verbeteringen.

Volgens Kaplan & Norton (1992) moeten prestaties van een organisatie vanuit alle vier de
perspectieven worden beschouwd, en moet er een goede balans zijn tussen de aandacht die aan de

vier perspectieven wordt besteedt, wat niet wil zeggen dat per se aan alle vier evenveel aandacht
besteed moet worden.

Het is wel duidelijk, en dat onderstrepen ook Van Genderen (1999) en Nieuwenhuis (2006), dat er
een specifieke samenhang bestaat tussen de vier perspectieven. Want een groter vermogen van een
organisatie om te verbeteren en te leren, is de basis voor betere producten en processen, voor meer
waarde voor de klanten, en tenslotte voor betere resultaten vanuit het oogpunt van de stakeholders
(zie figuur 4.4). Dit maakt dat het presteren van een organisatie in de basis wordt bepaald door de

kwaliteiten van die organisatie op het gebied van leren en innoveren, en dat het in veel gevallen
verstandig is om organisatieverandering te initiëren met leren als uitgangspunt.

Intern Groei- en
perspectief leerperspectief

~
Intern functioneren Lerend vennogen

~Wat is essentieel in het goed
Wat maakt dat de

IC'" - organisatie zich in de
nmctioneren van de

toekomst kan blijven
bedrijfsprocessen?

verbeteren?

( )
,~

.... Strategie

Klanten Financieel

~
Op welke punten wordt de

1'0-. .-. Wat bepaalt het succes naar

~organisatie beoordeeld door eigena ren of
de klanten? aandeelhouders?

Klant- Financieel
perspectief perspectief

Figuur 4.4: Vier perspectieven voor het waarderen van strategie (naar Nieuwenhuis, 2006)

Prestaties

De strategie van een organisatie moet uiteindelijk leiden tot de gewenste prestaties. Dat presteren kan
in kaart worden gebracht met behulp van kwantitatieve metingen (Boonstra, 2002). Die metingen

betreffen dan de prestatie-indicatoren die het mogelijk maken om op een objectieve basis de
ontwikkelingen van een organisatie te volgen, en voor zover nodig bij te sturen (Parmenter, 2007).

Door de meetwaarden te vergelijken met gestelde doelwaarden, wordt een beeld verkregen van
het presteren van een organisatie. Hierdoor krijgt men zicht op de sterke en zwakke punten in relatie
tot de strategie van een organisatie. Dat levert een aantal verbeterpunten op, die aangepakt kunnen
worden door de missie, visie en doelstellingen kritisch tegen het licht te houden, en met name ook
door aanpassingen te realiseren in de 'strultuur' of het klimaat. Immers, deze aspecten fungeren als
een intermediair tussen strategie en prestaties.
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Organisatieklimaat

Zoals eerder aangegeven, de strategie geeft vorm aan de 'strultuur' van een organisatie. Beide
onderdelen van de 'strultuur' moeten op elkaar zijn afgestemd, want anders kan een organisatie niet
goed functioneren. Bij het inrichten en veranderen van een organisatie moet er dus steeds oog zijn
voor die afstemming, wat maakt dat men moet weten hoe men zicht krijgt op die afstemming,
alvorens zich bezig te houden met inrichting en verandering.

Dat zicht wordt verkregen via het klimaat van een organisatie. Het klimaat betreft de beleving van
de organisatie als geheel, oftewel van de strategie en de uitwerking daarvan in de 'strultuur'. Het
klimaat van een organisatie zegt dus iets over de beleving van de organisatiestructuur (Chen &
Huangb, 2007). En daarnaast zegt het klimaat ook iets over de organisatiecultuur, zoals blijkt uit een
onderzoek van Patterson et.a!. (2005), waarin naar voren kwam dat voor het classificeren van cultuur
en klimaat dezelfde dimensies kunnen worden gehanteerd.

Het klimaat geeft daarnaast een beeld van de afstemming tussen beide onderdelen van de
'strultuur', want het voelt onplezierig aan om te werken in een omgeving waarin de structuur
onvoldoende mogelijkheden biedt tot het uiten van de cultuur van de organisatie. In feite is er dan
sprake van een vorm van vervreemding (Marx, 1961). Het klimaat van een organisatie kan
gedefinieerd worden als de perceptie van de medewerkers van de congruentie tussen de
organisatiestructuur en -cultuur.

Het organisatieklimaat kan gedefinieerd worden als de perceptie van de medewerkers
van de 'strultuur', oftewel de congruentie tussen de organisatiestructuur en -cultuur.

Een klimaat kan ondersteuning en stimulansen bieden voor het bevorderen van interpersoonlijk
contact en communicatie (Hoegl et.a!., 2003; Jaw & Liu, 2003). In dat licht is het belangrijk om te
constateren dat het aannemelijk is dat een organisatieklimaat een rol kan spelen in het leren van een
organisatie (Alavi & Leidner, 2001; Gold et.a!., 2001). Een positief klimaat geeft ruimte aan
verschillende vormen van communicatie, wat een belangrijk uitgangspunt is voor leren. Om effectief
te kunnen leren, is een klimaat nodig waarin mensen zich vrij voelen om zich te uiten (Jain &

Chatterjee, 2006).
Verder is terugkoppeling een belangrijk element in een leerproces, want daarmee kan het

leerproces worden bijgestuurd (Jain & Chatterjee, 2006). Die terugkoppeling moet plaatsvinden op een
niet-bedreigende wijze, in een open sfeer, waarin samenwerken en experimenteren wordt
aangemoedigd en in een klimaat waarin waardering wordt gevoeld voor creativiteit en innovatie (Jain
& Chatterjee, 2006).

Organisatiestructuur

Zoals eerder aangegeven, zijn structuur en cultuur doordringend met elkaar verstrengeld, en in feite
kunnen ze dan ook niet los van elkaar worden gezien. Toch zullen beide begrippen kort apart aan de
orde worden gesteld, zodat specifieke kernelementen van de structuur en cultuur wat beter belicht
kunnen worden.

Eerst de organisatiestructuur. De structuur van een organisatie kan eenvoudigweg gedefinieerd
worden als de manier waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze
taken vervolgens worden gecoördineerd (Mintzberg, 1983). De verdeling van activiteiten over
afdelingen, en de toewijzing van taken en verantwoordelijkheden van medewerkers wordt door het
management bepaald (Robbins, 2005). De invulling van de structuur is dus een zaak van het
management, want als eerste is het management verantwoordelijk voor de vertaling van de strategie
naar de 'strultuur'.
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De organisatiestructuur is de manier waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld
en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd.

De structuur van een organisatie is van directe invloed op het presteren van de organisatie, zoals
figuur 4.3 laat zien. De structuur moet daarbij zo zijn vormgegeven, dat harmonisch kan worden

ingespeeld op veranderingen in de omgeving. Het ontwerp moet met andere woorden zo zijn, dat het
karakter van de structuur een flexibiliteit in zich meedraagt die aansluit bij de omgeving.

Er zijn verschillende manieren waarop organisatiestructuren kunnen worden gekarakteriseerd en
ingedeeld. Dat gebeurt in de regel door ze te classificeren volgens relevante factoren, dat wil zeggen
kenmerken die karakteristiek zijn voor bepaalde structuurtypen. Er zijn veel van die factoren te
bedenken en het is dan ook gebruikelijk om die factoren, vanwege de hanteerbaarheid en de
inzichtelijkheid, terug te voeren naar een betrekkelijk klein aantal dimensies (Robbins, 2005;
Mintzberg, 1979; HuIl & Hage, 1982; Mintzberg & Quinn, 1991, 1998; Daft, 1992). Er zijn verschillende
sets van dimensies geïntroduceerd, maar in principe maakt het niet zoveel uit welke set wordt

gekozen, mits die set maar een passende ruimte opspant, dat wil zeggen voldoende discrimineert.
Een nuttige optie voor het karakteriseren van een organisatiestructuur is het hanteren van de

dimensies overeenkomstig de ideeën van Mintzberg (1979), want die hebben inmiddels hun waarde in
vele onderzoeken bewezen. Dit elftal dimensies is hieronder kort weergegeven:

• Horizontale taakspecialisatie, ook wel reikwijdte genoemd: dit betreft het aantal verschillende
deeltaken waaruit het werk bestaat. Indien het werk een grote verscheidenheid aan taken kent,
dan noemt men dit generalistisch werk. Het tegenovergestelde is een specialistisch takenpakket.

• Verticale taakspecialisatie, ook wel diepte genoemd: dit is de hoeveelheid controle die er op het
werk is. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen werk met veel of weinig eigen zeggenschap.

• Formalisatie van gedrag: dit is de wijze waarop een organisatie het gewenste gedrag van haar
leden voorschrijft en hun vrijheid van handelen bepaalt. Een organisatie kan de medewerkers bij
het uitvoeren van hun werk veel of weinig richtlijnen opleggen.

• Training van vaardigheden: dit is het proces waarin de voor het werk vereiste kennis en
vaardigheden aangeleerd worden. Er is verschil tussen organisaties met veel of weinig

mogelijkheden tot het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
• Normen en waarden: dit zijn de aspecten die samen het cement vormen dat de organisatie

bijeenhoudt. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een organisatie met veel of weinig
indoctrinatie, oftewel in de mate waarin normen en waarden van hogerhand opgelegd worden.

• Groepering van eenheden: dit heeft betrekking op de criteria waarop de verschillende eenheden

binnen een organisatie ingedeeld worden. Er is verschil tussen groepering naar functie (kennis,
vaardigheden, werkprocessen, bedrijfsfunctie) en naar markt (output, klant, geografisch gebied).

• Grootte van eenheden: dit heeft betrekking op de omvang en in relatie daarmee de vorm van de
eenheden binnen de organisatie. Qua grootte kan er onderscheid gemaakt worden tussen kleine of
grote eenheden. Qua vorm is er verschil tussen steile en brede eenheden.

• Actieplanning: dit betreft het specificeren van een gewenste output voor de toekomst, om
zegmaar outputcriteria op te stellen. Er is verschil tussen werk waarbij er veel en werk waarbij

weinig criteria van bovenaf worden opgelegd.
• Controle van resultaten: dit heeft betrekking op het meten van de prestaties (doelstellingen,

budgets, operationele planning) van een bepaalde eenheid. Hierbij wordt gekeken of de vooraf
opgestelde outputcriteria ook daadwerkelijk gehaald zijn. Er kan onderscheid gemaakt worden
tussen werk met veel of weinig beoordeling op grond van de bereikte resultaten.
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• Verbindingsmiddelen: dit zijn posities om de contacten tussen individuen te stimuleren. Een
liaisonpositie betreft een functionaris zonder formeel gezag, ter verkorting van de
communicatielijnen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen organisaties met veel of weinig
li aisonfuncties.

• Decentralisatie, ook wel machtsverdeling genoemd: dit heeft betrekking op het aantal mensen
waarover de beslissingsbevoegdheid verdeeld is. Bij een gedecentraliseerde organisatie is de
bevoegdheid verdeeld over een groot aantal mensen. Het tegenovergestelde is een
gecentraliseerde organisatie.

Voor een organisatieverandering richting een netwerkorganisatie kan, als aanvulling hierop, de
indeling van Van Alstyne (1997) worden gehanteerd, omdat hij een zestal dimensies heeft
gedefinieerd die passend bleken te zijn voor het vergelijken van een netwerkstructuur met andere
bekende organisatiestructuren. Dit zestal dimensies wordt hieronder kort uitgelegd:

• De doordringbaarheid van grenzen tussen groeperingen: deze zijn doordringbaar, als het in meer
of mindere mate gemakkelijk mogelijk is, om elkaar door die grenzen heen te benaderen. De
mogelijkheden tot kennisdeling zijn afhankelijk van de sterkte van deze grenzen.

• De mate van hiërarchisch management: in een organisatie met veel hiërarchisch management
worden zaken vanuit de top van de organisatie strak gepland en geregeld. Hier tegenover staat
een situatie waarbij de medewerkers veel eigen initiatief en zelfstandigheid mogen tonen Dit
maakt dat een organisatie flexibel is, en snel kan inspelen op veranderingen in de omgeving.

• De mogelijkheden tot kennisverwerving: deze mogelijkheden worden bepaald door de vrijheid
die medewerkers hebben om zich op eigen initiatief verder te verdiepen in kennisgebieden die ze
interessant vinden, en door de ondersteuning en de faciliteiten die de organisatie op dit terrein
biedt. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen organisaties met veel of weinig mogelijkheden
en aandacht voor kennisverwerving.

• De lengte van de communicatielijnen: de lengte van de communicatielijnen in een organisatie
heeft betrekking op het aantal schijven dat nodig is om zaken te regelen. Korte lijnen maken het
mogelijk om snel en efficiënt kennis te delen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen korte en
lange communicatielijnen.

• De mate van klantspecialisatie: dit heeft betrekking op het bedienen van de wensen van specifieke
klanten of klantgroepen, zegmaar het creëren van waarde voor de klant. Het bieden van
klantspecifieke oplossingen is een aanduiding voor een hoge mate van klantspecialisatie. Om te
komen tot klantspecifieke oplossingen, is het dus nodig om niet alleen te beschikken over de
benodigde vakkennis, maar vooral ook te beschikken over de kennis van de processen van de
klant.

• Gerichtheid van taken: dit heeft betrekking op de inkleding van het takenpakket van een
medewerker. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een functionele en een
projectgerichte taakverdeling.

Om een nog wat scherper beeld te krijgen van wat van een passende structuur is voor een flexibele
organisatie, kan gebruik worden gemaakt van een'chaordische' bril. Het gaat er namelijk om dat de
organisatie voldoende complex en coherent is, om inhoud te geven aan die flexibiliteit. Dat houdt
onder meer in, dat de structuur van een flexibele organisatie een organisch karakter moet hebben,
zodat de organisatie als het ware zichzelf kan transformeren en zich bij voortduring kan afstemmen
op de eisen d ie aan haar worden gesteld.
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Organisatiecultuur

De organisatiecultuur is een constructie van fundamentele waarden en overtuigingen die betekenis
geven aan organisaties, en zichtbaar is in de vorm van symbolen, helden, rituelen en waarden
(Hofstede, 1994). De cultuur is de lijm van de organisatie en is daarmee indirect van belang voor de

prestaties van die organisatie.
Een passende cultuur verschaft de leden van een organisatie een positieve sociale identiteit, en

leidt tot een relatief grote betrokkenheid met het functioneren van de organisatie (Tennekes & Wels,
1990). Daarentegen kan een niet goed toegesneden cultuur risico's in zich dragen van het niet
meegaan met de tijd en de weerstand tegen verandering (Deal & Kennedy, 1982).

Organisatieculturen zijn, net zoals organisatiestructuren, op diverse manieren te typeren en in te
delen aan de hand van relevante factoren en dimensies (Harrison, 1972; Handy, 1978; Deal &

Kennedy, 1982; Kets de Vries & Miller, 1984; Hofstede, 1990; Sanders & Neuijen, 1992). Zeer

hanteerbaar is de classificatie van Quinn & Rohrbaugh (1983), welke verder is uitgewerkt door Quinn
& Cameron (2005). Zij benadrukken daarbij dat cultuur datgene is wat mensen gemeenschappelijk
hebben en dat cultuur het cement is van een organisatie.

Organisatiecultuur is datgene wat mensen binnen een organisatie
gemeenschappelijk hebben, het cement van de organisatie.

Een organisatiecultuur is er in vier varianten, overeenkomstig de verschillende waarden in het
concurrerende waarden raamwerk (zie figuur 4.5). Deze vier cultuurtypes zijn hieronder kort

weergegeven (Quinn & Cameron, 2005):

• De eerste variant is de familiecultuur, waar de organisatie bijeen wordt gehouden door loyaliteit,
samenwerking en traditie. De familiecultuur kenmerkt zich als een mensvriendelijke plaats om te
werken, waar de medewerkers veel met elkaar gemeen hebben. Succes wordt gedefinieerd in

termen van werksfeer en zorg voor de mensen.
• De tweede variant is de hiërarchische cultuur, waarbij de organisatie gebonden wordt met

formele regels en beleidsstukken. Het doel van dit soort organisaties is om op efficiënte,
betrouwbare, soepel verlopende en voorspelbare wijze goederen en diensten te produceren en te
leveren. Succes bestaat uit stabiliteit, voorspelbaarheid en efficiëntie.

• De derde variant betreft de marktcultuur, waar de nadruk binnen de organisatie ligt op competitie
en winnen. De belangrijkste doelstellingen van de organisatie zijn winstgevendheid,
kwartaalcijfers en een vast bestand van klanten. Succes wordt gedefinieerd in termen van
marktaandeel en marktpenetratie.

• En tenslotte is de vierde variant de adhocratiecultuur, waarbij de organisatie gericht is op
experimenten en innovaties. Deze organisatievorm reageert sterk op hyperturbulente en snel
veranderende omstandigheden. Een adhocratie heeft een tijdelijk karakter, en is dus in

overdrachtelijke zin 'een tent in plaats van een paleis'. Aanpassingsvermogen, flexibiliteit en
creativiteit vormen de hoofddoelen. Succes betekent unieke en originele producten en diensten
leveren.

De kracht van het model van Quinn & Cameron is, net zoals dat geldt voor het model van Quinn &

Rohrbaugh, dat daarmee inzichtelijk kan worden gemaakt dat er gradaties bestaan in de sterktes
waarin bepaalde cultuurtypes aanwezig kunnen zijn, en dat aspecten van verschillende types
tegelijkertijd voor kunnen komen binnen één organisatie.
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Een organisatie kan dus worden getypeerd door de sterktes van de vier cultuurtypes in kaart te
brengen, door ze aan te geven in een raamwerk als dat van figuur 4.5. Dat raamwerk is gebaseerd op
twee dimensies, die corresponderen met de weergegeven diagonalen. Dat maakt dat bijvoorbeeld een
innovatiegerichte of adhocratiecultuur geduid kan worden op de positieve kant van de
hoofddiagonaal, en een mensgerichte of familiecul tuur op de negatieve kant van de nevendiagonaal,
terwijl de sterkte van een cultuur aangegeven kan worden met een waarde op een desbetreffende as.

Familie
cultuur

Flexibiliteit
en verandering Adhocratie

cultuur

Interne
focus

Externe
focus

Hiërarchische
cultuur Stabiliteit

en controle

Markt
cultuur

Figuur 4.5: Gradaties binnen het concurrerende waarden raamwerk (naar Quinn & Cameron, 2005)

Aan de hand van de Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) vragenlijst kan de sterkte
van elk cultuurtype gemeten worden (Quinn & Cameron, 1999). Door de vier scores weer te geven in
een raamwerk en de waarden met elkaar te verbinden tot een vierhoek, ontstaat een cultuurprofiel.
Het cultuurtype met de hoogste score binnen dit cultuurprofiel, wordt ook wel de dominante cultuur
genoemd. Aangezien hier binnen de organisatie de meeste aandacht naar uit gaat, wordt deze
organisatie dan ook genoemd naar dit dominante cultuurtype (Cameron, 2008).

4.4 Organisatie in ontwikkeling

In paragraaf 4.3 is beschreven hoe een organisatie op een zeker moment in de tijd in beeld gebracht
kan worden. Maar een organisatie is meer dan een statisch systeem. De ontwikkeling van een
organisatie richting meer flexibiliteit berust op twee pijlers, zoals eerder aangegeven. Naast de
structuurpijler is er de pijler van het leervermogen, want het leervermogen geeft inhoud aan de
dynamiek van een organisatie, dat wil zeggen aan de wijze waarop een organisatie zich ontwikkelt in
de tijd. En juist het feit dat leren tijd kost en een proces betreft met geregelde terugkoppeling zorgt
voor een bijzondere dynamiek.

Als een organisatie ruimte wil geven aan haar ontwikkeling, is het daarom belangrijk dat er
inzicht is in de factoren die inhoud geven aan het leervermogen en in wat dat leervermogen met de
organisatie kan doen. Het gaat dus om een dynamisch model dat een beeld geeft van de ontwikkeling
van een organisatie in de richting van meer flexibiliteit, als gevolg van het opvoeren van het
leervermogen.
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Organisa tievormen

Door het leervermogen van een organisatie te vergroten, wordt het vermogen tot adaptatie groter en

de organisatie flexibeler. Dat betekent met andere woorden, dat de ontwikkeling naar een grotere
gerichtheid op flexibiliteit ondersteund dient te worden, zoveel als mogelijk en nuttig is, door het

opvoeren van het leervermogen.

Als het leervermogen van een organisatie groter wordt, dan werkt dat uit op verschillende

gerelateerde elementen van die organisatie, namelijk de 'strultuur', de complexiteit en de

gecompliceerdheid van de organisatie. Aan de ontwikkeling van weinig naar veel flexibiliteit zijn

vervolgens typerende organisatievormen te koppelen. Met een organisatievorm wordt een optimale

structuur bedoeld, dat wil zeggen de vorm van een organisatie die zaken van een organisatie betreft

die relatief onveranderlijk zijn, zo geven Hannan & Freeman (1984) aan, en dat zijn dus die zaken die
zijn weergegeven in het model van figuur 4.3. De kern van dat model is de 'strultuur'. Dat maakt dat

een organisatievorm getypeerd kan en zal worden met een optimale 'strultuur', dat wil zeggen een

structuur met een cultuur die daarop optimaal aansluit.

Met een organisatievorm wordt de benaming van een optimale 'strultuur' bedoeld.

Als eerste is er natuurlijk de hiërarchische organisatie, met een gerichtheid op stabiliteit en controle,

en dus nauwelijks op flexibiliteit en verandering. Deze organisatievorm bestaat uit een hiërarchische

organisatiestructuur, met een bijpassende hiërarchische cultuur.

Vervolgens is er de matrixorganisatie, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw als het

antwoord werd gezien voor de problemen waarmee bedrijven in omgevingen met onzekerheid

werden geconfronteerd (Galbraith, 1973). Een matrixorganisatie bestaat ten eerste uit een

organisatiestructuur die te zien is als een combinatie van een functionele organisatie en een

prod uctorganisatie, en waarover Davis & Lawrence (1977) opmerkten dat het in essentie gaat om een

organisatie met een meervoudige gezagsstructuur en een bijpassende organisatiecultuur en

gedragspatronen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende types matrixstructuren,

zoals te zien is in figuur 4.6.

Flexibiliteit
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Interne
focus

J ~

Team Project
matrixstructuur matrixstructuur

.. Gebalanceerde •matrixstructuur

Functionele Product
matrixstructuur matrixstructuur

, r
Stabiliteit

en controle

Externe
focus

Figuur 4.6: Verschillende types matrixstructuren (naar Knight, 1976; Handy, 1985)
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De bijpassende organisatiecultuur voor een matrixorganisatie is dus afhankelijk van het type
matrixstructuur. Bijvoorbeeld in het geval van een team-matrixstructuur waarbij interne focus en
flexibiliteit belangrijk zijn, is een familiecultuur passend (overeenkomstig de indeling van figuur 4.5).
Een speciaal geval is de gebalanceerde matrixstructuur. In dat geval is er geen uitgesproken
dominante cultuur aanwezig binnen de organisatie.

Maar bedrijfsomgevingen zijn verder geëvolueerd en zo ook de opvattingen over de
matrixorganisatie (Simonse, 1998). Daarom zijn er nieuwe organisatievormen geïntroduceerd, zoals de
netwerkorganisatie. Dit begrip werd geïntroduceerd door Miles & Snow (1984, 1992), die dit
omschreven als: "clusters van organisaties of gespecialiseerde eenheden, die gecoördineerd worden
door marktmechanismen in plaats van gezagstructuren" (1992, p.53). De relaties binnen een netwerk
zijn vrijwillig en dus afspiegelingen van expliciete overeenkomsten.

Maar netwerkorganisaties zijn er ook in vele vormen en maten, wat noopt tot een goede
inkadering van het begrip. Gestructureerde netwerkstructuren betreffen organisaties waarvan de
verschillende units beschikken over aanzienlijke autonomie, terwijl die units via vrijwillige netwerken
met elkaar samenwerken (Goold & Campbell, 2003). Een nog wat scherper beeld wordt verkregen
door te kijken door de bril van de sociotechnische organisatietheorie3, en de focus te richten op de
procesgerichte organisatie met teams als eenheden. Een netwerkorganisatie kan dan gekarakteriseerd
worden als een verzameling van overzichtelijke en zo onafhankelijk mogelijke processen, die bij wijze
van spreken het territorium vormen van de teams. Een team is verantwoordelijk voor de besturing en
de uitvoering van één of meer processen, waarbij er naar verhouding meer communicatie binnen een
team is dan tussen de teams (Simonse, 1998).

De beschreven netwerkstructuur typeert Simonse (1998) als een teamnetwerk. En, zoals is
aangegeven, wordt die structuur gebouwd op processen waaraan teams zijn gekoppeld. Deze
structuur heeft een groot leervermogen en een grote leercapaciteit, omdat medewerkers niet alleen de
beschikking moeten hebben over specialistische kennis, maar ook over voldoende generalistische
vaardigheden. Er is sprake van een zeer .flexibele organisatie, maar wel met het gevaar dat efficiëntie
en effectiviteit onder druk kunnen komen te staan.

Zoals aangegeven bestaat een organisatievorm uit twee aspecten. Voor de netwerkstructuur is een
adhocratiecultuur bijpassend.

Conceptueel model

De drie aangeven organisatievormen zijn weer te geven in een soort van groeimodel, waarin ze naar
hun gerichtheid op flexibiliteit en verandering zijn gerangschikt, zie figuur 4.7. Het betreft hier een
abstractie en daarmee een duidelijke versimpeling van de werkelijkheid. De aangegeven
organisatievormen kunnen worden gezien als ideaaltypen, wat wil zeggen dat er allerlei variaties van
bestaan. Bovendien zijn er andere organisatievormen te bedenken, en bovendien laten organisaties
vaak een mix van vormen zien. Dat wil niet zeggen dat het beeld dat figuur 4.7 geeft weinig waarde
heeft. Integendeel, want het maakt duidelijk hoe een organisatie zich kan ontwikkelen in loop van de
tijd door het aanspreken van het leervermogen. Door uit te gaan van een gewenste ideaaltypische
organisatievorm kan het leren van de desbetreffende organisatie worden gericht.

3 Dit is een sociologische benadering van organisaties, waarbij sociale en technische aspecten van arbeidsdeling het
uitgangspunt vormen.
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Figuur 4.7: Ontwikkeling organisatievorm richting flexibiliteit (naar Simonse, 1998)

Naast dat de ontwikkeling van het leervermogen betekenis heeft voor de 'strultuur', betreft die
ontwikkeling ook de complexiteit en de gecompliceerdheid van een organisatie.

Complexiteit is een eigenschap van elk geheel dat uit een groot aantal interacterende delen
bestaat, en betreft de mate van interactie tussen mensen. De complexiteit van een systeem wordt
bepaald door het aantal componenten van dat systeem en de interacties tussen die componenten.

Deze leiden tot een dermate ingewikkelde dynamiek, dat het gedrag van het systeem niet voorspeld
kan worden (Fitzgerald & Van Eijnatten, 2002). Complexe systemen zijn dynamisch en laten een

ontwikkeling zien in de tijd, waarbij gesprongen wordt naar hogere niveaus van complexiteit. Een
hoger niveau van complexiteit gaat gepaard met een grotere onvoorspelbaarheid.

Complexiteit is de mate van interactie tussen mensen in een organisatie.

Het functioneren van een systeem wordt niet alleen bepaald door de complexiteit, maar ook door de
gecompliceerdheid van het systeem (Wiener, 1948). Tang & Salminen (2001) hebben het begrip
specifiek ingevuld en stellen dat de gecompliceerdheid van een systeem met een bepaald niveau van

complexiteit, de moeilijkheid van besturen is van dat systeem.

Gecompliceerdheid is de moeilijkheid van besturen van een systeem.

Het is belangrijk om te constateren dat er een relatie is tussen de complexiteit en de
gecompliceerdheid van een systeem. In de tijd kan door leerprocessen, waarmee elke organisatie te
maken heeft, de complexiteit en de coherentie van het systeem toenemen, maar die toename in
complexiteit en coherentie kan dan gepaard gaan met een afname in gecompliceerdheid. Dat wil dus

zeggen dat de flexibiliteit van een systeem zal toenemen als gevolg van leren, doordat enerzijds een
groei van complexiteit en coherentie wat het systeem als het ware intelligenter en adaptatiever maakt,

en anderzijds een afname van gecompliceerdheid ertoe leidt dat het systeem gemakkelijker wordt te
besturen, omdat het zelfregelend en zelfbesturend vermogen groter wordt.
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De gecompliceerdheid van een systeem is dus gerelateerd aan de complexiteit van dat systeem. Dit
wordt duidelijk in het vergelijken van een auto met handschakeling, met een auto van hetzelfde maar
dan met automatische transmissie. De handgeschakelde versie kent een zekere complexiteit en
gecompliceerdheid, terwijl het tweede type complexer van structuur is, maar gemakkelijker te
besturen en dus minder gecompliceerd.

Bij de ontwikkeling van een organisatie in de richting van een grotere flexibiliteit,
zal de complexiteit van het systeem toenemen,

doch de gecompliceerdheid van het systeem afnemen.

De ontwikkeling van een organisatie in de tijd als gevolg van toenemend leervermogen, is weer te
geven in een vijfdimensionaal diagram, waarin structuur, cultuur, complexiteit en gecompliceerdheid
van de organisatie zijn afgezet tegen de tijd (zie figuur 4.8).

Figuur 4.8: Weergave van de ontwikkeling richting een flexibelere organisatie
(Van Oosten & Van Eijnatten, 2007)

Deze figuur laat daarbij zien hoe een organisatie zich in loop van de tijd kan ontwikkelen. Ten eerste
wordt getoond dat het leren van een organisatie, en derhalve organisatieverandering, te zien is als een
sprongsgewijs en niet-lineair proces, gelijk aan een groeicurve zoals weergegeven in figuur 4.2.

De figuur wil verder drie verschillende complexiteitsniveaus suggereren, die overeen komen met
die van figuur 4.6. De sigmoïde voor de hiërarchische structuur is in figuur 4.8 weergegeven in het
blauw, die van een matrixstructuur in het geel, en ten slotte die van een netwerkstructuur in het rood.
In de loop van de tijd wordt de organisatiestructuur dus complexer, en daarmee zal die organisatie
een flexibeler karakter krijgen.
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Dat een complexere organisatie gepaard gaat met een cultuur met een grotere gerichtheid op

flexibiliteit en innovatie is ook in figuur 4.8 weergegeven, namelijk door concurrerende raamwerken

(vergelijkbaar met figuur 4.5) in de figuur op te nemen. Te zien is onder meer dat bij een hiërarchische

structuur een beheersgerichte cultuur passend is, want de blauwe hiërarchie-sigmoïde snijdt het
blauwe raamwerk in het kwadrant linksonder.

