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Samenvatting 

Dit verslag is een rapportage van het afstudeeronderzoek betreffende "organisatieverandering bij een 

bouwmanagementorganisatie". Vanaf april 2003 is mijn onderzoek gestart bij E&P Bouwmanagement. Centrale 

thema's binnen het onderzoek zijn strategievormingsprocessen en organisatieverandering. 

De onderneming is in 2000 als een aparte b.v. binnen een bouwbedrijf opgericht door twee directieleden. Deze 

initiatiefnemers vormen sindsdien tevens de directie van E&P. De primaire activiteit van de onderneming is het 

managen van bouwprocessen. In dit proces adviseert en ondersteunt E&P opdrachtgevers bij het inhoud geven aan 

huisvestingsplannen gedurende de voorbereiding, tot en met de realisatiefase. Sinds januari 2003 is de onderneming 

volledig verzelfstandigd en is sindsdien gevestigd in Eindhoven. 

De centrale probleemstelling van het onderzoek is wat voor de organisatie van E&P de meest ideale manier van 

aansturen is, en wat daarvoor gedaan moet worden? Het doel van dit rapport is daarom om voor de directie een 

verbeterplan op te stellen, waarin staat waarop zij zich het beste kunnen focussen betreffende de aansturing van de 

organisatie E&P Bouwmanagement. 

Het onderzoek is gestart met een voorlopige doelstelling "formalisatie van het bedrijfsproces van E&P 

bouwmanagement". Deze doelstelling is tijdens het intakegesprek in samenspraak met de directie van E&P 

opgesteld. Hierna ben ik begonnen met het veldonderzoek. Bij dit onderzoek ben ik als onderzoeker in de 

onderzoeksomgeving van E&P geïntegreerd om de organisatie te leren kennen, om zo de voorlopige doelstelling 

verder aan te kunnen scherpen. Van april 2003 tot december 2003 heb ik zeven maanden lang observaties 

uitgevoerd. Het veldonderzoek is opgebouwd uit verschillende stappen die ik hieronder noem: 

A. Eerste kennismaking en meewerken 

B. Observaties 

C. Afnemen van interviews 

D. Verwerken van de informatie uit de interviews 

De beschrijvingen zijn het resultaat van het veldonderzoek. Alle gegevens die ik in de periode bij het bedrijf heb 

verzameld heb ik gestructureerd om te komen tot de beschrijving. Bij de beschrijving heb ik geen gebruik gemaakt 

van literatuur. Hierin heb ik me beperkt tot het weergeven van de situatie bij E&P Bouwmanagement. In feite heb ik 

enkel opgeschreven wat ik daar gezien, gehoord en meegemaakt heb. De beschrijvingen heb ik afgesloten met een 

diagnose, waarin ik beschrijf hoe ik de gevonden gegevens als onderzoeker interpreteer. De diagnose vormt tevens 

de opmaat voor de analyse. In deze analyse heb ik de beschrijvingen met behulp van de literatuur van Mintzberg 

geanalyseerd. De analyse wijst uit dat de manier van aansturen, zoals deze bij E&P gehanteerd wordt het meest 

overeenkomt met de "ondernemerschool". Terwijl de literatuur gebruikt in deze analyse uitwijst dat er beter 

aangestuurd kan worden volgens de "leerschool". 

Na de analyse ben ik gekomen tot een advies. Hier heb ik gebruik gemaakt van de literatuur van Van Aken over 

strategievorming en organisatiestructurering. In dit advies heb ik een verbeterplan opgesteld, waarin staat op welke 

manier de directie de eigen focus kan veranderen, om zo de organisatie beter aan te sturen. 
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Om te veranderen van een organisatie die zich sterk laat kenmerken door de "ondememerschool" naar een 

"Ieerschoolachtige" organisatie is het voor de directie van het bedrijf noodzakelijk om een andere rol te vervullen. In 

plaats van alles te strak sturen moet de directie zorg dragen voor de aansturing van de organisatie. Dit betekent dat 

de directie de (autonome) projectleiders zo min mogelijk dient te sturen, en in plaats daarvoor moet zorgen dat de 

projectleiders zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. Dit faciliteren heeft betrekking op de middelen die de organisatie 

aan de werknemer kan bieden. Dit is niet alleen een geschikte werkplek en voldoende werk, maar ook mogelijkheden 

tot verdere ontwikkeling , uitdaging, creativiteit en dat alles binnen een goede werksfeer. De werknemer moet niet 

alleen van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie, de organisatie moet ook van toegevoegde waarde zijn voor 

de werknemer. Hiervoor dient de organisatie zoals E&P zoveel als mogelijk de kenmerken van de leerschool te 

hebben. Dit omdat het belangrijkste product van de organisatie kennis is. 

De leerschool is dus geen doel , maar juist een middel wat ervoor kan zorgen dat de organisatie beter aangestuurd 

wordt. De leerschool heeft volgens de literatuur een aantal dimensies. Per dimensie heb ik gekeken WAT er 

veranderd kan worden, HOE het veranderd kan worden en wat de concrete ACTIES zijn die daar het beste bij 

passen. Voor dit rapport heb er voor gekozen om alle actiepunten te benoemen. De belangrijkste actiepunten komen 

terug in het adviesrapport (bijlage 11). In dit adviesrapport bestaat de oplossing van het probleem uit aanbevelingen. 

Deze aanbevelingen zijn een praktisch advies bestaande uit verschillende actiepunten . Het gaat hier om acties die 

snel, gemakkelijk en zonder dat daarvoor extra kosten gemaakt moeten worden , kunnen worden doorgevoerd. 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het tweejarige masterprogramma van Construction Management & Engineering (CME), voorheen Construction 

Management & Urban Development (CMUD), wordt vorm gegeven door twee verschillende onderwijsmiddelen, 

namelijk het projectonderwijs (60%) en de vakken en oefeningen (40%). Het afstudeeronderzoek vormt hierbij het 

afsluitende onderdeel van de mastertrack, en kan het beste gezien worden als een individuele vorm van 

projectonderwijs. Doel van dit afstudeeronderzoek is een student zelf eindonderzoek te laten verrichten naar een 

onderwerp dat sterk verband houdt met het wetenschapsdomein van CME. 

Competenties die zijn ontwikkeld in de doorlopen projecten, vakken en oefeningen vormen de pijlers waarop het 

onderzoek gefundeerd kan worden . Om een beeld te geven van de verschillende onderwerpen binnen CME zijn 

hieronder de thema's van verschillende projecten weergegeven. Achter de thema's zijn de kennisaspecten 

weergegeven die van belang waren bij het betreffende project. 

MSc. Projecten CME: 

• Ondergronds bouwen (contracting & financing, real estate) 

• Binnenstedelijke herstructurering (collaboration ski lis, stedelijke analyses) 

• Het ontwerpen van bedrijfsfuncties (bedrijfsfuncties & marktanalyse, management & organisatie) 

• Hoogbouw (management & organisatie, real estate) 

1.2 Indeling rapport 1 

• Na deze inleiding volgt de aanleiding van het onderzoek (hoofdstuk 2). Hierin wordt de voorlopige 

doelstelling beschreven, en de motivatie waarom ervoor gekozen is om binnen E&P Bouwmanagement 

onderzoek te verrichten; 

• Na deze beschrijving volgen het literatuuronderzoek (hoofdstuk 3). Hier is een beschrijving gegeven van de 

gebruikte literatuur. Verschillende theorieën en begrippen worden toegelicht die tijdens dit onderzoek zijn 

gebruikt. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de theorieën van Mintzberg en Van Aken; 

• Vervolgens worden de doel- en probleemstelling geformuleerd (hoofdstuk 4); 

• Het daaropvolgende hoofdstuk geeft een weergave van de gebruikte onderzoeksmethode (hoofdstuk 5); 

• In hoofdstuk 6 beschrijvingen komen de ervaringen van zes maanden onderzoek die ik als afstudeerder 

binnen het bedrijf op heb gedaan aan bod; 

• Hiema volgt een analyse van de verkregen gegevens (hoofdstuk 7). De input hiervoor zijn de gegevens die 

in het vorige hoofdstuk beschreven zijn. De informatie uit de beschrijvingen is hier gegroepeerd met behulp 

van de literatuur van Mintzberg, zoals ik deze in het literatuuronderzoek beschreven heb; 

• In hoofdstuk 8 wordt het managementadvies gegeven; 

• Het laatste hoofdstuk is de epiloog. Hierin wordt het procesverloop beschreven. 

1 De structuur van het rapport is gebaseerd op de opbouw, zoals in het boek "Advieskunde voor praktijkstages", 
organisatieverandering als leerproces (2000) van de auteurs Kempen & Keizer, is omschreven. 
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2. Aanleiding 
2.1 Inleiding 

Het afstudeeronderzoek is gestart om binnen een bouwmanagementorganisatie te kijken hoe een onderneming om 

gaat met waardecreatie voor het bouwproces. Het uitgangspunt dat door de directie van het bedrijf meegegeven is: 

hoe kan kennis binnen de onderneming het beste worden overgedragen? Hoewel het hier om een voorlopige 

doelstelling gaat, heeft het wel de basis gevormd voor het onderzoek. De voorlopige doelstelling is het resultaat van 

de eerste gesprekken met E&P Bouwmanagement. Door de directie werd zelf aan een handboek gedacht, waarin hun 

ervaringskennis zou kunnen worden opgeslagen en overgedragen op de werknemers binnen E&P. Bij aanvang van 

dit afstudeeronderzoek heeft deze stelling als vertrekpunt gediend. In het hoofdstuk ONDERZOEKSMETHODE wordt 

behandeld hoe deze voorlopige doelstelling zich verder heeft ontwikkeld tot een definitieve probleemstelling. 

2.3 FutureSite 

Het bedrijf E&P heeft binnen dit research dat door mij als TU-student wordt verricht een laboratoriumachtige rol 

vervult, waarbinnen wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarnaast heb ik me in mei 2003 

aangesloten bij FutureSite. Dit is een organisatie waar studenten en docenten van de mastertracks Construction 

Management & Urban Development en Uitvoeringstechiek onderzoek doen naar thema's gerelateerd aan het 

bouwprocesmanagement. Binnen FutereSite staat het thema van de bouwprocesinnovatie centraal . De studenten 

doen onderzoek naar verschillende deelthema's zoals: procesmanagement, strategisch partnership, 

risicomanagement, samenwerkingsverbanden etc .. Daarnaast is de bedrijfskundige kant van de bouwkunde één van 

de onderdelen die binnen FutereSite een steeds belangrijker onderzoeksonderwerp vormt. 

Er is voor deelname gekozen omdat FutereSite van toegevoegde waarde is voor het afstuderen. Binnen FutereSite 

kan er in een omgeving gewerkt worden waarbij maximaal wordt bijgedragen aan hoge professionaliteit, creativiteit en 

maximale ontwikkeling van student. Doordat er binnen een dynamische omgeving ervaringen en informatie 

uitgewisseld kunnen worden met medestudenten, vindt er een interactie plaats die het afstuderen weer een nieuwe 

impuls geven. Daarnaast is deelname van studenten ook van toegevoegde waarde voor de TUle. De instelling kan 

zich profileren, en er vindt structureel verdere uitdieping plaats van onderwerpen waar al onderzoek naar verricht is. 
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3. Literatuurstudie 
3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt er een beschrijving gegeven van de gebruikte literatuur. Hier worden de verschillende theorieën 

en begrippen toegelicht die tijdens de analyse en het managementadvies aan het licht komen. Daarnaast wordt er 

gemotiveerd waarom er juist voor deze literatuur is gekozen. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de theorieën 

van Mintzberg en Van Aken. Dit is niet de enige literatuur die bestudeerd is, maar vonnt wel het geraamte van dit 

onderzoeksrapport. Overige bestudeerde, en in beperkte mate toegepaste literatuur wordt in dit hoofdstuk niet 

behandeld, m.u.V. de paragraaf organisatieverbetering. Deze literatuur zal echter wel in de bron vennelding worden 

genoemd. 

3.2 De tien scholen van Mintzberg 2 

Bij de analyse van de gegevens wordt bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de theorie van Mintzberg. Er is specifiek 

voor deze Literatuur gekozen omdat Mintzberg stelt dat er aan de hand van de bestaande literatuur op het gebied van 

strategievorming tien verschillende zienswijzen zijn. Het strategievormingsproces is de wijze waarop de strategie tot 

stand komt, en bepaald de manier waarop een organisatie aangestuurd wordt. Dit strategievonningsproces kan 

volgens Mintzberg vanuit tien verschillende standpunten benaderd worden . Deze tien benaderingen, ook wel scholen 

genoemd, zijn beschreven in het hoofdstuk LITERATUUR. 

Hierbij gebruikt Mintzberg de metafoor van de olifant en de tien blinden. De blinden beschrijven de olifant op tien 

verschillende manieren. Hetzelfde geldt voor strategie. Je kunt strategie vanuit verschillende invalshoeken 

benaderen. Dit is de reden waarom de theorie van Mintzberg voor dit onderzoek gebruikt is. De directie van E&P heeft 

een strategie, maar vanuit welk standpunt wordt deze benaderd? Mintzberg beschrijft die verschillende mogelijkheden 

aan de hand van tien scholen van strategievorming. De kenmerken van deze scholen zijn te benoemen in de 

(sub)dimensies. De tien (sub)dimensies zijn verdeeld in drie hoofddimensies, namelijk: 

1. Inhoudsdimensie (strategie); 

• Strategie is de manier waarop (hoe), en het geheel van middelen waarmee vooraf gestelde doelen 

gerealiseerd kunnen worden; eventueel ten dele vastgelegd in een in de tijd gefaseerd actieplan. 

2. Procesdimensie (basisproces. verandering, drijvende krachten, omgeving, organisatie & leiding); 

• Het basisproces heeft geen betrekking op het primaire proces van de organisatie, maar op hoe de 

organisatie met het proces van strategievorming omgaat. Dit kan bijvoorbeeld een eenvoudig, visionair, 

passief, overwogen, analytisch, rommelig of ideologisch proces zijn 

• De dimensie verandering heeft betrekking op veranderingen in de organisatie. Organisatieverandering 

betekent verandering van gedrag van organisatieleden , maar dat kan men alleen maar doen door de wijze 

waarop dit gedrag wordt gestuurd te veranderen, dus door datgene wat tussen de oren zit te veranderen. 

• De drijvende kracht heeft betrekking op de kracht achter het strategievonningsproces. In bepaalde gevallen 

wordt deze vereenzelvigd met één persoon (door het proces te laten ontstaan in persoonlijk 

ondernemerschap), in andere gevallen met de collectiviteit (door het proces af te schilderen als collectief 

leren of de wisselwerking van machten). 

• De omgeving heeft betrekking op het werkterrein van de organisatie: welke klanten heeft de organisatie, 

welke concurrenten zijn er, welke algemene maatschappelijke invloeden spelen er; hoe is de aard van de 

concurrentiestrijd en de kritische succesfactoren die daarbij spelen. 

• Een organisatie is een groep mensen, die binnen een systeem van posities samenwerken om bepaalde 

resultaten te bereiken . Kenmerken die een organisatie kan hebben zijn : geordend, gestructureerd , 

eenvoudig , flexibel , samenhangend etc .. 

2 Managementsafari (1994), Mintzberg 
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• leiding heeft betrekking op de stijl van leiding geven binnen de organisatie. Het zijn de gedragspatronen die 

karakteristiek zijn voor de (strategische top) van de organisatie. Deze patronen kunnen variëren van 

bijvoorbeeld overheersend tot meegevend. 

3. Contextuele dimensies (situatie, structuur & periode). 

Onder contextuele dimensies wordt verstaan onder welke condities - met name situatie, structuur en stadium - de 

strategievorming geschiedt 

• De dimensie situatie heeft betrekking op de exteme situaties of omgevingstypen die het waarschijnlijkst de 

benadering van elk van de scholen ondersteunen, zoals bij de vorige dimensies al is beschreven. De situatie 

heeft veel overlap met de eerder omschreven (sub)dimensie omgeving. Bij situatie zijn naast omgeving ook 

van belang de omvang en leeftijd van de organisatie, en het primaire proces. 

• Met de structuur wordt de (inteme) positiestructuur van de organisatie bedoeld. De structuur maakt duidelijk 

op welke wijze de organisatie is opgebouwd, hoe coördinatie plaatsvindt tussen de afdelingen en functies en 

hoe de taakverdeling is vastgelegd. De structuur van een organisatie hoort aan te sluiten op de 

geformuleerde doelstelling en strategie. De positiestructuur is het statisch patroon van posities van een 

organisatie met hun onderlinge relaties. Structuur komt voort uit de door het bedrijf gekozen strategie. 

