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Managementsamenvatting

Dit onderzoek beschrijft hoe de introductie van Rollen bij de Rabobank Groep in 2000
nagenoeg technisch van aard was en dat de functionele component in de loop der tijd
steeds dominanter is geworden . Voorheen werden -op basis van beleidshandboeken-
taken via zogeheten referentiefuncties aan lokale Rabobanken aangeboden . Iedere
bank analyseerde het takenpakket, behorende bij een referentiefunctie, analyseerde de
eventuele afwijking- en koppelde de nodige systeemfunctionaliteiten de bewust
medewerker .

Na de implementatie van zogenoemde pro-actieve formules en daarop afgestemde
processen is dit veranderd . De verantwoordelijkheden rondom en voor taken zijn
weliswaar nog steeds eenduidig aan referentiefuncties toegewezen . De uitvoering is
echter tot op handelingsniveau in processen beschreven en aan Rollen toegekend . Een
medewerker wordt op basis van haar referentiefunctie -met bijbehorend taakgebied-
één of meer Rollen toegekend.

Vanuit dit perspectief is de probleemstelling gedefinieerd : In welke mate wijken
lokale Rabobanken -inzake het toekennen van Rollen aan lokale medewerkers- van
het centraal voorgeschreven beleid af?

Binnen dit onderzoek is deze probleemstelling modulair beantwoord . Allereerst is
onderzocht wat een Rol exact inhoudt en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van
exogene als endogene kaders . Vervolgens is in het bijzonder de mate van afwijking
met de endogene kaders onderzocht .

Een Rol is -behalve een toegangssleutel tot een systeemfunctionaliteit- ook een sleutel
tot succes . Met het adopteren van een kwaliteitsmodel is een organisatie in staat om
via processen zijn eigen volwassenheid te meten, problemen en knelpunten te
identificeren en interventies te formuleren om zich verder te professionaliseren .
Processen en Rollen vormen het hart van de organisatie en door het abstraheren (lees :
concretiseren) van strategisch, naar tactisch en operationeel beleid, worden de
organisatie doelstellingen (waarom) tot op handelingsniveau (wat) in processen
(wanneer) vastgelegd en aan Rollen (wie) toegekend . Door het managen van
processen en de daaraan verbonden Rollen wordt de organisatie eenduidig en
transparant bestuurd .

De Rabobank Groep wil haar diensten op eigentijdse wijze voor klanten vormgeven .
Om dit te realiseren zijn vanuit centraal beleid zogeheten klantbediening formules
ontwikkeld. Lokale Rabobanken zijn zo in staat op effectieve en efficiënte wijze -met
een geaccepteerd bedrijfsrisico- in de behoeften van de klant te voorzien . Met de
adoptie van het Rabobank Sturingsmodel, Rabobank Procesmodel en overige kleinere
processen is een leidraad aangereikt om vanuit strategisch- en tactisch kader tot een
optimalisatie van de organisatiedoelstellingen te komen . Om ervoor te zorgen dat het
draagvlak onder managers en medewerkers niet verdwijnt, is procesoptimalisatie van
groot belang . Daarmee wordt een structurele verbetering bereikt . Niet in de laatste
plaats omdat de organisatie zich ermee ontfermt over het inrichten, beheersen,
uitvoeren, verbeteren en borgen van de handelingen die medewerkers met bepaalde
Rollen uitvoeren. Hetgeen uiteindelijk tot een hogere klantwaarde leidt .
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Om tot de juiste Rolcombinaties te komen, moet een lokale Rabobank aan deze
voorwaarden voldoen :

~ Implementeren van de formules Cliënten Advies, Private Banking en
Bedrijfsmanagement, inclusief alle referentiefuncties ;

r Adopteren Procesoptimalisatie waarmee centraal gedefinieerde handelingen -
om van `richten' en `inrichten' tot `verrichten' te komen- aan medewerkers
met bepaalde Rollen wordt toegekend.

Vanuit coëperatief gedachtegoed is het lokale Rabobanken toegestaan enigszins af te
wijken van de voorgeschreven beleidskaders . Het is hen gegund om bepaalde taken -
vanuit de formule eenduidig aan een referentiefunctie toegekend- bij een andere ,
lokale functie (lees ; medewerker) te beleggen . Daarnaast zijn de besturingsprocessen
en ondersteunende processen nog niet compleet . Deze combinatie kan afwijkende
Rolcombinaties opleveren .

Om de probleemstelling te beantwoorden, werden de gegevens van 22 .930
(geanonimiseerde) medewerkers binnen de formules Cliënten Advies, Private banking
en Bedrijfsmanagement geanalyseerd . Dit onderzoek toont aan dat 9.888 medewerkers
(43%), handelingen kunnen verrichten waarvoor zij vanuit hun referentiefunctie géén
verantwoordelijkheid dragen. Naast deze constatering toont dit onderzoek ook
ineffectieve en inefficiënte Rolcombinaties aan, alsmede risicovolle combinaties .
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