Verder is te zien dat, als een organisatie zich naar een netwerkstructuur ontwikkelt, het raamwerk

zich als het ware verschuift richting een innovatiegerichte cultuur. De verschuiving hoeft overigens

niet per se exact de diagonaal te volgen, want het kan zijn dat men in een organisatie meer hecht aan

een familiecultuur dan aan een marktcultuur, of andersom. Zoals eerder aangegeven, is dit afhankelijk

van het type matrixorganisatie.

Ten slotte is ook te zien dat als de complexiteit van een systeem toeneemt, de gecompliceerdheid

zal afnemen.

De lerende organisatie

Leren betekent verandering, en het veranderen van een organisatie betreft een leerproces. Dat

betekent dat er sprake is van een stapsgewijze ontwikkeling met soms grotere, en soms kleinere

stappen. Het gaat altijd om een herhaling van vergelijkbare stappen, waarbij steeds wordt

gereflecteerd over wat die stappen teweegbrengen. Dit betekent dat, in navolging van Argyris &

Schön (1978), organisatieleren kan worden gezien als een proces met twee terugkoppellussen. Figuur

4.9 toont een beeld van dat proces, en laat zien dat een factor die een specifieke invulling geeft aan een

organisatie, kan worden veranderd door een herhaalde reeks van acties .

Factor ... Actie ... Gevolgen...

~ t Single-loop leren

Double-loop leren

Figuur 4.9: Procesmodel met terugkoppeling (naar Argyris & Schön, 1978)

Professionals en managers zijn goed in 'single-loop' leren (Argyris, 1991). Argyris & Schön (1978)
stellen dat single-loop leren betrekking heeft op het detecteren en corrigeren van fouten. Het gaat om

het optimaliseren van de strategie van een organisatie. Dat wil zeggen dat de doelstellingen, waarden,

plannen en regels op zich niet ter discussie staan, maar dat het gaat om ze optimaal tot uiting te laten

komen, dus om de strategie meer effectief te maken.

Daarentegen zijn professionals en managers niet goed in 'double-loop' leren (Argyris, 1991). Dan
gaat het namelijk om het fundamenteel doordenken van de eigen bijdrage aan het geheel, het

doordenken van de onderliggende normen en waarden, het leren van fouten, en kritische reflectie. Bij

double-loop leren worden vraagtekens gezet bij de bestaande strategie, en in het bijzonder bij de

processen en de cultuur van de organisatie. De theorie met betrekking tot double-loop leren is

gebaseerd op ideeën van Argyris & Schön (1974). Zij stellen verder dat er een verschil kan zijn tussen

denken en doen, en dat die twee in overeenstemming met elkaar gebracht kunnen worden met

double-loop leren. Typisch voor deze vorm van leren is de karakteristieke terugkoppeling, in concreto

de mogelijkheid tot toetsing van nieuwe ideeën en theorieën.
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Organisa tieverandering

Organisatieverandering betekent dat een organisatie moet leren, en zeker bij een omvattende
verandering is leren heel essentiee!. Eigenlijk leert een organisatie voortdurend, vaak weinig
doelbewust. Maar gesteld kan worden dat het in het algemeen nuttig is om richting aan die
ontwikkeling van een organisatie te geven, door continu aandacht te geven aan het leren. Dat geldt
zeker voor organisaties die functioneren in een snel veranderende omgeving. Dergelijke organisaties
moeten zich ontplooien als lerende organisaties. Dat wil zeggen dat een lerende organisatie
toegespitst is op het creëren, verwerven en overbrengen van kennis, en haar gedrag afstemt op die
nieuwe kennis en inzichten (Garvin, 1993, p.80).

Senge is een wetenschapper die veel heeft bijgedragen aan de theorie omtrent de lerende
organisatie. Hij ziet dat als een organisatie waar mensen voortdurend hun vermogen uitbreiden, om
zodoende de resultaten te bereiken die ze echt wensen, waar nieuwe denkpatronen worden
gekoesterd, waar collectieve ambities vrij baan hebben en waar mensen leren als het grote geheel zien
(Senge, 1990). Concluderend kan gezegd worden dat een organisatieverandering richting een grotere
flexibiliteit overeenkomt met het vergroten van het leervermogen van een organisatie.

Organisatieverandering richting een grotere flexibiliteit
impliceert het vergroten van het leervermogen van een organisatie.

Niveaus van leren

Zoals eerder aangegeven, moet een methodiek voor verandering onbetwist gericht zijn op het
ontwikkelen van de holoncapaciteit. De organisatie moet leren; met andere woorden, er moet
aandacht zijn voor organisatieleren. Omdat holons zowel geheel zijn, als deel van een groter geheel,
moet leren bezien worden op verschillende niveaus. Een mogelijkheid is om daarvoor onderscheid te
maken tussen leren op het niveau van het individu, de groep en de organisatie (Sun, 2006):

• Individueel niveau; het leren in en van een organisatie wordt volgens veel onderzoekers gevoed
door het leren van individuen (Argyris & Schön, 1996; Kim, 1993; Simon, 1991). Volgens Crossan
et.a!. (1999) begint individueel leren met intuïtie en is het een grotendeels onderbewust proces dat
gericht wordt door percepties van patronen en mogelijkheden. Als een individu in staat is om
nieuwe denkpatronen in te brengen, die de bestaande overtuigingen en aannames van de
organisatie in twijfel trekken, zegt men dat het individu de intuïtie van een initiator heeft (Crossan
et.a!., 1999). Evenwel, als de patronen en mogelijkheden worden ingeperkt door routines uit het
verleden, waarbij de overtuigingen en aannames niet worden betwijfeld, zegt men wel dat het
individu de intuïtie van een expert heeft (Crossan et.a!., 1999).

• Groepsniveau; leren wordt dus geïnitieerd vanuit het individu, maar komt in de organisatie naar
voren in het collectief. Dat past binnen de opvatting dat leren met name een sociaal proces is
(Bawden & Zuber-Skeritt, 2002; Englehardt & Simmons, 2002; Gerber, 1998; Robinson et.a!., 1997;
Tucker et.a!., 2002). Groepen dienen als leerforum voor individuen, en dit forum voorziet in een
gelegenheid voor dialoog, welke te beschrijven is als een proces van bevraging en verantwoording
(Senge, 1990). Hall (2001) stelt het beknopt: "Knowledge creates knowledge only when it is
shared" (p.19).

• Organisatieniveau; leren dat plaats heeft gevonden bij het individu en de groep, moet worden
overgevracht en ingevoerd in de bredere organisatie (Crossan et.a!., 1999). Dat wil zeggen dat het
geleerqe moet worden weerspiegeld in veranderingen van de dominante routines, procedures en
system~n van de organisatie. Een repository of gegevensbank kan gebruikt worden om dit te
realiseren.
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De leerdisciplines die Senge (1990) heeft aangegeven, zijn af te beelden op niveaus van leren voor een
organisatie (zie figuur 4.10). Het persoonlijk meesterschap en de mentale modellen hebben betrekking
op leren op het niveau van het individu, en het ontwikkelen van een gedeelde visie en samenwerking

vallen onder het groepsniveau. Op organisatieniveau moet tenslotte het systeemdenken tot uiting
komen in procedures, routines en systemen (Sun, 2007).

Organisatieniveau

Systeemdenken

transfer
Groepsniveau

Gedeelde visie, samenwerking

Individueel niveau

Mentale modellen, persoonlijk meesterschap

transfer

Figuur 4.10: Niveaus van leren en overdracht van kennis (naar Sun, 2007)

Hetgeen geleerd wordt op een bepaald niveau, moet worden overgebracht naar de andere niveaus. Zo
moeten persoonlijk meesterschap en mentale modellen hun betekenis hebben voor het leren op
groepsniveau en van invloed zijn op het systeemdenken. Omgekeerd moet het systeemdenken
invulling geven aan het leren op groepsniveau en aan de ontwikkeling van persoonlijk meesterschap
en de vorming van de mentale modellen op individueel niveau.

Dialoog

Het verwerken van de data verkregen op individueel niveau vindt in groepsverband plaats. Hiervoor
kan een vorm van conversatie ingezet worden. Met betrekking tot conversatie kan men onderscheid

maken tussen verdedigende conversatie en opschortende conversatie (zie figuur 4.11). De eerste vorm
is vooral bedoeld om kennis over te dragen op basis van deskundigheid, of om ideeën over te dragen
op basis van een of andere vorm van macht, zoals in een debat.

- Opschortende
f-- Reflectieve dialoog f-- Generatieve dialoog

conversatie

Conversatie -

r--
Conversatie op basis

f-- Dialectiek
van deskundigheid

"---
Verdedigende -conversatie

Gecontroleerde
'--

discussie
f-- Debat

Figuur 4.11: Het conversatiecontinuüm (1saacs, 1999)
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De opschortende conversatie is op haar beurt geschikt voor het ontwikkelen van de intentionele kant
van het individu en van de groep (Ellinor & Gerard, 1998). Een typische vorm van opschortende
conversatie is dialoog. Dialoog is te zien als tegenovergesteld aan discussie, zoals puntsgewijs is
weergeven in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Negen verschillen tussen dialoog en discussie4

Dialogue Discussion

Seeing the whole among the parts Breaking issues or problems into parts

Seeing the connections Making distinctions

Further inquiring into ones own assumptions Justifying/defending ones own assumptions

Creating shared meaning among many Gaining agreement on one single meaning

Listening deeply together without resistance Preparing to pose better arguments

Release of the need for specific outcomes Aiming at conclusions or decisions

A slower pace with silences in between Continuous flashing battle of arguments

Learning through inquiry and disclosure Persuading, selling and telling

Divergent Convergent

Dialoog is bedoeld om de betekenistoekenning en de visie van een groep aan het licht te krijgen en
daaraan te werken, door zicht te ontwikkelen op de individuele opvattingen die heersen in de groep.
Van Eijnatten & Van Galen (2002, p.7) schrijven daarover: "a typical dialogue process slows down the
sequence of the ... mental activities, so that we can become aware of them." Voor die sequentie van
mentale activiteiten onderscheiden ze daarbij vier verschillende fasen, die te kenmerken zijn met de
steekwoorden: gegevensontvangst, interpretaties, veronderstellingen en conclusies. Deze vier fases
worden meestal zo goed als onbewust en welhaast momentaan doorlopen, waarbij we gewoon zijn
om onze onderstellingen, zonder ze te testen, voor waar aan te nemen. Met dialoog kunnen deze vier
fases expliciet worden beschouwd, met de bedoeling om te achterhalen wat de leidende aannames zijn
en om eventuele inconsistenties in beeld te brengen (Van Eijnatten & Van Galen, 2002).

Het proces van dialoog kent drie typerende stappen, namelijk publieke reflectie, betekenis
zoekende bevraging en open voorspraak. In de publieke reflectie spreekt een individu een groep aan
over een specifieke zaak of proces, met de bedoeling om tot een beter verstaan te komen van de
betekenis en de dynamiek daarvan (Van Eijnatten & Van Galen, 2002). De bedoeling is dat de
verschillende leden van de groep zorgvuldig daarnaar luisteren, want luisteren is in het proces van
dialoog het middel tot gewaarwording en interpretatie. Vervolgens kunnen in een betekeniszoekende
bevraging de leden van de groep vragen naar de aannames achter het denken, want het gaat erom dat
men begrip krijgt vanwaar die gedachten komen, en door op die manier te bevragen krijgt men gevoel
voor wat de ander precies wil zeggen (Van Eijnatten & van Galen, 2002). Verder kan daarna een
groepslid in een open voorspraak zijn of haar gedachten over het thema vanuit een eigen gezichtspunt
in de groep brengen, en vragen om terugkoppeling met de bedoeling dat iedereen ervan kan leren.

Dialoog voegt delen samen tot een geheel zonder beoogd doel of eindresultaat, dit in tegenstelling
tot een discussie die gericht is op een concreet eindresultaat, zoals een plan, een maatregel, of een
beslissing. Dialoog is bedoeld om gedeelde betekenis te ontwikkelen in groepen en om mensen
bewust te maken van ingeslepen, maar inefficiënte gedachtepatronen (Van Eijnatten & Van Galen,
2002). Met behulp van dialoog kan een organisatie werken aan haar bewustzijn, want het toepassen
van dialoog schept gemeenschapsgevoel en leidt tot verandering van de cultuur van een organisatie
(Gerard & Teurfs, 2000). Door met regelmaat gebruik te maken van dialoog leren de deelnemers hoe
ze op passende wijze met elkaar kunnen interacteren en hoe ze met verschillen moeten omgaan. Er
kan daardoor een diepgaande verandering plaatsvinden van overtuigingen en attitudes, zowel bij het
individu als in de groep (Van Eijnatten & Van Galen, 2002).

'naar Fitzgerald, 1997b; Ellinor & Gerard, 1998; Van Eijnatten & Van Galen, 2002
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5 METHODE VAN ONDERZOEK

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek besproken. De methode bij dit onderzoek is

opgesplitst in een diagnose- en een ontwerpgedeelte. Deze stappen zijn ook terug te vinden in de
regulatieve cyclus (zie figuur 3.1), die bij dit onderzoek als richtlijn gebruikt is.

5.1 Inleiding

De intentie van het diagnosegedeelte is een beeld te krijgen van de zaken die betrekking hebben op
het functioneren van BA&PI, vooraleer er een interventie heeft plaatsgevonden. Dat beeld is nodig
om, aan de hand van een delta-analyse, vast te kunnen stellen wat de verbeterpunten binnen de
organisatie zijn, zodat een eerste en voorlopig idee wordt verkregen van wat de stand van zaken is
van de organisatie en wat er voor verbetering vatbaar is. De resul taten daarvan zijn vervolgens te
vertalen naar een gewenste doel toestand, waarbij moet worden opgemerkt dat die toestand niet meer
dan een richtinggever is voor een eerste stap in het verandertraject, want de doeltoestand van een
flexibele organisatie die gericht is op verandering, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
(veranderende) omgeving van die organisatie. In hoofdstuk 6 worden deze resultaten beschreven.

De diagnose is gevolgd door een ontwerpgedeelte. Het uitgangspunt hierbij is dat een aantal
aspecten van de organisatie met regelmaat opnieuw in kaart worden gebracht op basis waarvan de
behandeling, dus de organisatieverandering, voortdurend wordt bijgestuurd. Hiervoor is een
methodiek ontworpen, welke op drie niveaus zijn uitwerking heeft. In hoofdstuk 7 is het resultaat
hiervan beschreven.

Het feit dat een tweeledig model is gebruikt, weerspiegelt zich in de opbouw van dit hoofdstuk.
Eerst zijn er drie paragrafen gewijd aan de diagnose, die gevolgd worden door drie paragrafen met
betrekking tot het ontwerp.

5.2 Onderzoeksmodel voor diagnose

De methode voor de diagnose betreft dus een onderzoek gericht op het vaststellen van de koers die in
het veranderproces kan worden gehanteerd, en is geënt op het diagnostisch onderzoeksmodel dat is

weergegeven in figuur 5.1. Deze figuur beoogt te tonen dat de verschillende bronnen die gedurende
dit onderzoek gebruikt zijn, berusten op relevante theorieën, documenten, interviews en literatuur.

Met die bronnen kan een analyse worden uitgevoerd, aan de hand waarvan de bestaande situatie van
BA&PI in kaart kan worden gebracht. Daarnaast kan ook een analyse worden gedaan gericht op een,

voor zeker moment, gewenste situatie van BA&PI. De uiteindelijke diagnose vindt plaats door de
analyseresultaten met betrekking tot de bestaande en de gewenste situatie tegen elkaar af te zetten.
Deze verbeterpunten zijn geclusterd, en samengevoegd in een oorzaak-gevolgdiagram.
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Figuur 5.1: Onderzoeksmodel diagnosefase (naar Verschuren & Doorewaard, 1995)

5.3 Methode van dataverzameling voor diagnose

Voor het diagnostisch onderzoek is een beroep gedaan op verschillende kwalitatieve technieken voor

gegevensverzameling, waarbij moet worden gedacht aan semi-gestructureerde interviews, observatie

en literatuuronderzoek. Het onderzoek heeft betrekking op het vergroten van de flexibiliteit van

BA&PI, vandaar dat in eerste instantie gekeken is hoe dit binnen de organisatie tot uitdrukking komt.

Interne documenten, interviews met leden van de organisatie en observatie zijn hierbij nuttige

bronnen van informatie.

Vervolgens is onderzoek gedaan naar de huidige situatie van BA&PI. Hoe een organisatie in kaart

kan worden gebracht, is te lezen in paragraaf 4.3. Het organisatiemodel dat daar besproken wordt,

heeft gefungeerd als de leidraad voor het diagnostisch onderzoek. De koppeling tussen dit

organisatiemodel en de verschillende technieken is te zien in figuur 5.2. De gebruikte technieken

zullen per onderdeel uit het organisatiemodel besproken worden.

Voor het bepalen van de strategie is uitgegaan van de aanwezige beleidsdocumenten binnen

BA&PI. Daarnaast is het managementteam (MT) een nuttige bron van aanvullende informatie. Hierbij

is navraag gedaan naar de invulling die BA&PI geeft aan de vier verschillende perspectieven van een

strategie (zie figuur 4.4). Tevens is bekeken in hoeverre er een koppeling is tussen de strategie en de

prestatie-indicatoren waarop medewerkers (MW) aan het einde van het jaar afgerekend worden.
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Figuur 5.2: Koppeling organisatiemodel en onderdelen diagnostisch onderzoek

In eerste instantie zijn relevante zaken van de structuur van de organisatie in beeld gebracht door

observatie. Daarnaast zijn enkele mensen geraadpleegd die al geruime tijd bij BA&PI werkzaam zijn.
Onder de ondervraagden zaten zowel medewerkers, als leden van het managementteam. Deze semi

gestructureerde interviews zijn afgenomen aan de hand van een checklist. Deze checklist is het
resultaat van een gedegen literatuuronderzoek. En tenslotte is waardevolle informatie aangaande de

bestaande organisatiestructuur ontleend aan Keuper (2007) en het Expeditiedocument (2007).

Een volgend aspect is de cultuur van een organisatie. Interviews met het management en met

medewerkers zijn gebruikt om informatie te verzamelen over de aanwezige cultuurtypes. Er is hierbij

onderzoek gedaan naar zowel de dominante cultuur, als het totale cultuurprofiel van BA&PI. Hierbij

is gebruik gemaakt van de OCAI-vragenlijst (Quinn & Cameron, 2005). Het onderzoek van Ezinga

(2007) was eveneens gericht op de organisatiecultuur van BA&PI, en geeft ook een indicatie van de

huidige en de gewenste cultuur.

Het laatste onderdeel van het organisatiemodel is het organisatieklimaat. Dit klimaat kan worden

bepaald door het raadplegen van de mensen die in de organisatie werkzaam zijn. In het kader van dit

onderzoek zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen aan de hand van een checklist. In

aanvulling daarop geeft ook het medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) over het jaar 2007 een
beeld van het huidige klimaat.

Naast het in kaart brengen van de huidige situatie van BA&PI, is er navraag gedaan naar de

gewenste situatie. Aangezien bij BA&PI de koers wordt uitgezet door het management, is de data met

betrekking daartoe verkregen door het raadplegen van de directeur van BA&PI. Dit is gebeurd in de

vorm van een semi-gestructureerde interview met dezelfde checklist als voor het in kaart brengen van

de huidige situatie. Zo zijn er dus twee corresponderende metingen gedaan; een eerste met

betrekking tot de huidige en een tweede met betrekking tot de gewenste situatie. Aan de hand van

deze twee metingen, is een delta-analyse uitgevoerd. De verschillen tussen beide situaties worden

verbeterpunten genoemd.
Naast verbeterpunten die naar voren komen uit de delta-analyse, hebben alle geïnterviewden ook

de mogelijkheid gehad om vanuit zichzelf verbeterpunten aan te dragen. Deze aspecten zijn ook

meegenomen in het oorzaak-gevolgdiagram. De verschillende verbeterpunten zijn in dat geval de

'oorzaken', en het 'gevolg' is dan een flexibelere organisatie.

Afstudeeronderzoek - E.A.). van Oosten 42



Eindrapportage CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Opzet interviews diagnosefase

Zoals gezegd is het diagnostisch onderzoek voor een belangrijk deel ingevuld met semi
gestructureerde interviews. Het betreft interviews die afgenomen worden aan de hand van een vooraf
opgestelde checklist (zie bijlage C). Daarnaast is elke respondent de mogelijkheid gegeven tot het
hebben van eigen inbreng. De verschillende onderdelen van de checklist zijn als volgt ingedeeld:

• Inleiding: ter bepaling van de achtergrond van de respondent. Hieronder vallen onder andere
vragen met betrekking tot de huidige functie en het aantal diens~arenbinnen Ordina.

• Organisatiestructuur: hierbij worden de verschillende dimensies bevraagd die Van Alstyne (1997)
en Robbins (2005) noemen voor het in kaart brengen van een structuur. Bij elke dimensie is een
korte uitleg gegeven, zodat er geen misverstand kon bestaan over de invulling van een vraag. Met
één uitzondering betreft allemaal vragen met een vijfpunts-antwoordschaal (Likert, 1932). De
uitzondering is een vraag waarbij respondenten in een figuur aan konden geven op welk
complexiteitsniveau zij dachten dat BA&PI zich op dat moment bevond.

• Organisatiecultuur: in eerste instantie is er alleen navraag gedaan naar de dominante cultuur
binnen BA&PI. De respondenten werd gevraagd om aan te geven wat momenteel de dominante
cultuur is binnen de afdeling, aan de hand van de mate van flexibiliteit en de gerichtheid van de
focus. Tijdens de feedbacksessie is er vervolgens ook navraag gedaan naar de gradaties van de
vier verschillende cultuurtypes die Quinn & Cameron (2005) gedefinieerd hebben. Aan de hand
hiervan is een cultuurprofiel opgesteld.

• Organisatieklimaat: ter bepaling van de mate van tevredenheid die medewerkers hebben bij de
huidige 'strultuur'. Het gaat hierbij onder andere om vragen over werkplezier en de tevredenheid
over de manier van communiceren. Dit gedeelte van de cheklist bevat tevens vragen aangaande
de huidige waarden binnen de afdeling. De respondenten werd gevraagd om aan te geven in
hoeverre er binnen de afdeling gewerkt werd in overeenstemming met de afgesproken waarden,
aan de hand van een vijfpunts-antwoordschaal (Likert, 1932). Dit levert inzicht op in hoeverre de
afgesproken waarden overeenkomen met de realiteit.

• Verandering: voor het beschrijven van voorgaande veranderingtrajecten binnen BA&PI. Dit
laatste onderdeel bevat vragen met de bedoeling om te bepalen in hoeverre de respondenten
gewend zijn aan veranderingen, en hoe deze veranderingen vormgegeven waren. De ervaringen
van de medewerkers op dit gebied kunnen toekomstige verandering bevorderen of belemmeren.

Na afloop is er met iedereen individueel een feedbacksessie geweest aangaande de in dit onderzoek
opgestelde diagnose. Hierbij had elke respondent de mogelijkheid om de door hem gegeven
antwoorden alsnog aan te passen. Deze sessie diende ter verhoging van de validiteit van de
resultaten, en om te komen tot meer consensus. In bijlage 0 is een overzicht te vinden van de
verkregen empirische data.

In totaal zijn er tijdens het diagnostisch onderzoek zeven mensen geïnterviewd aan de hand van
de checklist. Deze groep bestaat uit het voltallige managementteam, plus een aantal willekeurige
andere medewerkers. Aangenomen wordt dat managers die deel uitmaken van het managementteam
een brede kijk hebben op de afdeling. Het betrekken van het managementteam vergroot bovendien
het draagvlak voor dit onderzoek. De overige geïnterviewden beschikken over de nodige operationele
kennis, kennis van de markt of kennis van de diverse procedures. Kortom, informatie over de huidige
stand van zaken van BA&PI. Een overzicht van de functies van de personen waarbij deze interviews
zijn afgenomen, is te vinden in tabel 5.1.
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Tabel 5.1: Respondenten interviews diagnosefases

Managementteam

Directeur BA&PI
Manager Human Development

Manager Operational Management

Manager Business & Solution Development

Medewerkers

Practiceleader 'Pracess Execution & Contral

Marketleader 'Rabobank'

Practiceleader 'Change Management'

Lid practice 'Change Management'

Lid practice 'Lean 6 Sigma'

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

5.4 Methode van data-analyse voor de diagnose

De bepaling van de diagnose is geënt op de verzamelde kwalitatieve data. Bij die bepaling komen

wederom de verschillende onderdelen van het organisatiemodel (figuur 4.3) aan bod.

Ten eerste de organisatiestructuur, waarbij een vijfpunts-antwoordschaal gebruikt is. De

vormgeving van deze antwoord schaal is te zien in figuur 5.3.

Zeer hoog Zeer laag

1 2 3 4 5

Figuur 5.3: Voorbeeld van vijfpunts-antwoordschaal (naar Likert, 1932)

De verzamelde kwalitatieve data is vervolgens per dimensie opgedeeld en gegroepeerd. Elk antwoord

is in dit overzicht door middel van een punt weergegeven. Kanttekening hierbij is dat bevindingen

van het management met rade punten zijn aangegeven, en die van de ondervraagde medewerkers

met groen. Door onderscheid te maken in de kleur, kan gekeken worden naar mogelijke verschillen in

perceptie tussen management en medewerkers. De modus is gebruikt om deze verdeling te typeren,
in het geval van het voorbeeld van figuur 5.4 komt dit dus neer op een waarde van 4.

De antwoorden behorende bij het onderdeel organisatieklimaat zijn op eenzelfde wijze

geanalyseerd.

• ••
••• •

1 2 3 4 5
Figuur 5.4: Voorbeeld van antwoordverdeling

De vraag met betrekking tot het bepalen van het huidige complexiteitsniveau is voorzien van een

figuur, welke te zien is in figuur 5.5. Op eenzelfde wijze als bij de voorgaande vragen is de modus

gebruikt om de antwoordverdeling te typeren.

5 In hoofdstuk 6 is aanvullende informatie te vinden aangaande de in deze tabel gebruikte begrippen.
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Figuur 5.5: Antwoordschaal bij bepalen complexiteitsniveau

Het tweede onderdeel van de checklist heeft betrekking op de organisatiecultuur. Voor het bepalen
van de dominante cultuur is gewerkt met twee antwoordschalen, welke te zien zijn in figuur 5.6 en
5.7. Deze antwoordschalen zijn te zien als een soort van weegschaal, overeenkomend met de

verhouding waarin er aandacht is voor beide aspecten binnen de organisatie. Bij een waarde van nul

zijn beide aspecten in een gelijke mate aanwezig.

Stabiliteit
en controle

4 3 2 1 o 1 2 3 4

Flexibiliteit
en verandering

Figuur 5.6: Eerste antwoordschaal bij bepalen dominante cultuurtype

Interne
focus

4 3 2 1 o 1 2 3 4

Externe
focus

Figuur 5.7: Tweede antwoordschaal bij bepalen dominante cultuurtype

Beide antwoordschalen vormen samen een kwadrant, zoals te zien is in figuur 4.5. Vervolgens zijn per
respondent beide antwoorden samengenomen, zodat een coördinaat binnen dat kwadrant ontstaat.

Door middel van een classificatie op basis van het zwaartepunt kan uiteindelijk bepaald worden wat
het dominqnte cultuurtype is.
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Tijdens de feedbacksessie is er vervolgens navraag gedaan inzake alle vier de cultuurtypes

afzonderlijk. Elke respondent werd gevraagd om aan te geven op een vijfpunts-antwoordschaal in
welke mate een cultuurtype volgens hem aanwezig was binnen BA&PI. Deze antwoorden zijn

samengevoegd, en de modus is gebruikt om deze antwoordverdeling te typeren. Aan de hand van
deze waarden kan vervolgens een cultuurprofiel opgesteld worden. Een voorbeeld van een
cultuurprofiel is te zien in figuur 5.8.

Familie
cultuur

Flexibiliteit
en verandering Adhocratie

cultuur

Interne
focus

Externe
focus

Hiërarchische
cultuur Stabiliteit

en controle

Markt
cultuur

Figuur 5.8: Voorbeeld van een cultuurprofiel (naar Quinn & Cameron, 2005)

Het laatste onderdeel van de checklist heeft betrekking op verandering. De antwoordschaal is per

vraag verschillend, echter voor de analyse is overal wel de modus gebruikt om de antwoordverdeling

te typeren.
Naast het in kaart brengen van de huidige situatie, is ook een beeld opgesteld van de gewenste

situatie. Hiervoor is alleen navraag gedaan bij de directeur van BA&PI, vandaar dat het hier
enkelvoudige meetpunten betreft. Door per vraag dit meetpunt te vergelijken met de modus van de
huidige situatie, kan het verschil tussen beide situaties worden bekeken. Indien er tijdens deze delta
analyse een verschil geconstateerd wordt, kan dit opgevat worden als een mogelijk verbeterpunt van

de organisatie.
Daarnaast heeft elke respondent de mogelijkheid gehad om andere verbeterpunten aan te dragen.

Hierbij is niet gekeken naar de mate van consensus. Vervolgens zijn alle verbeterpunten geclusterd,
zodat de eventuele samenhang tussen alle aspecten bekeken kan worden. Indien er samenhang
bestaat, is gezocht naar de basis van het verbeterpunt. Deze grondzaken zijn vervolgens weergegeven
als hoofdassen in het oorzaak-gevolgdiagram.