Structuur en strategie beïnvloeden elkaar dus altijd. Verandert de strategie, dan zou dus ook de structuur 

moeten veranderen ; 

• De periode heeft betrekking op de typen stadia welke kenmerkend zijn voor de organisatie. Enkele 

voorbeelden van perioden zijn: begin, verandering, blokkering, versterking, herberekening, vastklampen, 

einde, etc .. 

Hierbij zijn de tien scholen weer onderverdeeld in drie categorieën : 

• De voorschrijvende scholen; 

• De beschrijvende scholen; 

• Een combinatie van de tien scholen. 

De eerste drie scholen leggen de nadruk op hoe strategie moet worden geformuleerd (voorschrijvend). 

Voorschrijvende scholen: 

1. De ontwerpschool richt zich op strategievorming als een informeel ontwerpproces, dat in wezen 

conceptueel van aard is; 

2. De planningsschool gaf aan de zienswijze van de ontwerpschool een formeel karakter door 

strategievorming te beschrijven als een proces van plannen; 

3. De positioneringschool houdt zich niet zo zeer bezig met het vormingsproces, maar meer met de feitelijke 

inhoud van de strategie. De school concentreert zich op de selectie van strategische posities. 

De tweede categorie bestaat uit zes scholen die zich richten op bepaalde aspecten van het strategievormingsproces. 

Beschrijvende scholen: 

4. De eerste van deze zes scholen beschouwt strategievorming als een ondememersproces waarin de 

strategie is gekoppeld aan de visie van de leider. Dit wordt de ondernemersschool genoemd; 

5. In de tweede school van deze categorie, de cognitieve school, wordt het accent iets verschoven en wordt 

strategievorming als het begripvormingsproces binnen één brein gezien; 

6. De leerschool daarin tegen ziet strategievorming als een te complex proces om te het te kunnen 

ontwikkelen tot duidelijk plan of visie. Volgens deze school moet de strategie worden opgebouwd, naarmate 

de organisatie leert; 

7. De politieke school omschrijft strategie als een proces van machtsuitoefening tussen groepen in een 

conflictsituatie binnen de organisatie of in een conflict tussen de organisatie en omgeving. 

8. De cultuurschool ziet strategievorming als een collectief en samenwerkingsgericht proces; 
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9. De omgevingsschool ziet de strategievorming als een passief proces. De vormingsmacht hierover berust 

niet bij de organisatie, maar bij haar omgeving. 

De laatste categorie omvat slechts één school, hoewel je zou kunnen stellen dat deze school in wezen de overige 

scholen combineert tot één enkele zienswijze : 

Combinatie van reeds genoemde scholen: 

10. De configuratieschool. Schrijvers die deze school aanhangen bundelen de elementen en gedraging van de 

organisatie om tot integratie te komen . Dit gebeurt in de specifieke fases van het bestaan van de organisatie . 

In figuur 1 op de volgende pagina worden de dimensies toegelicht. 

Technische Universiteit Eindhoven 13 



Afstudeerverslag Construction Management & Urban Development 

Ontwerpschool Planningschool . Positionering Ondernemer Cognitieve school leerschool Politiek school Culturele school Omgevings Configuratie 
school school school school 

Inhoudsdimensie 

- Strategie Expliciete zienswijze, Expliciet plan, Expliciete generieke Impliciete zlens- wijze Mentaal perspectief Impliciete patronen, Manoeuvres en pósities, Collectieve ziens- wijze, Specifieke positie (niche AI het bij strategie 
uniek opgesplitst in posities (visie), (IndI- vaak collectief openlijk en verborgen In uniek en In de regel in populatieecologie) genoemde in een 

substrategieên en Persoonlijk en uniek vldueel concept) organ- isatleonderdelen impliciet context 
programma's of gehele organisatie 

Procesdimensies 

- Basisproces Eenvoudig en informeel, F ormeel ,..opge- Analytisch, Visionair, Intuïtief Mentaal, Zelfontwikkelend, ConftIetgeladen, Ideologisch, begrens, Passief, zeifont- Integrerend, epl-
beoordelend en splitst, systematisch en grotendeels wel- overstelpend Informeel en rommelig agressief, rommelig; collectief, weloverwogen wikkelend sodisch, opéén-
overwogen georganiseerd & weloverwogen overwogen zelfonlwikkeld (micro), (beschrijvend) volgend, plus al het 

weloverwogen weloverwogen (macro) links genoemde in de 
context 

- veranderingen Afentoe Periodiek, BIJ stukken en brokken, Af en toe, mees- tal Sporadisch (mentale Continu, meestal incre- Frequent, broksgewijs Sporadisch Nooit of zelden en met Bij gelegenheid 
(quantumsprongen) Incrementeel kan ad hoc geschieden door quantum sprongen weer- stand) menteel en misschien (Ideologische quantumsprongen (in 

en re- broksgewijs maar met weerstand) populatieecologie), en 
volutionalr , nu en dan ingrijpende broksgewijs 
opportunistisch doorbraken in zicht 

- drijvende kracht President-directeur Planners Analisten Leider Brein Iedereen die kan leren Iedereen die macht bezit Collectiviteit Omgeving AI het links genoemde 

- omgeving Geschikt (econo- Meegevend, controlelijst Veeleisend voor wat Wendbaar om niche te Overstelpend voot de Veeleisend, moeilijk Onhandelbaar (in Incidenteel Dictatoriaal (In populatie Elke, mits categorisch 
miseh, sociaal , van te voren voorspellen betreft gevestigde vinden cognitie micro), kneedbaar (in ecologie), frequent en (bijvoorbeeld de links 
technisch, etc.) of nog liever be- concurrentie, maar macro) broksgewijs genoemde) 
houdt meestal kansen heersen factoren analyseerbaar In 
in, soms bedreigingen economische termen 

- organisatie Geordend, mee- Gestruc!u reerd, Verzameling Kneedbaar, eenvoudig incidenteel Eclectisch, flexibel, Conflictgeladen, Samenhangend, Meegevend Elke, mits categorisch 
gevend, verzameling opgesplitst, meegevend concurrentIevoor- speels onsamenhangend, normatief (bijvoorbeeld de links 
sterke en zwakke voor programmering Delen, overigens onbeheersbaar (micro); genoemde) 
punten Incrementeel agressief (macro) 

! 

-leiding Overheersend, naar Reagerend op Reagerend op analyse Overheersend, Bron van cognitie Reagerend op eigen Zwak, in het gunstigste Deel van de collectiviteit Meegevend Elke, mits categorisch 
eigen inzicht procedure IntunIef. Initiatieven of eigen geval meespelend (bijvoorbeeld de links 

leren (micro); aan het roer genoemde) 
(macro) 

I 

Contextuele dimensies 

- situatie Eenvoudig, stabiel (en Eenvoudig, stabiel (en Eenvoudig, stabiel Dynamisch maar Individueel Complex, dynamisch Verdeeldheid zaaiend, Passief , Uniform, vast, Elke, mits categorisch 
dus voorspel- dus voorspel- voorspelbaar, eenvoudig (onvoorspelbaar), in elk kwaadwillig (In micro), concurrerend (in popu- (bijvoorbeeld de links 
baar), ge'fntegreerd baar), In ieder geval gestructureerd geval nieuw beheersbaar (in macro) Latieecologie); elke genoemde) 

beheersbaar I 

- structuur (intern) Machlnebureaucra-tle Grote machine- Grote machIne- Eenvoudige structuur Niet gespecificeerd Adhocratie, Vaak adhooratie of Zendingsorganisatie, Passief, dus waarschijn- Elke, mits 
(gecentraliseerd en buraucratie (ge- buraucratle In (gecentraliseerd, professionele professionele bureau- soms stagnerende lijk bureaucratisch configurationeel 
geformaliseerd) centraliseerd en grondstoffen of organisch) bureaucratie cratie (In micro), bureaucratie (bijvoorbeeld de links 

geformáliseerd) ook massaproductie (ge- (gedecentraliseerd) gesloten I genoemde) 
gedivlsionali- centrallseerd en systeemmachineburaeu- I 
seerde vorm geformaliseerd) ook cratie of 

gedivisionall- gedivlslonallseerde 
seerde vorm vorm 

- Periode Herconciplering Strategische Herberekening Begin, ommekeer, Oorspronkelijke opzet, Dramatisch, volkomen Ingrijpende verandering, Versterking, weerstand Fasen in bestaanscy- Elke, mits isoleerbaar 
programmering blijvend geringe vastklampen nieuwe of opkomende blokkering, voortdurende tegen verandering clus (bijvoorbeeld (bijvoorbeeld de links 

omvang verandering verandering (herinkadering en geboorte, niche, dood) genoemde) 
culturele revolutie) 
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3.3 Organisaties volgens Van Aken 3 

In het hoofdstuk BESCHRIJVINGEN wordt de organisatie van E&P beschreven. Als hulpmiddel heb ik gebruik 

gemaakt van de literatuur van Van Aken. In paragraaf 6.2.2 Primaire proces & structuur E&P beschrijf ik het primaire 

proces en de structuur van de organisatie van E&P. Omdat in deze paragraaf veel bedrijfskundige begrippen 

terugkomen doe ik hier een korte uitleg van deze begrippen. De begrippen die ik hier zal behandelen zijn : 

• Organisatie; 

• Organisatiestructuur; 

• Positiestructuur; 

• Processtructuur 

Volgens de definitie van Van Aken is een organisatie een groep mensen, die binnen een systeem van posities 

samenwerken om bepaalde resultaten te halen. Het belangrijkste onderscheid met een niet-organisatie is dat een 

organisatie structurele eigenschappen bezit. Dit zijn eigenschappen die bij het doorlopen van de verschillende 

organisatieprocessen niet veranderen. De belangrijkste structurele eigenschap is de organisatiestructuur, welke 

gedefinieerd wordt als het patroon van posities en hun onderlinge relaties. De organisatiestructuur bestaat op zijn 

beurt weer uit een proces- en positiestructuur. De positiestructuur van een organisatie is het statische patroon van de 

posities van een organisatie met hun onderlinge relaties en de processtructuur is het patroon van materiele en 

bestuurlijke elementaire processen met hun onderlinge relaties . 

3.4 Organisatieverandering volgens Van Aken 

3.4.1 Algemeen 
In het hoofdstuk MANAGEMENTADVIES is organisatieverandering een belangrijk begrip. Daarom wordt er in deze 

paragraaf eerst kort uitgelegd wat organisatieverandering precies is, en hoe daar binnen dit afstudeeronderzoek mee 

omgesprongen is. Uit Deel IV van Van Aken (1994) heb jk onderdelen van zijn theorie gebruikt om tot een 

managementadvies te kunnen komen. In dit deel worden de aspecten behandeld die betrekking hebben op het 

veranderen van een organisatie. Hieronder heb ik beschreven welke onderwerpen dat zijn en waarom ik daar gebruik 

van heb gemaakt. 

3.4.2 Organisatieverandering (Van Aken) 4 

Bij dit onderzoek is sprake van gestuurde verandering, omdat ik als onderzoeker bewust bezig ben geweest met de 

sturing van verandering. In het MANAGEMENTADVIES worden nieuwe structuren en ontworpen, waarna het aan de 

directie van E&P is om ze door te voeren. 

Volgens Van Aken kunnen gestuurde organisatieveranderingen opgedeeld worden in twee groepen, namelijk: 

1. operationele veranderingen (convergent en gestuurd), 

hier ontwikkelen organisaties zich binnen de bestaande hoofdlijnen van strategie en structuur 

2. strategische veranderingen (grensverleggend en gestuurd), 

hier worden juist die hoofdlijnen van strategie en structuur veranderd 

Beide typen kunnen "lopend" of "projectmatig"worden doorgevoerd. Bij dit onderzoek is sprake van een projectmatige 

doorvoering , omdat ik als onderzoeker voornamelijk bezig ben geweest met organisatieverandering en me niet bezig 

heb gehouden met het "normale" werk binnen een organisatie. Als de eigen werknemers verantwoordelijk waren 

geweest voor de gestuurde organisatieverandering en deze verandering niet duidelijk was gescheiden van het werk 

van de werknemers, dan was er sprake van een lopende doorvoering. In dit onderzoek is sprake van een strategische 

3 Strategievorming en Organisatiestructurering (1999), Van Aken, Deel I 
4 Strategievorming en Organisatiestructurering (1999), Van Aken, pag. 258 Um 259, 264 Um 265 
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verandering omdat na de ANALYSE is gebleken dat de hoofdlijnen van het strategievormingsproces moeten worden 

veranderd wil men tot een verbetering kunnen komen. 

Bij strategische verandering kan verder nog onderscheid worden gemaakt in twee vormen van benadering, namelijk: 

1. ontwerpbenadering en 

2. ontwikkelbenadering 

Bij een ontwerpbenadering wordt de verandering gestuurd op basis van een duidelijk ontwerp van de eindsituatie. Bij 

een ontwikkelingsbenadering is het eindpunt van een veranderingsproces veel minder duidelijk. Er kan dus in de 

meeste gevallen niet rechtstreeks naar een einddoel worden gewerkt, maar men moet hier stap voor stap te werk 

gaan. De twee sluiten elkaar niet uit, maar in dit onderzoek is de ontwerpbenadering duidelijk het vertrekpunt 

geweest. Na de ANALYSE volgt in het MANAGEMENTADVIES een omschrijving van de ideale situatie, Het bereiken 

van deze situatie is het einddoel van het advies. 

3.4.3 Het ontwerpen van een veranderplan (Van Aken) 5 

In het hoofdstuk MANAGEMENTADVIES hebben we dus te maken met een projectmatige verandering. Volgens de 

literatuur is zo'n verandering opgebouwd uit drie verschillende ontwerpen: 

1. aanpak 

Een plan van aanpak voor de veranderaars zelf. In het advies zijn dit de acties of actiepunten voor de 

veranderaars. De veranderaars zijn de twee directieleden van E&P Bouwmanagement. 

2. eindsituatieontwerp 

Een ontwerp voor de te realiseren eindsituatie. In dit rapport is dit het "wat" verhaal. Er wordt begonnen met 

·wat" er veranderd moet worden. Dit is de situatie nu. 

3. veranderplan 

Een ontwerp voor het proces van verandering, waarin aangegeven wordt op welke wijze de verandering zal 

plaatsvinden . In het MANAGEMENTADVIES is dit het "hoe" verhaal. Per onderwerp wordt er hier gekeken 

"hoe" er veranderd moet worden. 

3.4.4 De fasen van het veranderingsproces (Lewin) 6 

Bij het hoofdstuk MANAGEMENTADVIES wordt gebruik gemaakt van de theorie van Lewin (1951), zoals deze in de 

literatuur Van Aken beschreven is. Lewin stelt dat een veranderingsproces uit drie verschillende stappen bestaat: 

losmaken - veranderen - consolideren. Bij de eerste fase wordt het draagvlak voor de verandering gecreëerd door de 

stuwende krachten te mobiliseren. In het veranderingsproces dient het draagvlak daarom zo groot mogelijk worden 

gehouden om de weerstand van de stuwende kracht tegen verandering zo klein mogelijk te houden. In dit onderzoek 

is de stuwende kracht van de organisatie de directie van E&P. De directie moet eerst de werkelijke dreiging onder 

ogen zien, voordat het in staat is om tot verandering over te gaan. In het hoofdstuk MANAGEMENTADVIES wordt 

daarom eerst een paragraaf gewijd aan dit "losmaken". De tweede fase van Lewin's proces is het veranderen zelf. En 

de laatste stap is het consolideren van verandering. Er wordt richting de directie enkel een advies gedaan. 

Daadwerkelijk verbetering kan alleen plaatsvinden door het advies te implementeren, en daarna te consolideren . Met 

de daadwerkelijke implementatie zal ik me niet bezighouden, wel is het zo dat ik richting de directie een advies doe 

van hoe zij de implementatie zouden kunnen aanpakken. 

5 Strategievorming en Organisatiestructurering (1999), Van Aken, pag. 267 Urn 269, 273 Urn 274 
6 Strategievorming en Organisatiestructurering (1999), Van Aken, pag. 282 Urn 283 
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3.4.5 Veranderinterventies (Tichy) 7 

Als er binnen een organisatie een verandering wordt doorgevoerd dan is daar vaak een bepaalde weerstand tegen. 

Hoe professioneler de aanpak van verandering des te lager zal de weerstand zijn. Tichy heeft het TPC-model 

ontworpen, wat een hulpmiddel kan zijn om invloed op de weerstand te verlagen. Bij het ontwerpen van activiteiten 

om die weerstanden te verlagen kan het zogeheten TPC-model een hulpmiddel zijn . Dit model bestaat uit drie 

verstrengelde aspectsystemen. Wordt één aspectsysteem door verandering beïnvloed dat betekent dit in veel 

gevallen dat de andere aspectsystemen ook worden beïnvloed. Het TPC-model kan een geschikt hulpmiddel zijn om 

meer veranderingsbereidheid binnen de organisatie te bereiken. 

De drie aspectsystemen zoals in Van Aken (1994) omschreven zijn: 

1. Het technisch-economisch systeem: hier spelen voornamelijk vragen met betrekking tot strategie en 

structuur: 

2. Het politieke systeem: hier spelen de belangen die de diverse groepen en individuen hebben en de formele 

en informele macht die deze groepen kunnen gebruiken om de belangen te beschermen; 

3. Het culturele systeem: hierin spelen verschijnselen die worden veroorzaakt door de omstandigheid dat de 

organisatie niet alleen een werkplaats is waar men bepaald werk levert, tegen een bepaalde beloning, maar 

ook een werkgemeenschap waarbinnen men belangrijke sociale relaties ontwikkelt en waarmee men zich 

vaak emotioneel verbindt. 

In het hoofdstuk MANAGEMENTADVIES wordt beschreven hoe het strategievormingsproces van een organisatie 

veranderd kan worden. Dit onderzoek met bijbehorend advies heeft in mijn ogen daarom het meest betrekking op het 

technisch-economisch systeem, en wordt overhandigd aan de directie van E&P. Volgens de literatuur kan dit een 

standaard voorbeeld zijn van een inhoudelijke interventie, en deze wordt meestal gebruikt als de weerstand tegen 

verandering op onbegrip, en verschil van inzicht berust. Bij E&P gaat het volgens mijn onderzoek voornamelijk om het 

verschil van inzicht. 

Deze inhoudelijke interventie is slechts het begin voor daadwerkelijke verandering. Wil men de verandering 

implementeren dan zullen de belanghebbenden, in dit geval iedereen binnen de organisatie van E&P, moeten worden 

betrokken bij de verandering. Zoals omschreven zal ik ook een advies uitbrengen van hoe de directie deze 

implementatie het beste door kan voeren. Wel wil ik aangeven dat door aan de "streng van het technisch-economisch 

systeem" te trekken, dit direct invloed heeft op de "streng van het culturele systeem". Gaat de directie van E&P dit 

advies gebruiken dan moeten zij zich hier dus terdege van bewust zijn. 

De laatste omschreven interventie is de machtsinterventie en heeft betrekking op het politieke aspectsysteem. Bij de 

organisatieverandering van E&P speelt deze een zeer beperkte rol, omdat we te maken hebben met een kleine 

organisatie, met een duidelijke hiërarchie. Het is aan de directie om wel of niet te veranderen. Binnen de organisatie 

hoeven dus geen coalities worden gesmeed, waardoor van een politiek spel amper sprake kan zijn. 

7 Strategievorming en Organisatiestructurering (1999), Van Aken, pag. 287 tlm 282 
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3.5 Organisatieverbetering (Weggeman) 8 

Naast de literatuur van Mintzberg en Van Aken heb ik verschillende andere boeken gebruikt om dit rapport te kunnen 

schrijven. Het boek Kennismanagement van Weggeman heb ik gebruikt om meer te weten te komen over 

organisaties met kenniswerkers. De intentie van een organisatieverandering is om de organisatie beter te laten 

functioneren. Om dit begrip "beter" duidelijk te krijgen heb ik de definitie van Weggeman overgenomen, zoals deze 

door hem is omschreven. Volgens Weggeman wordt onder beter verstaan: 

• Effectiever: als iedereen de sterkten en zwakten van elkaar weet, weet iemand met een bepaald probleem 

of vraag direct bij wie hij het beste aan kan kloppen. Hierdoor wordt veel tijdsverlies voorkomen, wat vaak 

betekent dat er doelgerichter gewerkt kan worden. 

• Efficiënter: als iedereen binnen de organisatie weet wat de competenties zijn, kan er makkelijker een 

afstemming tussen projecten en personeel plaatsvinden, wat in de meeste gevallen betekent dat projecten 

sneller, goedkoper en beheerster gedraaid kunnen worden. 

• Flexibeler: Door te weten wat de ander in de organisatie doet, is het makkelijker om de taken van elkaar 

over te nemen. Dit betekent in de meeste gevallen dat de organisatie van E&P makkelijker aanpasbaar is, en 

dat tijdens het wegvallen van een bepaalde persoon direct naar een geschikte oplossing kan worden gezocht 

zonder dat dit een al te groot probleem is. 

• Plezieriger: als de afstand tussen directie en werknemers kleiner wordt, kan dit beteken dat er makkelijker 

en persoonlijker gecommuniceerd kan worden. De kans is groot dat de sfeer binnen de organisatie van E&P 

een stuk prettiger wordt, wat bijna automatisch betekent dat iedereen met meer plezier naar het werk zal 

gaan. 

8 Kennismanagement (1997), Weggeman 
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4. Doelstelling en Probleemstellingen 
4.1 Inleiding 

Om tot een verwacht resultaat te komen is een heldere opdrachtformulering nodig. Een goede formulering vormt de 

basis van een structureel onderzoek. Deze opdrachtformulering is nodig om duidelijk te maken wat er precies 

uitgewerkt gaat worden. De formulering is gebaseerd op de voorlopige doelstelling "formalisatie van het 

bedrijfsproces· en het daarop volgende veldonderzoek. Er is gestart met een voorlopige doelstelling om uiteindelijk tot 

een definitieve probleemstelling te komen. 

4.2 Doelstelling 

Omdat er in de doelstelling begrippen staan die op meerdere wijzen geïnterpreteerd kunnen worden, volgen hieronder 

de definities van de begrippen. Tevens worden er enkele andere begrippen gedefinieerd die voor de doelstelling van 

belang zijn. 

De begrippen in de doelstelling, en relevante begrippen: 

Strategie: de strategie van een organisatie is het patroon van keuzen binnen de organisatie met betrekking tot het 

realiseren van doelen, de wegen waarlangs dat moet gebeuren en de middelen die daartoe worden ingezet voor de 

organisatie als gebied (Van Aken 1994). 

veranderplan: een ontwerp, een plan voor het proces van verandering, waarin wordt aangegeven hoe en volgens 

welk tijdpad alle belanghebbenden bij de verandering zullen veranderen: dit veranderplan bevat zowel activiteiten om 

de veranderingen technisch inhoudelijk te realiseren als veranderkundige activiteiten om draagvlak voor die 

veranderingen te creêren, onder meer door mogelijke weerstanden tegen die veranderingen te bewerken (Van Aken 

1994). 
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4.3 Probleemstelling 

Om de doelstelling van dit afstudeeronderzoek te bereiken is het nodig om een centrale probleemstelling te 

formuleren. Deze centrale probleemstelling is opgesplitst in drie verschillende probleemstellingen. Door het 

beantwoorden van de probleemstellingen wordt aan de doelstelling voldaan. Bij de totstandkoming van deze drie 

probleemstellingen is gebruik gemaakt van de literatuur van Mintzberg. 

Bij de verdere uitwerking van de probleemstelling heb ik gebruik gemaakt van de literatuur van Mintzberg. DeZoals in 

het hoofdstuk LITERATUUR stond omschreven is het strategievormingsproces van een organisatie vanuit meerdere 

standpunten te benaderen. Het probleem is dus dat ik bij aanvang van het onderzoek nog niet wist wat het 

strategievormingsproces op dat moment was. Daarnaast wist ik ook nog niet wat voor E&P het meest ideale 

strategievormingsproces zou zijn. 

~ 
Wat is voor de organisatie van E&P de meest ideale manier van aansturen, en wat moet ervoor 
gedaan worden? 

Omdat er op de centrale probleemstelling niet in één keer een antwoord kan worden gegeven is de stelling opgedeeld 

in meerdere probleemstellingen. Hieronder worden deze drie probleemstellingen beschreven. Per probleemstelling 

wordt een uitleg gegeven. 

~ 
Welke school hoort bij de (sub)dimensies? 

Voor het strategievormingsproces zijn er volgens Mintzberg tien scholen. Bij welke school past E&P nu het meest, en 

bij welke school zou het moeten horen? De kenmerken van deze scholen zijn te benoemen in de (sub)dimensies. De 

eerste probleemstelling die van de centrale probleemstelling afgeleid kan worden is daarom: welke school hoort bij de 

(sub)dimensies? 

~ 
Hoe kunnen de (sub)dimensies geclusterd worden? 

Er zijn meerdere dimensies, en elke dimensie kan een ander antwoord hebben. Omdat er meerdere antwoorden 

kunnen zijn, heb ik gekeken of er binnen de beantwoording een bepaalde clustering mogelijk is. 

~ 
Welke (sub)dimensies kunnen belllvloed worden? 

Als elke dimensie dezelfde school heeft, en deze school is voor E&P de ideale situatie, dan zou dit betekenen dat er 

binnen de organisatie niets verbeterd, en dus veranderd hoeft te worden. In elk ander geval betekent het echter dat er 

één of meerdere verbeteringen zouden moet plaatsvinden om tot de ideale situatie te komen. Dit zou betekenen dat 

er één of meerdere dimensies beïnvloed zouden moeten worden. In deze probleemstelling wordt bekeken of het 

mogelijk is om op de dimensies invloed uit te oefenen. 
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4.4 Onderzoeksvragen 

Om de probleemstellingen te kunnen beantwoorden zijn per probleemstelling een aantal onderzoeksvragen 

opgesteld. 

Probleemstelling 1: Welke school hoort bij de (sub)dimensies? 

Onderzoeksvraag 1: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie strategie? 

Onderzoeksvraag 2: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie basisproces? 

Onderzoeksvraag 3: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie verandering? 

Onderzoeksvraag 4: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie drijvende krachten? 

Onderzoeksvraag 5: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie omgeving? 

Onderzoeksvraag 6: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie organisatie? 

Onderzoeksvraag 7: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie leiding? 

Onderzoeksvraag 8: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie situatie? 

Onderzoeksvraag 9: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie structuur? 

Onderzoeksvraag 10: 

Welke school hoort er bij de (sub)dimensie periode? 

Probleemstelling 2: Hoe kunnen de (sub)dimensies geclusterd worden? 

Onderzoeksvraag 11: 

Welke scholen zijn volgens probleemstelling 1 van toepassing op E&P? 

Onderzoeksvraag 12: 

Welke school scoort in welke (hoofd)dimensie? 

Onderzoeksvraag 13: 

Hoe kunnen de antwoorden van probleemstelling 1 geclusterd worden? 

Probleemstelling 3: welke (sub)dimensies kunnen bemvloed worden? 

Onderzoeksvraag 14: 

Heeft het voor- of nadelen dat de dimensies binnen een organisatie onder te zijn verdelen in meerdere clusters? 

Onderzoeksvraag 15: 

Wat is de belangrijkste oorzaak van de clustering? 

4.5 Afbakening 

De probleemstelling bevindt zich duidelijk binnen de staande organisatie. Er wordt dus niet gekeken naar de 

verwikkelingen binnen de projectorganisatie. Het betreft dus een onderzoek dat specifiek is gericht op de staande 

organisatie van E&P. De bedrijfsadvisering kan dus niet van toepassing zijn op soortgelijke organisaties, die qua 

profiel overeenkomen met E&P Bouwmanagemenl 
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5. Onderzoeksmethode 

5.1 Inleiding 

Belangrijk is te weten dat de totstandkoming van de onderzoeksmethode geleidelijk heeft plaatsgevonden. In eerste 

instantie werd ik door de directie van het bedrijf benaderd om onderzoek te doen naar het formaliseren van het 

bedrijfsproces, waarbij de directie direct dacht aan een handboek waarin bepaalde procedures konden worden 

vastgelegd. Uit het intake gesprek met de directie kon geconcludeerd worden dat zij zich ervan bewust waren dat er 

een verandering binnen de organisatie moest plaatsvinden om de jonge organisatie op een hoger niveau te krijgen. 

Na enige tijd aan dit handboek gewerkt te hebben bleek dat de oplossing voor het probleem niet bij het formaliseren 

bij het bedrijfsproces lag, maar dat er een abstractieniveau hoger gekeken moest worden. De periode erna werd 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot verbetering van kennismanagement en teamvorming binnen de 

organisatie. Ook hier bleek dat het probleem niet op dit niveau, maar nog een niveau hoger lag. Uiteindelijk bleek dat, 

nadat ik eerst zeven maanden binnen de organisatie actief was geweest, dat ik onbewust het werkelijke probleem al 

heel de tijd aan het observeren was. 

5.2 Onderzoek binnen een organisatie 

De onderzoeksmethode doen lijkt veel op de methode die Sjirk Meije,s bij zijn promotieonderzoek heeft gehanteerd. 

Hij heeft onderzoek gedaan naar organisatiecultuur, en beschrijft in zijn proefschrift dat cultuur maar op één manier te 

beschrijven is. Omdat mijn methode in grote lijnen hetzelfde is volgt hier het citaat van Sanday (1983) dat Meijer heeft 

gebruikt om zijn methode aan de lezer duidelijk te maken. 

'"Sinds Boa met zijn koffer In de .. nel v ... de boot ...... en bij de 1!sIdmo'. ging wonen om de cuItuW' VIIn hen t. 

bestuderen, Is .... .,..adIgmII VlIR het c:uIluuraIIderz etnograllsch. De enige ..... nIer om culbu t. bestuderen, volgens 

cIt .,..adIgma, Is dat de onderzoek .. ........ In de oncIerzoebamgevng .. observeert. BeIIIngrijk Is dat de 

onderzoek .. bouwt ...... vwzameIng ... ."... die teIken. an .. leur en de prIlldIjlI worden geIoeIst. Concepten 

worden afgeleid .. meteen geverIIIeercL De gegeven. en getoetst. concepten lelden ulteinelellJll tot een upIIdtering VIIn 

de cu .... n-a.I In de VUIIII v ..... ............. AM de hand v .. de besclJrtvlng wordt een Iheorie gevonnd." 

Sanday (1183) 

De Eskimosamenleving is in mijn geval de organisatie van E&P geweest. Als ik niet geïntegreerd was binnen de 

organisatie was het voor mij onmogelijk geweest om te komen tot een beschrijving. De beschrijvingen zijn de 

waarnemingen die ik heb gedaan zonder daar een waardeoordeel aan te hangen. Als een andere onderzoeker in 

dezelfde periode binnen de organisatie had gezeten, dan zouden de waarnemingen hetzelfde moeten zijn. De 

theorievorming waar Sanday het over heeft, is te vergelijken met de laatste hoofdstukken van dit rapport, namelijk de 

ANALYSE en het MANAGEMENTADVIES. 

Het verschil met de Eskimosamenleving is dat daar wordt gekeken op welke manier, en waarom ze op een bepaalde 

manier leven. Bij dit verslag ligt het accent niet op de manier, of waarom van E&P, maar op hoe het zou moeten. Een 

eeuwenoude Eskimosamenleving is praktisch niet te veranderen, terwijl een jonge organisatie dat wel is. 

9 De gordiaanse knoop van organisatie- en veiligheidscultuur (1999), Meijer 
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5.3 Fasen van het onderzoek 

In grote lijnen bestaat mijn onderzoek naar organisatieverandering bij E&P uit vier fasen. Dit is in figuur 2 te zien. De 

eerste fase wordt gevormd door het veldonderzoek, de tweede fase zijn de beschrijvingen, de derde fase is de 

analyse en de laatste fase is het managementadvies. Hieronder volgt de schematische weergave van het onderzoek. 

Een soortgelijk schema is ook in Meijer (1999)10 terug te vinden. Het verschil is dat dit schema specifiek is afgeleid 

van mijn afstudeeronderzoek. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Figuur 2: schematische weergave onderzoeksmethodologie 

Fase 1: veldonderzoek 
De eerste fase is het veldonderzoek. Hierbij ben ik als onderzoeker in de onderzoeksomgeving geïntegreerd. Deze 

onderzoeksomgeving was bouwmanagementbureau E&P. Hier heb ik van april 2003 tot december 2003 zeven 

maanden lang observaties uitgevoerd. Het veldonderzoek is opgebouwd uit verschillende stappen die ik hieronder 

noem: 

• Eerste kennismaking en meewerken 

• Observaties 

• Afnemen van interviews 

• Verwerken van de informatie uit de interviews 

Fase 2: beschrijvingen 
De beschrijvingen zijn het resultaat van het veldonderzoek. Alle gegevens die ik in de periode bij het bedrijf heb 

verzameld heb ik gestructureerd om te komen tot de beschrijving. Bij de beschrijving heb ik geen gebruik gemaakt 

van literatuur. Hierin heb ik me beperkt tot het weergeven van de situatie bij E&P Bouwmanagement. In feite heb ik 

enkel opgeschreven wat ik daar gezien, gehoord en meegemaakt heb. Hoofdstuk 6 van dit onderzoek laat het 

resultaat van de beschrijvingen zien. 