In hoofdstuk 6 staan de resultaten van de diagnose beschreven.
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5.5 Onderzoeksmodel voor ontwerp

Het uitgangspunt bij het ontwerpgedeelte van dit onderzoek is dat de organisatie steeds opnieuw
wordt getest en op basis waarvan de behandeling, dus de orgarusatieverandering, voortdurend wordt
bijgestuurd. De ontwerpfase is gebaseerd op het onderzoeksmodel dat is weergegeven in figuur 5.9.
Dit model beoogt te tonen dat de bronnen die in deze fase van het onderzoek gebruikt zijn, berusten

op relevante theorieën, interviews en literatuur. Met die bronnen kan een analyse worden uitgevoerd,
zodat de algemene ontwerpspecificaties in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast is gekeken naar
de bestaande situatie binnen BA&PI, zodat het uiteindelijke ontwerp aangepast kan worden aan deze
specifieke eisen van de afdeling. Rekening houdend met beide eisenpakketten, resulteert dit in een
eerste versie van het ontwerp. De eindversie komt uiteindelijk tot stand na het verwerken van de
testresultaten van deze eerste versie.

Theorie Chaos en
Complexiteit

Theorie
lerende organisatie

Theorie
dialoog

Interviews met
betrokkenen

Aanvullende
literatuur

Algemene
on twerpspecificaties

~

Eerste versie
ontwerp

Ontwerpspecifica ties Prototype
BA&PI test

,Ir

Eindversie
ontwerp

Figuur 5.9: Onderzoeksmodel ontwerpfase (naar Verschuren & Doorewaard, 1995)
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5.6 Methode voor dataverzameling en -analyse voor ontwerp

De keuze van de ontwerprichting maakt dat een aanvullend literatuuronderzoek gewenst is met
betrekking tot het Chaos- & Complexiteitsdenken. Dit paradigma definieert vijf kenmerken van een

chaordische organisatie, en de eerste stap is om te kijken in hoeverre BA&PI hieraan voldoet. Hiervoor
is de directeur van BA&PI geraadpleegd en de resultaten daarvan zijn achteraf toegevoegd aan de
diagnose.

Tijdens de ontwerpfase van dit onderzoek moet er met name aandacht zijn voor de intentionele
kant van de organisatie. Het ontwerp moet daarom gericht zijn op het naar buiten brengen van de

intenties van de medewerkers, en dat met betrekking tot de zaken die relevant zijn voor de
desbetreffende organisatieverandering.

Dat wil zeggen dat er behoefte is aan een methodiek die de ideeën van individuen over bepaalde
onderwerpen expliciet maakt en meer bewust maakt. Want hoe groter de kennis en het bewustzijn
van een holon worden, des te groter is het vermogen om de werkelijkheid te begrijpen, en des te beter
kan de holon zich positioneren en gestalte geven aan organisatieverandering.

Aangezien holons zowel geheel zijn, als deel van een groter geheel, moet het ontwerp bezien

worden op verschillende niveaus. Deze niveaus zijn reeds besproken in paragraaf 4.3. Een overzicht
van de verschillende onderdelen van het ontwerp is te zien in figuur 5.10. Meer informatie hierover is
te vinden in hoofdstuk 7.

Organisatieniveau ...... Ontwerp van repository

Ontwerp van dialoogGroepsniveau I-----......~I
'------- ----

Individueel niveau ... Ontwerp van
meetinstrument

Figuur 5.10: Leemiveaus gekoppeld aan onderdelen van ontwerp

Op individueel niveau is een meetinstrument ontwikkeld dat ondersteuning geeft aan de holons van
een organisatie. De checklist voor het diagnostisch onderzoek is gebruikt als basis voor dit instrument.
Met dien verstande dat voor het meten van de organisatiestructuur de dimensies van Mintzberg
(1979) zijn gebruikt, in plaats van die van Robbins (2005). De reden hiervoor is dat dit een

veelgebruikte typologie is, en dat dus veel medewerkers op de hoogte zullen zijn van de betekenis
van deze dimensies. Daarnaast geven deze dimensies een zeer compleet beeld van een organisatie.

Voor de gebruikerseisen en de vormgeving van het meetinstrument is, voorafgaande aan het
ontwerpen ervan, een beroep gedaan op de ervaringen van verschillende medewerkers. Door middel
van korte interviews zijn deze bevindingen verkregen. Bij het protocol van de dialoog en de eerste

opzet van het repository is louter achteraf gevraagd naar feedback van medewerkers.
Na het ontwerpen van de drie verschillende onderdelen uit figuur 5.10, zijn deze afzonderlijk

getest. Een beschrijving van de opzet van deze verschillende tests is te vinden in de volgende
paragraaf.
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Opzet tests onhverpfase

De ontwerpfase van dit onderzoek is voor een belangrijk deel ingevuld met verschillende tests. In
eerste instantie is het individuele meetinstrument inclusief de gebruikershandleiding getest.
Gedurende deze test is per persoon het gebruik van het instrument geobserveerd. Na afloop van deze
test is een lijst met aandachtspunten (zie bijlage F) doorgenomen met de testpersoon. Deze
aandachtspunten hebben betrekking op onder andere de gebruiksvriendelijkheid, de duidelijkheid

van de vragen en de lay-out van het geheel. Daarnaast is elke respondent de mogelijkheid gegeven tot
het hebben van eigen inbreng. Al deze informatie is gebruikt voor het verbeteren van het instrument,
of is als aanbeveling genoteerd.

Op groepsniveau is vervolgens het protocol behorende bij een dialoogsessie getest, en op
organisatieniveau de eerste opzet van het repository. Op eenzelfde manier als bij het testen van het
meetinstrument, hebben de testpersonen hierbij individueel de mogelijkheid gehad om hun
bevindingen kenbaar te maken. Deze informatie is gebruikt om het protocol en het repository te
verbeteren.

In totaal hebben er zes mensen meegewerkt aan de verschillende tests tijdens de ontwerpfase.
Deze groep bestaat uit twee leden van het managementteam, aangevuld met een viertal andere
medewerkers. Een overzicht van de functies van deze personen is te vinden in tabel 5.2.

Tabel 5.2: Respondenten tests ontwerpfase6

Managementteam

Directeur BA&PI
Manager Human Development

Manager Operational Management

Medewerkers

Lid practice 'Procesontwerp' (2x)

Lid practice 'Change Management'

Lid practice 'Lean 6 Sigma'

6 In hoofdstuk 6 is aanvullende informatie te vinden aangaande de in deze tabel gebruikte begrippen.

Afstudeeronderzoek - E.A.]. van Oosten 49



Eindrapportage

6 RESULTATEN VAN DIAGNOSE

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het diagnostisch onderzoek. In eerste instantie is daartoe
gekeken naar wat voor soort flexibiliteit BA&PI toe wil, en in hoeverre de afdeling momenteel

overeenkomt met een chaordische onderneming. Daarna zijn de huidige en de gewenste situatie van
BA&PI in kaart gebracht, aan de hand van de verschillende onderdelen uit het organisatiemodel van
figuur 4.3. Tenslotte zijn de verschillen tussen beide situaties geanalyseerd, en is er een diagnose
gesteld die als basis zal dienen voor de uiteindelijke interventie, welke in hoofdstuk 7 aan bod komt.

6.1 Flexibiliteit

Ordina is een middelgrote speler in de Nederlandse IeT-markt. Deze markt kenmerkt zich door

turbulentie en grote concurrentie. Ook de klanten van BA&PI bevinden zich in een steeds
dynamischer speelveld. Succes wordt daarmee in steeds grotere mate bepaald door flexibiliteit en
aanpasbaarheid. De klant focust zich meer op haar kerntaken, en zal in toenemende mate gaan

opereren in (externe) netwerken (Ordina, 2006a).
BA&PI wil de tijdsduur verkorten die nodig is om te reageren op veranderingen in haar

omgeving. Daarnaast wil BA&PI ook de mate waarin zij zich kan aanpassen aan te voorziene en aan
onvoorspelbare veranderingen vergroten. Dit komt overeen met het vergroten van de algehele
flexibiliteit van de organisatie, zoals gedefinieerd in paragraaf 4.1.

Het vergroten daarvan heeft te maken met zowel de vorm als het leervermogen van de
organisatie. Tot op heden is de aandacht binnen BA&PI voornamelijk uitgegaan naar de vorm van de

organisatie. Om te komen tot een grotere flexibiliteit, is er in 2007 een verandering binnen de
organisatiestructuur doorgevoerd. Een onderzoek van Keuper (2007) lag hieraan ten grondslag. In zijn
onderzoek kwam naar voren dat een flexibele organisatie voor BA&PI nodig is, om te kunnen voldoen
aan de door haar gestelde eisen. In paragraaf 6.3 staat meer informatie over dit onderzoek.

Vervolgens is er gekeken naar de gevolgen van deze verandering voor de organisatiecultuur. Een
onderzoek van Ezinga (2007) heeft de toenmalige organisatiecultuur in kaart gebracht. In dat

onderzoek kwam verder naar voren dat een adhocratie passend is bij een flexibele structuur, en
werden enkele nuttige tips gegeven om te komen tot een flexibelere cultuur. In paragraaf 6.4 wordt
hier dieper op ingegaan.

Naar mogelijkheden tot het vergroten van het leervermogen is er tot op heden binnen BA&PI nog

geen onderzoek gedaan.

6.2 Chaordische kenmerken

Wil BA&PI wil zich verder ontwikkelen richting meer flexibiliteit, dan is een volgende nuttige stap om
te kijken in hoeverre BA&PI voldoet aan de kenmerken van een chaordische organisatie. Deze vijf

aspecten zijn in paragraaf 4.2 besproken, en op basis van verschillende interviews is een beeld
gevormd van de mate waarin BA&PI aan deze criteria voldoet:

• Bewustzijn: binnen een organisatie moet het besef aanwezig zijn dat de kracht van een organisatie
en haar vermogen tot veranderen, worden bepaald door haar interne potentieel. Dit besef is
binnen BA&PI op practice-niveau aanwezig, maar daarvan is te weinig uitwerking op het
organisatieniveau. Op dat niveau blijkt namelijk dat de meeste medewerkers nog te weinig oog
hebben voor hun collega's. Men doet bijvoorbeeld nog te weinig met kansen die zich voordoen
ten voordele van een collega.
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• Verbondenheid: de wijze waarop de hol ons binnen een organisatie met elkaar verbonden zijn, is
bepalend voor de intelligentie en het functioneren van het systeem. Deze verbondenheid is binnen
BA&PI nog groeiende. Binnen een practice is de verbondenheid tussen collega's vrij groot, maar
tussen de practices is er momenteel nog weinig interactie. De samenwerking tussen practices
wordt overigens wel gestimuleerd door het managementteam. Het is bijvoorbeeld mogelijk om
'associate' te worden van een andere practice, waardoor een medewerker op de hoogte kan
blijven van de ontwikkelingen in die andere practice. Daarnaast worden er steeds vaker practice
overstijgende activiteiten georganiseerd, zowel binnen BA&PI als binnen Consulting als geheel.

• Onbepaaldheid: aangezien de toekomst onkenbaar is, dient de inrichting van een organisatie
veranderlijkheid en veerkracht te reflecteren. Binnen BA&PI wordt ten aanzien van bedreigingen
reactief gehandeld, wat wil zeggen dat men pas actie zal ondernemen als de problemen daar zijn.
Op kansen probeert men echter wel proactief in te spelen. Samen met andere afdelingen binnen
Consuiting zorgt men ervoor dat men zo goed mogelijk op mogelijke kansen voorbereid is.

• Dissipatie: aangezien het systeem zich bevindt in een continue cyclus van afbraak en creatie, dient
er aandacht te zijn voor het bewaren van de kerncompetenties en kennis. Het valt dan op dat
BA&PI sterk afhankelijk is van enkele essentiële medewerkers. Getracht wordt om deze
medewerkers aan de afdeling te binden, door middel van goede arbeidsvoorwaarden, een
partnerbeleid en uitdagende opdrachten. Maar in brede zin is het behoud van kennis echter
onderbelicht, zowel binnen BA&PI als Ordina als geheel. Er zijn momenteel geen mogelijkheden
tot organisatiebrede kennisdeling. Met het opzetten van een Ordina-wiki is er wel een begin
gemaakt met een centrale opslag van informatie, maar een en ander moet zich nog duidelijk
ontwikkelen. AI met al blijft kennis dus vaak in de persoon zitten, wat ook als nadeel heeft dat
vertrek van medewerkers een zeker verlies van kennis impliceert.

• Emergentie: een organisatie kan springen van een bepaald niveau van complexiteit naar een hoger
niveau. Er is sprake van emergent gedrag als er nieuw collectief gedrag, en dus cultuur, ontstaat
zonder dat dit is opgelegd van bovenaf. Nu is er binnen BA&PI weliswaar een evoluerende visie
aanwezig, welke elk jaar indien nodig wordt bijgesteld. De visie bestaat uit een driejarenplan,
waarin getracht wordt in te spelen op mogelijke nieuwe ontwikkelingen in de markt. Deze visie is
echter niet participatief opgesteld, maar wordt door het managementteam van bovenaf
geformuleerd. Maar daarmee wordt dus eventueel weinig invulling gegeven aan het emergente
karakter van flexibele organisatie, want emergent gedrag is typisch een eigenschap van een groep
of organisatie.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat binnen BA&PI sommige punten eerst op orde
moeten worden gebracht, alvorens interventies ingepland gaan worden.

6.3 Beschrijving strategie

Hoe een organisatie in kaart kan worden gebracht, is reeds besproken in paragraaf 4.3. Daarvoor zijn
de aspecten genoemd zoals die zijn weergegeven in figuur 4.3. Deze aspecten zullen nu besproken
worden, te beginnen met de strategie.

Om in te spelen op het streven naar een grotere flexibiliteit, wil BA&PI bij de klant opereren
vanuit een inspirerende visie, met een strategie die implementeerbaar is, op een wijze die de klant
procesgericht kan sturen, waardoor de klant kan werken aan continue verbetering (Ordina, 2006b).
BA&PI wil dit bewerkstelligen door zich qua strategie te richten op de aspecten zoals weergegeven in
figuur 6.1. De opzet van deze figuur is gebaseerd op de indeling van Nieuwenhuis (2006), zie ook
figuur 4.4.
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Figuur 6.1: Overzicht strategie BA&PI

Deze vier perspectieven worden hieronder nader toegelicht:

• Het groei- en leerperspectief kent binnen BA&PI drie speerpunten. Het eerste speerpunt betreft
het gegeven dat er geschikte medewerkers gevonden en gebonden dienen te worden. Jong
toptalent dient bijvoorbeeld aangetrokken te worden vanuit universiteiten. Daarbij moet het werk
voor medewerkers interessant zijn en blijven, wat gerealiseerd kan worden door mooie
opdrachten qua aard, omvang en complexiteit aan te trekken. Het afronden van dit soort
opdrachten maakt dat medewerkers trots zijn op de prestaties van BA&PI.

Het tweede speerpunt is gericht op de leiderschapsstijl. Het management dient een
inspirerende en aantrekkelijke werkomgeving te bieden. Belangrijke onderdelen binnen een

inspirerende werkomgeving zijn kennisuitwisseling, individuele groei en gezamenlijke prestaties.
Een continue groei van een professional wordt als noodzakelijk gezien.

Het derde speerpunt kent een focus op kerncompetenties. De competenties die als het meest
belangrijk worden gezien, moeten worden gekoesterd en, zoveel als mogelijk is, ontwikkeld.

• Ook binnen het interne perspectief zijn er drie aspecten. Het eerste aspect betreft het continueren
van de huidige operationele sturing, dus sturing op korte termijn met direct ingrijpen waar dit als
nodig wordt ervaren. Het tweede aspect is de aandacht voor het opdrachtmanagement, onder
meer door het geven van begeleiding bij het verkrijgen van opdrachten, en ook door een goede
voorbereiding op elk intakegesprek. Het derde aspect betreft het feit dat het als belangrijk wordt
gezien om binnen alle vakgebieden te zorgen voor referenties, onder andere door presentaties te
verzorgen op toonaangevende conferenties. Tevens dienen er publicaties te verschijnen via

toonaangevende media.
• Binnen het klantperspectief gaat het om het luisteren naar de markt en de klanten. De

vakinhoudelijke kern van BA&PI bestaat momenteel uit proces management, architectuur,
informatiemanagement en procesgerichte performance management. Hierbinnen wil BA&PI toe
naar verschillende solutions (Ordina, 2üü6c). Dit zijn marktconforme oplossingen, waardoor de
adviezen van de consultants beter verkoopbaar moeten worden. De precieze invulling van het
begrip 'solution' is momenteel echter nog niet helemaal duidelijk. In gesprekken tussen market

leaders en practiceleaders moet dit verder uitgewerkt gaan worden.
Een tweede aspect is het verkrijgen van een dominante marktpositie. Dit moet bereikt worden

door het optimaal inrichten en verbeteren van de bedrijfsvoering van de klant. Dat wil zeggen dat

BA&PI een intellectuele inspiratiebron wil zijn voor hun klanten.
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Een derde aspect betreft een stijging van het gemiddelde uurtarief per adviseur. Dit is namelijk
een maatstaf voor de toegevoegde waarde die een medewerker heeft bij zijn opdrachtgever.
Immers, voor een hogere toegevoegde waarde hebben opdrachtgevers ook een hoger uurtarief
over. Hierbij moet wel gelet worden op het feit dat door een hoge instroom veel juniors in dienst
zijn gekomen, naast het gegeven dat er sprake is van een betrekkelijk grote uitstroom, wat de
groei van het uurtarief beperkt.

• Tenslotte dient de afdeling op financieel gebied succesvoller te worden. Het operationele resultaat
dient hiervoor te groeien. Ordina is namelijk een beursgenoteerde onderneming, en voor de
aandeelhouders is financiële groei belangrijk. Een ander belangrijk punt in het kader van het
financieel perspectief is, dat er wordt gelet dat medewerkers die geen opdracht hebben, zorgen
voor een goede benutting van hun zogeheten inproductieve uren.

Deelconclusie strategie

Volgens Kaplan & Norton (1992) moeten prestaties van een organisatie vanuit alle vier de
perspectieven worden beschouwd. Dit is dus inderdaad het geval binnen BA&PI, zoals te zien is in
figuur 6.1. Daarnaast moet er een goede balans zijn tussen de aandacht die aan de vier perspectieven
wordt besteed. Op papier lijkt dit het geval, aangezien er binnen elk perspectief verschillende
speerpunten zijn gedefinieerd. In de praktijk blijkt dit echter niet het geval te zijn. Het klantperspectief
blijft namelijk nog een bee~e achter. De solutions zijn nog niet uitgewerkt, mede doordat het nog
onduidelijk is wat klanten nu precies graag willen zien van BA&PI.

Ook blijkt het financieel perspectief nog wel eens de overhand te krijgen. De beursnotering van
Ordina speelt hierbij een rol, wat maakt dat zeker aan het einde van het jaar de winstverwachtingen
waargemaakt moeten worden. Hiervoor moeten dan wel eens andere zaken wijken, met eventuele
gevolgen voor de balans van de vier perspectieven.

Tenslotte valt op dat er binnen het leer- en groeiperspectief de nodige aandacht is voor het leren
van het individu, maar nauwelijks voor groepsieren en voor organisatieleren. Als BA&PI zich op
termijn wil ontwikkelen richting een flexibelere organisatie, dan zal leren in brede zin meer aandacht
moeten krijgen dan nu het geval is.

6.4 Beschrijving organisatiestructuur

Zoals al aangegeven, heeft er begin 2007 een verandering plaatsgevonden in de organisatiestructuur
binnen BA&PI. De opbouw tot op dat moment bestond uit drie verschillende business-units, te weten:
Architecture & Alignment, Improvement en Process Consultancy. Uit de analyse van Keuper bleek
dat deze structuur niet passend is voor een consultancy-bedrijf. In zijn rapport licht Keuper (2007) dit
toe met de lava lamp als metafoor voor een meer passende organisatiestructuur. De lavalamp met
haar flexibele substantie en organische bewegingen geeft namelijk een goed beeld van hoe de
organisatiestructuur van een consultancy-onderneming eruit moet zien. Dat is voor BA&PI een
structuur die zich als het ware steeds voegt naar de snel veranderende omgeving waar de organisatie
zich in bevind (Keuper, 2007).

Deze lavastructuur is te vergelijken met een netwerkstructuur. Maar de overgang van de destijds
bestaande hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie is een grote, misschien wel te grote,
stap. Vandaar dat men besloten heeft tot een tussenoplossing (zie figuur 4.7), dat wil zeggen dat er
binnen BA&PI gekozen is voor een gebalanceerde matrixstructuur, waarbij de totale afdeling
opgespitst is in verschillende practices. Deze practices zijn groepen medewerkers die zich willen
specialiseren in eenzelfde vakgebied. Binnen dit vakgebied kan men zich ontwikkelen en door middel
van kennisdeling de kennis verbreden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 'meester-gezel
leerling'-opbouw.
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Elke practice heeft een eigen business-plan en wordt aangestuurd door een practiceleader. Deze
practiceleader is verantwoordelijk voor zijn practiceleden en bepaalt het pad dat de practice volgt. De
verschillende practices zijn voor iedere medewerker toegankelijk en een verbintenis is voor een

periode van minimaal één jaar.
Totaal zijn er binnen BA&PI circa 150 medewerkers actief. Een practice heeft bestaansrecht vanaf

zeven medewerkers. Bij veertien leden ligt een bovengrens, daarna wordt een practice opgedeeld in
twee losse cellen, volgens het principe van celdeling (Wintzen, 2006). Momenteel zijn er dertien
verschillende practices (zie bijlage G).

Naast een practice, zijn binnen de huidige structuur van BA&PI ook de volgende begrippen van
belang: field-of-play, solution en functioneel gebied. De relatie tussen deze begrippen is te zien in

figuur 6.2. Er zal nu eerst nadere invulling worden gegeven aan deze begrippen.

FOP 1

FOP2

FOP n

SOLUTION 1,2, N

BUSINESS &
SOLUTION

DEVELOPMENT

HUMAN
DEVELOPMENT

OPERATIONAL
MANAGEMENT

Figuur 6.2: Huidige structuur BA&PI (Ordina, 2007b, p.1S)

Alle fields-of-play's (FOP) samen, vormen het totale marktgebied van BA&PI. De totale klantengroep

is ingedeeld in verschillende FOP's, ook wel markets genoemd, om zo onderscheid te kunnen maken

tussen soorten klanten, en daardoor sneller en betere oplossingen op maat aan te kunnen reiken. Een
marketleader is daarbij de contactpersoon tussen BA&PI en een bedrijf of een sector. In bijlage H is
een overzicht van de huidige markets te vinden.

De oplossingen komen vanuit de solutions. Dat zijn practice-overstijgende oplossingen, die zowel
per klant gebruikt kunnen worden, als per klantengroep. Het kenmerkende van deze solutions is, dat
het gestandaardiseerd instrumenten zijn, die waar nodig aangepast kunnen worden aan, en
geïmplementeerd kunnen worden volgens, de wensen van de klant (zie figuur 6.2). Zoals eerder
vermeld is momenteel nog niet in alle opzichten invulling gegeven aan dit begrip.

Tot slot zijn er drie functionele gebieden, Business & Solution Development, Human Development

en Operational Management, die de practices aansturen. Aan het hoofd van deze drie functionele
gebieden staan drie managers, die aangestuurd worden door één algemeen directeur.

De structuur van BA&PI is verder te kenschetsen aan de hand van de resultaten van de eerder
beschreven checklist, dat wil zeggen aan de hand van de empirische data uit bijlage D. Figuur 6.3

geeft een samenvatting van die data voor wat betreft de organisatiestructuur, waarbij de middelste
kolom de modus weergeeft voor de resultaten die in de rechter kolom zijn afgebeeld.

Afstudeeronderzoek - E.A.). van Oosten 54



Eindrapportage CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

De term 'neutraal' geeft aan dat de antwoorden van de respondenten dermate verschillend zijn, dat er
geen eenduidige uitspraak kon worden gedaan. De rijen in de figuur corresponderen met de door Van
Alstyne (1997) geformuleerde dimensies voor structuur. Hierbij moet worden opgemerkt dat, zoals te

verwachten is bij een consultancy-organisatie, de gerichtheid van taken binnen BA&PI projectgericht
is, en daarom niet bevraagd is.

Opvallend aan dit overzicht is met name de relatief lage doordringbaarheid van grenzen tussen
de practices, met daarnaast de relatief grote mogelijkheid tot kenniscreatie. De mate van kennisdeling
is blijkbaar laag, zodat iedereen steeds opnieuw het wiel uit aan het vinden is. Voor onderlinge
kennisdeling is met name de grootte van het eigen netwerk van belang. Er bestaat geen centrale
kennisbank waar kennis gedeeld kan worden. Daaraan gerelateerd is ook het feit dat de organisatie
nauwelijks aandacht heeft voor groepsieren en organisatieleren.

Dimensie Huidige situatie Verdeling empirische data

••Mate van doordringbaarheid van • •Laag • • •grenzen tussen groeperingen I I I I I
1 2 3 4 5

•• •
Mate van hiërarchisch management Laag • • • •I I I I I

1 2 3 4 5

•• • •Mogelijkheid tot kenniscreatie Hoog • • •I I I I I
1 2 3 4 5

••••
Lengte van communicatielijnen Kort • ••I I I I I

1 2 3 4 5

• •
Mate van specialisatie van de • •Divers • • •bronnen per klant I I I I I

1 2 3 4 5

Figuur 6.3: Invulling Van Alstyne-dimensies voor huidige situatie BA&PI

Aan de hand van de checklist is er tevens navraag gedaan naar de dimensies van Robbins (2005).
Hierbij kwam naar voren dat het voor medewerkers niet duidelijk is of BA&PI zich richt op
specialistische of generalistische kennis. Ook blijkt dat veel beslissingen worden genomen door louter
het management, waardoor de participatiegraad laag is en de mate van centralisatie relatief hoog.
Verder geeft het onderzoek aan dat weinig gebruik gemaakt van standaarddocumenten of sjablonen,
er is vooral veel informele standaardisatie.
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Deelconclusie organisatiestructuur

De huidige organisatiestructuur is op papier te typeren als een gebalanceerde matrixstructuur, met
een gelijke machtsverdeling tussen de practiceleaders en de marketleaders. In praktijk blijkt echter dat
de rol van de marketleaders nog grotendeels ingevuld moet worden.

Daarnaast is ook de samenwerking tussen practiceleaders en marketleaders voor verbetering
vatbaar. Momenteel hebben medewerkers eigenlijk alleen contact met hun practiceleader, dus van een
gebalanceerde duale aansturing is zeker nog geen sprake. Hierdoor is er eerder sprake van een

functionele matrixstructuur (zie figuur 4.6). De eerste stap richting een gebalanceerde matrixstructuur
is dus gezet, echter in termen van Chaos- & Complexiteitsdenken bevindt de afdeling zich dus nog in

de instabiele overgangsfase (zie figuur 4.2). Er zit nog een verschil tussen het denken en het doen.

6.5 Organisatiecultuur

Het cultuuronderzoek dat in 2007 gehouden is binnen BA&PI, gaf aan dat er op dat moment geen
uitgesproken dominante cultuur aanwezig was (Ezinga, 2007). De vier cultuurtypes kwamen volgens

dat onderzoek qua sterkte ongeveer overeen (zie figuur 6.4).

Familie
cultuur

Flexibiliteit
en verandering Adhocratie

cultuur

In terne ....-+--+--~r--t-;~---'r--Hr----t---t--+Ex terne
~~ ~~

Hiërarchische
cultuur Stabiliteit

en controle

Markt
cultuur

Figuur 6.4: Cultuurprojiel BA&PI (Ezinga, 2007)

Voor dit diagnostische onderzoek is een nieuwe meting uitgevoerd, louter gericht op de vraag welk
cultuurtype de medewerkers als dominant zagen. Hier kwam naar voren dat de familiecultuur
dominant aanwezig is. Binnen BA&PI is namelijk de interne focus overheersend. Daarnaast is er
aandacht voor flexibiliteit en verandering, wat resulteert in een gemiddelde cultuur waarvan het
zwaartepunt in het kwadrant linksboven ligt, zoals te zien is in figuur 6.5. Bevindingen van het
management zijn hierin met rood aangegeven, en die van de ondervraagde medewerkers met groen.
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Figuur 6.5: Gemiddelde cultuur voor huidige situatie BA&PI

Tijdens het diagnostisch onderzoek is ook gevraagd aan de respondenten om een indicatie te geven

van de gradaties van alle vier de cultuurtypes. Dit leverde een globale score op voor de verschillende
cultuurtypes, waarna voor elk van de vier verschillende types de modus van deze antwoordverdeling
is bepaald als maat voor de gradatie van het desbetreffende cultuurtype. Aan de hand van deze modi
is een nieuw cultuurprofiel opgesteld, dat dus betrekking heeft op de huidige situatie van BA&PI (zie
figuur 6.6).

Familie
cultuur

Flexibiliteit
en verandering Adhocratie

cultuur

fu~m &~~...--+---+-....--+-~E-.....,.--~l-----<l---+--.
focus focus

Hiërarchische
cultuur Stabiliteit

en controle

Markt
cultuur

Figuur 6.6: Cultuurprofiel voor huidige situatie BA&PI
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Opvallend is dat blijkt, zoals figuur 6.6 laat zien, dat naast de dominant aanwezige familiecultuur, ook

de hiërarchische cultuur nog sterk aanwezig is. Verder valt op dat er sprake is van een weinig
ontwikkelde marktcultuur.

Deelconclusie organisatiecultuur

Uit het diagnostisch onderzoek blijkt dat in de huidige situatie de familiecultuur dominant aanwezig

is. Daarnaast geven de respondenten aan, dat er binnen de afdeling nog veel beheersgerichtheid te

bemerken is. Het management houdt nog veel touw~es in handen. Dit kan te maken hebben met de
oude business unit-structuur, waarbij een hiërarchische cultuur zeer passend is.

Tevens blijkt dat er een sterke interne focus is binnen de afdeling. Momenteel gaat er vooral

aandacht uit naar de vakinhoudelijke kant van de medewerkers, hier spelen de practices een

belangrijke rol bij. De externe focus blijkt echter momenteel slechts in zeer geringe mate aanwezig te

zijn. Er gaat momenteel dus weinig aandacht uit naar wat de exacte behoeften zijn van de

klantenpopulatie, en naar de ontwikkeling van BA&PI in relatie tot haar omgeving.

6.6 Organisatieklimaat

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) over 2007 blijkt dat de huidige score voor de

tevredenheid bij BA&PI (cijfer 6,4) lager is dan die van het landelijke gemiddelde (cijfer 7,1). De mate

van tevredenheid blijft ook achter bij die van andere Ordina-onderdelen (cijfer 6,8). Daarentegen komt

uit dit diagnostisch onderzoek naar voren, dat alle respondenten het als prettig ervaren om bij BA&PI
te werken. Dit komt dus niet helemaal overeen met de uitslag van het MTO.