10 De gordiaanse knoop van organisatie- en veiligheidscultuur (1999), Meijer 
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Fase 3: analyse 
In deze fase van het onderzoek worden de gegevens geanalyseerd, wat betekent dat er geordend wordt met 

gebruikmaking van de verschillende theorieên uit de literatuur. Bij het analyseren heb ik gebruik gemaakt van de tien 

scholen van Mintzberg. In hoofdstuk 3 LITERATUURSTUDIE heb ik gemotiveerd waarom ik precies deze theorie heb 

gebruikt, en hoe deze is toegepast. Het resultaat van deze fase is hoofdstuk 7 van dit afstudeerrapport. 

Fase 4: managementadvies 
In deze fase heb ik gewerkt aan een aanbeveling, die gericht is aan de directie van E&P. Het management advies is 

bedoeld om te komen tot een verbetering, en is gebaseerd op de resultaten uit de analyse en mijn ervaringen die ik 

heb opgedaan in de maanden dat ik binnen E&P als onderzoeker actief was. Bij de totstandkoming van het 

managementadvies heb ik gebruik gemaakt van de literatuur van Van Aken over organisatieverandering. In hoofdstuk 

3 LITERATUURSTUDIE heb ik gemotiveerd waarom ik precies deze theorie heb gebruikt, en hoe deze is toegepast. 

Het resultaat van deze fase is hoofdstuk 8 van dit afstudeerrapport. 

5.4 Conclusie 

Bij de hierboven omschreven methode die bij dit onderzoek is toegepast was onmogelijk bij de aanvang van het 

onderzoek te plannen. Dit omdat ik van tevoren nog niet exact wist wat er onderzocht en uitgewerkt moest worden. 

De voorlopige probleemstelling "Het formaliseren van het bedrijfsproces" was slechts een uitgangspunt. Tijdens het 

veldonderzoek heb ik gezocht naar het werkelijke probleem. De in het veldonderzoek gekozen aanpak is het beste 

vergelijkbaar met de aanpak van een arts. Deze doet een onderzoek en stelt daarna een diagnose waarbij hij de 

klachten moet interpreteren om tot een diagnose te komen. Het verkennend onderzoek van de arts is te vergelijken 

met het veldonderzoek dat ik heb verricht. Net als een arts kon ik van tevoren niet vaststellen welke methode er 

gekozen moet worden om het probleem op te lossen. De beschreven methode is voortgekomen uit de verschillende 

gebeurtenissen die ik tijdens het veldonderzoek heb meegemaakt. Pas nadat het werkelijke probleem duidelijk begon 

te worden, werd ook duidelijk welke methode bij dit onderzoek zou worden toegepast. Geconcludeerd kan worden dat 

de ontwikkeling van de methode parallel heeft gelopen met de ontwikkeling van de probleemstelling. 
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6. Beschrijvingen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de ervaringen van zes maanden onderzoek die ik als onderzoeker binnen het bedrijf op heb 

gedaan aan bod. De beschrijvingen worden in een vertellende stijl beschreven, dit omdat het mijn eigen ervaringen 

zijn. Op deze manier tracht ik de lezer zoveel mogelijk te betrekken bij hetgeen wat ik binnen de organisatie heb 

waargenomen. 

In het eerste gedeelte van de beschrijving maak ik een weergave wat er allemaal binnen de organisatie gebeurt. Als 

eerste wordt een schets gemaakt van het bedrijfsprofiel, om vervolgens een beschrijving te geven van het primaire 

proces en de structuur van de organisatie. Het eerste gedeelte wordt afgesloten met de ambitie van de organisatie. 

Vlak voordat het interne onderzoek werd afgesloten, bleek dat er op de korte termijn enkele veranderingen op komst 

waren. Om een zo duidelijk mogelijk beeld van de organisatie te geven heb ik er daarom voor gekozen om dit 

gedeelte ook in de beschrijvingen te verwerken. 

In het tweede gedeelte worden de beschrijvingen gegeven van de gesprekken die ik met de verschillende 

werknemers heb gevoerd. Aan de hand van verschillende thema's (strategie, cultuur, kennismanagement e.d.) 

hebben de projectleiders hun mening gegeven van hoe de organisatie hiermee om gaat. Naast de door mij 

aangevoerde thema's zijn er ook enkele subparagraven opgenomen die betrekking hebben op onderwerpen en 

gebeurtenissen, waarvan de projectleiders van mening waren dat ze belangrijk zouden zijn voor het onderzoek binnen 

de organisatie. 

In het derde gedeelte komen mijn eigen ervaringen als onderzoeker aan bod. Hierbij is een beschrijving gemaakt van 

de ervaringen die ik zelf opmerkelijk vond. Als eerste heb ik een beschrijving gemaakt van de periode dat ik binnen de 

organisatie aanwezig was. Om het geheel overzichtelijk te houden heb ik mijn ervaringen opgesplitst in twee 

subparagrafen. In de eerste subparagraaf ligt de nadruk op de gemaakte afspraken betreffende het afstuderen 

(vergoeding en werkplek). In de tweede subparagraaf wordt een beschrijving gegeven hoe de communicatie met de 

directie tijdens de onderzoeksperiode verliep. Hierna volgt een beschrijving van hoe er binnen de organisatie intern 

overleg werd gepleegd, en als laatste volgt een subparagraaf over het kerstdiner dat door de directie georganiseerd 

werd om het jaar af te sluiten. De reden waarom deze subparagraaf in de beschrijvingen is opgenomen, is dat het een 

duidelijk beeld geeft van de verhoudingen en gewoonten binnen de organisatie van E&P Bouwmanagement. 

De beschrijvingen zijn voornamelijk gebaseerd op mijn waarnemingen en op de gesprekken met drie van de vier 

projectleiders. De gesprekken welke ik met de directie heb gehad, zijn op verzoek van de directie nooit schriftelijk 

vastgelegd. Hetzelfde geldt voor projectleider D. Deze is in dit hoofdstuk beschreven als de "kloon" van directielid x. 

De term "kloon" duidt in dit rapport op een persoon die bijna een dezelfde manier van handelen en werken hanteert 

als directielid X. De "kloon" heeft direct na zijn studie drie jaar onder supervisie van directielid x gewerkt, en heeft 

daarna bij een bouwbedrijf gewerkt waar directielid X directeur was. Hij is dus praktisch geen andere manier van 

werken gewend, en werkt dus zoals directielid X dit graag wil. 

Ook zal ik de waaruit deze personen de situatie zien, zoveel mogelijk meenemen aan het einde van dit hoofdstuk. 

Hier stel ik de diagnose. Mijn aanpak hier is het beste vergelijkbaar met de aanpak van een arts. Deze stelt een 

diagnose waarbij hij de klachten moet interpreteren (direct probleemgericht), om tot een diagnose (beschrijven, 

verklaren en voorspellen) te komen. De "klachten" zijn binnen de context van dit rapport de beschrijvingen, zoals deze 

in de komende paragraven worden omschreven. 
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6.2 Organisatiebeschrijving 

6.2.1 Bedrijfsprofiel 
De organisatie is in 2000 als een aparte b.v. binnen een bouwbedrijf opgericht door de directieleden X en Y. Deze 

initiatiefnemers vormen sindsdien tevens de directie van E&P. Beide directeuren hebben reeds meer dan 15 jaar 

ervaring opgebouwd binnen gerenommeerde bedrijven in het vakgebied . De primaire activiteit van de onderneming is 

het managen van bouwprocessen. In dit proces adviseert en ondersteunt E&P opdrachtgevers bij het inhoud geven 

aan huisvestingsplannen gedurende de voorbereiding, tot en met de realisatiefase. Sinds januari 2003 is de 

onderneming volledig verzelfstandigd en is sindsdien gevestigd op een nieuw bedrijvenpark te Eindhoven. 

Hoewel het momenteel nog een klein adviesbureau is (8 werknemers), maakte de directie me tijdens het 

intakegesprek duidelijk dat het hun ambitie is om het personeelsbestand in de toekomst te laten groeien tot ongeveer 

16 - 20 personen. Er wordt door directielid x bewust niet gekozen om door te groeien naar een groot bedrijf. De reden 

die hiervoor aangevoerd wordt is dat door de organisatie klein te houden, de directie het overzicht op de projecten niet 

kwijt kan raken. 

E&P concentreert de aandacht op de volgende projecten: 

• Gombinatieprojecten in binnenstedelijke ontwikkelingen: 

Veelal een combinatie van commercieel vastgoed, voorzieningen, wonen en infrastructuur; 

• Gombinatieprojecten in de woon-/zorgsector: 

• Wooncomplexen: zowel grondgebonden als wel appartementensector; 

• Utiliteitsprojecten in de bedrijfshuisvesting; 

• Kantoorontwikkelingen: renovatie, nieuwbouw en inrichtingsconcepten; 

• Onderwijsgebouwen. 

6.2.2 Primaire proces & structuur E&P 
Bij het transparant maken van de organisatie van E&P is het in beeld brengen van de positiestructuur een belangrijk 

hulpmiddel. Belangrijk is dat we bij E&P te maken hebben met een tweekoppige directie, waarbij ieder lid een eigen 

takenpakket heeft. Zo is het directielid X voornamelijk verantwoordelijk voor het externe (marketing -7 klant -7 

nazorg), en directielid Y verantwoordelijk voor hetgeen binnenin (intern) de organisatie gebeurt. De positiestructuur 

van E&P creëert de condities voor het besturen van de organisatie. Tijdens mijn periode als onderzoeker bleek dat 

directielid X voornamelijk de bedrijfsfunctie marketing naar zich toetrok. In het geval van E&P wil dat zeggen dat 

directielid X degene is die verantwoordelijk is als het gaat om de afstemming tussen vraag en aanbod door middel van 

ruilprocessen. In het geval van E&P is de opdrachtgever in feite een 'afnemer' van het 'product' bouwmanagement. 

Door acquisitie legt directielid X het eerste contact met potentiële opdrachtgevers, en zorgt ervoor dat zijn wensen 

centraal komen te staan. Hij is ook degene die op het 'hoogste' niveau het aanspreekpunt voor de opdrachtgever blijft 

gedurende het gehele bouwproces. Tevens is hij in praktisch alle gevallen ook betrokken bij de project start-up 

(PSU)11. Daarna draagt hij het project over aan directielid Y of aan één van de werknemers. Van een volledige 

overdracht is meestal weinig sprake, want achter de schermen blijft directielid X nauw betrokken bij alle belangrijke 

afspraken . Overleg met de opdrachtgever wordt dan ook ten alle tijden door de directie gevoerd. Een 

woningbouwvereniging uit Eindhoven is opdrachtgever van 70% van de projecten die bij E&P lopen. Overleg met de 

directeur hiervan vindt uitsluitend plaats met de directieleden van E&P. De directeur van deze woningbouwvereniging 

spreekt de projectleiders van E&P zelden. De communicatie van alle projecten verloopt dus altijd indirect. Eerst 

spreken de directeuren elkaar, daarna licht de directie van E&P haar eigen projectleiders in. 

Opvallend is wel dat ondanks zijn geringere betrokkenheid, directielid X als belangrijkste persoon bij het project 

betrokken blijft. Belangrijke beslissingen moeten altijd zijn goedkeuring hebben, en hij blijft in de meeste gevallen het 

11 Business Marketing (1999), Gelderman, G.J. & Van der Hart, pag. 44 Um 45 
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eerste aanspreekpunt voor een opdrachtgever. Hierdoor lijkt de structuur van E&P veel op die van een 

architectenbureau. Ook hier is er een architect verantwoordelijk voor de acquisitie en is ook degene die de eerste 

lijnen op papier zet. Pas als het project van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp gaat wordt de 

betrokkenheid van de architect minder, en komt de technische tekenaar in beeld die alle informatie op tekening 

uitvoert. Bij E&P wordt er dan wel geen esthetisch ontwerp gemaakt, het is wel directielid X die pas werk delegeert als 

de belangrijkste 'lijnen' op papier staan. In geval van E&P zijn deze 'lijnen' meestal afspraken over de begeleiding van 

het proces. Deze manier van werken laat een sterke onderverdeling zien van de werknemers in projectleiders en -

managers. Volgens Mintzberg 12 wordt dit de horizontale specialisatie genoemd. Deze specialisatie waarbij sprake is 

van een duidelijke taakverdeling is het directe gevolg van hoe de directie van E&P tegen bouwprocesmanagement 

aankijkt. Aan het begin van het proces staat de projectmanager, in bijna alle gevallen één van de twee directieleden. 

Pas na de voorlopig ontwerpfase (VO) van het bouwproces wordt het werk overgedragen aan één van de 

projectleiders. 

De belangrijkste taken van de projectmanager van E&P zijn: 

• Het samenstellen van het projectteam; 

• Het organiseren van projecten; 

• Het controleren, bewaken en corrigeren daar waar nodig is. 

Tijdens de uitvoering van het bouwwerk doet de projectmanager een stap opzij, en maakt plaats voor de 

projectleider, welke in de praktijk altijd een niet-directielid is. 

De belangrijkste taken van de projectleider van E&P zijn: 

• Het betrokken zijn bij de prijsvorming en gunning van projecten tijdens de besteksfase; 

• De projecten opstellen voor de uitvoerende partijen; 

• Tijdens de realisatiefase staat de projectleider borg voor de bewaking van de kwaliteit en planning. 

Tijdens de realisatiefase wordt de projectleider dus belast met het vereenvoudigen van complexe situaties. De 

projectmanager is tijdens deze fase nog steeds betrokken bij het proces, hetzij op enige afstand. 

6.2.3 Ambities van E&P voor 2004 
E&P is een jonge organisatie. Gezien alle projecten lopen, en de organisatie door de directie volledig opgestart is, is 

er aan het eind van 2003 een fase aangebroken waarbij het bedrijf een nieuwe stap wil nemen. Dit is de eerste 

belangrijke stap na het opstarten van de organisatie. De directie wil de organisatie continu laten groeien, en heeft 

daarvoor verschillende veranderingen gepland die in 2004 jaar doorgevoerd moeten worden. De belangrijkste 

veranderingen die de directie tegen het einde van 2003 op de planning heeft gezet zijn: 

• Voor het komende jaar twee nieuwe projectleiders aannemen (uitbreiding personeelsbestand); 

• Door de directie wordt er opnieuw gezocht naar een manier om de projectprocessen te standaardiseren; 

• De directie is bezig om meer structuur aan te brengen in het personeelsbestand. Aan het eind van eerste 

jaar is de directie met een rapport gekomen waarin de diverse functies binnen de organisatie zijn 

omschreven. De functie die eerst de naam projectleider had, is uitgediept in senior projectmanager, junior 

projectmanager, projectleider, projectengineer en projectmedewerker; 

• De leasecontracten van de auto's van de werknemers zullen waarschijnlijk aangepast worden. De directie wil 

meer evenwicht tussen zakelijke en privé kilometers. 

12 Structure in fives, Designing Effective Organizations (1991), Mintzberg 
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6.3 interviews met de niet-directieleden 

6.3.1 Verhaal projectleider c brief 
Eén van de projectleiders kreeg tegen de middag een telefoontje van familie waaruit bleek dat het privé niet goed zat. 

Doordat de situatie voor de projectleider zo dringend was besloot hij de rest van de dag vrijaf te nemen, omdat hij in 

deze toestand totaal niet kon functioneren. Hierover werd eerst toestemming gevraagd aan directielid Y (directielid X 

was op dat moment niet op kantoor aanwezig). Deze had begrip voor de situatie en gaf de projectleider voor de rest 

van de dag vrijaf. De dag erna was de projectleider op kantoor aanwezig en leek er niets aan de hand. Totdat hij 

enkele dagen later thuis een brief ontving, met daarin een officiële waarschuwing van de directie over het ·feit dat de 

projectleider door privé omstandigheden vrij had genomen. De projectleider was hierdoor zeer verrast, vooral omdat 

hij duidelijk om toestemming had gevraagd. Kort daarna maakte hij een afspraak met directielid X om opheldering 

over deze manier van communiceren te verkrijgen . Hierbij maakte directielid X duidelijk dat hij het niet te tolereren 

vond dat werknemers door dergelijke privé omstandigheden vrij namen. De projectleider kon zich hier wel iets bij 

voorstellen, maar kaartte aan dat hij dergelijke dossiervorming voor dit feit niet nodig vond. Directielid X benadrukte 

dat er hierover geen discussie mogelijk was, en beschouwde de zaak als uitgesproken. De projectleider anticipeerde 

door te zeggen dat hij het dan wel zo eerlijk vond dat hij ook een kans kreeg om schriftelijk te reageren . Behoorlijk 

geïrriteerd reageerde directielid X dat hij best een epistel zou kunnen schrijven, maar dat het hem niet zo deren. Dit 

omdat hij het toch niet zo lezen. 

6.3.2 interview met thema strategie 
Tijdens de oriënterende interviews afgenomen in september heeft de onderzoeker in een open interview gevraagd 

aan projectleider a wat hij van de strategie bij E&P vond. Hieronder is een uitwerking gezien van dat open interview. 

Omdat het nog een jong bureau is, wordt er vooral naar omzettechnische doelstellingen gekeken. Op de lange termijn 

moet het bedrijf doorgroeien naar een organisatie van 15 - 20 man waarin nog meer kennis zit, zodat de dienst 

"integraal bouwmanagement" nog beter bedreven kan worden. Een tip betreffende de strategie is dat er een soort van 

collectieve uitstraling naar de buitenwereld moet zijn. Er wordt hierbij gedacht aan een gedragscode waarin staat 

opgesteld hoe de projectleiders zich naar buiten moeten opstellen. Deze is er op dit moment nog niet, en dat wordt als 

een tekortkoming van de organisatie gezien. 

6.3.3 interview met thema competenties 
Tijdens een oriënterend interview is aan projectleider a gevraagd wat hij van de vaardigheden van E&P vond. 

Hieronder is een omschrijving gegeven van zijn kijk hierop. Volgens projectleider a verkoopt E&P een vorm van 

kennis die van toegevoegde waarde voor een opdrachtgever kan zijn. Het geloof in het product dat de directie op de 

markt wil zetten is groot. Alleen heerst er onder bepaalde werknemers de onzekerheid of zij wel over de vaardigheden 

beschikken om te voldoen aan de kwaliteit van het product. Bij sommige projectleiders is onduidelijkheid welke 

vaardigheden er exact nodig zijn om als projectleider bij E&P te kunnen fungeren. Een tip is dus dat de directie hier in 

het vervolg meer aandacht aan moet besteden. Het doel is duidelijk, alleen moet er nu nog transparant gemaakt 

worden welke vaardigheden hiervoor nodig zijn. Hier heeft de directie nog weinig aandacht aan besteed. 

6.3.4 Cultuur 
Tijdens de oriënterende interviews afgenomen in september heeft de onderzoeker in een open interview gevraag aan 

projectleider a wat hij van de cultuur bij E&P vond. Hieronder is een uitwerking gezien van dat open interview. 

Projectleider a vindt dat er momenteel sociaal gezien een vrij kille cultuur heerst, waarop de kloof tussen de directie 

en werknemers als zeer groot genoemd mag worden. De omgeving wordt door projectleider a als onpersoonlijk 

ervaren. Er heerst een sfeer waarin de werknemers zich door de directie niet serieus genomen voelen. Dit is voor een 

groot gedeelte te danken aan het feit dat de werknemers vinden dat er alleen een top down communicatie is binnen 

het bedrijf. 
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Een tip die sterk leeft onder de projectleiders heeft vooral betrekking op cultuur c.q. omgang met personeel. Volgens 

projectleider a betekent dit dat er aan een organisatie gewerkt moet worden waar sterk sprake is van een hecht team. 

Het gevoel dat er sprake is van een team is nu nog niet aanwezig . Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een 

metafoor over een voetbalelftal waarin er sprake is van een team met een coach . Hierin is de eerste taak van de 

coach om het team zodanig samen te stellen, zodat er sprake kan zijn van een uitgebalanceerd team. Nadat dit is 

gebeurd gaat de coach over tot het stellen van het bedrijfsdoel. Dit bedrijfsdoel is bij E&P duidelijk geformuleerd . In 

het kader van de metafoor nemen we even aan dat dit het winnen van de Europacup is. Het 'voetbalteam' van E&P 

weet dus dat het doel het winnen van de cup is. In de fase na dit bedrijfsdoel schiet de rol van coach, volgens 

projectleider a nog emstig te kort. Nadat het doel is vastgelegd moet de coach de spelers zodanig prikkelen, zodat ze 

met volle overgave achter de doelstelling staan . Een speler kan immers wel weten wat het bedrijfsdoel exact is, maar 

als hij daarbij zelf niet het gevoel heeft dat dat kan lukken zal het bedrijfsdoel nooit bereikt worden . De coach moet 

dus niet alleen een balans in het team vinden, maar ook zorgen voor een collectieve ambitie waarbij iedereen achter 

de geformuleerde bedrijfsdoelen staat. Hierbij is het van essentieel belang dat de coach weet wat voor een vlees hij in 

de kuip heeft. Door de mensen te leren kennen , komt hij er immers achter waar de spelers goed in zijn en wat ze wel 

en niet graag willen. Een voorbeeld hiervan is een speler die graag in de spits wil staan. Als een coach zonder 

duidelijk te communiceren deze spits in de verdediging opstelt (waar deze speler een hekel aan heeft), dan is het een 

logisch gevolg dat de speler zich minder op zijn gemak voelt en daarom ook minder goed tot zijn recht komt op die 

positie. Nu is het natuurlijk niet zo dat de coach elke dag moet discussiëren met waar spelers wel, en niet willen 

staan. De coach is immers aangesteld om een collectief te creëren, en de lijnen uit te zetten. Wel is het zo dat er een 

duidelijke communicatie met de spelers moet zijn . Zij moeten immers op het veld zorgen dat ze de cup winnen. Wel is 

het zo dat een coach spelers moet begrijpen anders kan volgens projectleider a frustratie ontstaan. 

Kritiek van projectleider a is dat het bedrijfsdoel bij E&P wel duidelijk afgebakend is, maar dat er geen moeite wordt 

genomen om te luisteren wat de spelers te zeggen hebben. Hierdoor ontstaat bij de projectleiders een gevoel van 

frustratie. Er leeft bij projectleider a het gevoel dat er een coach in het veld staat die heel hard aan het roepen is dat er 

gewonnen moet worden, maar van concrete aanwijzingen is geen sprake. Dit is enigszins terug te voeren op het 

achterland van de coach. Deze is immers - natuurlijk dankzij zijn kwaliteiten - in het verleden trainer geweest van 

grote clubs als Juventus en Real Madrid, en mede hierdoor overtuigd van zijn kwaliteiten. Alleen is dat nog geen 

garantie dat die aanpak bij dit team hoort. 

Verder is een aanpak die persoonsontwikkelinggericht is volgens projectleider a geen overbodige luxe. Hierbij wordt 

gedacht aan een traject wat afgelegd gaat worden, met daarin meerdere toetsingsmomenten om te kijken of alles nog 

naar behoren verloopt. Het is beter om eerst mensen klaar te stomen, en ze daarna pas in het diepe te gooien. 

Daarnaast vindt projectleider a dat er per taak moet worden gekeken wie daar het beste bij past. Hierbij is onderlinge 

afstemming van essentieel belang. Dit item heeft immers betrekking op de metafoor over wat spelers zelf graag 

willen, en waar ze goed in zijn. De moeilijkheidsgraad zit hem hier in het erachter komen wat spelers willen, zodat er 

een hoog rendement ontstaat. De juiste spelers moeten op de juiste plaats terechtkomen, en hiervoor is een gepaste 

onderlinge communicatie nodig. Meer interesse van de directie -zowel betreffende het vakgebied als sociaal- in de 

werknemers tonen, zodat er ook makkelijker gecommuniceerd kan worden. 
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6.3.5 Verhaal projectleider c 13e maand 
Tijdens het aantrekken van de projectleiders zijn er door de twee directieleden voorlopige contractsvoorstellen 

gedaan. Ook projectleider c is een voorstel gedaan, waarin duidelijk was omschreven dat er een 13e maand was 

opgenomen. Na bespreking van dit stuk waren beide partijen tot elkaar gekomen en besloot projectleider c om op het 

voorstel van de directie in te gaan. Bij de bespreking waren alleen directielid Yen projectleider c aanwezig. In principe 

was na dit gesprek alles geregeld, alleen moest er door beide partijen nog een handtekening onder de 

arbeidsovereenkomst worden gezet. Daarna blijkt dat deze arbeidsovereenkomst niet overeen kwam met het voorstel 

wat door de directie was gedaan. Het contract was op enkele punten aangepast en de afgesproken 13e maand 

ontbrak in het voorstel. Projectleider c ging hierover verhaal halen bij directielid Y. Deze zei dat de 

arbeidsovereenkomst was opgezet door directielid X, en dat het probleem in samenspraak met hem opgelost zou 

moeten worden . Projectleider c heeft vervolgens dit probleem bij directielid aangekaart. Deze hield voet bij stuk, in de 

verwachting dat projectleider c de arbeidsovereenkomst toch wel zou tekenen. Na dit gesprek nam projectleider c 

opnieuw contact op met het directielid Y, en maakt hem duidelijk dat de definitieve overeenkomst niet overeen kwam 

met hetgeen mondeling was afgesproken. Uiteindelijk maakte projectleider c duidelijk dat hij niet zou tekenen. Enkele 

dagen hierna nam directielid X telefonisch contact op en zei dat het om een misverstand ging. Hij beloofde dat alles 

goed zou komen betreffende de 13e maand, en dat dit op korte termijn geregeld zou worden. Projectleider c tekende, 

maar er stond nog steeds niets definitief op papier betreffende de 13e maand. Na enkele maanden bezig te zijn was 

er nog steeds niets schriftelijk vastgelegd. Bij een intern overleg dat ging over de arbeidsovereenkomsten besloot 

projectleider c daarom dit onderwerp nog eens aan te kaarten, zodat er duidelijkheid zou kunnen komen. Tijdens het 

overleg werd directielid X direct geconfronteerd omtrent de stand van zaken over de 138 maand. Directielid reageerde 

zeer direct dat dat een item was wat toen heerste, maar nu niet meer van belang was. Projectleider c diende het 

contract te accepteren, zonder de 138 maand. Projectleider c haalde nog eens aan dat er een half jaar daarvoor 

mondeling enkele overeenkomsten waren gesloten. Hierop reageerde directielid X op een zeer felle toon met: met: 

"take-it-or-Ieave-it" en nu zijn we hierover uitgesproken. 

6.3.6 Aansturing bij E&P 
Tijdens een oriënterend interview is aan projectleider b gevraagd wat hij van de manier van leiding geven bij E&P 

vond. Hieronder is een omschrijving van zijn kijk hierop. 

Vanuit de werknemers bestaat het gevoel dat de directie alles wil kunnen begrijpen. Het lijkt erop dat de directie de 

projecten niet los kan laten. De meeste werknemers ervaren dit als bezwaarlijk. Ze hebben het idee dat er weinig 

vertrouwen in de projectleiders is, en dat zij absoluut geen vrijheid van handelen hebben, omdat zij het gevoel hebben 

dat continu één van de twee directieleden over hun schouders meekijkt. Projectleider b is wel zeer te spreken over het 

acquisitiewerk van de directie. Dat er in tijden van deze laagconjunctuur zoveel interessante projecten worden 

binnengehaald, is buitengewoon knap te noemen. Verder zou bij het overdragen van projecten, van directie naar 

projectleiders, een duidelijk overleg moeten plaatsvinden. Nu worden projecten op een bureau gelegd zonder dat er 

sprake is van een structureel overleg. 

Technische UniVersiteit Eindhoven 32 



Afstudeerverslag ConstnJction Managem&nr & Urban Development 

6.3.7 Kennismanagement 
Tijdens een oriënterend interview is aan projectleider b gevraagd wat van hij het delen van kennis bij E&P vond. 

Hieronder is een omschrijven van zijn kijk hierop. 

Hoewel er in een kantoortuin wordt gewerkt lijkt het alsof iedereen op 'losse eilandjes' werkt. Iedereen draait zijn 

eigen projecten. Projectleider b vindt dat de directie onvoldoende aan een collectieve ambitie bouwt. Het overleg dat 

de collectieve ambitie zou moeten ondersteunen, lijkt elke keer een kopie van het vorige overleg . Er zou volgens 

projectleider b meer aandacht moeten worden geschonken aan sociale nevenactiviteiten. De uiljes die er zijn geweest 

worden als positief ervaren, alleen zou dit frequenter moeten plaatsvinden. Momenteel is alles zeer formeel, 

waardoor het moeilijk is om sympathie voor elkaar te kweken 

Het personeelsbeleid zoals dat op dit moment is, wordt als zeer matig ervaren. Er moet volgens projectleider been 

duidelijke inventarisatie komen van de werknemers, zodat de directie een duidelijk beeld heeft van welke kwaliteiten 

ze precies in huis heeft. Met andere woorden, de competenties die binnen het bedrijf aanwezig zijn zouden meer in 

beeld moeten worden gebracht. Projectleider b vindt dat er van kennisoverdracht slechts in zeer beperkte mate 

sprake is. De chemie om binnen een team kennis over te dragen ontbreekt. Deze chemie kan niet geforceerd worden, 

wel is het zo dat de directie in de toekomst op zoek moet naar werknemers die binnen de cultuur van E&P passen. 

Volgens projectleider b is er nu sprak van een team waarbij iedereen onder de supervisie van de directie zijn 

projecten uitvoert, 

Een andere tip om het delen van kennis binnen de organisatie te stimuleren is, om het tastbare aandeel dat E&P 

levert in de toekomst duidelijker te evalueren . Bij complexe projecten zouden de verschillende stappen duidelijk in 

beeld moeten worden gebracht. 

6.4 Ervaringen onderzoeker 

6.4.1 Werkplek lafstudeervergoeding 
In april 2003 heeft er een intakegesprek tussen de directie van E&P plaatsgevonden en een onderzoeker van de 

TU/eindhoven. De onderzoeker zocht daarbij een afstudeerplaats, en de directie was bereid om een plaats aan te 

bieden. Tijdens het gesprek gaf de onderzoeker aan dat het om een afstudeerperiode van circa 6 - 7 maanden ging. 

Aan het einde van het gesprek werd de onderzoeker een aanbod gedaan om bij Bouwmanagementbureau E&P het 

afstudeeronderzoek te verrichten. Hierbij werd de onderzoeker een vergoeding van x euro per maand geboden, plus 

een fee van 3 maal x euro voor het afronden van het afstudeeronderzoek. 

Om de verwachtingen van beide partijen goed op elkaar af te stemmen, heeft er nog een gesprek bij E&P 

plaatsgevonden met de directie van het bedrijf, de onderzoeker en de voorzitter van de afstudeercommissie. De 

nadruk van dit gesprek lag op het onafhankelijk onderzoek kunnen verrichten door de onderzoeker. Na beëindiging 

van het gesprek wees de directie van het bedrijf definitief een plaats toe aan de onderzoeker. De startdatum van het 

onderzoek zou 1 april 2003 zijn. De belangrijkste afspraken na de twee gesprekken waren als volgt: 

• Een werkplek bij E&P; 

• Een vergoeding van x euro per maand, plus een fee bij het succesvol afronden van de opdracht (hierbij zijn 

door de directie verder geen specificaties genoemd over wat precies succesvol zou zijn, de student nam 

aan dat succesvol met een voldoende afstuderen zou zijn); 

• Minimaal 20 uur aanwezig bij E&P, de overige tijd naar eigen verantwoording in te vullen; 

• De onderzoeker verricht onafhankelijk onderzoek, waarbij E&P een laboratoriumachtige rol zou gaan 

vervullen; 

• Vakinhoudelijke begeleiding door de directie van E&P; 

• De onderzoeker heeft tijdens de gesprekken naar voren gebracht dat er nog enkele tentamens afgerond 

moesten worden . Volgens de directie vormde dit geen probleem voor het uitvoeren van afstudeeronderzoek; 
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• Onderzoek moet voldoen aan de eisen die de TUle stelt. Het mag geen praktijkopdracht zoals een HTS 

afstudeeropdracht worden. Dit is door de voorzitter van de commissie duidelijk naar de directie kenbaar 

gemaakt; 

• De onderzoeker is geen productiemedewerker binnen E&P. 