Een belangrijk aspect met betrekking tot het organisatieklimaat is communicatie. Zowel uit het

MTO als uit het diagnostisch onderzoek blijkt dat binnen BA&PI de manier van communiceren als

onvoldoende wordt beoordeeld. Ten eerste kan de communicatie tussen medewerkers onderling

beter. Hierbij is de grootte van het eigen netwerk grotendeels bepalend met hoeveel collega's je in

contact komt. Ten tweede kan de communicatie vanuit het managementteam naar de medewerkers

beter. Opvallend hierbij is dat het managementteam vindt dat beslissingen in de regel participatief
worden genomen, terwijl alle ondervraagde medewerkers juist van mening zijn dat alle beslissingen

van bovenaf opgelegd worden.

Een ander aspect van het klimaat betreft de vraag of de waarden en normen van BA&PI

overeenkomen met die van de medewerkers zelf. Op het moment dat de normen en waarden van een

organisatie niet overeenkomen met die van de medewerkers, dan zal dit in de regel resulteren in een
hoog verloopcijfer, zoals bij BA&PI de afgelopen jaren inderdaad het geval is geweest. Met betrekking

daartoe kan worden opgemerkt dat volgens de beleidsdocumenten de volgende waarden typerend

zijn voor de afdeling: openheid; eerlijkheid; respect; gedrevenheid; perfectionisme; creativiteit; en

pragmatisme. Maar de praktijk blijkt daarmee niet geheel in overeenstemming. Medewerkers geven
aan dat met name perfectionisme en creativiteit waarden zijn die betrekkelijk weinig gestalte krijgen

binnen de afdeling. Het gebrek aan perfectionisme komt bijvoorbeeld tot uiting in het feit dat er

relatief veel verschil kan zitten in offertes die de deur uit gaan. Dit gebrek aan perfectionisme wordt

echter niet als echt storend ervaren. Gebrek aan creativiteit komt onder andere terug in het feit dat

sommige medewerkers de opdrachten als meer routinematig dan innovatief ervaren. Een ander

voorbeeld hiervan is het hanteren van standaardoplossingen of solutions. Dit komt op sommige

medewerkers over als een beperking van de creativiteit.
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Deelconclusie organisatieklimaat

Binnen BA&PI is er momenteel sprake van een licht positief klimaat. Er is echter nog wel ruimte voor
verbetering. Eén van de verbeterpunten heeft te maken met het feit, dat structuur en cultuur
momenteel in onvoldoende mate overeenstemmen. Dit komt tot uiting in een betrekkelijk hoog
verloopcijfer, en in een zekere mate van onvrede over de huidige situatie. Gerelateerd daaraan is de
uiting door de medewerkers dat de communicatie binnen de afdeling momenteel onvoldoende is. De
werksfeer binnen de afdeling wordt hierdoor negatief beïnvloed.

Ook het ideale profiel van een BA&PI-consultant is onduidelijk. Tijdens het huidige werving- en
selectieproces wordt er onvoldoende rekening gehouden met de vraag in hoeverre de waarden van de
afdeling passen bij die van een potentiële medewerker.

6.7 Beschrijving gewenste situatie

Zoals in het theoretische gedeelte al aangegeven is, volstaat het om een globale ideale situatie aan te
geven. De gekozen strategie bepaalt immers grotendeels de gewenste situatie. Bij BA&PI komt dit
neer op het feit dat men toe wil naar een flexibelere organisatie, zodat er beter ingespeeld kan worden
op de snel veranderende marktsituatie. Om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen, is er
intern gezien veel aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Qua organisatievorm komt dit
overeen met de beschreven ontwikkeling van figuur 4.7. In eerste instantie moet de afdeling daarom
toe naar een gebalanceerde matrixorganisatie. Dat wil dus zeggen dat men toe moet naar een
evenwichtige balans tussen aansturing door practiceleaders en marketleaders, want die balans
aangezien is momenteel nog niet aanwezig. Uiteindelijk moet dan desgewenst de stap gemaakt te
worden naar een netwerkorganisatie.

Bij een flexibele organisatie dient de lengte van de communicatielijnen kort te zijn, zodat
beslissingen snel genomen kunnen worden. Medewerkers hebben in deze situatie veel eigen
verantwoordelijkheid, en de mate van hiërarchisch management is dan ook laag. In de gewenste
situatie is verder de mate van de doordringbaarheid van de grenzen tussen practices hoog. De
vakinhoudelijke kennis die aanwezig is binnen BA&PI moet gemakkelijk gedeeld kunnen worden.
Het moet namelijk niet zo zijn dat het wiel meerdere keren uitgevonden wordt. Verder is het
belangrijk dat er een hoog niveau van innovatie is, vandaar dat de mogelijkheden tot kenniscreatie
hoog moeten zijn, waarbij de organisatie moet uitgroeien tot een lerende organisatie, met aandacht
voor groepsIeren en organisatieleren. En dit moet worden gekoppeld aan het uitgangspunt dat het
noodzakelijk is dat de mate van klantspecialisatie hoog is.

Binnen de gewenste situatie dient er niet alleen sprake te zijn van een flexibele structuur, maar ook
van een bijpassende cultuur. Het dominante cultuurtype, in de gewenste situatie, is dan ook een
adhocratiecultuur. Echter, daarnaast dient er ook veel aandacht uit te gaan naar de familie en de
marktcultuur. Zie figuur 6.7 voor het gewenste cultuurprofiel. In deze situatie is er zowel aandacht
voor het leervermogen van BA&PI, als de medewerkers intern, als de koppeling met de marktsituatie.

Bij een flexibele organisatie zal er bij voortduring sprake zijn afstemming op de omgeving, wat
maakt dat er ook bij voortduring sprake zal moeten zijn van alignment binnen de 'strultuur'. Dat
betekent vervolgens dat met regelmaat het organisatieklimaat moet worden beschouwd, om zo na te
gaan of cultuur en structuur wel in de pas lopen. Het klimaat kan verbeterd worden via de omweg
van het verbeteren van de mate van genoemde alignment. In aanvulling daarop is verstandig om bij
het werving- en selectieproces duidelijk aan te geven wat de normen en waarden van BA&PI, en na te
gaan in hoeverre deze overeenkomen met die van de sollicitant.
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Figuur 6.7: Cultuurprofiel gewenste situatie BA&PI

6.8 Beschrijving veranderproces

Een organisatie die opereert in een sterk veranderlijke omgeving zit eigenlijk in een continu
veranderproces. Vaak realiseert men zich dat niet ten volle, en is er nauwelijks of geen sturing van dat
proces. Dit kan tot gevolg hebben dat er geen passende koers wordt gevolgd. In zekere mate geldt dat
ook voor de afdeling BA&PI, die te maken heeft met een stevige discrepantie tussen de huidige en de
gewenste situatie. Het is daarom belangrijk voor BA&PI om zicht te krijgen op wat er moet gebeuren

om de koers in de gewenste richting te verleggen.

Succesfactoren

Vanuit de theorie komen er verschillende succesfactoren naar voren die van belang zijn voor een
organisatie die wil veranderen. Het is ten eerste verstandig om te kijken naar het vergroten van het
leervermogen van de organisatie. Dit vermogen vormt namelijk het fundament van een flexibele
organisatie. Het gaat om leervermogen op drie niveaus, welke besproken zijn in paragraaf 4.4.

Een ander punt dat in de theorie naar voren komt, is het type strategie voor een verandering. Als
een organisatie beschikt over voldoende leervermogen, dan heeft de ontwikkelingsaanpak de
voorkeur. Bij deze participatieve aanpak wordt begonnen met een inventarisatie van de problemen en
mogelijke oplossingen door alle betrokkenen, waarna de verandering geleidelijk wordt gerealiseerd

met betrokkenheid van alle organisatieleden en waarbij deskundigen zorgen voor ondersteuning.
Het is dus verstandig om de organisatie incrementeel te veranderen, waarbij er steeds op gelet

moet worden dat veranderingen niet ten koste gaan van het organisatieklimaat en dat ze een goede

invulling geven aan de strategie. Een zekere mate van terugkoppeling is hierbij dus van belang.
Tijdens een verandering is er ook een taak weggelegd voor het management, namelijk om er voor

te zorgen dat er passende voorwaarden worden geschapen om te kunnen veranderen. Het
management dient ten eerste duidelijk te maken bij welke personen welke verantwoordelijkheden
liggen. Managers hebben enerzijds namelijk een voorbeeldfunctie en anderzijds moet hun rol
aansluiten bij de cultuur van de organisatie. Daarnaast is het ook van belang dat een manager over de

benodigde leiderschapscapaciteiten beschikt. Het is afhankelijk van de strategie en dus de koers die de
afdeling wil volgen, welke capaciteiten hierbij van belang zijn.

Op de lange termijn is er ook nog een ander aandachtspunt. De matrixorganisatie betreft een
tussensituatie, op weg naar een netwerkorganisatie. Het is daarom belangrijk om in een vroegtijdig
stadium de zwakke signalen van het volgende complexiteitsniveau goed te interpreteren, zodat de

organisatie op tijd kan worden voorbereid op de volgende sprong richting deze organisatievorm.
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Delta-analyse

Naast factoren uit de theorie komen er vanuit het diagnostisch onderzoek ook enkele factoren naar
voren, die van belang zijn binnen BA&PI voor de verandering in de richting van een flexibelere
organisatie. Hierbij is gebruik gemaakt van een delta-analyse, waarbij het verschil tussen de huidige
en de gewenste situatie bekeken is. Zie bijlage E voor het overzicht van deze delta-analyse.

In figuur 6.8 is een overzicht te zien van al de geconstateerde verschillen tijdens de delta-analyse
tussen de huidige en de gewenste situatie. De eerste factor betreft de strategie van BA&PL De strategie
wordt namelijk gezien als de vormgever van een organisatie, en daarbij dient er een goede balans te
zijn tussen de aandacht die wordt besteedt aan de vier verschillende perspectieven. Uit de
situatiebepaling blijkt deze balans bij BA&PI beter kan, aangezien het klantperspectief onderbelicht is,
en daarnaast het financieel perspectief nog al eens de overhand krijgt.

De tweede factor is de organisatiestructuur. Uit de situatiebepaling blijkt dat BA&PI een structuur
heeft die over de top van een hiërarchie heen is. De organisatie heeft de eerste stappen gezet op weg
naar een hoger niveau van complexiteit (die van een functionele matrixstructuur) en moet zich nu
verder ontwikkelen tot een optimaal functionerende matrixorganisatie (die van een gebalanceerde
matrixstructuur). De organisatie bevindt zich nu in een stadium waarin denken in nieuwe kaders en
denken in oude kaders elkaar afwisselen, maar waarin het nieuwe denken steeds meer de overhand
aan het krijgen is.

De derde factor is de organisatiecultuur. Opvallend hierbij is het feit dat BA&PI een weinig
ontwikkelde marktcultuur stelt tegenover een krachtige familiecultuur. Er is met andere woorden
weinig oog voor de markt, wat weinig praktisch is voor een IeT consultancy-bedrijf, welke in hoge
mate afhankelijk is van haar markt. De externe focus ontbreekt duidelijk in de huidige situatie. Als
hier meer aandacht naar uit zou gaan, dan zou een bijkomend voordeel zijn dat de cultuur meer in
overeenstemming komt met de cultuur die passend is bij een matrixstructuur. Dit zou uiteindelijk de
prestaties van de organisatie ten goede komen en tevens zorgen voor een verbetering van het
organisatieklimaat. Bovendien moet organisatieleren meer ruimte krijgen, en meer specifiek gaat het
er om dat groepsIeren en organisatieleren meer aandacht krijgen.

De vierde factor is het organisatieklimaat. Het klimaat betreft de beleving van een organisatie. De
respondenten tijdens het diagnostisch onderzoek beleefden deze als positief. Een kanttekening die
hierbij gemaakt moet worden, is dat de betrokkenheid onder de respondenten hoog was. Het MTO
dat in 2007 gehouden is onder de totale populatie van BA&PI, geeft namelijk aan dat er zeker nog
ruimte is voor verbetering van de tevredenheidsscore. Het hoge verloop binnen de afdeling is een
tweede indicatie dat het klimaat verbeterd kan worden.

Uit het MTO kwam ook naar voren dat de interne communicatie verbeterd kan worden. Klimaat
en communicatie zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, want het klimaat bepaalt hoe de
eventuele uitingen ge"interpreteerd worden. Als de communicatie van het management naar de
medewerkers toe een zwak punt is, dan kan dit zijn weerslag hebben op het klimaat, maar tevens kan
ook het proces van verandering bemoeilijkt worden.

Uit de situatiebepaling blijkt verder nog dat de huidige afgesproken waarden binnen de afdeling
niet allemaal overeenkomen met hoe de medewerkers BA&PI ervaren. Een passende cultuur verschaft
de leden van een organisatie een positieve sociale identiteit, en leidt tot een relatief grote
betrokkenheid met het functioneren van de organisatie. Als deze koppeling ontbreekt, kan dit
negatieve gevolgen hebben voor de werksfeer. Daarnaast is het tijdens het werving- en selectieproces
van belang om te weten aan welk profiel een toekomstig BA&PI-consultant moet voldoen.
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Oorzaak-gevolgdiagram

Tijdens het diagnostisch onderzoek zijn verschillende verbeterpunten binnen BA&PI naar voren
gekomen. Er bestaat echter een zeker verband tussen deze aspecten. Een oorzaak-gevolgdiagram
(Ishikawa) is een handig middel om te komen tot de hoofdzaken van alle verbeterpunten. Door
middel van het clusteren van de acht verbeterpunten, zijn deze terug te brengen tot drie hoofdzaken.
Onder de respondenten van de interviews bestond er een hoge mate van consensus over de
aanwezigheid en de volledigheid van deze hoofdzaken.

Het oorzaak-gevolgdiagram behorende bij dit diagnostisch onderzoek is te zien in figuur 6.9. Aan

het begin van de lange pijlen zijn de drie hoofdzaken aangeduid. Dit zijn dus communicatie, strategie
en koppeling met de markt. Voor elk van die hoofdzaken is aangegeven welke factoren daaraan

inhoud geven. Zo wordt een deel van het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie
veroorzaakt door inadequate communicatie, wat vervolgens dan weer toe te schrijven is aan slechte

communicatie tussen medewerkers en het management én slechte communicatie tussen de
medewerkers onderling.

Een ander deel van het genoemde verschil heeft te maken met de strategie van BA&PI. Dit komt

om te beginnen terug in het gegeven dat de strategie niet goed in balans is. Daarnaast is er te weinig
inzicht in de reden voor het hoge personeelsverloop, en wordt ook dat het belang van organisatieleren
in onvoldoende mate onderkend binnen BA&PI. Het laatste aspect binnen strategie betreft het feit dat
bepaalde waarden niet duidelijk worden overgebracht op de medewerkers.

Tenslotte is de discrepantie tussen de huidige en de gewenste situatie ook voor een deel te
schrijven op het conto van onvoldoende gerichtheid op de markt. Dit komt ten eerste door een gebrek
aan externe focus binnen de cultuur. Het laatste aspect heeft betrekking op de huidige
matrixstructuur, welke momenteel in onbalans is.
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Communicatie Strategie

Gebrek aan externe
focus bij cultuur
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Weinig
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organisat ieleren
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medewerkers onderling

Slechte communicatie
vanuit het management

Marktkoppeling

Figuur 6.9: Oorzaak-gevolgdiagram

6.9 Percepties van medewerkers

Kanttekening die bij het oorzaak-gevolgdiagram uit figuur 6.9 gemaakt moet worden, is dat hier naast
reële problemen ook perceptieproblemen in terug komen. Er is namelijk een verschil tussen een
perceptieprobleem en een reëel probleem. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat mensen die autorijden in
een SUV zich veiliger voelen, dan bestuurders van een Renault Clio, dit ondanks het feit dat de Clio
één van de meest veilige auto types is.

Een ander voorbeeld is eBay, dat te maken heeft met een voortdurend probleem van fraude. Er
zijn nogal wat mensen die dat als een ernstig probleem zien, alhoewel het reële probleem in zekere zin
als zeer gering te zien is, want in aanmerkelijk minder dan één promille van de transacties is er sprake
van fraude.

Perceptieproblemen zijn niet minder problematisch dan reële problemen, want een SUV-rijder
kan onverantwoord rijgedrag gaan vertonen, en de mensen van eBay doen er verstandig aan om
serieus te kijken naar het fraudeprobleem.

6.10 Keuze oplossingsrichting

Zoals volgt uit de diagnose, zijn er drie verschillende aspecten die als hoofdzaak aangeduid kunnen
worden. Dit zijn dus communicatie, marktkoppeling en strategie. Er kan gekozen worden om één of
meerdere van deze verbeterpunten aan te pakken, en een verandertraject daarvoor in gang te zetten.

Maar verder is te constateren dat BA&PI een goedlopende organisatie is. Natuurlijk zijn er veel
verbeterpunten aan te geven, maar dat is in zekere zin een positief gegeven, want dat betekent dat de
organisatie zich verder kan ontwikkelen. Elke organisatie in een turbulente omgeving zit in een
voortdurend proces van adaptatie, wat maakt dat ervoor is gekozen om het veranderproces van
BA&PI te baseren op een methodiek die herhaald kan worden ingezet en voor een breed scala aan
problemen, waardoor het leervermogen van de organisatie vergroot wordt.

Afstudeeronderzoek - E.A.J. van Oosten 63



Eindrapportage CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Specifiek gezien gaat het hierbij dus om een geheel van methoden en technieken, om de verandering
binnen BA&PI in de richting van een flexibelere organisatie te begeleiden.

Flexibiliteit wordt echter bepaald door twee aspecten, te weten het leervermogen en de vorm van

de organisatie. De dialoog op groepsniveau is hierbij gericht op het leervermogen. Die dialoog kan
worden gevoed met de data die wordt verkregen via het meetinstrument, door op individueel niveau

te kijken naar de organisatievorm. Door daarin de onderdelen structuur, cultuur en klimaat terug te
laten komen, kan de beweging rondom de 'strultuur' worden gemonitord en de voortgang richting
een flexibelere organisatie.

6.11 Ontwerpeisen

De volgende ontwerpeisen zijn voorafgaande aan het ontwerpgerichte deel van het onderzoek
opgesteld. De te ontwerpen methodiek is gericht op alle drie de niveaus zoals beschreven in figuur
5.5.

Individueel niveau

• Een instrument ontwerpen waarbij een individuele medewerker enkele vragen dient te

beantwoorden.
• Het eerste gedeelte van de vragen is gericht op de organisatiestructuur.
• Het tweede gedeelte van de vragen gaat over de organisatiecultuur.
• Eventueel ook een derde gedeelte met betrekking tot het organisatieklimaat.

• Het instrument dient voorzien te zijn van een gebruiksvoorschrift.
• Opgeleverd wordt een eerste versie van het instrument, dat met minimale middelen zal worden

opgezet.
• De verkregen antwoorden uit het instrument dienen overzichtelijk weergegeven te worden, zodat

ze gebruikt kunnen worden als basis voor een dialoog op groepsniveau.
• In dit overzicht kan een verschil aangegeven worden tussen individuele scores, de resultante van

de practice, en de resultante van de afdeling als geheel.
• Eventueel kunnen ook historische data weergegeven worden, zodat het verschil met de oude

scores bekeken kan worden.
• Het instrument en het verwerkingsformulier van de antwoorden dienen binnen een kleine groep

medewerkers getest te worden.

Groepsniveau

• Er dient een protocol geschreven te worden, waarin beschreven staat hoe de verschillende
dialoogrondes van opzet zijn.

• Tijdens de dialoog worden de scores uit het instrument besproken, en daarnaast wordt ook
gesproken over verbeteringen voor de toekomst.

• De opzet van de dialoog dient binnen een kleine groep medewerkers getest te worden.

Organisatieniveau

• Er dient een eerste opzet gemaakt te worden voor een repository.
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Uitgangspunt voor het ontwerp is dat organisatieverandering 'leren' betekent en dat, zoals in

hoofdstuk 4 is betoogd, het zinvol is om onderscheid te maken tussen drie niveaus van leren, namelijk

op individueel, groeps- en organisatieniveau. Deze niveaus doordringen elkaar en het is mogelijk en

gewenst om kennis te transfereren tussen deze niveaus. Het geleerde op individueel niveau moet

voeding geven aan leren op groeps- en organisatieniveau. Omgekeerd moet het systeemdenken

invulling geven aan het leren op groepsniveau en aan de ontwikkeling op individueel niveau.

Dat betekent dat de methodiek betekenis moet hebben voor al deze drie niveaus. Dit is ingevuld

met behulp van een meetinstrument met gebruikshandleiding op individueel niveau, een protocol

voor een dialoog als instrument gericht op leren op groepsniveau, en door te beschrijven hoe het

repository op organisatieniveau ingekleed moet worden.

7.1 Inleiding

Het ontwerp van een flexibele organisatie, dat wil zeggen een chaordische organisatie, is te

karakteriseren met de term 'holonic ontwerp'. Want, zo stellen Fitzgerald & Van Eijnatten (1998), een

organisatieontwerp is gelijk aan een holonic ontwerp. In het bijzonder betreft het een ontwerp dat

gebaseerd is op leren, dat geen concreet einddoel kent, maar uitgaat van een oplossingsrichting en dat

niet wordt opgelegd maar zijn volledige invulling krijgt in participatie.

Een holonic ontwerp moet weerspiegelen dat leren een proces is dat zich uitstrekt over langere

tijd en moet passen binnen het uitgangspunt dat een organisatie bestaat op basis van leven-lang-leren.

Dat leren vindt plaats op verschillende niveaus in de organisatie en is in de kern een sociale bezigheid,

want via interacties construeren mensen een organisatie als realiteit, terwijl omgekeerd die interacties

hun vorm krijgen door die organisatie (Hosking, 2004).

Individueel
niveau

Groeps
niveau

Organisatie
niveau

---. Meet
instrument +

Output
instrument

'-~
......

+
---. Dialoog +

Output
dialoog

-....... ........

+
Repository

I

Figuur 7.1: Overzicht algemene methodiek
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In een organisatie is sprake van een continu leerproces met, in meer of mindere mate, een

voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden in een proces van zoeken naar evenwicht tussen
stabiliteit en verandering. Veranderen moet dan ook berusten op samenwerking en op de
deskundigheid van de verschillende leden van de organisatie.

Dat geldt ook voor verandering op basis van interventie. Het feit dat leren een sociale bezigheid
is, moet dan ook herkenbaar zijn in een voor verandering ingezette methodiek. In termen van de

kwadranten van een holon (zie figuur 4.1), dient de methodiek gericht te zijn op het evenwichtig
vergroten van de holoncapaciteit van de organisatie; dit stelt de organisatie in staat om zichzelf van

binnenuit te veranderen. Dit kan door gebruik te maken van dialoog (Van Eijnatten & Van Galen,
2002).

De methodiek moet ook invulling geven aan het feit dat leren plaats vindt op verschillende
niveaus, te weten op organisatie-, groeps- en individueel niveau. Leren vindt plaats binnen het kader
van een organisatie, in de interactie door individuen en, zoals eerder aangegeven, krijgt omgekeerd
een organisatie haar vorm door de interactie van lerende individuen, of beter gezegd, van zich
ontwikkelende hol ons.

Een overzicht van de gehele methodiek is te zien in figuur 7.1. Hierbij is het transfereren van data
tussen de verschillende niveaus aangegeven in de vorm van een document. In de volgende paragrafen

volgt meer uitleg over alle onderdelen van deze figuur.

7.2 Ontwerp op organisatieniveau

Een organisatie leert omdat de strategie van die organisatie, en daarmee dus ook de 'strultuur',
daartoe aanzet én doordat kennis ontstaat vanuit de ervaringen van de samenstellende delen. Dat
resulteert in een gedeeld begrip onder de leden van de organisatie en de institutionalisering van
nieuwe procedures, routines en systemen (Crossan et.a!., 1999). Het leren vindt plaats door
kennisvergaring van de leden en door het adequaat vastleggen en overdragen van die kennis.

In een organisatie die gericht is op leren, moet er dus een 'struituur' aanwezig zijn waarin de
individuen en de groepen in die organisatie zich optimaal kunnen ontwikkelen ten voordele van de

organisatie. Die 'strultuur' moet daarbij zo zijn dat de kennis goed wordt benut en beheerd. In dat
Jicht stelt Örtenblad (2001) dat organisaties geheugens moeten hebben voor de opslag van routines,
procedures, documenten en culturen.

Voor een flexibele organisatie is het essentieel dat het organisatiegeheugen goed is georganiseerd.
Het is belangrijk dat de kennis die ten grondslag ligt aan onder meer procedures, routines en
systemen, zoveel als mogelijk expliciet is gemaakt en gemakkelijk toegankelijk is. Een adequaat
middel daartoe is het inzetten van een repository of gegevensbestand voor organisatiekennis.

Het repository voor een flexibele organisatie moet inhoud geven aan twee hoofdzaken, namelijk
de vorm van de organisatie en het leren van de organisatie. Dat wil zeggen dat het repository

relevante kennis moet bevatten met betrekking tot de bestaande en eventueel gewenste vorm van de
organisatie, én kennis die relevant is voor het leerproces dat invulling moet geven aan het leren van
de organisatie. Binnen Ordina kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de recent gelanceerde

Ordina-wiki, vergelijkbaar met de normale Wikipedia-website. Deze intranet-site is geschikt voor
data-opslag, en eveneens kunnen bestanden als bijlage geupload worden.

De vorm van een organisatie is in hoofdstuk 4 al besproken. Daarnaast behoren dus ook zaken
met betrekking tot het leren thuis in het repository. Het gaat daarbij om drie zaken, en dat betreft
zaken die gerelateerd zijn aan de drie niveaus van leren. Op individueel niveau moeten voor elke
medewerker de relevante kennis en ideeën omtrent de organisatie worden vastgelegd. Dit omvat de
resultaten die volgen uit het toepassen van het meetinstrument door de organisatieleden. Voor het

groepsniveau moeten de ontwikkelingen worden opgetekend die het resultaat zijn van de dialoog en
in de brede zin van al het leren in interactie. Tenslotte voor het organisatieniveau moet het paradigma
worden vastgelegd dat leidend is voor de invulling van het leren in de organisatie.
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In bijlage I is een eerste, voorlopige opzet gemaakt voor een repository, met de gedachte dat het zaak

is om dat repository in de loop van de tijd uit te breiden tot een gemakkelijk toegankelijk reservoir van
kennis. Een goed repository is ook van groot belang voor nieuwe medewerkers, die vaak als het ware
verlamd worden, omdat ze bestookt worden met allerlei nieuwe begrippen en regels (Ambier, 2004).

7.3 Ontwerp op groepsniveau

Voor een lerende organisatie behoort dialoog, of een vergelijkbaar instrument, een vast gegeven te
zijn, want voor een dergelijke organisatie moet er voortdurend gewerkt worden aan een optimale
afstemming binnen de 'strultuur'. Dat impliceert dat voor BA&PI voorafgaande aan de eerste
dialoogsessie, een workshop georganiseerd moet worden gewijd aan alle begrippen rondom dialoog.
En om op dat moment dialoog te kunnen plaatsen, is het tevens nodig om een dialoog in de passende

context te plaatsen, dat wil zeggen te positioneren binnen het paradigma van het Chaos- &
Complexiteitsdenken. Een workshop waarin alle begrippen rondom dit paradigma aan bod komen, is
dus een tweede vereiste voordat men daadwerkelijk aan een dialoogsessie kan beginnen (zie figuur
7.2). Deze workshops kunnen binnen BA&PI per practice georganiseerd worden.

Workshop
Workshop

begrippen Chaos & ..
begrippen dialoog

.. Dialoogsessie
Complexiteitsdenken

Figuur 7.2: Voortraject bij een dialoogsessie

Dit betekent concreet dat in de workshop met betrekking tot het Chaos- & Complexiteitsdenken, de

vijf basisprincipes die genoemd zijn in hoofdstuk 4, aan de deelnemers moeten worden voorgelegd en
besproken. Daarnaast kunnen begrippen zoals een holon, een bifurcatiepunt, een attractor en
emergent gedrag behandeld worden. Een korte beschrijving van deze begrippen is te vinden in de
eerste opzet van de repository, zie bijlage I. Tevens dient tijdens deze workshop de positie van BA&PI
besproken te worden, in het licht van het Chaos- & Complexiteitsdenken.

In de daaropvolgende workshop over dialoog kan vervolgens aan de hand van het

desbetreffende paradigma een toelichting worden gegeven bij de specifieke vorm van het gekozen
leerproces, waarbij met name aandacht besteed moet worden aan de principes van dialoog. In deze
workshop dienen onder andere de volgende begrippen behandeld te worden: de publieke reflectie,
het doorvragen, een standpunt uitspreken, een TOOT, een Olifant, een Karper, een Haai en een
Dolfijn. Een korte beschrijving van deze begrippen is te vinden in de eerste opzet van de repository,

zie bijlage I. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt dat de dialoogsessies binnen BA&PI concreet
zullen worden ingevuld uitgaande van de verschillende individuele interpretaties, welke in kaart
gebracht worden door het meetinstrument. Deze interpretaties zullen als het ware de input zijn voor
de dialoog, aangezien hier verbeterpunten uit naar voren komen.

Binnen BA&PI kan er eenmaal per jaar een meeting ingepland worden, waarbij het
managementteam en afgevaardigden van elke practice (bijvoorbeeld alle practiceleaders) overleggen
welke vier speerpunten dat jaar behandeld gaan worden tijdens de dialoogsessies binnen de

verschillende practices. Dit besluit dient participatief van aard te zijn, dus de vier punten dienen in
goed overleg gekozen te worden. In onderling overleg dient de prioriteit van de verbeterpunten
overeengekomen te worden. Ter indicatie van de prioriteit kan de gemiddelde score uit het
verwerkingsbestand gebruikt worden, waarbij een lage score dus een hoge prioriteit heeft, aangezien

dit verbeterpunt dus ver verwijderd is van een netwerkorganisatie.
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Het voordeel van een dergelijke centrale meeting is, dat het management overzicht kan houden wat
er speelt binnen de afdeling. Daarnaast kan het management besluiten om indien gewenst, extra
middelen in te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het uitnodigen van sprekers met

betrekking tot een bepaald verbeterpunt.
De dialoog zal daarna een leerproces op gang brengen, waarin men elkaar beter leert verstaan en

dat maakt dat er een degelijk platform ontstaat waarop de organisatie optimaal kan functioneren. Dat

leerproces zal leiden tot effecten die zich na verloop van tijd in de organisatie manifest zullen worden
en dan geïnstitutionaliseerd kunnen worden.

De eerste echte dialoogsessie kan pas plaatsvinden, nadat alle deelnemers beide workshops
gevolgd hebben. In die eerste sessie moeten de verbeterpunten die er binnen de organisatie zijn, in de
dialoog worden gebracht. Met nadruk zij gesteld dat het in een dialoogsessie niet gaat om gelijk
veranderingen te realiseren. Het gaat er in een dialoog eerst om, dat men elkaar leert verstaan. Een
protocol is opgesteld ter ondersteuning van het dialoogproces, zie bijlage J. Hierin staat puntsgewijs

besproken welke voorbereiding er op een dialoogsessie getroffen moet worden, welke spelregels van
belang zijn tijdens een dialoog, en tenslotte uit welke rondes een dialoog is opgebouwd. Dit protocol

is grotendeels geënt op de ideeën van Isaacs (1999), Ellinor & Genard (1998) en Van Eijnatten & Van
Galen (2002). Indien deelnemers niet geoefend zijn met dialoog (waarbij een deelnemer na deelname

aan circa 10 sessies aangemerkt kan worden als geoefend), dan dienen deze dialoogsessies te
geschieden onder leiding van een expert. Zonder deskundige begeleiding is er een groot risico dat
dialoog niet het gewenste resultaat heeft.

Binnen BA&PI kan een dialoogsessie gecombineerd worden met een practicedag. Elke maand
komen hierbij alle leden van een practice samen. Eenmaal per kwartaal kan tijdens een practicedag

een dialoogsessie ingepland worden. De daaropvolgende practicedag kan een reflectiedag ingepland
worden, zodat nogmaals stilgestaan kan worden bij het besproken verbeterpunt, maar tevens kan het

proces gereflecteerd worden. Eenmaal per jaar kan het managementteam aanwezig zijn bij een
dergelijke reflectiedag. Het voordeel hiervan is dat interessante bevindingen door medewerkers
hierbij voorgelegd kunnen worden aan het management. Daarnaast geeft het management door haar
aanwezigheid aan, het van belang te vinden wat er binnen een practice speelt

Na ongeveer een jaar kan vervolgens de balans worden opgemaakt van alle vier de behandelde
speerpunten, en kan worden nagedacht over een eventueel vervolgtraject. Een dergelijke meeting kan
van dezelfde opzet zijn, als die waar de vier speerpunten voor dat jaar vastgelegd zijn.

7.4 Ontwerp op individueel niveau

Op individueel niveau is er een instrument ontwikkeld, dat individueel is te gebruiken en waarvan de
resultaten de basis vormen voor de dialoog op groepsniveau. Dit instrument is zo ontworpen dat elk
individu snel en gemakkelijk een aantal vragen kan beantwoorden op het gebied van organisatie
structuur, -cultuur en -klimaat. Het gaat om 16 vragen over de structuur van de organisatie, die

gebaseerd zijn op de ideeën en dimensies van Mintzberg (1979) en van Van Alstyne (1997). Er zijn
verder 6 vragen over cultuur, die gerelateerd zijn aan het model van Quinn & Cameron (2005). En

tenslotte zijn er 9 vragen over klimaat, die in feite simpelweg vragen naar de tevredenheid van de
medewerkers over de verschillende onderdelen en het functioneren van BA&PI. Enkele screenshots

van het instrument zijn te vinden in bijlage K. Tevens is een gebruikshandleiding opgesteld, waarin
puntsgewijs beschreven staat hoe het meetinstrument gebruikt dient te worden. Deze handleiding is
te vinden in bijlage L.

Bij een flexibele organisatie past een flexibel meetinstrument. Vandaar dat het instrument
dynamisch van opzet is, en dus gemakkelijk aan te passen is door de beheerder. Een
onderhoudshandleiding is opgesteld, ter ondersteuning van dit werk. In deze handleiding is
puntsgewijs beschreven hoe alle onderdelen aangepast kunnen worden. Deze handleiding is te vinden

in bijlage M.
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De antwoorden op de gestelde vragen dienen daarna overzichtelijk weergegeven te worden, zodat
elke medewerker een goed overzicht krijgt van zijn ideeën omtrent de organisatie ten tijde van het
invullen van het instrument. Dit maakt dat die medewerker gemakkelijk de ontwikkeling van zijn of
haar gewaarwording van de organisatie kan volgen, door de desbetreffende resultaten te vergelijken
met de resultaten die op een ander moment in de tijd zijn verkregen.

Het instrument kan tevens de resultaten voor enig moment in de tijd van de verschillende
medewerkers bundelen tot een samenvattend overzicht. Dat geeft het management en de
practiceleaders, maar ook alle andere medewerkers, inzicht in de belevingswereld van de mensen in
de organisatie. In feite krijgt men daarmee een momentaan beeld van de structuur en cultuur, maar
ook van het klimaat, van de organi.satie. En een reeks van volgordelijke samenvattingen geeft een
beeld van de ontwikkeling van de organisatie, en geeft ook een indicatie van gerelateerde complexiteit
en coherentie van de organisatie. In het geval van de organisatiestructuur is gewerkt met een
negenpunts-antwoordschaal (Likert, 1932), en in dat geval ziet dit overzicht er uit zoals weergegeven
in figuur 7.2. Eenzelfde overzicht is gebruikt voor het klimaat. Tenslotte is voor het onderdeel cultuur
gebruik gemaakt van het bestaande concurrerende waarden raamwerk (zie figuur 4.5). In bijlage N
zijn enkele screenshots te vinden van alle onderdelen van dit verwerkingsbestand.

De individuele meetdata kunnen op twee hoofdmanieren worden ingezet voor
organisatieverandering. Ze kunnen worden gebruikt om het exterieur van holons te ontwikkelen, en
wel op basis van bijvoorbeeld de Sociotechniek (Van Eijnatten & Van Galen, 2002). Dat is een
wetenschap die gericht is op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie door een
goed ontwerp van de techniek én de menselijke arbeidstaken. De meetdata kunnen ook worden
gebruikt voor het ontwikkelen van het interieur. Daarvoor is de eerder beschreven dialoog een goed
middel (Van Eijnatten & Van Galen, 2002).
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Figuur 7.2: Overzicht antwoorden per complexiteitsniveau

Door de antwoordverdeling te vergelijken met een normgrafiek voor elke situatie, kan een
medewerker zich een beeld vormen in hoeverre een dimensie ontwikkeld is in de richting van een
netwerkorganisatie. Voor het vijftal deelgebieden uit figuur 7.2 is op basis van een Poisson-verdeJing
een normgrafiek opgesteld. Bijvoorbeeld als de piek van de antwoordverdeling ligt rond de waarde 5,
dan is dit een indicatie voor een matrixorganisatie. Een overzicht van deze normgrafieken is te zien in
bijlage O.
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7.5 Overzicht methodiek
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De methodiek voor verandering, zoals die is beschreven in de voorafgaande paragrafen, is nog eens

beknopt weergegeven in figuur 7.3. De figuur laat zien dat de methodiek betstaat uit acht stappen.

Deze stappen vormen met elkaar een cyclus die op jaarlijkse basis moet worden doorlopen.

Overzicht methodiek

1. Verzamelen individuele data met meetinstrument.

2. Groeperen antwoorddata door beheerder instrument.

3. Verzamelen input voor jaarlijkse meeting.

4. Jaarlijkse meeting tussen MT en vertegenwoordigers practices.

5. Keuze van vier speerpunten voor dat jaar tijdens jaarlijkse meeting.

6. Dialoog- en reflectiesessie per speerpunt (per kwartaal).

7. Bevindingen toevoegen aan repository (per speerpunt).

8. Reflectie over speerpunten & methodiek tijdens jaarlijkse meeting.

Figuur 7.3: Overzicht methodiek BA&PI

7.6 Beschrijving tests

De methodiek is getest onder verschillende medewerkers. Per onderdeel is gekeken naar verschillende

aspecten aan de hand van een vooraf opgestelde checklist (zie bijlage F). Daarnaast is elke respondent

de mogelijkheid gegeven tot het hebben van eigen inbreng.

Voorafgaande aan alle tests zijn de respondenten op de hoogte gesteld van het doel van het

onderzoek. Het relevante begrippenkader is daarbij uitgelegd door de onderzoeker, en de voortgang

van het onderzoek is eveneens besproken. Er zijn dus geen officiële workshops gehouden

voorafgaande aan de tests.

De eerste test, met betrekking tot het meetinstrument, heeft plaatsgevonden op individuele basis.

Na het doorlezen van de gebruikshandleiding had elke respondent de mogelijkheid om

onduidelijkheden aan te geven. Deze opmerkingen zijn meegenomen ter verbetering van de

handleiding. Daarna heeft er een observatie plaatsgevonden van het gebruik van het meetinstrument,

om de gebruiksvriendelijkheid te bekijken. Tijdens het invullen van de verschillende vragen, diende

elke respondent mondeling aan te geven waarom hij een bepaalde keuze gemaakt had. Hieruit kan

afgeleid worden of het denkpatroon van een gebruiker overeenkomt met de verwachting van de

onderzoeker. Enkele vragen werden namelijk verkeerd geïnterpreteerd, en deze zijn daarna

aangepast.
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De tweede test, met betrekking tot de opzet van de dialoog, heeft eveneens plaatsgevonden op
individuele basis. Deze test is afgenomen bij dezelfde respondenten als bij de eerste test. Na het
doorlezen van het protocol kreeg elke respondent de mogelijkheid om commentaar te geven. De
voordelen bij het gebruik van dialoog die werden genoemd, luiden als volgt:

• Door vooraf aan te geven dat een onderwerp in dialoog besproken wordt, heeft men minder de
neiging om gelijk te willen krijgen. Bij een discussie kunnen de gemoederen soms hoog oplopen,
wat door de respondenten als een negatief punt van discussie werd aangegeven.

• Indien een medewerker toch gelijk wil krijgen, kan hij hier op aangesproken worden door zijn
gedrag te typeren als dat van een Haai. Dit komt minder hard aan, en maakt dat de aanmerking
eerder is te accepteren.

• Door een onderwerp in dialoog te bespreken, wordt een participatieve mogelijkheid geboden om
te werken aan verbeterpunten. Dit werd door de respondenten als positief aangegeven.

• Het idee om een jaarlijkse dialoogsessie met het managementteam in te plannen, waarbij tevens
reflectie plaatsvindt over het afgelopen jaar, werd door de respondenten toegejuicht. Dit toont
namelijk de betrokkenheid van het management. Tevens kan de vertegenwoordiger van een
practice aangeven wat er speelt of waar de practice het afgelopen jaar tegenaan is gelopen.
Andersom biedt het ook een mogelijkheid voor het management om genomen of te nemen
beslissingen van extra uitleg te voorzien.

Tijdens een maandelijkse BA&PI business-update7 heeft er verder een brainstormsessie
plaatsgevonden, die betrekking had op het ontwerp van dit onderzoek. Bij deze sessie werd namelijk
aan alle aanwezige medewerkers gevraagd werd om in kleine groepen de huidige situatie binnen
BA&PI te reflecteren. Er werd gevraagd om aan te geven welke punten men volgend jaar rond
dezelfde tijd graag verbeterd zou zien. Hierop werd door alle aanwezigen zeer enthousiast
gereageerd, en er werden dan ook vele nieuwe ideeën aangedragen. Vooral de jonge medewerkers
mengden zich energiek in het brainstormproces.

Een ander opvallend punt was dat aan het einde van de sessie, toen een overzicht van alle ideeën
gepresenteerd werd, veel medewerkers zich afvroegen of het management hier nu ook echt iets mee
ging doen. Dit kan getypeerd worden als 'oud denken'. In een situatie van 'nieuw denken' zal een
medewerker namelijk zelf het initiatief nemen om te veranderen, en dit dus niet af laten hangen van
de eventuele vervolgacties van derden. Dit is kenmerkend voor een overgangssituatie, dat wil zeggen
een situatie waarin oud en nieuw denken elkaar afwisselen. Dit punt biedt dus een extra
ondersteuning aan de gestelde diagnose.

7 Elke tweede donderdag van de maand wordt er in Nieuwegein door BA&PI een business-update georganiseerd. Hierbij
worden alle relevante zaken van de afgelopen maand besproken.
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7.7 Implementatieplan voor ontwerp

Een implementatieplan beschrijft het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om het
opgeleverde product zorgvuldig in te passen in de organisatie. Hierbij zijn verschillende

succesfactoren van belang, welke binnen BA&PI aanwezig moeten zijn voor een optimale
implementatie. Bij de implementatie zijn verder verschillende stakeholders van belang. Tenslotte geeft
de fasering aan welke stappen er op welk moment genomen dienen te worden.

Succesfactoren
• Er dient voldoende draagvlak te zijn voor de methodiek, binnen management en medewerkers.

• Er dient voldoende tijd besteed te worden aan een organisatiebrede introductie van de methodiek,
waarbij er met name goed gecommuniceerd moet worden omtrent de inhoud van de methodiek.

• Er dienen goede voorwaarden geschapen te worden voor de deelname aan de methodiek.
Medewerkers dienen bijvoorbeeld niet afgerekend te worden op het geven van hun mening.

• Alle practices dienen deel te nemen aan de methodiek, zodat er een lerende organisatie ontstaat.
• Er dient voldoende professionele begeleiding te zijn bij de workshops en de dialoogsessies.

Stakeholders
• Het managementteam, zorgen voor draagvlak en betrokkenheid gedurende gehele proces.

• De practiceleaders, zorgen voor keuze speerpunten en voor inruimen tijd tijdens practicedagen.
• Alle medewerkers, zorgen voor input van dialoog.
• Beheerder instrument, zorgt voor onderhoud meetinstrument en verwerken van data per practice.
• Beheerder repository, zorgt voor de gegevensopslag op organisatieniveau.

Fasering
• Beslissing nemen omtrent de invoering van de methodiek.
• Medewerkers informeren over deze methodiek en daarbij het tonen van draagvlak vanuit het MT.
• Organisatie van een workshop over Chaos- & Complexiteitsdenken.
• Organisatie van een workshop over dialoog.

• Het opzetten van een repository.
• Het invullen van het meetinstrument door medewerkers (eenmaal per jaar).

• Participatieve keuze van vier speerpunten voor dat jaar (eenmaal per jaar)
• Organisatie van een dialoogsessie en een reflectiesessie (eenmaal per kwartaal).

• Balans opmaken met betrekking tot methodiek en speerpunten (eenmaal per jaar)
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8 CONCLUSIES
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In dit hoofdstuk is de evaluatie van de onderzoeksdoelstellingen beschreven. Hierbij wordt
aangegeven in hoeverre het doel van het afstudeeronderzoek gehaald is. Er is een opdeling gemaakt
in de doelstelling van de diagnose- en de ontwerpfase.

8.1 Diagnosefase

De opdracht tijdens de diagnosefase was om een beeld te vormen van welke onderdelen binnen de
afdeling beter ingericht konden worden, om te komen tot een flexibelere organisatie. De
organisatieaspecten structuur, cultuur en klimaat vielen hierbij binnen de scope van dit onderzoek. Er
is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd om de afhankelijkheden tussen deze aspecten in
kaart te brengen. Vervolgens zijn aan de hand van deze drie onderdelen de huidige en de gewenste
situatie in kaart gedacht.

Om een beeld te vormen van de situatie, zijn onder andere zeven medewerkers geïnterviewd.
Deze interviews resulteerden in acht mogelijke verbeterpunten binnen de afdeling. Deze gegevens
werden geclusterd, wat uitmondde in drie hoofdzaken. Er bestond een hoge mate van consensus
onder de respondenten met betrekking tot de aanwezigheid en de volledigheid van deze
verbeterpunten. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de huidige en de gewenste situatie goed in
beeld zijn gebracht, en dat het doel van het diagnostisch onderzoek dus gehaald is.

8.2 Ontwerpfase

Na de tussentijdse rapportage is de definitieve oplossingsrichting gedefinieerd, en daarmee is de
opdracht voor de ontwerpfase vastgesteld. De kern van de opdracht luidde: ontwerp een methodiek
voor Ordina BA&PI om te komen tot een flexibelere organisatie.

Dat ontwerp heeft gestalte gekregen in een methodiek die bestaat uit drie onderdelen die
betrekking hebben op de drie verschillende niveaus binnen BA&PI, zoals die eerder zijn beschreven.
Kern van de methodiek is de dialoog met als uitgangspunt het vergroten van het leervermogen als
pijler van flexibiliteit, waarbij het collectieve geheugen van de organisatie ondersteund wordt in de
vorm van een repository. In combinatie met het instrument op individueel niveau kan dialoog
betekenis hebben voor het ontwikkelen van een adequate cultuur. De combinatie kan ook ingezet
worden als leidraad voor het realiseren van een passende organisatievorm als tweede pijler van de
flexibiliteit. Tenslotte kan worden opgemerkt dat dialoog zijn waarde heeft bewezen bij verschillende
interventies (Van Eijnatten & Van Galen, 2002, 2004) en dat tests aangeven dat het instrument naar
behoren werkt, zodat kan worden geconcludeerd de doelstelling om te komen tot een passend
ontwerp is gehaald.

Blijft de vraag in hoeverre het instrument zal leiden tot een meer flexibele organisatie. Er is
weliswaar een kader geformuleerd waarmee de weg naar meer flexibiliteit kan worden ingeslagen,
maar in hoeverre die weg wordt gevolgd is aan de organisatie. Het is een weg die idealiter
gekenmerkt wordt door leven-lang-leren en door betrokkenheid van alle leden van de organisatie. Het
is een weg die eventueel leidt tot nu nog ongekende mogelijkheden, omdat emergente kwaliteiten zich
kunnen ontwikkelen. Maar het is ook een weg die gemakkelijk kan worden verlaten, omdat vaak de
urgentie van het volgen ervan niet heel direct zal worden gevoeld, en als dan toch de nood aan de
man komt, dan zijn incrementele veranderingen niet meer aan de orde.
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8.3 Afweging
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In dit onderzoek is aandacht besteed aan alle stappen van de regulatieve cyclus. Want naast diagnose
en ontwerp is er onderzoek gedaan naar de complete probleemkluwen, is de probleemkeuze geplaatst
tegen de achtergrond van die kluwen en is er een kader ontworpen voor de aanpak van het probleem,
zoals dat is verwoord in de vraagstelling van dit onderzoek. Verder is de methodiek als opbrengst van
de ontwerpfase getest, waarmee in feite ook een begin is gemaakt van de interventie, en zijn de

bereikte resultaten geëvalueerd. Die evaluatie heeft onder meer geleid tot inzicht in de potentiële
waarde en daarbij in de voor- en nadelen van de ontwikkelde methodiek.

Voordelen

• Grotere flexibiliteit, zowel in tijds- als bereikfactor.
• Betere afstemming tussen structuur en cultuur.
• Hechtere cultuur en kortere communicatielijnen.
• Centrale mogelijkheid voor delen van kennis en ervaring.
• Genereren van innovatieve ideeën vanuit medewerkers.
• Participatief werken aan verbeteringen van organisatie.

• Betrokkenheid van managementteam.
• Medewerkers zien dat er aandacht is voor het verbeteren van het klimaat.

Nadelen

• Het kost tijd voordat methodiek ingevoerd is, want veranderen in denken is noodzakelijk.
• Begeleiding is noodzakelijk voordat dialoog gebruikt kan worden.
• Het is een methodiek die een vraagt om een behoorlijke tijdsinvestering.
• Het betreft een methodiek zonder expliciet te beschrijven einddoel.

• Er is eventueel een persoon nodig die het veranderproces als katalysator in gang houdt.
• Het gaat om een methodiek die liefst langdurig wordt ingezet.
• Het is waarschijnlijk dat de methodiek met enige regelmaat een onderhoudsbeurt moet hebben.

Afstudeeronderzoek - E.A.]. van Oosten 74



Eindrapportage

9 REFLECTIE

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op het gehele afstudeeronderzoek. Het hoofdstuk is opgesplitst
in een inhoudelijke en een persoonlijke reflectie.

9.1 Inhoudelijke reflectie

De inhoudelijke reflectie betreft om te beginnen de gebruikte theorie, en vervolgens passeren de
diverse oplossingsrichtingen uit de diagnose nogmaals de revue. Daarna wordt de blik gericht op de
ontworpen methodiek en zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre die methodiek een passend
antwoord is op het probleem dat in dit onderzoek aan de orde is gesteld. Tevens zal aandacht worden
besteed aan de betekenis die de methodiek kan hebben voor andere aspecten en problemen van de
organisatie.

Het doel van de ontworpen methodiek is om te komen tot een meer flexibele organisatie. Daarom
zal er ook worden ingegaan op de vraag hoe een optimaal flexibele situatie er voor BA&PI zou
kunnen uitzien. Dit onderdeel beschrijft geen vaste doelsituatie, maar kan gezien worden als een
richtinggevende situatie voor de nabije toekomst.

Afgesloten wordt met een overzicht van interessante onderwerpen die door dit onderzoek aan het
licht zijn gekomen, en die mogelijk thema kunnen zijn voor toekomstig onderzoek.

Li tera tuuronderzoek

Voor het afstudeeronderzoek is een zeer uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Door de brede
invalshoek van deze studie, heeft het mij relatief veel tijd gekost om de rode draad goed weer te
geven. Uiteindelijk is het in mijn ogen een duidelijk en compleet geheel geworden.

Er zal nu verder ingegaan worden op de gebruikte theorie, met als eerste het begrippenkader
waarmee een organisatie in beeld kan worden gebracht. Met betrekking daartoe is veel aandacht
uitgegaan naar de relatie tussen de verschillende begrippen. Door het benadrukken van de relatie
tussen de structuur en de cultuur, is het organisatiemodel van Dekkers (zie figuur 4.3) in mijn ogen
verbeterd.

De gebruikte theorie om de strategie in kaart te brengen, verwees naar een model waarmee een
compleet en evenwichtig beeld kan worden gegeven van strategieën, door het gebruik van
verschillende perspectieven. Het voordeel van het gebruik van dit model was ook, dat er binnen
BA&PI eenzelfde soort opdeling gebruikt wordt.

De organisatiestructuur is mijns inziens beschreven met een set van dimensies die een goed en
compleet beeld geven van een organisatie. Dat is te onderbouwen door het feit dat gebruik is gemaakt
van twee verschillende invalshoeken, namelijk die van Mintzberg en die van Van Alstyne. De
ontwikkeling qua organisatiestructuur van een hiërarchie in de richting van een netwerk, komt
volgens mij ook goed overeen met de werkelijkheid. Dat wordt ondersteund door het feit dat die
ontwikkeling herkenbaar is bij allerlei andere bedrijven in andere sectoren.

Voor het typeren van de organisatiecultuur is gebruik gemaakt van de OCAI-vragenlijst. Het
voordeel daarvan is dat een gangbare lijst is, maar mijns inziens heeft de lijst als nadeel dat die niet
een optimaal duidelijk beeld oplevert van de daadwerkelijke cultuur binnen een bedrijf. Het is uit een
cultuurprofiel moeilijk af te lezen of een bepaalde uitkomst nu positief of negatief geïnterpreteerd
moet worden. Dat lijkt toe te schrijven aan het gegeven dat de OCAI-vragenlijst uitgaat van twee
dimensies voor het beschrijven van vier verschillende cultuurtypes, wat maakt dat er
afhankelijkheden moeten zijn tussen de verschillende types.
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Voor het onderdeel organisatieklimaat is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er bestaan veel
verschillende definities van dit begrip, en daardoor kon ik geen typologie vinden met passende
dimensies voor mijn situatie. In veel gevallen maken structuur- of cultuurdimensies namelijk deel uit

van een typering; iets wat ook wel te begrijpen is omdat het klimaat de individuele beleving betreft
van de afstemming tussen cultuur en structuur. Maar door ideeën vanuit verschillende invalshoeken
samen te nemen, is getracht een passende set dimensies samen te stellen, die passen bij deze definitie
van klimaat.

De kern van het onderzoek is gebaseerd op paradigma van het Chaos- & Complexiteitsdenken.

Dat paradigma is bij uitstek geschikt om een beeld te geven van de dynamiek van een organisatie in
een volatiele omgeving. Binnen het desbetreffende begrippenkader heb ik vooral veel gehad aan het

concept van een holon en de verschillende niveaus die daarbij zijn te onderscheiden. Dit concept
betreft een ankerpunt voor het ontwerp, en levert in mijn ogen een goed kader voor de ondersteuning
van de ontwikkeling van het leervermogen en het richting geven aan de ontwikkeling van een
organisatie.

Diagnose

Met betrekking tot de diagnose komen er ook verschillende onderdelen in aanmerking voor reflectie.
Ten eerste het verschil tussen de uitkomst van het MTO in 2007 en de resultaten van dit onderzoek,

met betrekking tot de tevredenheid over BA&PI. Er is in dit onderzoek alleen gekeken naar de
tevredenheid over het werken bij BA&PI, terwijl er bij het MTO meerdere aspecten meegenomen zijn
in de score. Een andere verklaring kan zijn dat er een jaar verschil is tussen beide metingen. Er zijn na
afloop van het MTO verschillende interventies gedaan, en wellicht dat deze veranderingen nu al
merkbaar zijn. Een derde verklaring kan liggen in het feit dat er bij het MTO een organisatiebrede

meting geweest is, terwijl bij dit onderzoek vooral betrokken medewerkers ondervraagd zijn. Al deze
aspecten zouden het verschil in uitkomst kunnen verklaren.

Tijdens de diagnose kwamen drie hoofdzaken naar voren, zoals te zien was in figuur 6.9. Deze
hoofdzaken worden aangegeven als mogelijke verbeterpunten. Je kunt natuurlijk twisten over de
ernst van de betreffende problemen, zeker gezien het feit dat Ordina BA&PI momenteel een goed

functionerende organisatie is en goede resultaten laat zien. Maar als BA&PI zich wil opwerken tot
liefst de belangrijkste speler op haar markt, dan is verandering onontkoombaar. Bovendien kan elke
organisatie op enig moment worden geconfronteerd met situaties die haar voortbestaan bedreigen, en
zoals het Chaos- & Complexiteitsdenken benadrukt, is het dan belangrijk om de flexibiliteit en het
leervermogen te hebben om daar goed op te kunnen anticiperen.

Met betrekking tot de drie gestelde oplossingsrichtingen, is het verder interessant om te kijken of
de uiteindelijk ontworpen methodiek geschikt is om deze zaken te verbeteren. Ten eerste

communicatie; dit onderwerp komt terug in de huidige opzet van het individuele meetinstrument.
Het kan dan ook zeer goed besproken worden tijdens een dialoog. Voor de koppeling met de markt
geldt hetzelfde. Ook dit aspect is onderdeel van het huidige meetinstrument. De derde hoofdzaak is
de strategie. Dit onderdeel is voor de korte termijn invariabel verondersteld, en is dan ook niet
meegenomen in het meetinstrument. Echter, dialoog is een geschikt middel om hierover van

gedachten te wisselen. Aangezien het meetinstrument zeer dynamisch is van opzet, zou dit dan ook
op eenvoudige wijze toegevoegd kunnen worden. In de volgende paragraaf is meer te lezen over deze
dynamische opzet.
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Ontwerp

Voor het invoeren van het ontwerp is een interventie binnen BA&PI nodig. Dit lijkt strijdig met het
gebruikte paradigma van het Chaos- & Complexiteitsdenken, aangezien dit verder gaat dan het
interventionisme zoals beschreven is in bijlage B. Het inzetten van dit ontwerp is echter louter een
interventie op strategisch gebied. Het management dient namelijk de regie grotendeels uit handen te
geven. Medewerkers bepalen zelf welke acties ze ondernemen, hier komen geen interventies van
bovenaf meer aan te pas.

Het doel in het onderzoek was om een methodiek te ontwerpen waardoor de organisatie flexibeler
kan worden. Inherent hieraan is dat de ontworpen methodiek ook flexibel moet zijn. Er is daarom
gekozen voor een dynamische opzet.

Op eenvoudige wijze zijn onderwerpen toe te voegen of te verwijderen uit het individuele
meetinstrument. Het verwerkingsbestand is ook dynamisch van opzet, wat tot gevolg heeft dat de
input voor de dialoogsessies eveneens gemakkelijk aan te passen is. Bij de opzet van het protocol voor
de dialoog is rekening gehouden met het gegeven dat verschillende onderwerpen besproken kunnen
worden tijdens deze sessies. Tenslotte worden de resultaten van de dialoog opgeslagen in het
repository, welke ook zeer dynamisch is van opzet. Onderwerpen zijn gemakkelijk toe te voegen of te
verwijderen. Op alle drie de niveaus is er dus rekening gehouden met flexibiliteit.

Het invoeren van de methodiek brengt echter wel wat risico met zich mee. Een goede begeleiding
tijdens de verschillende workshops en de dialoogsessies is namelijk van belang. Tevens kost het tijd
om de chaordische denkwijze binnen de organisatie bekend te maken. Al met al is een lastige
benadering gekozen, echter op termijn werpt deze wel zijn vruchten af. Een voorbeeld van het

succesvol gebruiken van dialoog is beschreven in het artikel van Van Eijnatten & Van Galen (2002).
De ontworpen methodiek is in mijn ogen ook interessant voor andere bedrijven dan Ordina.

Indien een organisatie zich bevindt in een turbulente omgeving, en flexibiliteit is vereist om succesvol
te kunnen zijn, dan komt deze methodiek in aanmerking. Kanttekening hierbij is dat de huidige opzet
van het ontwerp gericht is op vakinhoudelijke practices van circa 10-15 medewerkers. In dat geval is
het mogelijk om te werken met dialoog. Indien op teamniveau gebruik wordt gemaakt van grotere
groepen, dan is dialoog minder bruikbaar.

Optimaal flexibele situatie

Het doel van het onderzoek was om de organisatie flexibeler te maken. Volgens het overzicht in
figuur 4.7 zijn er tijdens dit traject drie organisatievormen te onderscheiden. Uit het diagnostisch
onderzoek is gebleken dat de huidige situatie van Ordina BA&PI te typeren is als een beginnende
matrixorganisatie.