De genoemde afspraken zouden door de directie van E&P schriftelijk in een contract worden vastgelegd. Dit is echter 

nooit gebeurd. De student heeft hier enkele keren navraag naar gedaan, waarbij de directie beloofde op korte termijn 

te reageren. Omdat de afgesproken vergoeding wel meteen de eerste maand werd overgemaakt vertrouwde de 

student op de mondeling gemaakte afspraken. 

Tot aan de bouwvakantie was er betreffende de gemaakte afspraken niets aan de hand. In de twee weken voor de 

bouwvakvakantie had de student circa 6-7 dagen besteed aan voorbereiding van de tentamens. Omdat de 

voorbereiding plaats vond bij E&P (voor de middag afstudeeronderzoek en na de middag voorbereiding tentamens) 

werd er hiervoor eerst goedkeuring bij de directie gevraagd. Dit was geen probleem, het afstudeeronderzoek viel 

immers onder de verantwoordelijkheden van de onderzoeker, en zolang er bij E&P werkplaatsen beschikbaar waren, 

was dit geen probleem. 

Pas tijdens de zomervakantie werd duidelijk dat directielid X een andere kijk op de zaken had, dan de onderzoeker. 

Voor de maand juli was er geen vergoeding overgemaakt. In eerste instantie dacht de onderzoeker dat het hier ging 

om een vertraging van de transactie. Na de vakantie werd duidelijk dat het niet om een vertraging ging. Directielid Y 

was hiervan niet op de hoogte, maar wist wel dat directielid X overleg had gehad met de boekhouder over dit 

onderwerp. De boekhouder wist de onderzoeker te vertellen dat hij van directielid X opdracht had gekregen de 

vergoeding voor de maand juli niet over te maken, omdat de onderzoeker de hele maand niet met het 

afstudeeronderzoek bezig zou zijn geweest. Direct hierna nam de onderzoeker contact op met directielid X. Deze 

bevestigde het verhaal van de boekhouder. De onderzoeker legde uit dat het slechts om twee weken ging, waarvan er 

ook uren waren besteed aan het afstudeeronderzoek. De onderzoeker leek het redelijk dat hij minimaal een half 

maandsalaris zou krijgen omdat er in zijn ogen een misverstand was over de tijd die aan de tentamens was besteed. 

Op de vraag van de onderzoeker waarom dit van tevoren niet even in onderling overleg is besproken werd door 

directielid geantwoord: dat had je moeten weten, en met jou hoef ik over salaris niet in discussie te gaan! Vervolgens 

gaf de onderzoeker aan dat het onredelijk was om voor 7 dagen een maand salaris in te houden, waarna directielid 

kortaf en geïrriteerd reageerde: zoals ik al zei ga ik met jou hierover geen discussie aan, en bovendien heb je ook nog 

vakantie gehad. 

Officieel zou het afstudeeronderzoek eind november afgerond moeten kunnen zijn. Minus de "vakantie", zou het hier 

om 7 werkmaanden gaan. Omdat er tijdens het onderzoek te veel van de lijn van directielid was afgeweken, kondigde 

hij al tijdig aan dat oktober de laatste maand zou zijn dat de onderzoeker van E&P een vergoeding zou krijgen. Dit 

betekende dat er 6 maal een salaris zou zijn betaald. Directielid X gaf te kennen dat dit van tevoren was afgesproken, 

terwijl het de onderzoeker duidelijk was dat er geen strikte afspraken over waren gemaakt, alleen dat het 

afstudeeronderzoek ongeveer een lengte zou hebben van 6 - 7 werkbare maanden. Tijdens het intake gesprek was 

duidelijk gecommuniceerd dat het hier om een indicatie ging. 

In december heeft vervolgens een nieuw overleg plaatsgevonden met de afstudeercommissie (2 begeleiders van de 

TUle), directielid Y en de onderzoeker. Wegens persoonlijke omstandigheden ontbrak directielid X. Na onderlinge 

afstemming werd door directielid Y de toezegging gedaan betreffende verlenging van het afstudeeronderzoek. Dit zou 

tot medio maart gaan duren, en directielid Y maakte kenbaar dat E&P degelijk een belang had bij het 

afstudeeronderzoek en gaf om die reden toestemming voor een werkplek binnen het bedrijf, en een salaris tot het 

einde van het afstudeeronderzoek. 
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De dag na dit overleg werd de student door directielid X (welke niet aanwezig was geweest bij het overleg) op de 

kamer geroepen. Hij maakte de onderzoeker kenbaar dat hij helemaal niet op een bedrijfsadvies of 

afstudeeronderzoek zat te wachten. De toezeggingen van werkplek en salaris werden resoluut van tafel geveegd. 

Hierbij werd door de student aangevoerd dat er een dag van tevoren duidelijke afspraken waren gemaakt waarbij er 

vertegenwoordigers van alle partijen aan tafel zaten. Hierop antwoordde directielid x dat er zonder hem binnen E&P 

geen afspraken worden gemaakt. 

6.4.2 Communicatie met de directie 
Over het afstudeeronderzoek hadden de onderzoeker en de directie de afspraak staan dat de onderzoeker de directie 

op de hoogte zou houden van de ontwikkelingen tijdens het afstudeerproces. De eerste maanden verliep deze 

communicatie vlekkeloos. Om de 2-3-4 weken was er uitvoerig contact over de voortgang van het werk. De directie 

had een bepaald productiestuk voor ogen, en de student voldeed aan het verwachte plaatje. Zij waren dan ook lyrisch 

over het tot dan toe geproduceerde werk. 

Rond mei werd het contact met de afstudeercommissie met de TUle intensiever en al snel bleek dat de onderzoeker 

een "HTS-achtige" manier van probleemaanpak had. Waarbij de student te snel geneigd was direct naar een 

oplossing voor het probleem te vinden. De TUle zei dat er meer de nadruk moest komen liggen op het uitéénrafelen 

van het probleem. Met dit gegeven is de onderzoeker naar de directie gestapt, en uitgelegd hoe de situatie ervoor 

stond. Hiermee werd mee ingestemd, al liet directielid X zich niet positief uit over de nieuwe samenstelling van 

commissie. 

Aan het eind van het overleg gaf de onderzoeker de directie mee dat hij minimaal 4 weken nodig had om een nieuw 

representatief stuk voor te kunnen leggen. Dit was geen probleem. Alleen was het zo dat de directie geen rekening 

had gehouden met het feit dat daar 3 weken bouwvakvakantie, en twee weken voorbereiding van tentamens tussen 

zou zitten. De onderzoeker had de directie van tevoren duidelijk ingelicht dat er in juli drie tentamens op het 

programma stonden, en dat daar twee weken voorbereiding voor nodig waren. Dit was voor de directie geen 

probleem, want het werk dat er tot dan toe geproduceerd was voldeed aan de verwachtingen van de directie. 

In juli was de onderzoeker op het kantoor bezig met de voorbereiding van de tentamens. Directielid x toonde interesse 

in de voorbereiding van de tentamens, en vraagt ook of het afstudeerwerk niet in gevaar zou komen. De onderzoeker 

gaf aan dat hier geen sprak van zou zijn, omdat deze voorbereiding duidelijk was opgenomen is de afstudeerperiode, 

en omdat de onderzoeker al enige maanden ook op zaterdag bezig was met het afstudeeronderzoek. Over het 

nieuwe overleg met de directie werd geen woord gerept, dus de onderzoeker ging er vanuit dat de directie wist dat dit 

na de vakantie zou plaatsvinden. Er was immers nog tijd nodig om het stuk te schrijven en de onderzoeker had naar 

de directie gecommuniceerd dat hij hiervoor vier weken tijd nodig zou hebben. Dit zou betekenen dat het stuk aan het 

eind van de eerste week na de vakantie bij de directie ingediend zou kunnen worden, en dat het overleg in de week 

erop zou plaatsvinden. 

In de week na de vakantie ging het echter mis. De dinsdag had de onderzoeker een proefversie van het 

communicatiestuk uitgeprint en het op zijn bureau gelegd. Tijdens afwezigheid van de onderzoeker, had directielid X 

(volgens 2 werknemers) het stuk zonder toestemming ingekeken. Kort hierna werd de onderzoeker onverwacht op de 

kamer geroepen. Directielid was furieus over de manier waarop de onderzoeker met de directie gecommuniceerd 

had. De onderzoeker probeerde uit te leggen dat hierover duidelijke afspraken waren gemaakt, en dat er binnen een 

week een stuk bij de directie zou liggen waarover gesproken zou kunnen worden. Hier werd door directielid X 

(directielid Y zat er bij, maar heeft weinig gezegd) weinig gehoor aan gegeven en hij ging door met zijn betoog dat er 

hij er weinig geloof in had dat het afstudeeronderzoek nog iets voor het bedrijf zou opleveren. Waarbij door directielid 

X de TUle werd verweten, dat daar te weinig kennis was te vinden op het gebied van bouwmanagement, maar dat de 

onderzoeker daar voor bij de directie moest zijn. Verder was het volgens directielid x onzinnig dat er 20 boeken 

moesten worden gelezen om een stuk voor E&P te schrijven. Als dat de manier van werken was zei directielid X: dan 

geef mij maar de lijst van boeken, en dan maak ik zelf een veel beter stuk. 
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Nadat de onderzoeker meerdere malen geprobeerd had tussen het verhaal van directielid X te komen, lukte het hem 

eindelijk om de directie duidelijk te maken dat het zinniger zou zijn om volgende week verder te praten als er een stuk 

in was geleverd. Uiteindelijk werd hieraan gehoor gegeven en was het gesprek afgelopen. 

6.4.2 Intern overleg 
Het intern overleg gaat vooral over het bedrijfsproces van E&P. Tijdens de komst van de onderzoeker in april, werd 

door directielid X aan de onde~oeker gevraagd öf hij bij het interne overleg van de week erop aanwezig zou kunnen 

zijn . Het centrale thema was de sterke en zwakke kanten van E&P, zoals dit door de projectleiders werd gezien. 

Directielid X had een mail rondgestuurd, waarbij de projectleiders allen voorstellen voor verbetering konden doen. 

Elke projectleider had hierop gereageerd. Het overleg begon met een betoog van directielid X over de dienst integraal 

bouwmanagement, daarna werd er een rondje gemaakt waarbij iedereen een voorstel voor verbetering mocht doen. 

Voor de onderzoeker die net nieuw was binnen het bedrijf was het opvallend dat directielid X voor ongeveer 80% aan 

het woord was, en dat er met het commentaar van de projectleiders weinig werd gedaan. Wel werd er door directielid 

X beloofd om met iedereen een persoonlijke afspraak over dit onderwerp te maken, zodat de voorstellen nog een keer 

door kon worden genomen. Opvallend was, dat deze afspraken in de tijd dat de onderzoeker binnen het bedrijf 

aanwezig was nooit meer zijn gemaakt, en dat er met de voorstellen van de projectleiders verder niets meer is 

gedaan. 

Dit was het eerste overleg waar de onderzoeker bij aanwezig was. Het was de bedoeling dat dit overleg elke twee 

weken zou plaatsvinden. In de 9 maanden dat de onderzoeker bij E&P aanwezig is geweest heeft er slechts vier maal 

een intern overleg plaatsgevonden waarbij iedereen aanwezig was. Kernmerkend van dit overleg was dat ze één, 

twee of drie keer werden verzet voordat ze doorgingen. Het afzeggen werd in praktisch alle gevallen door één van de 

directieleden gedaan. Kenmerkend voor deze besprekingen was dat: 

• Er bij drie van de vier bijgewoonde vergaderingen geen agenda was; 

• Alle vergaderingen bijna altijd op vrijdagmiddag plaatsvonden (ca. 15.30u); 

• Van geen enkele vergaderingen een notulen is gemaakt. Tijdens de laatste vergadering stelde de 

afstudeeronderzoeker voor om een notulen op te stellen. Directielid X leek hier niet zo op zitten te wachten, 

maar stemde toe op voorwaarde dat deze eerst door hem goedgekeurd werd, voordat de notulen rond zou 

worden gestuurd. Na uitwerking van de notulen werd het verslag bij directielid X neergelegd . Deze heeft er 

echter, na enkele keren vragen, nooit meer iets mee gedaan; 

• Praktisch alle vergaderingen te laat begonnen (variërend van 30 tot 90 minuten), door het niet op tijd 

aanwezig zijn van één van de twee aanwezige directieleden; 

• Praktisch alle vergaderingen starten met een monoloog van directielid X over het begrip integraal 

bouwmanagement, waarbij er bij drie van de vier vergaderingen een exact hetzelfde algemeen verhaal werd 

afgestoken over integraal bouwmanagement; 

Tijdens het tweede onderlinge overleg werd er door één van de projectleiders ( de "kloon" van directielid x) een 

presentatie gegeven over een project waarbij de kenmerkende aanpak van E&P naar voren zou komen. Na de 

presentatie zouden de andere projectleiders vragen kunnen stellen, en zou er ruimte voor discussie zijn. Tenminste 

zo werd het door de directie voorgespiegeld. De presentatie die uiteindelijk werd gegeven wekte niet de indruk goed 

voorbereid te zijn. De presentatie werd zittend uitgevoerd, zonder dat er gebruik werd gemaakt van visuele 

hulpmiddelen. Door tijdsgebrek (de vergadering begon ruim een uur later dan gepland) was er geen tijd meer voor 

vragen of een plenaire discussie. Wel ontstond er een reactie vanuit de andere projectleiders om vaker iemand een 

presentatie te laten geven, zodat iedereen meer feeling zou kunnen krijgen met de E&P manier van werken, en de 

projecten van anderen. Directielid X stemde toe, en beloofde op korte termijn een nieuw overleg te plannen waarbij 

een bouwmanagement thema door één van de projectleiders gepresenteerd kon worden . Ook deze belofte is naar 

mijn weten niet meer nagekomen. 
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6.4.3 Kerstdiner 
Om aan te geven hoe zeer directielid X de controle over alles probeert te hebben als slot het volgende verhaal. Het 

idee werd aangevoerd om aan het einde van het jaar een kerstdiner te houden. Dit werd door de directie van het 

bedrijf geregeld, en donderdagavond zou er met zijn allen in een restaurant gegeten worden. De middag ervoor ging 

op de werkvloer het gerucht dat er bij dit diner plaatsen op indeling waren. Dit zou betekenen dat iedereen door 

directielid X een plek toegewezen kreeg, waar hij of zij zou moeten gaan zitten. Vanuit de projectleiders was meteen 

de reactie dat deze actie zeer typerend was voor directielid x. Niet alleen moest hij volledige controle hebben wat er 

binnen E&P of bij de projecten afspeelt, ook bij een sociale activiteit zoals dit kerstdiner moest deze controle er zijn. In 

de weg naar het restaurant werd er gespeculeerd over de opstelling van directielid X, want deze zou pas tijdens het 

binnengaan van het restaurant bekend worden gemaakt. De speculatie was dat er een tweedeling zou zijn. Aan één 

kant zou de directie, met de nieuw aangenomen projectleider, de kloon van directielid X en hun aanhang zitten, en zo 

ver mogelijk daarvandaan de andere projectleiders. In deze beschrijving de projectleiders a, b en c. 

Uiteindelijk bleek de speculatie volledig te kloppen. De nieuw aangenomen projectleider zat aan het eind van de tafel 

tussen directielid Y, en de kloon van directielid X in, met daartegenover directielid X. In het midden van de tafel was 

een stukje niemandsland gecreëerd met vrouwelijke aanhang. En helemaal aan het andere uiteinde zaten de overige 

projectleiders samen met de onderzoeker en de stagiaire. Hoewel het een 'gezamenlijk' diner was had het er in mijn 

ogen alle schijn van dat er twee verschillende groepen een kerstdiner aan het vieren waren. 

6.5 Samenstelling personeelsbestand (kwantitatieve gegevens) 

Opvallend aan de samenstelling van het personeelsbestand is dat het hier om een relatief klein bureau gaat (vier 

projectleiders, twee directieleden en één secretaresse (2,5 dag/week). Daarnaast bestaat de directie E&P uit een 

relatief jonge directie (respectievelijk 40 en 47 jaar), en zijn alle projectleiders jonger dan de directie (28,30,35 en 40 

jaar). 

Bij E&P hebben drie van de vier projectleiders een MBO opleiding en heeft één projectleider, de kloon, een afgeronde 

HBO opleiding. De MBO-ers hebben bovendien relatief zeer weinig ervaring op het gebied van bouwmanagement. 

• Projectleider a, heeft in het verleden voornamelijk ervaring opgedaan bij woningbouwverenigingen, WE, 

adviesbureaus gericht op onderhoud en heeft hij twee jaar ervaring opgedaan op het gebied van 

bouwmanagement bij een klein bureau (ca . tien werknemers); 

• Projectleider b, heeft praktisch alleen ervaring in de architectenwereld. Van de twintig jaar werkervaring heeft 

hij achttien jaar bij architectenbureaus gewerkt en twee jaar ervaring opgedaan op het gebied van 

bouwmanagement bij een klein bureau (ca. tien werknemers); 

• Projectleider c, heeft tien jaar werkervaring. Hiervan zijn er negen bij diverse architectenbureaus en heeft bij 

één jaar bij een calculatiebureau gewerkt. 

• Projectleider d, heeft als enige relatief veel ervaring op het gebied van bouwmanagement. In de zeven jaar 

dat hij op de arbeidsmarkt actief is, heeft hij ruim drie jaar bij een groot managementbureau (ruim honderd 

werknemers) gewerkt en de overige jaren bij verschillende aannemers. 

• De directie bestaat uit een MBO-er en een HBO-er, met veel ervaring op het gebied van bouwmanagement. 
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6.6 Diagnose 

Het meest opvallende is dat er binnen de organisatie tijdens het moment van de beschrijvingen twee kampen zijn . 

Aan de ene zijde staat de directie met één projectleider die volledig volgens de visie van de directie werkt, en aan de 

andere kant staan de projectleiders die op een andere manier werken, dan de directie dat graag zou willen . Deze 

projectleiders (a,b en c) ervaren het als bezwaarlijk dat de directie de projecten niet los kan laten. Doordat de 

projectleiders hierdoor niet volledig het gevoel hebben dat ze autonoom kunnen werken, krijgen ze het idee dat er zo 

weinig vertrouwen in hen is. En dat zij absoluut geen vrijheid van handelen hebben, omdat zij het idee hebben dat 

continu één van de twee directieleden over hun schouders meekijkt. Vanuit deze projectleiders die op een andere 

manier dan de directie werken, bestaat het gevoel dat de directie niet alleen alles wat binnen de organisatie speelt wil 

kunnen begrijpen, maar ook datgene dat zich afspeelt binnen de projecten. 

Opvallend is dat het andere kamp bestaat uit de twee directieleden die elkaar al ruim tien jaar kennen, aangevuld met 

de "kloon". Binnen het verhaal is dit projectleider d. De drie weten dus exact van elkaar wat ze kunnen, en hoe ze 

werken, en voelen elkaar daardoor zeer goed aan. Ze hebben het vak van projectleider allen geleerd bij hetzelfde 

bedrijf, en hebben die manier van werken meegenomen naar de organisatie van E&P. Het andere kamp bestaat uit 

projectleiders die vanuit het verleden niet bekend zijn met de manier van werken van dat bouwmanagementbureau. 

Twee van de drie hebben zelfs niet voor de organisatie, en dus voor de kenmerkende manier van werken, gekozen, 

maar zijn via lopende projecten bij de organisatie terechtgekomen. 

Hier ligt volgens mij de essentie van het probleem. De directie gaat ervan uit dat zij weten hoe een bouwproces 

precies gemanaged moet worden, en dat deze manier ook logischerwijs voor anderen duidelijk is. Zij gaan er vanuit 

dat zij praktisch alles op het vlak van bouwmanagement weten, omdat ze ruim tien jaar bij een gerenommeerd 

bouwmanagementbureau hebben gewerkt. Op het gebied van het bouwmanagement en projectleiding zullen ze 

waarschijnlijk ook zeer competent zijn . Maar een project kunnen leiden, is een totaal andere competentie dan een 

staande organisatie leiden. 

Tijdens mijn periode bij de organisatie had ik altijd sterk het idee, dat directielid X niet de verschillen zag tussen een 

project leiden, en een staande organisatie leiden. Waarschijnlijk is hier wel een verklaring voor. Het feit dat de 

directieleden jarenlang de rol van projectleider hebben vervuld kan hier volgens mij een belangrijke oorzaak van zijn. 

Een projectleider is tijdens het bouwproces namelijk "de spin in het web". Bij elk besluit in dit proces is de projectleider 

betrokken, en is zoveel als kan van alles op de hoogte. In de rol van directielid van een bouwmanagementorganisatie 

is deze hoge mate van betrokkenheid praktisch onmogelijk. Het grote verschil is dat de betrokkenheid bij 

besluitvormingsprocessen nu op organisatieniveau ligt, en niet meer op projectniveau. En mijn vermoeden is dat 

directielid zich hier nog niet helemaal bewust van is. Als directielid ben je niet meer "de spin in het web", maar een 

persoon die de organisatie moet aansturen .. 

Het doel van dit rapport is daarom voor de directie een verbeterplan op te stellen, waarin staat waarop zij zich moeten 

focussen bij de aansturing van de organisatie E&P Bouwmanagement. Om dit te bereiken moet eerst gekeken 

worden op welke manier E&P nu gestuurd wordt, en op welke manier de organisatie gestuurd zou moeten worden. Dit 

betekent dat deze gegevens met behulp van de literatuur van Mintzberg in het volgende hoofdstuk verder 

geanalyseerd zullen worden. 
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7. Analyse 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk vindt er een analyse plaats van de verkregen gegevens. 

• Na deze inleiding wordt er in paragraaf 7.2 een beschrijving gegeven van de analysemethode. Deze laat 

zien hoe het probleem verder onderzocht is; 

• Voordat de analyse wordt gemaakt wordt In paragraaf 7.3 het belang van de analyse aangehaald; 

• In paragraaf 7.4, 7.5 en 7.6 wordt een start gemaakt met de werkelijke analyse, die uit drie verschillende 

probleemstellingen is opgebouwd. 

• In de paragraaf 7.7 worden de resultaten die uit de onderzoeksvragen zijn voortgekomen in een matrix 

gepresenteerd; 

• Vervolgens volgt in paragraaf 7.8 "discussie" een betoog betreffende de resultaten; 

• De laatste paragraaf 7.9 geeft een uitgebreide conclusie van de analyse. Hierin wordt gekeken welke 

antwoorden er nu zijn, en wat er met deze antwoorden verder gaat gebeuren. De conclusie vormt de input 

voor het volgende hoofdstuk. 

7.2 Methode van analyse 

In dit hoofdstuk worden de gegevens van de gegevens uit de BESCHRIJVINGEN geanalyseerd. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de literatuur van Mintzberg 13,14 . Deze schrijft dat er tien verschillende scholen van strategievorming zijn. 

De gegevens uit de beschrijvingen worden in dit hoofdstuk geanalyseerd aan de hand van de drie hoofddimensies 

(zie paragraaf 3.3). Deze analyse is gedaan om de gegevens overzichtelijk te kunnen maken. Per hoofddimensie is er 

een probleemstelling geformuleerd, hetgeen betekent dat er drie probleemstellingen zijn. Per (sub)dimensie zijn er 

vervolgens een aantal onderzoeksvragen gesteld. Na beantwoording van de onderzoeksvragen wordt gekeken welke 

school het meest van toepassing is op de hoofddimensie. 

Na beantwoording van de vragen worden de resultaten aangegeven in de matrix, zoals ook in hoofdstuk 3 

LITERATUUR te zien was. Vervolgens wordt in de paragraaf conclusie aan de hand van de verzamelde resultaten 

een persoonlijk betoog gegeven. Dit is de interpretatie. In feite betekent het hoe de informatie gezien wordt, als men 

door 'de bril' van Mintzberg kijkt. In figuur 3 is de schematische opbouw van de analyse weergegeven. 

input analyse 

output analyse 

beschrijvingen 

Figuur 3: schematische opbouw analyse 

13 De tien scholen van strategievorming (1990), Mintzberg 
14 Managementsafari (1999), Mintzberg 
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7.3 Belang van de analyse 

De analyse wordt gedaan om te kijken of de verschillende dimensies van E&P op elkaar afgestemd zijn. Een bedrijf 

dat een product op de markt zet, moet er wel voor zorgen dat de organisatie er op afgestemd wordt. Om dit duidelijk 

te maken haal ik het voorbeeld van een autoverkoper aan. Een persoon die auto's verkoopt moet klanten zodanig 

benaderen dat deze enthousiast worden om bij die dealer een auto te kopen. Dit betekent dus dat de verkoper over 

bepaalde communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Het product kan dan nog zo goed zijn, maar als de 

voorkoper niet over de benodigde vaardigheden beschikt, dan zal het aantal auto's dat verkocht wordt een stuk 

geringer zijn, dan wanneer er een verkoper had gestaan met de eigenschap om een Fiat als een Porsche te kunnen 

verkopen. Hetzelfde geldt voor E&P. Ook zij verkopen een product, en daarvoor is een bepaald type organisatie 

benodigd. Om de analyse goed uit te kunnen voeren wordt de literatuur van Mintzberg gebruikt. De dimensies van 

E&P moeten met elkaar overeenkomen. Als de inhoudsdimensie het beste past bij de ontwerpschool, en de 

contextuele dimensies hebben de meeste aansluiting bij de culturele school, dan zou dit betekenen dat de organisatie 

een probleem heeft, wat opgelost moet worden. 

7.4 Beantwoording van probleemstelling 1 

Hieronder wordt nog eens de eerste probleemstelling gegeven, zoals deze in hoofdstuk 4 geformuleerd is. 

Probleemstelling 1· 
welke school hoort biJ welke (sub)dimensle van E&P? 

7.4.1 analysemethode onderzoeksvragen probleemstelling 1 
Bij de beantwoording van alle tien de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van een matrix. Deze matrix is 

opgebouwd uit drie kolommen en tien rijen. Per school een rij. In de eerste kolom staat de school genoemd, in de 

tweede kolom worden de kenmerken van deze school gegeven en in de derde kolom wordt een antwoord gegeven op 

de vraag of de school in de betreffende rij van toepassing is op bouwmanagementbureau E&P. Er kan alleen ja en 

nee gescoord worden. Wordt er ja gescoord dan is de school van toepassing op E&P. Omdat de verschillende 

scholen raakv1akken met elkaar hebben kan het zijn dat er per onderzoeksvraag meerdere keren ja wordt gescoord. 

In dit geval zijn alle scholen welke ja scoren van toepassing op E&P. Na beantwoording met ja of nee vindt een korte 

onderbouwing van het gegeven antwoord. Hierbij kan verwezen worden naar de beschrijving. Daarnaast is het niet 

noodzakelijk dat er in de derde kolom een antwoord moet staan. Wordt er geen antwoord gegeven dat betekent dit 

dat er, of geen onderzoeksgegevens bekend zijn, of dat hier de onderzoeksvraag niet van toepassing is. 

7.4.2 beoordelingsmethode 
Bij het ja of nee scoren heeft een bepaald beoordelingsmechanisme meegespeeld. Dit is mijn eigen 

beoordelingsmechanisme. Ik heb tijdens het onderzoek bevindingen gedaan die in het hoofdstuk beschrijvingen zijn 

omschreven. De stap die ik in dit hoofdstuk zet, is om aan de bevindingen een beoordeling gegeven. Bij elke vraag of 

een school van toepassing zou zijn op E&P wordt er dus een afweging gemaakt. Hierbij zijn er per school slechts 

twee afwegingen mogelijk, namelijk ja en nee. Nu is het zo dat er bij de beoordeling wordt gekeken welk antwoord het 

beste past. Het is zelden zo dat er één school helemaal "ja" is, en alle negen andere scholen een volledige "nee" 

scoren. Dit omdat bepaalde veronderstellingen bij meerdere scholen terugkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij een 

bepaalde vraag de ondernemerschool voor 60% van toepassing is, en de cognitieschool voor 35%. Dit betekent dat 

de ondernemerschool een "ja" scoort, en de cognitieschool een "nee". In het uiterste geval zou het zelfs 51% van 

toepassing, om 49% van toepassing kunnen zijn. Waarbij de eerste een "ja" scoort, en de tweede een "nee". De 

percentages zijn veelal gebaseerd op gevoel. Ik heb gekeken hoe goed de theorie van Mintzberg bij een vraag 

aansluit, waarbij vervolgens een schatting wordt gemaakt. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er drie scholen veel 

gemeen hebben, zoals de cultuur-, cognitie- en leerschool. En dat elke keer één van de drie scholen een "ja" scoort, 

en de andere een "nee". Dit betekent dan niet dat deze scholen niet van toepassing zijn, maar dat de ene die wel ja 

scoort, de school is die het meeste van toepassing is. 
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7.4.3 beantwoording onderzoeksvragen probleemstelling 1 

Onderzoeksvraag 1: 
Welke school hoort er bij de (sub)dimensie strategie? 

~<:~()()I 
Ontwerp 

Planning 

' Positionering· 
r ondernemer 

I 

~ .. -
Cognitief 

Kenmerken 

Expliciete zienswijze, uniek 

Expliciet plan, opgesplitst in 

substrategieën en 

programma's 

Ex~liciete ~enerieke posities 

Impliciete zienswijze (visie) , 

Persoonlijk en uniek 

Mentaal perspectief 

I (individueel concept) 

Leer ~I- Impliciete patronen, vaak 

! collectief 
+ 

Politiek Manoeuvres en posities, 

openlijk en verborgen in 

organisatieonderdelen of 

gehele organisatie 

.,!a~ _t()~p~~~i~HoR .E&P? 
Nee: directielid X is dan wel alleen met de strategievorming 

bezig geweest en heeft een uniek karakter, maar is niet 

expliciet. De kloof tussen directie en projectleiders wijst erop dat 

I 
de strategie voor de projectleiders niet duidelijk is. 

Nee: E&P heeft geen gedetailleerd business plan dat alleen 

voor de directie inzichtelijk is, geen formele procedures voor het 

benoemen en ontwikkelen van managers, geen documenten 

waé:lrin d.~ salarisstructuur kan worden opgezocht 

Nee: het is een impliciete zienswijze 

1J;:-zoals bij de o~;~;~~;ho-ol ; ~ien was is er sprake van een 

unieke strategie persoonlijk bedacht door directielid X. Doordat 

de strategie nergens is vastgelegd hebben we bovendien te 

: maken met een impliciete zienswijze. 

iN~e : de strategie i~ wel bedacht ·d~;;-é-é-n -p-er-s-o-on, maar er ligt 

geen nadruk op het individueel concept, maar juist op de visie, 

1 Nee: door de kloof tussen directie en projectleiders is er geen 

sprake van een collectief. 

I Nee: de organisatie is te klein en heeft een zeer duidelijke 

I hiërarchie. Buiten de directie is niemand betrokken bij de 

, strategie en heeft ook niemand de macht om zich in het 

strategievormingsproces te mengen. 
I ------~--------------------

Cultureel Collectieve zienswijze, uniek I Nee: door de genoemde kloof geen collectief. In de beschrijving 

~ _ _ teamge\l()~I!ii E&P hebben. ____ -j 

en in de regel impliciet j. wordt dO. or. de werknemers aangevoerd dat zij nog geen 

Specifieke positie (niche in -Omgeving 
_______ populatie-ecologie) 

Configuratie AI het bij strategie genoemde 

in een context 
---~----------------- ----

In de matrix wordt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag alleen ja gescoord bij de ondernemerschool, dus 

deze school is voor E&P van toepassing op de dimensie strategie. 
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Onderzoeksvraag 2: 
Welke school hoort er bij de (sub)dimensie basisproces? 

School 

Ontwerp 

Planning 

Kenmerken 

Eenvoudig en informeel, 

t ~:~~~~:e~:g::p~~~~~~~n 
. georganiseerd & 

. weloverwogen 

Positionering Analytisch, systematisch en 

weloverwogen 

yan!()epé)!;!;iI'l9()R~&~? 
Ja: 

Ondernemer Visionair. intuïtief, grotendeels Ja: want directeur X heeft verder niemand van de organisatie bij 
weloverwogen het strategievormingsproces betrokken. Dit directielid heeft : 

voordat hij de organisatie opstartte zorgvuldig nagedacht (dus 

grotendeels weloverwogen) hoe de strategie zou moeten zijn. 