Indien de strategie de komende periode onveranderd blijft, en dus de focus op flexibiliteit
gehandhaafd blijft, dan zal BA&PI op termijn moeten springen naar een volgend complexiteitsniveau.
Dit komt overeen met een netwerkorganisatievorm. Bij een dergelijke sprong is het bifurcatiepunt van
belang. Het is daarom voor BA&PI belangrijk om in de gaten te houden wanneer het denken en doen
van de medewerkers klaar is voor deze stap.

Qua organisatiestructuur zijn er verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan een
netwerkorganisatie. Als voorlopig focuspunt voor het verandertraject kan eventueel gebruik worden
gemaakt van de opzet van een structuur zoals die is weergegeven in figuur 9.1. Hierbij moet gezegd
worden, dat deze opzet met name een richtinggevend karakter heeft, want uiteindelijk gaat het in dit
onderzoek om een ontwerp in de vorm van een weg en niet om een ontwerp dat moet uitmonden in
een vooraf gedefinieerde eindsituatie.
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Figuur 9.1: Mogelijke invulling van netwerkstructuur BA&PI

Toekomstig onderzoek

In de loop van het onderzoek zijn enkele onderwerpen aan het licht gekomen, die in aanmerking
zouden komen voor toekomstig onderzoek.

Een interessant onderzoek is, om nader onderzoek te doen naar het repository. Voor een flexibele

organisatie is een goed reposi.tory van groot belang en in het bijzonder zou het nuttig kunnen zijn om
daarbij onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de organisatie weer te geven in de vorm van
bedrijfsregels.

Verder is het mogelijk om de scope van dit onderzoek te vergroten. Op divisieniveau binnen
Ordina ConsuIting zijn er ook verbeteringen mogelijk. Momenteel is de kennisdeling bijvoorbeeld niet
optimaal en wordt op verschillende plaatsen het wiel uitgevonden. Sommige vakinhoudelijke
gebieden zijn namelijk op meerdere plaatsen binnen de organisatie aanwezig.
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9.2 Persoonlijke reflectie

Deze paragraaf biedt ruimte voor een persoonlijke blik op de periode waarin ik bij Ordina BA&PI
bezig ben geweest met het afstudeerproject.

Wat is mij opgevallen?

Als afstudeerder heb je een bijzondere positie binnen een organisatie. Enerzijds maak je deel uit van
het bedrijf, maar anderzijds sta je er ook los van. Opvallend binnen BA&PI vond ik dat veel
medewerkers mij eerder zagen als een collega, dan als een student. Ik werd dan ook met regelmaat
gevraagd om advies, bijvoorbeeld bij het opstellen van een offerte. Dit heb ik als zeer positief ervaren,
mede doordat het hierdoor laagdrempeliger werd om medewerkers advies te vragen over mijn
onderzoek.

Bij een consultancy-onderneming is het nadeel echter, dat het gros van de medewerkers het
grootste gedeelte van hun tijd doorbrengen bij de klanten. Bij BA&PI zijn er hierdoor dagelijks relatief
weinig medewerkers in Nieuwegein te vinden. De sfeer op de afdeling was dan ook elke dag anders,
waardoor ik nooit echt een karakteristiek BA&PI-gevoel heb kunnen ontwaren. Maar door middel van
de introductie van een maandelijkse Business Update, waarbij het management alle medewerkers op
de hoogte stelt van alles wat er speelt binnen BA&Pl, is er voor mij na verloop van tijd wel gevoel
ontstaan voor de cultuur en het klimaat van BA&PI.

Het voordeel van een dergelijke losse afdeling is, dat je kunt werken met een grote vrijheid voor
wat betreft tijd en plaats. Hierdoor heb ik mijn onderzoek op verschillende locaties uit kunnen
werken. Voorbeelden van deze locaties zijn de Rabobank in Utrecht (waar mijn bedrijfsbegeleidster
een opdracht uitvoert namens BA&PI), de universiteit in Eindhoven (waar mijn universiteits
begeleider werkzaam is) of gewoon thuis. Ik heb deze flexibiliteit als zeer positief ervaren.

Een ander opvallend punt vond ik de betrokkenheid van medewerkers. Bijna iedereen was bereid
om mee te denken of mee te helpen aan mijn onderzoek. Ik heb daarnaast ook zeer positieve reacties
gekregen op door mij geschreven artikelen in nieuwsbrief. In die artikelen heb ik verschillende
onderdelen van mijn onderzoek beschreven. Ik heb deze reacties als zeer positief ervaren.

Wat heb ik geleerd?

In de vele gesprekken die ik gehad heb met medewerkers binnen Ordina, kwamen verschillende
aspecten naar voren waarvan ik geleerd heb. Een voorbeeld hiervan is dat het belangrijk is om grote
stukken tekst leesbaar te houden. Zeker als het gaat om stukken met een hoge complexiteit, dan heb ik
soms de neiging om te snel te gaan. In mijn hoofd heb ik dan al wel een ordening, maar die staat dan
nog niet zo op papier, waardoor het niet altijd te volgen is. Ik heb hiermee rekening proberen te
houden tijdens het schrijven van mijn theoretisch hoofdstuk. Door in een kader aan te geven wat de
belangrijkste onderdelen van een paragraaf zijn, heb ik getracht de leesbaarheid te vergroten.

Op sommige momenten heb ik me verloren in een te brede aanpak van het probleem, waardoor in
ging verdwalen in mijn eigen gedachtespinsels. In het begin heb ik me soms ook teveel laten leiden
door de ideeën van andere mensen, zoals mijn begeleiders. Het heeft tijd gekost om weer 'boven de
materie' te komen, en de rode draad terug te vinden.

Een ander leerpunt heeft betrekking op zaken die speelden naast mijn onderzoek. Ik ben iemand
die al gauw veel zaken naar zich toetrekt. Het gaat om zaken als het aanvoerderschap van mijn
hockeyteam, de organisatie van het interne toernooi bij de hockeyvereniging Don Quishoot, lid van de
Raad van Advies van diezelfde hockeyvereniging, lid van het oprichtingsbestuur van een nieuwe
unihockeyvereniging in Eindhoven, en actief lidmaatschap bij het bedrijfskundedispuut Dignitates.
Dat maakt dat je goed moet kunnen plannen, en werd ik ondersteund in de gedachte dat organiseren
me goed afga at.
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Ik heb verder geleerd dat ik omgaan met onzekerheid soms moeilijk vind. Ik ben namelijk van nature

risicomijdend ingesteld, waardoor ik me op veel dingen grondig voorbereid. Dit kost veel tijd en
energie, en in een werksituatie werkt het niet altijd zo. Door beperkte tijd of budget moet je soms
concessies doen in bijvoorbeeld kwaliteit, grondigheid of voorbereiding.

Gerelateerd hieraan, ik heb gemerkt dat ik redelijk perfectionistisch ingesteld ben. Een grondige
voorbereiding heeft dan ook te maken met het graag de beste willen zijn. Hierdoor maak ik me soms

teveel zorgen over dingen die waarschijnlijk toch nooit zullen gebeuren.

Wat zijn sterke punten van het onderzoek?

Ten eerste de geïntegreerdheid tussen structuur, cultuur en klimaat. Tijdens het literatuuronderzoek is

er dieper ingegaan op de afhankelijkheden tussen deze drie begrippen. De bevindingen zijn in een
nieuw organisatiemodel gezet.

Het onderzoek is gedaan vanuit een brede invalshoek. Tevens is er gekozen voor een
participatieve opzet.

Het onderzoek is gebaseerd op nieuwe benaderingen van management. Het begrippenkader is
geschikt voor sterk veranderende omgevingen, zodat het toch mogelijk is om in een bepaalde richting

te ontwikkelen, ondanks het onzekere einddoel.
Tenslotte zijn er verschillende tools ontwikkeld om in deze richting verder te gaan. Tevens hebben

deze tools betrekking op de verschillende niveaus binnen een organisatie.

Wat zijn zwakke punten van het onderzoek?

Ten eerste zijn er veel investeringen nodig voordat methodiek goed gebruikt kan worden. Tijd en geld
zullen dus vrijgemaakt moeten worden, wat de invoering van de methodiek in de weg kan staan.

Een ander probleem ligt in het feit dat ik niet de implementatie mee kan maken. Het uit handen
geven van dit ontwerp is risicovol, aangezien er geen overdracht heeft plaatsgevonden. De
continuïteit van de ontworpen methodiek kan hierdoor eveneens in gevaar komen.

Een ander zwak punt is dat de repository de vooruitgang kan belemmeren. Het gevaar van een
repository is dat deze kan verouderen en dat er onvoldoende aandacht is voor het up-to-date houden.
Binnen een bedrijf moet het besef bestaan dat er bij voortduring aandacht moet zijn voor strategie,
structuur en cultuur, en dat ontwikkeling van kennis vraagt om investeringen. Alleen dan kan een

repository zorgen voor winst en niet leiden tot verstarring. Het is dus belangrijk om oog te hebben
voor de houdbaarheidsdatum van de zaken in de repository, en te werken met tijdsgebonden
eenheden.
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Wat zou ik in het onderzoek anders doen?

Een ander leerpunt betreft het feit dat ik tijdens het ontwerpen meer gebruik had kunnen maken van
participatie. Bij het ontwikkelen van de methodiek heb ik meestal het eindresultaat door enkele
medewerkers laten testen. Dit was een bewuste keuze, omdat het mijn eigen onderzoek betrof. Maar
als deze medewerkers er eerder bij waren gehaald, had dat wellicht tot meer betrokkenheid geleid en
eventueel betere of snellere resultaten.

Een ander leerpunt heeft te maken met het feit dat ik graag eerst iets helemaal afmaak, alvorens ik
dit onderdeel ga bespreken. Hierdoor heb ik op sommige punten wellicht wat tijd verloren. Een
voorbeeld hiervan is het gegeven dat er enkele weken zat tussen het afronden van het instrument, en
de eerste tests door een medewerker. Hierbij heb ik wellicht te veel gekozen voor zekerheid.

Een ander voorbeeld is dat de tussentijdse presentatie qua tijdsplanning wellicht eerder in het
onderzoek plaats had kunnen vinden. Het voordeel van de huidige aanpak is, dat ik een vrij grondige
diagnose heb kunnen stellen. Het nadeel is dat ik hierdoor minder tijd over had voor de ontwerpfase.

Wat zou ik persoonlijk anders doen?

Tijdens het onderzoek heb ik geleerd om door te vragen. In begin had ik een afwachtende instelling
ten opzichte van mijn begeleiding. Het was een bee* van 'wat zij zeggen, dat ga ik doen'. Nadat ik
enkele keren een verkeerde weg was ingeslagen, heb ik geleerd om eerst even na te denken. Nu
probeer ik eerst meer duidelijkheid te krijgen door het stellen van extra vragen. Als ik dit vanaf het
begin had gedaan, dan had ik in het begin van het onderzoek meer mijn eigen weg kunnen volgen en
wellicht wat tijd kunnen besparen.
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BIJLAGE A - Samenstelling klanten top-lO

eONSULTING I IeT I OUTSOURCING

De samenstelling van de tien belangrijkste klanten van Ordina NV zag er voor het jaar 2007 als volgt
uit, het overzicht staat in alfabetische volgorde:

• Achmea Groep

• ING Groep
• Ministerie van Financiën
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat

• Politie
• Rabobank

• Shell

• UWV

Bron: Jaarverslag Ordina NV, 2007.
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BIJLAGE B - Verschil Chaos- & Complexiteitsdenken en klassieke denkwijzen

Tijdens dit afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van het Chaos- & Complexiteitsdenken. Er zijn
echter meerdere denkwijzen te onderscheiden om naar de werkelijkheid te kijken. Een overzicht van
de belangrijkste paradigma's is te hieronder te vinden:

• Empirisme, dit is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis uit de ervaring
voortkomt. Het legt de nadruk op de zintuiglijkheid van de waarneming van alle kennis.

• Reductionisme, dit is de benaming die in de filosofie gegeven wordt aan de opvatting die stelt
dat de natuur van complexe entiteiten steeds herleid kan worden tot meer fundamentele
entiteiten. Hierbij is het geheel dus exact de som der delen.

• Determinisme, dit betekent dat tussen alle fenomenen die zich voordoen in het heelal, eenduidige
causale (oorzaak-gevolg) relaties bestaan.

• Conservatisme, dit is een stroming die uitgaat van een zogeheten 'pessimistisch mensbeeld'. Bij
problemen achten zij ingrijpen dan ook noodzakelijk.

• Interventionisme, stroming waarbij men zelf alle regie in handen wil houden.

De specifieke verschillen tussen het Chaos- & Complexiteitsdenken en de bovenstaande denkwijzen,
zijn hieronder puntsgewijs weergegeven:

• De aanname van het Empirisme voorbij:
Het besruderen blijft niet alleen beperkt tot datgene wat wij met onze vijf zintuigen kunnen

waarnemen, maar betreft ook de niet waarneembare innerlijke aspecten zoals gedachten en
intenties.

• De aanname van het Reductionisme voorbij:
Een geheel is meer dan de pure som van afzonderlijke delen, en heeft unieke eigenschappen
welke niet in de afzonderlijke delen aanwezig zijn.

• De aanname van het Determinisme voorbij:
In onze complexe werkelijkheid draaien oorzaken en gevolgen soms om in dynamische, niet

lineaire netwerken met terugkoppeling. Daarom valt de toekomst niet altijd rechtstreeks af te
leiden uit het heden middels extrapolerende studies.

• De aanname van het Conservatisme voorbij:
Ook al waren we het zolang gewend om in te grijpen als een organisatie in onze ogen dreigde
vast te lopen, we beletten het systeem niet langer om zichzelf van binnenuit verder te
ontwikkelen in een zelf gekozen richting.

• De aanname van het Interventionisme voorbij:
Wij willen zelf niet de regie blijven voeren, maar loslaten en laten begaan, zodat een organisatie in
een toestand van 'ver-van-evenwicht' terecht kan komen, waar creativiteit overheerst en spontaan
nieuwe oplossingen van binnenuit kunnen worden gecreëerd.

Bron: Inleiding in Chaosdenken, theorie en praktijk - F. van Eijnatten, A. Poorthuis & J. Peters, 2002.
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BIJLAGE C - Opzet checklist interviews diagnosefase

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Aan de hand van deze checklist zijn de verschillende semi-gestructureerde interviews afgenomen

tijdens de diagnosefase:

Checklist diagnosefase

Voor u ligt een checklist aangaande mijn afstudeeronderzoek namens de Technische Universiteit
Eindhoven bij Ordina BA&PI. Het afgelopen jaar heeft BA&PI een ingrijpende organisatiewijziging
meegemaakt. De afdeling zit midden in de kanteling van een business unit-organisatie naar een
netwerkorganisatie. Gedurende de komende acht maanden ga ik het verandertraject van de afdeling
in kaart brengen, onder andere gericht op de aspecten organisatiestructuur, -cultuur en -klimaat.

Tijdens de eerste fase van mijn onderzoek ligt de focus op het in kaart brengen van de huidige
situatie binnen de afdeling. De volgende vragen zijn gericht op het verzamelen van de benodigde
empirische data. De checklist is opgebouwd uit vijf onderdelen, te weten:

• Inleiding;
• Organisatiestructuur;
• Organisatiecul tuur;
• Organisatieklimaat;
• Verandering.

Het invullen van deze checklist zal circa 30 minuten van uw tijd in beslag nemen.
Aan de hand van alle resultaten zal een diagnose opgesteld worden, die daarna als basis zal dienen
voor het vervolg van mijn onderzoek, te weten de ontwerpfase. Mocht u achteraf vragen of
opmerking hebben, dan kunt u zich te allen tijde tot mij wenden.

Alvast bedankt voor uw tijd.
Met vriendelijke groet,

Edwin van Oosten
Mail: Edwin.van.Oosten@Ordina.nl

Inleiding

De volgende vragen hebben betrekking op uw persoonlijke achtergrond. Door middel van deze
vragen wordt bepaald vanuit welke achtergrond u uw antwoorden geeft.

1 Wat is momenteel uw functie binnen Ordina BA&PI? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Ik ben lid van het managementteam;
o Ik ben een marketleader;
o Ik ben een practiceleader;
o Ik ben een medewerker, en tevens lid van een practice;
o Ik ben een medewerker, echter geen lid van een practice.

2 Hoeveel dienstjaren bent u inmiddels bij Ordina NV werkzaam geweest?
o Ik ben totaal gezien ....... jaar in dienst bij deze organisatie.

3 Bent u direct betrokken geweest bij het formuleren van de huidige missie & visie van BA&PI?
o Ja, ik was hierbij direct betrokken;
o Nee, ik was hierbij niet direct betrokken.
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Checklist organisatiestructuur

eONSULTING I IeT I OUTSOURCING

De volgende vragen hebben betrekking op het onderwerp'organisatiestructuur'. De organisatie
structuur heeft betrekking op hoe de taken formeel zijn verdeeld, gegroepeerd en gecoördineerd. De
verdeling van activiteiten over afdelingen, en de toewijzing van taken en verantwoordelijkheden van
werknemers wordt door het management bepaald.

4 De grenzen tussen groeperingen in een onderneming zijn doordringbaar, als het in meer of mindere
mate gemakkelijk mogelijk is om elkaar door die grenzen heen te benaderen. De mogelijkheden tot
kennisdeling zijn afhankelijk van de sterkte van de grenzen.
Wat is de mate van doordringbaarheid van grenzen van practices binnen BA&Pl?

o Zeer hoog;
o Hoog;
o Niet hoog en niet laag;
o Laag;
o Zeer laag.

5 In een organisatie met veel hiërarchisch management worden de zaken vanuit de top van de
organisatie strak gepland en geregeld. Iedereen dient zich nauwgezet te houden aan de gemaakte
afspraken, terwijl er weinig waardering is voor eigen initiatief. Dit in tegenstelling tot een organisatie
met weinig of geen hiërarchisch management, waarin leidinggevenden ondersteunend zijn voor de
medewerkers die op eigen initiatief inhoud moeten geven aan de doelstellingen van de organisatie.
Men beoordeelt hier de medewerkers meer op expertise dan op rangorde.
Wat is de mate van hiërarchisch management binnen BA&PI?

o Zeer hoog;
o Hoog;
o Niet hoog en niet laag;
o Laag;
o Zeer laag.

6 De communicatielijnen in een organisatie zijn direct of kort, als veel zaken van mens tot mens
worden geregeld. De lijnen zijn echter lang, als er nogal wat zaken zijn die worden geregeld via
meerdere schijven.
Hoe lang zijn de communicatielijnen binnen BA&PI?

o Zeer lang;
o Lang;
o Niet lang en niet kort;
o Kort;
o Zeer kort.

7 De productie van een deliverable van een organisatie kan in principe gerealiseerd worden door één
persoon, maar die productie kan ook worden gerealiseerd door de werkzaamheden in meer of
mindere mate te verdelen in specialistische taken en die toe te wijzen aan mensen die zich bekwaamd
hebben in het uitvoeren van specifieke taken.
Wat is de mate van specialisatie van taken binnen BA&PI?

o Zeer hoog;
o Hoog;
o Niet hoog en niet laag;
o Laag;
o Zeer laag.
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8 Een organisatie met een hoge mate van standaardisatie van werkzaamheden kent veel richtlijnen en
voorschriften voor het uitvoeren en inrichten van die werkzaamheden.
Wat is de mate van standaardisatie van de werkzaamheden binnen BA&PI?

o Zeer hoog;
o Hoog;
o Niet hoog en niet laag;
o Laag;
o Zeer laag.

9 De mogelijkheden tot kennisverwerving binnen een organisatie worden bepaald door de vrijheid
die werknemers hebben om zich op eigen initiatief te bekwamen, en door de ondersteuning en de
faciliteiten die de organisatie op dat terrein biedt.
Hoe groot zijn de mogelijkheden tot kennisverwerving binnen BA&PI?

o Zeer groot;
o Groot;
o Niet groot en njet klein;
o Klein;
o Zeer klein.

10 Besluitvorming kan plaatsvinden op één plaats in de organisatie, maar kan ook in meer of in
mindere mate gespreid over de organisatie plaatsvinden.
Wat is de mate van spreiding van de besluitvorming binnen BA&PI?

o Zeer hoog;
o Hoog;
o Niet hoog en met laag;
o Laag;
o Zeer laag.

11 De mate van verantwoordelijkheid van medewerkers is hoog als het management kaders schept
waarbinnen medewerkers alle vrijheid hebben. De mate van verantwoordelijkheid is laag, als er
weinig zelforganisatie en zelfstandigheid door de medewerkers mogelijk is.
Wat is de mate van eigen verantwoordelijkheid bij de werkzaamheden binnen BA&PI?

o Zeer hoog;
o Hoog;
o Niet hoog en niet laag;
o Laag;
o Zeer laag.

Afstudeeronderzoek - E.A.f. van Oosten 8



Bijlagen eind rapportage CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

12 Een organisatie kent volgens de onderzoeker 5imonse (1998) de tendens om zich in de loop van de
tijd te ontwikkelen van een hiërarchische organisatie, via een matrixorganisatie, naar een
netwerkorganisatie. In de overgangsfases heb je te maken met verschillende vormen van denken en
doen. Zowel oude als nieuwe ideeën komen in deze fase voor, waarbij de oude signalen uiteindelijk
afzwakken en nieuwe signalen sterker worden.

De drie genoemde organisatietypen zijn als volgt kort te karakteriseren:
• Een hiërarchische organisatie wordt onder andere gekenmerkt door centraal gezag en door veel

routinematige taken, die gegroepeerd zijn in functionele afdelingen.
• Een matrixorganisatie kent dubbele lijnen van gezag, en is te zien als een combinatie van een

functionele organisatie en een productorganisatie.
• Een netwerkorganisatie is samengesteld uit verschillende units, die beschikken over aanzienlijke

autonomie en die via vrijwillige netwerken met elkaar samenwerken.

Het is dan mogelijk een organisatiestructuur te duiden op de weg van een pure hiërarchiestructuur
naar een pure netwerkstructuur (zie onderstaande figuur).

t
Complexiteit en

coherentie

Ta Tb Tc Td Te Tf Tg

Tijd ~

Geef aan waar de organisatiestructuur van BA&PI zich volgens u bevindt, op het traject van een
hiërarchie naar een netwerkstructuur. De afdeling bevindt zich op het niveau van ...

o Ta - een pure hiërarchiestructuur.
o Tb - een hiërarchiestructuur, met zwakke signalen van een matrixstructuur.
o Tc - een afzwakkende hiërarchiestructuur, met sterker wordende signalen van een

matrixstructuur.
o Td - een pure matrixstructuur.
o Te - een matrixstructuur, met zwakke signalen van een netwerkstructuur.
o Tf - een afzwakkende matrixstructuur, met sterker wordende signalen van een

netwerkstructuur.
o Tg - een pure netwerkstructuur.
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Checklist organisatiecultuur

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

De hierna volgende vragen gaan over de cultuur van BA&PI, en daarmee met name over de informele
organisatie. Cultuur betreft de wijze waarop mensen met elkaar werken en omgaan. Het gaat om
waarden en normen die door management worden uitgedragen en die er in principe voor moeten
zorgen dat de organisatie soepel functioneert.

13 Een organisatie die primair gericht is op stabiliteit en controle laat zich leiden door het
uitgangspunt dat het belangrijk is om risico's te vermijden en waarvoor top-down-bestuur en
efficiency prominente managementwaarden zijn.

Een organisatie daarentegen die primair gericht is op flexibiliteit en verandering laat zich leiden door
het uitgangspunt dat veranderingen een organisatie levend houden en dat zekere risico's genomen
moeten kunnen worden.

Wat is bij BA&PI de mate van stabiliteit en controle ten opzichte van de mate van flexibiliteit en
verandering? Een waarde van nul geeft in dit overzicht aan, dat de afdeling in evenredige mate
gericht is op stabiliteit en controle ten opzichte van flexibiliteit en verandering.

Stabiliteit
en controle

4 3 2 1 o 1 2 3 4

Flexibiliteit
en verandering

14 De focus van een organisatie kan intern of extern gericht zijn. Dit weerspiegelt of de dominante
waarden betrekking hebben op zaken die intern of extern voor de organisatie zijn.

In een organisatie met een uitgesproken interne focus voelt het management zich primair
verantwoordelijk voor het welzijn en de efficiency van de medewerkers. In een organisatie met een
uitgesproken externe focus daarentegen ligt voor het management primair de nadruk op het welzijn
van de organisatie zelf, en haar 'fit' met de omgeving.

Wat is bij BA&PI de mate van de interne focus ten opzichte van de externe focus? Een waarde van nul
geeft aan dat beide aspecten in een zelfde verhouding aanwezig zijn.

Interne
focus

4 3 2 1 o 1 2 3 4

Externe
focus
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Checklist organisatieklimaat

CONSULTING I IeT I OUTSOURCING

Het klimaat van een organisatie kan omschreven worden als de beleving van de diverse individuele

medewerkers van hun functioneren, dus hoe het voelt om in de organisatie te werken. Het klimaat
van een organisatie vertelt iets over hoe goed de structuur en de cultuur van die organisatie op elkaar
zijn afgestemd. Een positief klimaat duidt op een passende afstemming, een negatief klimaat geeft aan
dat beide aspecten niet bij elkaar aansluiten.

15 Als iemand het klimaat van een organisatie aangenaam vindt, dan zal die persoon het als plezierig
ervaren om in die organisatie te functioneren. Hoe plezierig vindt u het om bij BA&PI te werken?

o Zeer plezierig;
o Plezierig;
o Niet plezierig en niet onplezierig;
o Onplezierig;

o Zeer onplezierig.

Het management van een organisatie is verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de
organisatie, en moet daarom onder meer duidelijk zijn over de waarden en normen die belangrijk
worden gevonden. De afgesproken waarden bij BA&PI zijn de volgende: openheid; eerlijkheid;
respect; gedrevenheid; perfectionisme; creativiteit; en pragmatisme.

16 Kunt u aangeven in welke mate er binnen
BA&PI gewerkt wordt in overeenstemming
met de afgesproken waarden?

1 = Zeer hoog;
2 = Hoog;
3 = Niet hoog en niet laag;
4 = Laag;

5 = Zeer laag.

1 2 3 4 5

openheid

eerlijkheid

respect

gedrevenheid

perfectionisme

creativiteit

pragmatisme

17 Binnen een flexibele organisatie is een goede communicatie erg van belang.
Bent u tevreden over de manier van communiceren van het management team bij BA&PI?

o Zeer tevreden;
o Tevreden;
o Niet tevreden en niet ontevreden;
o Ontevreden;
o Zeer ontevreden.

18 Bij een flexibele organisatie is de mate van vertrouwen in de relaties van het netwerk van belang.
Dit vertrouwen heeft te maken met de verwachtingen en de wil van de medewerkers om te investeren
in het netwerk.
Hoeveel vertrouwen bestaat er volgens u binnen BA&PI?

o Zeer veel;
o Veel;
o Niet veel en niet weinig;
o Weinig;
o Zeer weinig.
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Checklist verandering

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

Bij het opstellen van een verandertraject is het van belang hoe de organisatie gewend is om te
veranderen.

19 Elke organisatie heeft op enigerlei wijze te maken met verandering. Zo wordt in elke organisatie
bij voortduring en in meer of mindere mate geleerd, wat maakt dat die organisatie verandert. Zo'n
verandering kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Ten eerste kan er continu aandacht zijn, men spreekt dan van een continu veranderproces. In plaats
daarvan kan een organisatie ervoor kiezen om incrementeel te veranderen, dat wil zeggen via kleine

stapjes. Verder kan ook besloten worden tot een zogeheten episodische verandering, wat inhoudt dat
de organisatie wordt veranderd in één of meerdere relatief grote stappen.

Hoe vonden veranderingen binnen BA&PI in het verleden plaats?
o Via een continu veranderproces;

o Stapje voor stapje (incrementeel);

o Zo nu en dan een grote stap (episodisch);
o Anders, namelijk: .

o Er zijn mij geen veranderingen bekend (ga verder bij vraag 22).

20 Veranderingen kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Een eerste mogelijkheid
is een participatieve betrokkenheid. Hierbij hebben de medewerkers invloed op de verandering en het
veranderingsproces. Een andere situatie ontstaat als de veranderingen van bovenaf opgelegd worden.
Men spreekt dan van een directieve verandering.

Hoe kwamen veranderingen binnen BA&PI in het verleden tot stand?
o Medewerkers hadden invloed (participatief);

o De veranderingen werden van bovenaf opgelegd (directief);
o Anders, namelijk: .

21 In welke mate hebben volgens u de veranderingen binnen BA&PI tot een goed resultaat geleid?

o Zeer hoog;
o Hoog;
o Niet hoog en niet laag;

o Laag;
o Zeer laag.

22 Hoe zou u in de toekomst een verandertraject wensen?
o Via een continu veranderproces;
o Stapje voor stapje (incrementeel);
o Zo nu en dan een grote stap (episodisch);
o Anders, namelijk: .

23 Wat zou u wensen met betrekking tot de betrokkenheid bij de vormgeving van een toekomstige
verandering?

o Medewerkers hebben invloed (participatief);
o De veranderingen worden van bovenaf opgelegd (directief);
o Anders, namelijk: .

Bedankt voor het invullen van deze checklist.
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BIJLAGE D - Overzicht antwoorddata checklist

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Het volgende overzicht toont alle antwoorddata van de checklist behorende bij de semi
gestructureerde interviews tijdens de diagnosefase:

Vraag Omschrijving MTI MT2 MT3 MWI MW2 MW3 MW4 Mod
1. functie 1 1 1 4 4 3 2&3 Nvt

2. aantal dienstjaren 7 9 11 6 2 2 1 Nvt

3. betrokken missie & visie 1 1 1 2 2 1 2 Nvt
4. doordringbaarheid 3 2 4 4 3 4 4 4

5. hiërarchisch managem. 4 3 4 2 4 3 5 4

6. communicatielijnen 4 4 4 4 4 3 4 4

7. specialisatie taken 2 4 3 2 4 4 2 -
8. standaardisatie werk 3 4 5 4 2 2 3 -
9. kennisverwerving 2 3 4 2 4 2 3 2

10. besluitvorming 4 4 3 5 4 4 2 4

11. verantwoordelijkheid 2 1 2 2 4 3 2 2

12. aangeven complexiteit 3 2 3 3 2 2 3 3

13. stabiliteit / flexibiliteit 2 1 3 2 0 -1 2,5 Nvt
14. interne / externe focus -2 -1 1 -3 -2 -1 -2 Nvt
15. plezierig werk 3 2 2 2 2 2 2 2

16.a openheid 2 2 4 4 2 2 2 2

16.b eerlijkheid 2 1 3 2 3 2 2 2

16.c respect 2 1 2 2 2 2 2 2

16.d gedrevenheid 1 3 2 4 4 3 1 -
16.e perfectionisme 4 2 3 4 2 4 4 4

16.f creativiteit 4 3 2 2 4 4 3 4

16.g pragmatisme 3 1 2 2 3 2 1 2

17. communicatie 5 4 5 5 4 4 5 5

18. vertrouwen 3 3 3 4 2 3 3 3

19. verandering verleden 3 3 3 3 3 3 3 3

20. betrokkenheid verleden 1 1 1 2 2 2 2 2

21. resultaten verandering 2 2 2 3 4 3 2 2

22. verandering toekomst 3 2 1 2 2 1 2 2

23. betrokkenheid toekomst 1 1 1 1 1 1 1 1

Legenda

Vraag

Omschrijving
MT 1 Um 3

MW 1 Um 4

Mod
Nvt

Gew

Nummer van vraag uit checklist
Omschrijving van vraag uit checklist
Antwoorddata van ondervraagde leden van het managementteam
Antwoorddata van ondervraagde medewerkers
Modus van antwoordverdeling

Een modus is hier niet van toepassing
Antwoorddata gewenste situatie
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Het volgende overzicht toont alle antwoorddata van de cultuurprofielen behorende bij de
aanvullende interviews tijdens de diagnosefase:

Overzicht huidige situatie

Cultuurtype MTI MT2 MT3 MWI MW2 MW3 MW4 Modus

Hiërarchische cultuur 4 3 4 3 3 3 2 3

Familie cultuur 3 3 3 4 3 3 1 3

Adhocratie cultuur 4 2 1 2 2 2 2 2

Markt cultuur 2 3 1 2 1 1 1 1

Overzicht gewenste situatie

Cultuurtype MTI MT2 MT3 MWI MW2 MW3 MW4 Modus

Hiërarchische cultuur 2 2 1 2 2 1 2 2

Familie cultuur 4 3 2 3 4 3 3 3

Adhocratie cultuur 3 3 4 4 4 4 5 4

Markt cultuur 4 4 3 3 5 3 3 3

Uitgebreidere weergave antwoorddata

Om alle antwoorddata duidelijker in beeld te brengen, is per dimensie een overzicht gemaakt. In dit
overzicht staan de volgende onderdelen puntsgewijs beschreven:

• de vraag;
• de antwoordmogelijkheden;
• een numerieke antwoordverdeling;

• een grafische antwoordverdeling;
• een beknopte analyse van de antwoordverdeling.

Dit bestand is terug te vinden op de CD-rom die bijgevoegd is bij het eindverslag. De titel van dit
Microsoft Powerpoint-bestand is 'Resultaten vragenlijst diagnosefase'.
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BIJLAGE E - Delta-analyse antwoorddata

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Vraag Omschrijving Huidig Gewenst Delta
1. functie Nvt Nvt -

2. aantal dienstjaren Nvt Nvt -

3. betrokken missie & visie Nvt Nvt -
4. doordringbaarheid 4 2 2

5. hiërarchisch management 4 3 1

6. communicatielijnen 4 4 0

7. specialisatie taken 3 1 2

8. standaardisatie werk 3 2 1

9. kennisverwerving 2 1 1

10. besluitvorming 4 2 2

11. verantwoordelijkheid 2 2 0

12. aangeven complexiteit 3 Nvt -

13. stabiliteit / flexibiliteit 2 3 1

14. interne / externe focus -2 4 6
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BIJLAGE F - Overzicht aandachtspunten bij tests

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Het volgende formulier is gebruikt bij de verschillende tests tijdens de ontwerpfase van het
onderzoek:

Evaluatieformulier

Dit evaluatieformulier is onderdeel van mijn afstudeeronderzoek, en behoort bij de verschillende
tests van het ontwerp. Kunt u na afloop van de test, de volgende vragen beantwoorden? Aan de
hand van uw feedback kan het ontwerp vervolgens nog verder verbeterd worden.

Alvast bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

Vraag 1
Wat vindt u van de lay-out van het ontwerp? Heeft u tips om de lay-out te verbeteren?

Vraag 2
Is het doel van het ontwerp duidelijk? Heeft u tips om dit doel duidelijker te maken?

Vraag 3
Zijn alle onderdelen van het ontwerp duidelijk beschreven? Heeft u tips om deze duidelijkheid te
vergroten?

Vraag 4
Vindt u dat er voldoende uitleg staat bij het ontwerp? Bij welke vragen vindt u dat het duidelijker
kan?

Vraag 5
Vindt u het ontwerp gebruiksvriendelijk? Heeft u tips om de gebruiksvriendelijkheid te
vergroten?

Vraag 6

Heeft u verder nog op- of aanmerkingen met betrekking tot het ontwerp?
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BIJLAGE G - Overzicht practices BA&PI

CONSULTING t ICT I OUTSOURCING

Een practice is een groep medewerkers die eenmaal per maand samenkomt met betrekking tot een
specifiek vakinhoudelijk onderwerp. De volgende practices maakten op 1 januari 2008 onderdeel uit
van Ordina BA&PI, waarbij dit overzicht in alfabetische volgorde is weergegeven:

Practices

• Besturing
• Business vitality
• Change management
• Deployment management
• Enterprise Content Management

• Enterprise archi tecture

• Hypotheken
• Informatie- en gegevensarchitectuur

• Lean 6 sigma
• Procesarchitectuur

• Procesontwerp
• Process execution and control

• Process maturity

Bron: Ordina presentatie 'Overzicht indeling practices BA&PI 2007', 2007.
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BIJLAGE H - Overzicht markets BA&PI

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Onderstaand is een overzicht, in alfabetische volgorde, te zien van de verschillende markets die op 1
januari 2008 deel uitmaakten van Ordina BA&PI.

Markets

• ABN Amro
• Belastingdienst

• Energiemarkt
• Handhaving & Veiligheid

• ING
• KPN Telecom

• Rabobank
• Verkeer & Waterstaat

• Werk & Inkomen

Bron: Ordina presentatie 'Overzicht indeling practices BA&PI 2007', 2007.
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BIJLAGE I - Eerste opzet repository

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

In de eerste opzet van het repository zijn de belangrijkste begrippen weergegeven met betrekking tot
het Chaos- & Complexiteitsdenken. Daarnaast zijn ook de belangrijkste begrippen omtrent dialoog in
dit overzicht terug te vinden:

Overzicht van begrippen behorende bij Chaos- en Complexiteitsdenken

• Een chaordische onderneming
Dit is een benaming voor een onderneming waarbij 'chaos' als 'orde' tegelijkertijd voorkomen.
Chaordische systemen hebben de volgende vijf opvallende eigenschappen: bewustzijn,
verbondenheid, onbepaaldheid, verval en verrassing.

• Bewustzijn (1)

Dit zijn de ideeën, niet de materiële uitwerkingen ervan, die de basis vormen van de
werkelijkheid. Niet haar uiterlijke gestalte, maar haar innerlijke potentie vormt de kern van een
organisatie als chaordisch systeem. De metafoor van een denkend organisme dringt zich op.
Bedrijven kunnen zich, onafhankelijk van hun fysieke verschijningsvorm, verder ontwikkelen
naar steeds diepere niveaus van bewustzijn.

• Verbondenheid (2)
Niets kan los van het geheel bestaan. Chaordische systemen vormen onderdeel van steeds grotere
gehelen in een inclusieve 'holarchie', tot in het oneindige. De wereld valt niet betekenisvol te
doorgronden in termen van hiërarchieën of dichotomieën.

• Onbepaaldheid (3)
De wereld is zo complex, dat elk verband tussen oorzaak en gevolg onvoldoende of onduidelijk is.
Elke gevonden koppeling tussen oorzaak en gevolg is per definitie partieel. Daarom zullen
Chaordische systemen nooit volledig beschrijfbaar of verklaarbaar zijn. Voorspellen is alleen op
heel korte termijn mogelijk; de toekomst valt niet met zekerheid te kennen.

• Verval (4)
Uiteenvallen is de normaalste zaak van de wereld bij chaordische systemen, evenals het daarna
weer in elkaar passen in een geheel nieuwe combinatie. Uit de chaos wordt steeds weer een
nieuwe ordening geboren. Chaordische systemen kennen een levenscyclus: ze worden geboren,
groeien en ontwikkelen zich. Zonder potentie van binnenuit zullen zij echter na verloop van tijd
desintegreren en uit elkaar vallen. Met behulp van hun innerlijke potentie kunnen zij zichzelf
evenwel transformeren en op een hoger niveau van complexiteit gaan functioneren. Chaordische
systemen zijn van nature'auto-transformatief'.

• Verrassing / Ontstijgen (5)
Een organisatie als geheel heeft unieke eigenschappen die afwezig zijn in de samenstellende
delen, maar die uit interactie van de delen voortkomen. Nieuwe combinaties of bundelingen van
chaordische systemen kunnen als geheel volledig nieuwe eigenschappen ontwikkelen zonder
hulp van buitenaf. Deze eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat het systeem ontsnapt aan de
chaos en naar een hoger niveau van complexiteit springt.

• Een holon
Iets dat tegelijkertijd zelf een geheel vormt, én onderdeel is van een nog groter geheel. Een holon
bestaat uit vier verschillende facetten, te weten een intentioneel domein (intern/individu), een
gedragsdomein (extern/individu), een cultureel domein (intern/collectief), en een sociaal domein
(extern/collectief).

• Een bifurcatiepunt
Het punt van faseovergang van de ene toestand naar een andere toestand met een hoger
complexiteitsniveau. Het zijn dus momenten waarop veranderingen zich voordoen.

Afstudeeronderzoek - E.A.]. van Oosten 19



Bijlagen eind rapportage CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

• Emergent gedrag
Het spontaan ontstaan van collectief gedrag (cultuur) zonder opdracht of andere vorm van
bewuste coördinatie.

• Een attractor
Een attractor of systeemaantrekker is een soort magneet, die een holon naar zich toetrekt en
'verplicht' bepaald gedrag te vertonen. Deze attractors of omstandigheden bevorderen bepaalde
gedragingen en beperken andere. Een voorbeeld hiervan is een bestaande bedrijfscultuur, of
ingesleten gewoonten.

Overzicht van begrippen horende bij dialoog

• Een publieke reflectie
Dit is het uitspreken van persoonlijke gedachten, op het moment dat men ze heeft.

• Het doorvragen
Dit is het open en onbevooroordeeld bevragen van de ander, op zoek naar betekenissen achter het
denken. In het dagelijkse leven trekt iedereen voortdurend conclusies, die men vervolgens aan
anderen presenteert (het geven van een mening). In de dialoog gaat men op zoek naar de data die
ten grondslag liggen aan die conclusie. Om het proces van het komen tot een conclusie duidelijk
te maken, kan men gebruikmaken van de 'denk-ladder', die bestaat uit: observeren, interpreteren,
filteren en concluderen. In een dialoog is het de bedoeling om de stappen in het denkproces meer
expliciet te maken, en eventuele filters en aannames ter discussie te stellen.

• Een standpunt uitspreken
Dit is het presenteren van een persoonlijke 'denk-ladder' aan de groep. Na het openstellen aan
anderen, kan men elkaar bevragen om zo de individuele aannames te toetsen.

• Een TOOT
TOOT is een afkorting van de term 'Time Out Of Time', wat ook wel een groepsreflectie word t
genoemd. Het is een mechanisme dat gebruikt kan worden om systematisch terug te kijken op
wat gebeurd is tijdens een conversatie.

• Een Olifant
Dit is een onderwerp waar normaal niet over gesproken wordt, een soort van een taboe. Een
Olifant kan bijvoorbeeld een bepaald persoon zijn, een controversiële beslissing, of een ander
hekel punt in de organisatie.

• Een Karper, een Haai en een Dolfijn
Dit zijn metaforen voor gedragsrollen die personen aan kunnen nemen in hun interactie met
anderen. De Karper is een goedaardige vis, met als primaire strategie 'vermijden'. Een Karper zal
zich proberen te verzoenen met anderen, en zal daarvoor concessies doen en compromissen
siui ten, vaak in zi jn eigen nadeel. Een Haai heeft als primaire strategie' aanvallen'. Een Haai is een
voortreffelijke politicus, wil altijd winnen en gelijk hebben, is sterk gericht op positie en status in
de hiërarchie, en koestert formele regels en regelingen. Een Dolfijn heeft een uiteindelijk doel voor
ogen, en past zijn strategie simpelweg aan op de omstandigheden. Dolfijnen vinden het heerlijk
om te winnen, maar het is niet noodzakelijk, zeker niet als dat betekent dat de ander verliest.
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BIJLAGE J - Protocol behorende bij dialoog

CONSUlTING I IeT I OUTSOURCING

In dit protocol staan relevante aspecten omtrent een dialoog beschreven. De volgende onderdelen zijn
in dit protocol puntsgewijs beschreven:

1. Een overzicht van alle aandachtspunten ter voorbereiding op een dialoog.
2. Een overzicht van alle spelregels behorende bij een dialoog.
3. En tenslotte een overzicht van de verschillende dialoogrondes.

PROTOCOL DIALOOG

1. Voorbereiding op een dialoog

Het deelnemen aan een dialoog vereist enige voorbereiding. De aandachtspunten behorende bij deze
voorbereiding staan hieronder puntsgewijs weergegeven.

Aandachtspunten:

• Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de beginselen van het Chaos- en
Complexiteitsdenken. Dit kan door middel van een workshop, waarbij alle relevante begrippen
worden behandeld. Enkele voorbeelden van begrippen die bekend worden verondersteld: de
kenmerken van een chaordische onderneming, een holon, een bifurcatiepunt, een attractor en
emergent gedrag. Een korte beschrijving van deze begrippen is te vinden in bijlage 1.

• Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de basisprincipes van een dialoog. Dit kan door
middel van een workshop, waarbij deze principes nader worden toegelicht en in groepsverband
geoefend. Enkele voorbeelden van begrippen die bekend worden verondersteld: de publieke
reflectie, het doorvragen, een standpunt uitspreken, een TOOT, een Olifant, een Karper, een Haai
en een Dolfijn. Een korte beschrijving van deze begrippen is te vinden in bijlage 1.

• Voorafgaande aan een dialoogsessie dient er een diaJoogleider gekozen te worden. De
dialoogleider is iemand uit de groep deelnemers, en deze rol kan na een gehouden dialoogsessie
eventueel wisselen van persoon. Deze persoon plant een datum voor de dialoogsessie in, waarop
alle deelnemers aanwezig kunnen zijn. Daarnaast dient de dialoogleider tijdens de dialoogsessie
alle regels in het oog te houden, en in te grijpen wanneer deze overtreden worden.

• De locatie van een dialoogsessie dient groot genoeg te zijn voor het aantal deelnemers. Daarnaast
is er ook een speciale indeling van de zaal, aangezien alle stoelen in een cirkel moeten staan.
Indien alle deelnemers spreken in de richting van het centrum, dan zullen gedeelde normen en
waarden eerder ontwikkeld worden.

• Voorafgaande aan een dialoogsessie dient de tijdsindeling bekend gemaakt te worden. In dit
overzicht staan de verschillende dialoogrondes weergegeven, met de daarvoor ingeplande
tijdsduur van elke stap. Als de tijd voorbij is, dan dient er gestopt te worden met de
desbetreffende ronde, ongeacht of alles afgerond is.

• De dialoogleider selecteert voorafgaande aan een dialoogsessie een onderwerp dat speelt in de
organisatie. Dit onderwerp dient vooraf gecommuniceerd te worden aan alle deelnemers, zodat
iedereen hier alvast over na kan denken.
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2. Spelregels bij een dialoog

De dialoog is een vorm van communicatie waarbij dieper luisteren en respectvol begrijpen van elkaars
opvattingen op de voorgrond staat, om op die manier gedeelde normen en waarden te ontwikkelen.
Het gedrag van een Dolfijn komt het beste overeen met het gewenste gedrag van een deelnemer aan
een dialoog. De volgende spelregels horen bij een dialoogsessie:

Spelregels:

• Iedereen die betrokken is bij de dialoogsessie, dient zowel de workshop 'Chaos- en
Complexiteitsdenken' als de workshop 'dialoog' gevolgd te hebben.

• Alle deelnemers dienen zich tijdens het spreken te richten tegen de groep, in plaats van tegen een
persoon. Vragen en statements die gericht zijn tegen de groep nodigen namelijk participatie uit.

• Alle deelnemers dienen alleen het woord te nemen, als men denkt echt iets toe te kunnen voegen.
Een beweegreden kan komen vanuit iemand zelf, maar ook vanuit de groep, als deze daardoor
verder geholpen kan worden.

• Spreek de waarheid, dat wil zeggen wat voor jou als waarheid geldt. Laat geen dingen weg en
voeg geen dingen toe. Wees eerlijk naar jezelf toe.

• Probeer je tijdens het spreken zoveel mogelijk te beperken tot feiten. Hiermee voorkom je in veel
gevallen een discussie.

• Het is mogelijk om een 'talking stick' te gebruiken tijdens een dialoogsessie. Alle deelnemers
mogen in dit geval alleen het woord nemen als ze in het bezit zijn van deze stick. Het gebruik
hiervan voorkomt dat verschillende deelnemers door elkaar heen gaan praten.

• Elke deelnemer kan maar op twee manieren aan het woord komen: door voorspraak of door
navraag. Voorspraak betekent dat je zegt wat je denkt, dat je spreekt vanuit je eigen gezichtspunt.
Navraag betekent dat je op zoek bent naar iets wat je nog niet weet, naar iets wat je nog niet
begrijpt, of dat je probeert te ontdekken waarom andere deelnemers bepaalde dingen zien vanuit
hun gezichtspunt.

• Ga voorbij aan de innerlijke behoefte om te streven naar één specifieke uitkomst. Een dialoog is
geen convergente discussie. Alle deelnemers dienen dan ook onderlinge verschillen te
respecteren.

• Toon respect tegenover alle sprekers. Luister naar een ieder alsof het jezelf betreft.
• Het is belangrijk om te luisteren zonder weerstand. Het doel van een dialoog is om ieders

gezichtsveld te verbreden, doordat iedereen zich open stelt en luistert naar wat anderen te zeggen
hebben. Op het moment dat je een sterke negatieve reactie voelt opkomen tegen iets dat gezegd
wordt, las dan voor jezelf een pauze in. Tel bijvoorbeeld even tot 10.

• Rol en status zijn niet belangrijk tijdens een dialoog, iedereen is gelijkwaardig.
• Indien deelnemers toch proberen te komen tot een eenduidige oplossing of een conclusie, dan is

het de taak van de dialoogleider om in te grijpen.
• Een dialoog kent een lage snelheid van converseren, met soms zelfs een stilte tussen verschillende

sprekers. Een groep kan er eventueel voor kiezen om een moment van stilte als norm in te stellen.
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3. Opzet van een dialoog

Een dialoogsessie bestaat uit een drietal rondes. De opzet van deze rondes staat hieronder
weergegeven:

Check-in

• Alle deelnemers wordt gevraagd naar gedachten, acties of ervaringen sinds de vorige
dialoogsessie. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de verwachtingen voor de komende sessie.

• De dialoogleider geeft vervolgens een korte inleiding over het onderwerp wat centraal staat in de
desbetreffende dialoogsessie.

• De dialoogleider herhaalt het doel van een dialoogsessie: het doel is niet om het komen tot een
eenduidige beslissing of oplossing, maar het beter leren begrijpen van elkaars inzichten.
Daarnaast dienen ook de spelregels behorende bij een dialoog kort herhaald te worden.

• De dialoogleider geeft aan dat iedereen de kans krijgt om zijn eigen inzichten met betrekking tot
het onderwerp te vertellen. De dialoogleider geeft daarna aan wie hiermee mag beginnen.

Dialoog

• Iedereen heeft nu de mogelijkheid om te spreken over het onderwerp. Men mag hierbij niet
inhoudelijk op elkaar reageren, totdat iedereen de kans heeft gehad om op zijn minst eenmaal te
spreken.

• Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er nog beschikbaar is nadat iedereen aan bod is gekomen,
stelt de dialoogleider de sessie open voor opmerkingen.

• Tenslotte krijgen alle deelnemers de gelegenheid om alle sprekers te bevragen naar de
achterliggende aannames die geleid hebben tot hun opmerkingen over het onderwerp.

Check-out

• Aan het einde van de dialoogsessie wordt er tien tot vijftien minuten ingeruimd voor reflectie en
het verzamelen van ieders belangrijkste bevindingen. Deze reflectie kan opgedeeld worden in
twee delen, namelijk bevindingen over de inhoud, en over het proces:

• Reflectie op de inhoud heeft betrekking op alle belangrijke thema's, ideeën, vragen of nieuwe
inzichten die tijdens de afgelopen dialoogsessie naar boven zijn gekomen.

• Reflectie op het proces heeft onder andere betrekking op de samenwerking binnen de groep, de
snelheid van de dialoog, of waar de groep de volgende keer meer aandacht aan zou moeten
besteden.

• De dialoogleider zorgt ervoor dat alle bevindingen na afloop van de dialoogsessie naar iedereen
teruggekoppeld worden.
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BIJLAGE K - Screenshots van meetinstrument
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Om een beeld te krijgen van de vormgeving van het meetinstrument, zijn hieronder enkele
screenshots weergegeven:

~Ie<t""'''''''''''''''' __ """'"'" qn. _ï-"
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~. ~i\ ~:1.~~A:?-~tt..v 1 Or~ i~ ;< Over dit. 7

Tabblad 2: Inleidende vragen
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•
l!.lllMtrd ~ Beeld [nvoegen ~ Q;tra Dtta ïenster

-l >6OI~.J:"'.l~ ~~~-./ -(W.

Dn fi,

l\Ionitol" instl"ument

~ ·..olg~ndt: vrag~n ho!bbl!:n \>!;tM!:lO:1ng op d~ hujdlg~orgolnlsatll!$lructuur VAn BA&'PI.

Kunt ti bil el"Q vraag aangeven welk antwoord het~e pa-st biJ uw hUIdige we.r}(snu4tle?

U dient hierbij te antwoorden vanuit uw etgen situatie KIe5 dus het antwoord d ... t het beste bij uw gevoe..l f"'-st

U dient 41I1wocrd te go!ven In dl!'gekleurde velden, door mlddtl von netlnvulkn van hel dJft:r '1' in do! dOOT u gekozen cel.

Horizontale tukspec1allsatle he!:ft betrelling op het untal verschmende dl!el.t.u.e.n waaruit het werk bestaat

& kAn onderscheid gt:mukt worden tussen sp«laHstische o!n gener&J..btischo! tann

Indlo!n uw werk vl!'I!:l gent:Tallsttsche laun bevat, d1J,5 als ti we.rkeen grote verscheide:nheld aan taken ktnl, dan dient u hier een hoge score in Ie vullen

In wel~ mate ls uw wuk general1stlsch van opbouw' Laag Ge:middeld Hoog

Vertlcale tukspeclaHsatie heeft belrekJung op de hoeveelhe.ld controle. die. e.r op het .....erk lJl'

Er kan onderscheid gemaakt wOTden tu$$l!n wul<. met veel of 'Weinig 1I!:1gen ugg~hap

Indien u t1lden!l uw 'Werk. v~l vrl.Jheid krijgt en er weinig controle Is, dan dient u hier~ hoge score: In te vullen

Lug Gemiddeld Hoog

v., In. LI---'IL--'-----L_'---'---'_-'--'-I--,I

In welke mate heeft u .uggenschap over uw werk'

[
::I

1,-

Tabblad 3: Organisatiestructuur

•
l!l &estand ~ Bed; trwoeven ~ qtrll Dlta '!ercster l:;tetI

-l ..J ~..J ~ ~ ~ <Jo';' <l'lo • ./ - '" •. & I: -11 ~I D ~ '111

CIS '"

Tvp&f'r'

l\lonitor instrument

De volgende vrage.n hebbe:n be:tn!:k.kmg op de huicUge organlsatiecuJtuur van BA&Pl

Kunt u bil elke vru.g ungeven welke antwoordvud.ehng het ~teput bil uw werk5îtuat1e'

Elke vrug bestaat uit V1e-r ve-rschlllende ultsprau;n

U die-nt 100 punten Ie ve-rde-Ien oVl!:rdeu stelUnge.n. a..fha.nkeliJk van de mate waann elke Uitspraak paS! bij uw organ1satle.

\'rH~l

DOlLwlóOlIel;ell,merl:.en A

De OJ"ganlUtte heeft een zeer persoonlJjk kAn.kter.~ heoeft veel weg van een grote familie

De mensen lij~n veel met elkAar gemeen te hebbe:n

De organiUtle i!l zeer dynamisch en er heerst een echteondernemlng5gee5t

De mensen :J n bereid hun nà uit te 6tekt-n e-n ri!lico's te neme-n

c
De o.rganlM.tle is sterk resultaatgericht Het werk at tien te krijgen 1$ de grootste LOrg

De mensen :dIn eT'li:.com~t1t1eten ertcht op het boeun van resultaten

o
De organl"'t1e 15 strak geleid en getructureerd

Formele- proced~ bepalen 10 het algemeen wat de rnengen doen

\·r....~~

D~ le ••ü.ll; ",ut ,h· or~oUl.ifolhe A

De leiding van de organisatle gedra4gt dch in hel Algemeen als

mentor, fadllte:e:rt en "tlmule:ert

De leidtng van de orgAnisatie spreidt In het 4Ig.m~ondunemlng51ust ten toon,

evenals vernleuwinll:~e.z:indhetden rilricobere:idheid

De Ie:lding ...an de organisatJege:e:ft in het algeme:e:n blljk van

C e:e:n no-nonsense Instelling. agres-s1viteit en r~ultutgerichtheid

De leiding van de organ1satie geeft in het aJgemee.n bUlk van toöTdlne~nden

o OT241\isert:nd 2edrag en mukt de Indruk van een soepel dra4..lende, efficiënte machinerie

TOI...l1 rt' \Hltrlr

~
k \·r.u(.~

f,.,.., .......,.)."••"',."•••,
H 4 .. Hl Introc1Jctie I UWIICrIC1 L

I IDe managementstijl VfJ\ de organisatie wordt gekenmerkt door

--A-\.Or~~~:"7~~~7~=~~ ~I I",

Tabblad 4: Organisatiecultuur
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~fiestand ~ BeetQ {rlYoeoIn ~ Eê:'. DAt- ïeMer

. ...lJWJ..JcJ ... -::'UIl..;. -I")·
D59 ~

t-.lonitor instrument

• la • B I 2

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

De volgende vragen hebben ~trekk.lngop het huidige organisatieklimaat van BAlkPI

Kunt u bil elke vrug ungev~welk antwoord het beste p&6t bij uw huidige wtrktlnuatle?

U dient antwoord te geven In de gekleurde velden, door middel van ~t Invullen van het cijfer '1' In de door IJ gd:oun cel

I ,...~1 ~t IJ tev~en over tk huidige strategie van BMPP

Ontevreden Gemiddeld Tm";'n I
Vul In I I

I

"r.us'::: ~nt IJ tevreden over d.t- hUldlge orgal'UMtlestTUetuur bmnen BA&:PT?

Ontevreden Gemiddeld Tm,d,n I
Vulln I I

I

\'ru;" Bent u te'~rl!dll!:n DVl!!;r de huidjge org4n1saU~ltuurbinnen BAMI?

Ontevreden Gt:mlddl!ld T,v"';,n I
VullCl. I I

I

Yrug" Bent u tevreden Dv'!;r de hUidige prestatle-lndJc4tonn binnen BA&:Pr?

Ontevreden Gerrudddd Tm,d,n I
Vul In: I I

I ''''S' Hoe p'Ululgvlnd u h.. om bil BA&PI "w""-n'

OrT1e2:ljrlg I Gf!mlddeld PI"I"'g I
I I I I ""'--

_1iliiii'.O", "'~~_t_'" "'"'-- J~

Tabblad 5: Organisatieklimaat

•
~ llestand ~ken Betij, tnvoe9t'n ~ E~a Dit. ïenster ~

. ..J ... 'O..J; -cJ.>l '::' ll. J, ..;. ~ • ./ . f" IC- ~l U
F57 ti.

t-.lonitor inshumenl

On-nadlt ..l~t.t

lsro.·1l? hUh11gll? meting I

Vru 1 Nu.m

Vrug2 ~ftld

Vn.<\.R 3 Aantal aar we:rwam

VTaa~ 4 Huidljl;t prac:t1~

Vraag 5 IOpdrac:ht

Vr&1l 7 5vners:.ie pract.lce

Vu. 9 Synergie mnket

Org"llisa Ilo?struo'ftltlr

Vraag 1 Horlzont.. le tuksp!C1a.l1satll!

Vrull. 2 Verticale t ....1cspedaHsatie

Vrug 3 Ge-dragsformallMtle

Vraag 4 Training VaArdigheden

Vra"ll: 5 Normen en wu.rden

Vraag 6 Groep!T1ng '9an prActl~

Vr"all. 7 Groettt v"n prac:tlCC!l

Vuag'3 Controle van r~.lltaten

Vrus:, 10 Ve.rbJndlnll:smtddelen

Vraag 11 ~ntr"H$4tie

Vraall. 13 Hl~nrchisch manall.ement

>'()yemcht~.Ir-----J~

Tabblad 6: Overzicht antwoorddata
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BIJLAGE L - Gebruikshandleiding behorende bij meetinstrument

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

In deze gebruikshandleiding staan de belangrijkste aandachtspunten beschreven, voor het gebruiken
van het meetinstrument. Deze handleiding is geschreven voor de gebruikers van het instrument.

GEBRUIKSHANDLEIDING

In deze handleiding staan alle relevante aspecten beschreven, die van belang zijn voor het invullen en
gebruiken van dit meetinstrument.

Hoe dien ik dit instrument te gebruiken?
• Het instrument bestaat uit zes verschillende tabbladen. Op vier van deze tabbladen staan vragen

met betrekking tot de volgende onderwerpen: inleiding, structuur, cultuur en klimaat.
• Al deze vragen hebben betrekking op de huidige situatie binnen BA&PI. U dient antwoord te

geven vanuit uw eigen situatie. Kies dus het antwoord dat het beste bij uw gevoel past.
• Bij elke vraag staat een korte uitleg weergegeven. Tevens is er een voorbeeld gegeven hoe de

vraag ingevuld dient te worden.
• De vragen bij het onderdeel 'inleiding' hebben betrekking op uw persoonlijke achtergrond. U

dient hier antwoord te geven in de gekleurde velden, door middel van een pull down
keuzemenu.

• De vragen bij het onderdeel'organisatiestructuur' hebben betrekking op de huidige structuur
binnen BA&PI. U dient hier antwoord te geven in de gekleurde velden, door middel van het
invullen van het cijfer 'I' in de door u gekozen cel.

• De vragen bij het onderdeel 'organisatiecultuur' hebben betrekking op de huidige cultuur binnen
BA&PI. Elke vraag bestaat uit vier verschillende uitspraken. U dient 100 punten te verdelen over
deze stellingen, afhankelijk van de mate waarin volgens u elke uitspraak past bij BA&PI.

• De vragen bij het onderdeel 'organisatieklimaat' hebben betrekking op het huidige klimaat
binnen BA&PI. U dient hier antwoord te geven in de gekleurde velden, door middel van het
invullen van het cijfer T in de door u gekozen cel.

• Op het laatste tabblad is een overzicht van al uw antwoorden te vinden. U kunt hier controleren
of alle vragen juist zijn ingevuld.

• Indien alle vragen ingevuld zijn, dient u het bestand op te slaan. Vervolgens dient u het bestand
op te sturen aan de beheerder van het instrument.

Hoe worden de resultaten van dit meetinstrument gebruikt?
• De beheerder van het instrument verwerkt alle antwoorddata.
• Na de verwerking van alle antwoorddata, zal het verwerkingsbestand aan u teruggestuurd

worden.
• In dit verwerkingsbestand zijn uw antwoorddata terug te vinden. Deze antwoorddata kunt u

daar vergelijken met uw scores uit voorgaande metingen.
• In dit verwerkingsbestand staan verder de antwoorddata van uw gehele practice vermeld. U kunt

hier zien hoe uw antwoorddata zich verhouden tot de antwoorden van uw practicegenoten.
• In dit verwerkingsbestand staan tenslotte ook de antwoorddata van BA&PI als geheel. U kunt

hier zien hoe uw antwoorddata zich verhouden tot de antwoorden van al uw collega's.
• De resultaten dienen als basis voor een dialoog, die binnen uw practice gevoerd zal worden.
• In het protocol voor een dialoog staat beschreven hoe dit verder in zijn werk gaat.
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BIJLAGE M - Onderhoudshandleiding behorende bij meetinstrument

In deze onderhoudshandleiding staan de belangrijkste aandachtspunten beschreven, voor het
aanpassen van het meetinstrument. Deze handleiding is geschreven voor de beheerder van het
instrument.

ONDERHOUDSHANDLEIDING

Inleiding
Deze onderhoudshandleiding is bestemd voor de beheerder van het meetinstrument. Een afbeelding

van dit meetinstrument is te zien in figuur 1.

~~IIeeld.~OprIM!!,EaVaottayeottert:t*'

Û lol ~.J ~ ... ":til Ilo ,,~- ./ "' .... t. , - ~l 11 Ü.) '"

AJ5 '"
A

...... - 10 • B J D. . -= • ~ d:l '!!1 % (l(Il ~ ..e.:

l\lonitor ins"t ..um~nt

Intro..1Hdiot

I,.. 2007 heten Û\'"dlNl BA&PI ~n lngnu",nd.eo"S"nlutiewllz;lglng mees~mukt De:ors.nl.Nttl! l-' gebnteld v.n eelI bustneuunll org~n.ulle

In d.e ncl>Ung van een net-Ul<.orz:<&nlSloUt De:~n voorde%e vu<llloCler~l.d.1de kl.utteTo van BA&Pi %lch In etn sl~dyn.unl.Mer

-ree:1vtld ~lnden Alf gevolg, hlUVlUl o:ma:nlrel'Ul k"'nten:a.:-h~.~op hun b:mt.b!n Fl~bûIk1ten ••npubuorhtld wl;rdt

d .... rbll ooi:. verwacht V.ln hun partners Door I'IUddtl '/dln etn nt\wuQtrul:'tU,ur ,,~.cht 8Adi<PI bettr ül'I duoe WVI' te kunnen '/oldotn

Wll B1I&Pi 1.Ich ...erderont ..... ll:k1!L.n tol eom ""o:'I:MVoil. flulbeleClO'tanI8oetle,d.. n:td.\ "run p"'~nd ver.~lnJ<:Ctopguet moo:len worJ.,n. w,u

l:ow"l ~k.tn1ng houdt met de Ol"g"nIHlintrUC'lulU. al, meI de o"!",nIHliKUltuur Htt doel VUl mlln ..btUd~pd~Acht1$ om ten lnlnunent te

Qnlwtrptn dAt deze vt~A~r1nsdltnt tu monltortl'lg V<ln dut ve~Ander1ng Dot hltTdOClfv'"~ ~ulutlUl dienen .. Is basIS vOO>"~ dI..Jooos.
....u~llI per p~"eua:geproken WOl'"dt over dt VQQI1.g..ng van de vtr~dUlllg

In dit" l-bnt..nd v.ndt u Hon~" "tTIIl" v.n hel monlto. Inlrtl"Un\tnt 0. "olgtnd!: onde.dek,n koInen hlotrbl) ....n bod

llnleldlns

l Org"nlU"eftnKT1JU~

J ers"nIHlJecWt\!ur

• Org..nl$,ltltkJlmut

5 Ov-tfZl<:hl.nt ......OCl.dn'I

VOCl~ "U.gUl of opmerhrlgUl ungundt dlt r:I'\Il:CW\5'trument kunt u t.e ltll':!n Uldt CQnIf.Cl mtl mil opnemen

MclvflUldehJugroel.

Ed .... ln ".n Ooet~

mwUl " .. n oosteneo~d!n.. nl

Figuur 1: Afbeelding van het meetinstrument

Onderhoudsaspecten

De volgende topics worden nader besproken:

1. De beveiliging van het instrument;
2. Het toevoegen of aanpassen van een vraag;

3. Het aanpassen van het overzicht;
4. De verwerking van de data.

1. De beveiliging van het instrument

De verschillende tabbladen zijn beveiligd, om ongewilde aanpassingen door derden te voorkomen.
Deze optie is aan te passen onder het kopje 'Extra', zoals weergegeven is in figuur 2. Het wachtwoord
waarmee de beveiliging opgeheven kan worden, is 'ordina'. Via dezelfde weg is het mogelijk om een
tabblad opnieuw te beveiligen.
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~Dgta Y'.enster tielp

~ 7J' d!=""It.n9· . F- i Hl I~ ~ Arial . 10---
Gegeelde werkruimte ...

-
Werl<map delen, . , C

'"""... 6,eveiliging ~ 11lg Beveiliging b,lad opheffen" . I
Qpties ... 1t,J ';;;-btull.ers ~oesta,~n om b;;-rei~'en te be\·'lerken.,

::: 'tW J!ierl<map beveiligen, ..

:§iJ Werl<map beveiligen en gelen...

Figuur 2: Het opheffen van de beveiliging

Echter niet alle cellen dienen beveiligd te zijn, aangezien er de mogelijkheid moet zijn om antwoord te

geven op de vragen van het instrument. Het deblokkeren van een cel gaat via het onderdeel

'CeJeigenschappen', dat door middel van de rechtermuisknop geselecteerd kan worden. Het

weghalen van het vinkje bij 'Geblokkeerd' op het tabblad 'Bescherming' zorgt ervoor dat het mogelijk

blijft om in de geselecteerde cel te schrijven, nadat het tabblad is beveiligd.

Getal I Uitlijning I lettertype I Rand I Patronen L~~~.~Eë.r.iiïi~9j I
~ ~b/okkeerd

r 'Lerborgen

Ij kunt cellen alleen blokkeren als U ook het blad beveiligt. Als U het blad wilt
beveiligen, kiest U de opdracht Beveliging in het menu Extra en kiest u
vervolgens de opdracht Blad beveligen, Een wachtwoord opgeven is optioneel.

OK Annuleren

Figuur 3: Het aanpassen van de ce/eigenschappen

2. Het toevoegen of aanpassen van een vraag

Na het opheffen van de beveiliging van een tabblad, kan er simpel een vraag toegevoegd of aangepast

worden. Let er bij het toevoegen van een nieuwe vraag op dat de cellen van het antwoordgebied

gedeblokkeerd zijn, zoals beschreven is in de voorgaande stap.

Bij sommige vragen kan het handig zijn om de uitleg behorende bij de vraag, op een ander niveau

weer te geven. Indien het instrument meerdere malen gebruikt is door een medewerker, zal namelijk

de verstrekte informatie niet meer nuttig zijn. In dat geval kan dit niveau weggeklikt worden, zodat

de vragenlijst qua omvang een stuk kleiner wordt. Het groeperen van een niveau kan door middel
van het onderdeel 'data', zoals te zien is in figuur 4.
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~ I!.enster Help

H 50(teren ... ~ Palatino linotype

fUter ~

Eormulier, '. I
5~btotalen., .

Va[ideren ... nstnlluent
Te!>st naar kolommen ...

Qverzicht ~ ..:;;: Detail" ~etbergen
-

~ Qraaitabel- en draaigraFiekrapport ... ...::: CIP.~ dll~. '{if'~r ge\"~n

Extero.e gegevens importeren ~ ..... §roeperen ...

liist ~ '" Groep opbeFFen ...

~ML ~ B,utoOverzicht

Figuur 4: Het aanbrengen van een niveau in de beschrijving van een vraag

Sommige vragen werken met een pull-down keuzemenu. Het aanpassen of toevoegen van een

antwoordmogelijkheid gaat door middel van een onzichtbaar tabblad. Het zichtbaar maken van dit

werkblad gaat door middel van het onderdeel 'Opmaak', zoals weergegeven is in figuur 5.

Opmaa~ I E2S,tra Dg,ta Venster Help

~ C~Jeigens(happen .. , Ctrl+l ~ .. ~~ HllD ~
BH ~

Kolom ~ C

I ~ad ~I [1aam wijzigen

AutoQpmaak, . , VerQ.ergen

~oorwaardelijke opmaak, . , I Ziçhtbaar maken ... I.
Opmaakpro[iel. ..

1
8,chtergrond ...

T~I-.I"I=

Figuur 5: Het zichtbaar maken van een verborgen tabblad

Op het verborgen tabblad zijn de overzichten te vinden van de verschillende pull-down menu's. Er

kan op eenvou.dige wijze een antwoordmogelijkheid toegevoegd worden; door de tekst van de

opsomming aan te passen of uit te breiden. Na deze aanpassing dient het geheel opgeslagen te
worden, via het onderdeel 'Invoegen', zoals te zien is in figuur 6.
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Invoegen I Opmaab E?S.tra D9.ta ~enster

W.erkblad I ~ ... ·IQ
§rafiek...

Symbool. .. C

.# f!,!nctie ...
vraag

.U··

~aam • Q,efiniëren ...

A[beelding • ~Iakk.en ...
v

Maken ...v

lem van loepassen, ..

a !"abel, ..

Figuur 6: Het definiëren van een pull-down keuzemenu

CONSUlTING I ICT I OUTSOURCING

Na het selecteren van de optie 'Definiëren' verschijnt het menu zoals dat te zien is in figuur 7. In de
werkmap zijn de verschillende puU-down menu's te zien, elk met een specifieke benaming. Zo is de
antwoordmogelijkheid bij de eerste vraag genaamd 'vraagLnamenlijst'. Indien een
antwoordmogelijkheid is toegevoegd aan deze lijst, dan dient het bereik aangepast te worden. Het
onderdeel 'verwijst naar' kan handmatig aangepast worden, of via het selecteren van de
desbetreffende cellen met de muis.

vraag 1

namenlijst

Abendroth, Frank

Al-Zabari, Wisam

Amelsfoort, Willem van

Argoubi, Boussra

Baardman, Eric

Banki, Jochem

Beek, Caroline van de

Beijer, Peter

Berenschot, Christian

Bloksma, Arjen

Bloois, Cees van

Naam bepalen

Namen in ~erl<rnap:

I'Iraag I_namenlijst

structuur'Iraa

'1raag2Jeeftijd
vraag3_contract
'Iraag4_werkzaam
'Iraag5yractice
vraag6_opdracht
'Iraag8_synergieyr actice
'Iraag9_synergie _market

V~rwijst naar:

I=Edwin!$B$3:$B$128

OK

Sluiten

loevoegen

~erwijderen

Figuur 7: De benaming en het bereik van een pull-down menu

Indien er een nieuwe vraag toegevoegd moet worden, waarbij men gebruik wil maken van een pull
down menu, dan dient er eerst een nieuwe lijst toegevoegd te worden. Dit kan via hetzelfde menu, dat
wil zeggen het menu zoals weergegeven in figuur 7.

Nadat de beschrijving van deze nieuwe vraag ook ingevoegd is op een tabblad van het instrument,
moet er een link aangemaakt te worden tussen de cel waarin geantwoord dient te worden, en de lijst
met antwoordmogelijkheden. Dit kan door in de cel te gaan staan waarin geantwoord moet worden,
en daar dezelfde handeling te verrichten zoals weergegeven in figuur 6. In dit geval krijg je het
overzicht te zien dat getoond wordt in figuur 8. Nadat het validatiecriterium 'Lijst' geselecteerd is,
dient de naam van de desbetreffende lijst ingevuld te worden, voorafgegaan door een '=' teken.

Afstudeeronderzoek - E.A.). van Oosten 31



Bijlagen eindrapportage CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

iegevensvahdatie T~

Validatiecriterium ------------------

loestaan:

ILiist

§.egeven:

Itussen

~on:

I=vraag I_namenlijst

f'7 ~ege cellen negeren

P" l,I.ervolgkeuzelijst in cel

r Qeze wijzigingen toepassen op alle andere cellen met dezelfde instellingen

Alles wissen I OK Annuleren

Figuur 8: Het koppelen van een lijst aan een antwoordcel

3. Het aanpassen van het overzicht

Indien er een nieuwe vraag toegevoegd is aan het instrument, dan dient tevens het overzicht

aangepast te worden. Dit kan op eenvoudige wijze, door daar de extra vraag handmatig toe te voegen.
Het leggen van een link tussen de antwoordcel en het overzicht kan eveneens simpel worden

gerealiseerd. Vanuit de zojuist ingevoegde cel in het overzicht, dient met eerst een '=' te typen, en
vervolgens met de muis te gaan naar de desbetreffende vraag op het andere tabblad. Daar is het een
kwestie van de juiste antwoordcel aanklikken, en de link wordt automatisch gemaakt.

4. De verwerking van de data

Indien er een vraag toegevoegd is, dan is ook een aanpassing gewenst in het bestand genaamd
'Verwerking data'. Indien het monitor instrument en het data-verwerkingsbestand precies
overeenkomen, dan komt dit een snelle verwerking ten goede. De verwerking van de data en daarbij
het opstellen van de grafieken is zeer eenvoudig. Bij een bestand waarbij alle vragen door een

medewerker ingevuld zijn, kan gewoon het overzicht-tabblad gekopieerd worden naar het
verwerkingsbestand (gebruik hierbij de optie 'Plakken speciaal' zodat alleen alle waarden overgezet
worden). Alle overzichten dienen per practice bij elkaar te worden gezet. Hiervoor dient het tabblad
'Overzicht practice', zie figuur 9.

Verwerking data

Vrult 2 Leeftl d

Vraag 3 Aantal aar werkz.aam

Vnag 4 HUldj~t: practict;

Vrult 5 Opdracht

Vr4llg6 ~rl.f

A c D G H

Vrug 7 Svnt:r~.It: pnct1~

Vraag 8 ISynergie marut

Extra !Opmerklngen

Oq{AII19.:.tlo?Stru.:hlul"

Vrau.l Honzontale taaks~allsatlt:

Vnag 2 VertlcaJe laaks~aHS4tie

VraaR 4 TralnlnR vaardt hl!den

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Automatisch wordt nu op dit tabblad de modus berekend per dimensie. Op de laatste drie tabbladen
zijn daarnaast de grafieken per dimensie te zien, zoals te zien is in figuur 10.

De benodigde data voor het opstellen van de grafieken wordt op een speciaal tabblad berekend,

welke onzichtbaar is gemaakt. Het zichtbaar maken van dit werkblad gaat door middel van het
onderdeel 'Opmaak', zoals reeds is weergegeven in figuur 5. Op dit tabblad staat een overzicht per

antwoordmogelijkheid, waarvoor gebruik gemaakt is van een count-functie. Hiervan kan vervolgens
eenvoudig een staafdiagram gemaakt worden, door middel van de standaard grafiekenwizard.

\'""""rking dala

Ch:~rz.I.:ht ,.bt~ . gr"(I~o:ho? '\'o!'o?rg'l\-~

Or~"1\15 .. tl'~5tnl..·t\t11l"

VrUig 1

HolUontale tM~1"1l3o!Ut:
Horizontale taakspecialisatie

6

5 ,.--

, '...._1

3

2

n n1 n n
0

1 2 3 , 5 6 7 8 9

Vrug2

Verticale tuk5peclol1l""tle
Verticale taakspecIalisatie

Figuur 10: Grafisch overzicht per dimensie

Per tabblad is ook een totaalbeeld weergegeven. Een voorbeeld hiervan met betrekking tot de
organisatiestructuur is te zien in figuur 11. Per antwoordmogelijkheid is een count-functie gebruikt,
zodat een totaaloverzicht gegenereerd wordt. Indien een vraag toegevoegd wordt binnen dit

onderdeel, dan dient deze count-functie ook uitgebreid te worden.

t
c,lt/JI'i<'XJkit
Cf"l (o!r,'r(IJlie

~
~:
I •

• •• •• •• •• •• •
: 1-2 : 3-4 : 5
• • • 6-7 8-9

- nelw"rk

- matrj~

:;Do hit:'Téln.:hie

Antwoordmogelijkheden:

Aantal antwoorden.

Figuur 11: Grafisch overzicht totaalbeeld organisatiestructuur
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BIJLAGE N - Screenshots verwerkingsbestand

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

Om een beeld te krijgen van de vormgeving van het verwerkingsbestand, zijn hieronder enkele
screenshots weergegeven:

•
~ U,tit.wt fleot!oerkM'l 6MIlJ ~ ~ E!tta Dita ~enst.

.,J";;W ..L ..h.,jcJ. ~ /I';" -J "7-('0.'
041 r.

O\"erzichl dala

Ir.. ~·'''',

VradR 1 Num

Vraag 2 ~fti cl

VraaR 3 Aantallur w~rkz.aam

Vraag 4 HuldlRe practl~

Vraag 5 Opdracht

Extra OpmerkinRen

_"\.Ilt\\"oord"~rd~ltl\g.. Indl'ndu

hwdig~mt1ll1g

0% ~
~

Vru 1 Hortl:Ontalil!: tukspKlalisatle

Vrug 3 ~ragsfontl41ls&t1e

VraaK 4 Tralnlr\K vaardlgheden

VraaR 5 Nonnen en waarden

Vrug 6 Groepertng van practl~

VraAR 7 Grootte van pncttc:es

Vrau.8 Actiep!annlns::

Vrug 9 Controll!: va.n resultaten

Vrujt 10 VerbtndinRsm1ddden

Vraag 11 Dl!ce:ntrll.li5<'tie

Vraag 14 Kennisvuwerving

Vra4$l'; 15 Communlcatlell oen

VrUR 16 Klant$pectah.'M.Ue

"'i\Q!.~ k1dMdu Overzicht «tice Overzkht stnJcb.u 0Yenid'( aAu.r Qomzkhl: lohW:

Tabblad 1: Overzicht individuele antwoorddata (huidige meting & historische data)

•
~Ilestand ~ Beeld. ~ ~ ~a DAta ïensl:er !jeb

·cl ·W.o..JLi..1 ~Q:l. l/.~.a-J "7-('O··~I:-lIl.l

F73 r.

Onrzichl dala

- 10 - B Lil"." 'ij _ % "'" ~ t.: i)r ~ E.. - ~ - À -

Vrugl Naam

Vraajt 2 ~hld

Vraag 4 HuJdtgl!: practÎ~

VTMR 5 Opdracht

Vrau {) Bedri f

A c D G H

Vraa~ 1 Horizontall!: taabpectal~UI!:

Vraajt 2 Vl!:rtlcall!: tuksPl!:c1alisatll!:

VrMg 3 Gl!:dr.lgsformal~tll!:

Vraa~ 4 Trainln ..,aardl hedl!:n

Vraag 5 Nonnl!:n I!:n waArdl!:n

Vraag 7 Groottl!: van practîce:s

Vrug 8 Actll!: lanning

Vr4l,~ 9 Contrall!: van ~ltatl!:n

Vrug 10 Vl!:rbindingsmlddl!:ll!:n

Vraag 11 Decentrah~ttl!:

VrUII: 12 Doordrlnll:b4arhl!:.ld II:t'I!:nun

Vraag 13 Hltl'4rch1sch managl!:ml!:.nt

Vraag 14 )(I!:nnlsverwe.rvtng

Vraa.jt 15 Commuruca.t1ell ne.n

H .. • .0 Overt:ieht hIvIcL OVerzicht oraelke

• lIll. ""0 0% 0% O'r. 0"10 0% O'r. 0% O"t. 0% 0"1.

lIll. 4 0 0 0 0 0 0

fH•..,u,ld, 5'.u.~",,~..

0,0 0,0 0 0 0

0.0 0.0 0 0 0

0.0 0,0 0 0 0

0.0 0,0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0

0.0 0,0 0 0 0

0.0 0,0 0 0 0

0.0 0.0 0 0 0
0,0 0,0 0 0 0

0,0 0,0 0 0 0

0,0 0,0 0 0 0

0,0 0,0 0 0 0

0.0 0.0 0 0 0

0,0 0,0 0 0 0

0.0 0.0 0 0 0

~"'""'"
"""-~ """-- "J. ~

Tabblad 2: Overzicht antwoorddata van alle practiceleden
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•
~ §estand ~ ~ ~ Opmaat; E&tra otta y'anster lietl

..1aw~..J-03c4 ':7'1).-"';" -J:"'-C"- "'>:-lIl!

P39 "
O"erzicht data

eONSUlTING I IeT I OUTSOURCING

• 10 ~: B I J.l ' •

Qverz.lcht

Organl"."tie$tr\lctuur

t
GIUl/"o;:"';,
,"1 Cl.l/ltr('/l!f.·

A:. . .

J· . .: : :· . .· , .· , .· , .· , .· . .· . .· . .· . .· . .· . .· . .· . .
: 6-ï : 8-9 :

ndw,'rk

m3tn~

hlL"T.lTl.hl\:

Antwoordmogelijkheden: =
Aantal antwoorden =

Tabblad 3a: Overzicht antwoorddata organisatiestructuur (totaalbeeld)

~ ~'"" """'"'" E,p_ ott- _ ..

-..1 W.è..Jd.l':7' l'';'' -J,"'-C".
074 lil

Vrd4g 1

Hori~nt"le t""kl!I~c:j.!lll~tie

tJol>

>: • ~l U jij.Q "X,'" • ~ .,'" ~ 10 •

Vraag 2

Verttcale tukspedall$l.tie

"'llt....oordJuo~(lijJ,;.hdri

Tabblad 3b: Overzicht antwoorddata organisatiestructuur (per dimensie)
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•
I!I &est<!lnd ~ BeeIQ {rrvoegen ~ E!tra DAla ïemter l:1etl

. .J t3 ... .4..J ~..:.? Ol -~ ~. ./ "I' (". ~ 1: • H H ~ -4> 1..... . '" ."""
045 t>

Ovuztcht

Organisatiecultuur

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

• JO .; B I II

.0

0.0

0..

0.0

Tabblad 4a: Overzicht antwoorddata organisatiecultuur (totaalbeeld)

• ' ,

~1!O't"'" .......... -- """'""" ""'. Dol' ïenster l!ot>

.J ~ ... J, ..J ...... ? ... .;., ca· ./ ..,.(" . I: • ~1 ~!
,

~) 1..... .~ """ • 10 R I II
P68 . t>

Vraag 1

Domlna.nte ~nm~r~n

DODljllö\llt~ kl?111n~l'"kell

~

:1
ö

i

; 2 3 ,
'lU1",·oord.Dlogoel1jk1\(lo1

Vrug2

De: leiding van dit organlut1oe

Of" leiding \';\1\ do? Ol'g"lliAAtit?

r.

:1
•.
~

1 2 3 ,
~4 ••I~àcht~ ~

_.
~-

Ownkht c• ..- ~ ...... .(

Tabblad 4b: Overzicht antwoorddata organisatiecultuur (per dimensie)
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..
~Dest.-'Cl6eyter1<Ml8eelQ{nYoeo;Jen~ElS.tr.otta:tenster~

J L3 ~ ~..J cj Jo' ~ n " ~ <i'!.' J' JJ. " "" IC- ~~ H, lIlI ~ 100"•• '" "'"'

L29 '"
Onl'zicht dala

CONSULTING I ICT I OUTSOURCING

• 10 • B I II ~. '11 <!l ~ % oc<~.: ~

Overzicht

Org<UlI:U.ti~klimut

Noch n~g:ldd. l.toch poritld Porittdklbn:l:l.!

Antwoordmoge11lkheden.

A"nt".! antwoorden"

Gmlldddd dJfe:r. 0.00

(j ·9

Tabblad Sa: Overzicht antwoorddata organisatieklimaat (totaalbeeld)

..
I!J aestand ~ Beeij lnvoegen ~ ElP" Dtta 'ienster

' ..J..:JId~..J ~..l. ~. i> ~1J'l.'.I JJ.(".

L$ "

0(} 100% • '\'<I ~ 10 • B I U -=. =11

Tabblad Sb: Overzicht antwoorddata organisatieklimaat (per dimensie)
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BIJLAGE 0 - Normgrafieken dataverwerking
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In het verwerkingsbestand wordt automatisch per dimensie een grafiek van de antwoorddata
gegenereerd. Voor de verwerking hiervan, kan deze grafiek vergeleken worden met de hieronder
weergegeven normgrafieken.

Groeimodel
In het groeimodel van figuur 1 zijn vijf gebieden te onderscheiden. Aangezien respondenten weinig
gebruik maken van de uiterste antwoordmogelijkheden, worden deze niet als apart gebied gezien.

t
Complexiteit
en coherentie

5 6-7 8-9

Tijd ~

netwerk
matrix

hiërarchie

Figuur 1: Groeimodel gekoppeld aan antwoordmogelijkheden

Normgrafieken
Deze normgrafieken zijn opgesteld aan de hand van een Poisson-verdeling.

Hierarchie

2 3 4 5 6 7 8 9
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Overgang 1
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2 3 4 5

Matrix

6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9
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OVERZICHT BEGRIPPEN

Chaordische onderneming
Een organisatie is een chaordisch systeem, wat wil zeggen dat deze zowel wanordelijk ofwel chaotisch
gedrag vertoont, als ook ordelijk gedrag. Een dergelijk systeem is te karakteriseren met vijf kernzaken,
te weten: bewustzijn, verbondenheid, onbepaaldheid, dissipatie en emergentie.

Complexiteit
Complexiteit is de mate van interactie tussen mensen in een organisatie.

Dialoog
Dialoog is een vorm van conversatie, waarmee de intentionele kant van een holon ontwikkeld kan
worden. Door dialoog wordt een leerproces op gang gezet, waarin men elkaar beter leert verstaan en
maakt dat er een degelijk platform ontstaat waarop de organisatie optimaal kan functioneren.

Flexibiliteit
Flexibili teit is het vermogen tot aanpassen, en bestaat ui t twee onderdelen. Ten eerste een tijdsfactor
met betrekking tot de tijdsduur die nodig is voor een organisatie om te reageren op veranderingen in
de omgeving. En ten tweede een bereikfactor met betrekking tot de mate waarin een organisatie zich
kan aanpassen aan te voorziene en aan onvoorspelbare veranderingen.

Gecompliceerdheid
Gecompliceerdheid is de moeilijkheid van besturen van een systeem.

Holon
Een holon is een entiteit, die zowel een geheel is, als een deel van een groter geheel. Een holon bezit
zowel een inwendige (bewustzijn) als een uitwendige (buitenkant) kant. Daarnaast heeft een holon
ook een individuele en een collectieve kant, wat maakt dat de holon te karakteriseren is met vier
kwadranten.

Holoncapaciteit
De holoncapaciteit is een indicatie van in hoeverre de verschillende kwadranten van een holon
ontwikkeld zijn.

Lerende organisatie
Een lerende organisatie is te kenschetsen als een systeem met een proces van continue afstemming op
de omgeving. Door te leren vergroot een organisatie de holoncapaciteit en het responsievermogen.

Organisatiecultuur
Organisatiecultuur is datgene wat mensen binnen een organisatie gemeenschappelijk hebben, het
cement van de organisatie.

Organisatieklimaat
Het organisatieklimaat kan gedefinieerd worden als de perceptie van de medewerkers van de
'struItuur' .
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OVERZICHT BEGRIPPEN (VERVOLG)

Organisatiestntctuur
De organisatiestructuur is de manier waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze
waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd.

Organisatievonn
Met een organisatievorm wordt de benaming van een optimale 'strultuur' bedoeld.

Overgangssitua tie
Een overgangssituatie is de periode tussen twee verschillende complexiteitsniveaus in. In deze fase
wisselen oud en nieuw denken elkaar af.

Regulatieve cyclus
Een verandering kan weergegeven worden door een cyclus proces, ook wel regulatieve cyclus
genoemd. De volgende stappen maken onderdeel uit van deze cyclus: probleemkluwen,

probleemkeuze, diagnose, ontwerp, ingreep en evaluatie.

Repositonj
Een repository is een bewaarplaats voor het opslaan van organisatiekennis. Het is een geheugen voor
de opslag van routines, procedures, documenten en bevindingen.

Responsievermogen
Responsievermogen is een kenmerk van een holon. Dit vermogen is belangrijk om passend te kunnen
reageren in een situatie ver-van-evenwicht. Deze tijdige vernieuwing zorgt ervoor dat een situatie van
volledige chaos vermeden kan worden.

Strultuur
Organisatiestructuur en -cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en kunnen dan ook niet los
van elkaar bezien worden. De combinatie van dat tweetal met hun samenhang kan beknopt worden

geduid met de term 'strultuur'.
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