1 J~:hoewel de~~d~~k ~i~t~p de cog~iti~~~' ~~t~ikkeiing ligt: maar Cognitief Mentaal, overstelpend 

op de visie, is er toch sprake van een mentaal proces. Bovendien 

is een belangrijk kenmerk dat de strategie overstelpend wordt 

--< gebrac~t richti~~ de projectleid_e_r_s_, __ _ 

Leer Zelfontwikkelend, informeel en Nee: geen betrokkenheid van anderen . Deze krijgen ze strategie 

rommelig 

Politiek Conflictgeladen, agressief, 

rommelig; zelfontwikkeld 

f-______ Jrnicr()),,"":elg\lE).~()~E!_~(rn~(;r~) 
Cultureel 

Omgeving 

Ideologisch, begrensd, 

(;()IIE)(;tiE)~,,,,,:e.'()\lE)~()9.,~n 
Passief, zelfontwikkelend 

(beschrijvend) 

Configuratie Integrerend, episodisch, 

opéénvolgend , plus al het 

boven genoemde in de 

voorgeschoteld, waardoor er voor de projectleiders geen ruimte is 

voor creativiteit en ontwikkeling. Uit de beschrijvingen wordt 

hieronder het volgende geciteerd: 

Nee: Directielid X laat iedereen buiten het proces, waardoor er 

geen sprake kan zijn van een conflict of agressiviteit. Doordat er 

maar ~~~~e.~~()~~~f.lE).i~,i~~_E)tg\lerzi(;!Jtelijk. 
Nee: geen collectieve betrokkenheid en er ligt geen ideologie aan 

!E)~g~ondslé:i.g .. , maar~e ervéuingen va~~irE)cteur X. 

context -.1_ 

In de matrix wordt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag ja gescoord bij zowel de ontwerpschool als de 

ondernemerschool, dus beide scholen zijn voor E&P van toepassing op de dimensie leiding, 
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Onderzoeksvraag 3: . 
Welke school hoort er bij de (sub)dimensie verandering? 

§_~tl°ol 
Ontwere 

~Iannin_g_ 

Kenmerken 
------

Af en toe (kwantumsprongen) 

Periodiek. incrementeel 

Positionering Bij stukken en brokken. kan ad hoc geschieden 
-=-; -_ ........ _..... -- .. --"-

Ondernemer Af en toe. meestal door kwantumsprongen en 
__ .. __ --l ..... ~~II_~I~!L~I1i1iE .. QPp~!I~~!~!i~~_~ ___ _ 
Cognitief . ?po!adisc~~ment<:ll~_weer- stand) 

Leer Continu, meestal incrementeel en misschien broksgewijs maar 

met nu en dan irlg~i)pende doorbraken in zicht 

Politiek F r~9 u~l1t,~r~~~g~"",ij~ 
Cultureel Sporadisch (ideologische weerstand) 

Q!!1JJevi~~L . _~~9i~_~~~~_~I11_~_t ~~~rlt~!!1_~!~_~~! _~':'lJ?~r.~~~.9~~j~ 
Confi!:Juratie Bij g~legenheid 

Als onderzoeker heb ik hier geen antwoord op kunnen geven, omdat de periode bij E&P te kort was, en de organisatie 

te jong om de dimensie "verandering" te kunnen beoordelen . 

Onderzoeksvraag 4: 
Welke school hoort er bij de (sub)dimensie drijvende krachten? 

_~ch~o-'-
Ontwerp 

rK~rken 
I president-directeur 

Planning Planners 

Positionering Analisten 

Van toepassing 0I?E&P? ~ 
Ja: het strategievormingsproces komt immers voort uit het 

mentale proces van de belangrijkste persoon uit de organisatie . 

Directielid Y, de op-één-na-belangrijkste persoon is pas bij de 

organisatie betrokken nadat directielid X de strategie voor E&P in 

grote lij!1 ~rl._'J_é:l.s~~. ~té:l<:l_':'l: 
Nee: binnen de organisatie wordt expliciete planning niet gezien 

. als een drijvende krac_h_t _______________ ~ 

rNe~~-bir;;;n de organisatie wordt analyse niet gebruikt als een 

drijvende kracht 

Ondernemer Leider 
--------;1-· ...... · .................................. ·- .. ·----- ---- -

Ja: bij E&P komt het strategievormingsvingsproces voort uit de 

Cognitief Brein 

mentale processen van één van de twee directieleden. Directielid 

x is verantwoordelijk voor de vorming van de strategie. Dit 

directielid is de hoogste verantwoordelijke binnen de organisatie. 

De organisatie heeft verder een platte structuur bestaande uit een 

tweekoppige directie en een uitvoerende kern van vier 

pr(?j~ctleisJers ... _ _ 
Nee: alleen het brein van de leider wordt gebruikt als drijvende 

kracht van de organisatie. Van het brein van de uitvoerende kern 

. wordt geen gebruik gemaakt. 

Leer __ .~.edereen die kan leren Nee: .g~~I1..Eetro_kkenheid van anderen , alleen directielid X. 

Politiek Iedereen die macht b~~_._~.~.~.: .... g.~.~n betr<:>~~~rltl~i~ \lan anderen , alle~.n directielid X 
C~ït~~;;J I Ç: ~II~~ti~it~ii --- Nee: geen betrokkenhe!9 van,ilnderen, alleen directielid X 

Omgeving Omgeving 

C~~iig~~~t;-TAih~tb~~~n genoemde 

In de matrix wordt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag ja gescoord bij zowel de ontwerpschool als de 

ondernemerschool , dus beide scholen zijn voor E&P van toepassing op de dimensie drijvende krachten . 

Technische Universiteit Eindhoven 43 



Afsrudeerverslag Consrrucrion Management & Urnan Deve/oomem 

Onderzoeksvraag 5: 
Welke school hoort er bij de (sub)dimensie omgeving? 

L SChOOI 

I Ontwerp 

Kenmerken
mm m

__ Van toepassing op E&P? 

Geschikt (economisch, 

Planning 

sociaal, technisch, etc.) 

houdt meestal kansen in, 

~oms bedreigingen 

Meegevend, controlelijst van 

tevoren voorspellen 

of nog liever beheersen 

factoren 

Nee: in de omgeving van E&P laten zich veel dingen niet 

voorspellen, waardo.or het onmogelijk is om alles te plannen. Men 

kan wel streven naar zoveel mogelijk beheersing. Maar gezien de 

dynamiek kan dit slechts deels geschieden. +_ .............. _----
Positionering Veeleisend voor wat betreft 

gevestigde concurrentie, maar 

analyseerbaar in economische i 
termen 

I Ondernemer 

Cognitief 

-+-
Wendbaar om niche te vinden 

Overstelpend voor de cognitie Nee: hoewel de omgeving complex is, is ze wel begrijpbaar voor 

d~~g~ 
Leer 

Politiek 

--_ .. _--~ 

Veeleisend, moeilijk 

----, 

Onhandelbaar (in micro), 

kneedbaar (in macro) 

Ja: E&P bevindt zich in een omgeving waarbij de klant van de 

organisatie een zeer sterke rol heeft. Deze stelt een pakket van 

eisen en wensen samen, waarmee E&P vooruit moet. De dienst 

van E&P is pas geslaagd als de opdrachtgever tevreden is, 

daarom kan het zijn dat het 'product' E&P meerdere malen tijdens 

het proces moet worden bijgesteld. Daarnaast is er sprake van 

een dynamische omgeving waarin steeds met andere partijen 

moet worden samengewerkt, waardoor er continue sprake is van 

onderlinge afstemming. Hierdoor is de omgeving voor E&P zowel 

veeleisend (klant, e.a. partijen) als moeilijk (dynamiek) 

Nee: ondanks dat de omgeving veeleisend en moeilijk is, is deze 

nog niet onhandelbaar. Om onhandelbaar te voorkomen moet er 

wel continu onderlinge afstemming tussen de verschillende 

partijen c.q. personen plaatsvinde_n_. __ ..... 

Cultureel : Incidenteel 
O;-g~~i~gIDict~toriaal Ón- p-op- u- I-at-ie--··-·- -

I ecologie), frequent en 

Configuratie j- ~~.:~~~~ij~tegOriSCh -_ ..... 

I (bijvoorbeeld de boven 

L--_____ i'-genoem--=-d~e)'---________ _ 

In de matrix wordt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag alleen ja gescoord bij de leerschool, dus deze 

school is voor E&P van toepassing op de dimensie omgeving. 
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Onderzoeksvraag 6: 
Welke school hoort er bij de (sub)dimensie organisatie? 

School 
I-~ 

Ontwerp 

~ Plann;ng 

Positionering 

Kenmerken 

Geordend, meegevend, 

verzameling sterke en zwakke 

punten 

Gestructureerd, opgesplitst, 

meegevend voor 

J?!:0grammeri~g . 
Verzameling concurrentie 

voordelen, overigens 
incrementeel 

Ondernemer Kneedbaar, eenvoudig 

incidenteel 

ya~ea~~g op E&P? ____ _ 

Nee: niets binnen de organisatie wijst erop dat er een ordening is 

naar sterke en zwakke punten. 

f -

Ja: Er is een strategische top bestaande uit twee directieleden, 

waarvan één directielid eindverantwoordelijk is voor alles wat 

binnen de organisatie gebeurt. Daaronder werken vier 

proj~ctleiders. De structuur is eenvoudig. 

C ()9I1i~il:lf 
Leer 

Politiek 

Eclectisch, flexibel, spee~ 

Conflictgeladen, -I 
onsamenhangend, 

onbeheersbaar (micro); 

~gressief (macIE) _ 

Cultureel Samenhangend, normatief Nee: de eerder genoemde kloof, en de uitspraken van 

projectleiders dat ze op eilanden werken (zie: beschrijvingen) 

___ wij:z:en erop dat er weinig samenhang is. 
--I 

Omgeving Meeg<-e_v..:,.e_nd"--_______________________ _ ! 

I 
I 

Configuratie Elke, mits categorisch 

(bijvoorbeeld de links 

genoemde) _ .... ~ 
In de matrix wordt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag alleen ja gescoord bij de ondernemerschool, dus 

deze school is voor E&P van toepassing op de dimensie organisatie. 
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Onderzoeksvraag 7: 
Welke school hoort er bij de (sub)dimensie leiding? 

Sch()()1 Kenmerken 

Ontwerp Overheersend, naar eigen 

inzicht 

Planning Reagerend op procedure 

Positionering Reag~end op analyse 

Ondernemer Overheersend, intuïtief 

Cognitief 

Leer 

Politiek 

Cultureel 

Bron van cognitie 

Reagerend op eigen 

initiatieven of eigen leren 

Zwak, in het gunstigste geval 

I 

meespelend (micro); aan het 

roer (macro) 

L 
I Deel van de collectiviteit 

Van toepassing op E&P? 

Ja: de stijl van leidinggeven van directielid X is overheersend en 

naar eigen inzicht 

Nee: er wordt door directielid X niet gereageerd op vaste ~ 
procedures. Leiding ~asis van inzicht directielid X. 

Nee: er wordt door directielid X niet gereageerd '>.p e~!.1_ !'lnalyse. 

Ja: De leiding bij E&P kenmerkt zich het beste als sterk top-

down. Er is binnen de organisatie één persoon, directielid X die 

verantwoordelijk is voor de aansturing van de organisatie. 

Nee: bij cognitie wordt gedoeld op cognitie in het algemeen. Bij 

E&P is echter geen sprake van dat iemand die veel kennis heeft 

ook direct een leider is. Binnen de organisatie is dit enkel 

directielid X. 

Nee: er wordt door directielid X niet gereageerd op initiatieven 

van anderen. In de beschrijvingen is een verhaal gegeven over 

interne vergaderingen , waarbij directielid X voornamelijk het 

I woord heeft, en waar hij duidelijk laat merken dat hij initiatieven 

j_ van anderen niet belangrijk vindt 

Nee: directielid X probeert in zijn ogen op een sterke manier 

leiding te geven door zoveel mogelijk grip op alles te behouden, 

niet alleen op het primaire proces waarbij hij continu bij elk project 

betrokken blijft, maar ook op andere zaken binnen de organisatie. 

Een sprekend voorbeeld is het kerstdiner. 

Nee: duidelijke hiërarchie, waarbij de ondernemer alles zelf in 

handen wil houden . Een goed voorbeeld hiervan staat gegeven in 

,_1- ______ h()ofdstuk 6 b~schrijvingen ~ kerstdine_r_. __ _ 

Omgeving Meegevend Nee: de directie is rechtlijnig. De bij ontwerpschool gegeven 

__ ._.___ uitsp~~k vanp~()Jectleider A is hier typerend voor. 

r Config~ratie - Elke, mits categorisch (bv. de_.

l
.-

bovengenoemde)_ 

In de matrix wordt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag ja gescoord bij zowel de ontwerpschool als de 

ondernemerschool, dus beide scholen zijn voor E&P van toepassing op de dimensie leiding. 
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Onderzoeksvraag 8: 
Welke school hoort er bij de (sub)dimensie situatie? 

School Kenmerken 
I · ·· -

Ontwerp Eenvoudig, stabiel (en dus 

___ v_o_orse.~~aa!:t geïnteg!eerd 

Planning Eenvoudig, stabiel (en dus 

voorspelbaar), in ieder geval 

beheersbaar 

Positionering Eenvoudig, stabiel 

Ondernemer 

Cognitief 

Leer 

Politiek 

Omgeving 

Configuratie 

voorspelbaar, gestructureerd 

Dynamisch maar eenvoudig 

Individueel 

Complex, dynamisch 

(onvoorspelbaar), in elk geval 

nieuw 

Verdeeldheid zaaiend, 

kwaadwillig (in micro), 

beheersbaar (in macro) 

Passief 

Uniform, vast, concurrerend 

(in populatie ecologie); elke 

Véll'1~<:)Elpassing op E&P? 

Nee: door de vele partijen en belangen in het bouwproces niet 

éénvoudig_ 

Nee: door de vele partijen en belangen in het bouwproces niet 

éénvoudig en door het unieke karakter zeer moeilijk beheersbaar. 

Nee: door de vele partijen en belangen in het bouwproces niet 

I 
éénvoudig en door het unieke karakter niet voorspelbaar en 

j daar~~ moeilijk te structureren. 

Nee: de omgeving is wel dynamisch, maar door de vele partijen 

L~n belang~n niet eenvoudig. 

Nee: veel verschillende partijen die ieder hun eigen inbreng 

hebben. 

Ja: de projecten van E&P worden door de projectleiders in steeds 

wisselende verbanden, met behulp van onderlinge afstemming 

uitgevoerd. Het bouwproces is immers uniek en heeft een uniek 

krachtenveld rond de opdrachtgever, waarin een unieke 

omgevinQ telkens nieuwe beslissingen worden genomen. 

Nee: ondanks de complexiteit en de dynamiek streven alle 

partijen een gemeenschappelijk doel na (realiseren bouwwerk), 

waarbij iedere partij weer een andere inbreng heeft. Bij 

voorbedachte verdeeldheid en kwaadwilligheid is bij een 

l~:=::;'=::~e~~a;~~; ::'iken moeten ,ij 
een actieve houding aannemen. Dit geldt voor alle partijen in het 

~gemeen, en E&P als aansturende partij in het bij=.zo::..:n.:..:d:..:e:..:,.r.:.....-___ , 

Nee: de omgeving is de bouwwereld welke zich kenmerkt als 

complex en dynamisch 

Elke, mits categorisch 

(bijvoorbeeld de boven ___ L 
In de matrix wordt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag alleen ja gescoord bij de leerschool, dus deze 

school is voor E&P van toepassing bij de dimensie situatie. 
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Onderzoeksvraag 9: 
Welke school hoort er bij de (sub)dimensie structuur? 

School Kenmerken 
~._----,. 

Ontwerp Machinebureaucratie 

(gecentraliseerd en 

geformaliseerd) 

Planning Grote machinebureaucratie 

(gecentraliseerd en 

geformaliseerd) ook ' 

gedivisionaliseerde vorm 

Positionering Grote machinebureaucratie in 

grondstoffen of 

massaproductie (gecen

tE~li~~~r.~ .~ng~f0l1!lali~~~r9.) 
Ondernemer Eenvoudige structuur 

(gecentraliseerd, organisch) 

I 
I 

Van toepassing op E&P? 

Nee: er is wel een centrale aansturing (zie: H6 Beschrijvingen, 

primair proces en structuur), maar binnen de organisatie is niets 

!;!eformaliseerd, 

Nee: er is sprake van een kleine organisatie die een dienst op de 

markt zet 

Nee: er is sprake van een kleine organisatie die een dienst op de 

markt zet (en dus geen grondstoffen, en geen massaproductie). 

Ja: E&P heeft in feite een dezelfde structuur als een kleine 

winkel, waarbij de ondernemer/eigenaar de belangrijkste zaken 

regelt (inkoop, bedrijfsleiding, marketing) en waarbij alleen de 

eenvoudige taken worden afgeschoven op het uitvoerende 

winkelpersoneel (verkoop, schoonmaken winkel) . Door de 

eenvoudige structuur kan de ondernemer makkelijk alles 

overzien, en waar nodig direct bijsturen (centrale aansturing door 

1_:<:09!'it;eC_1;!'.'~f'ceerd_ __.~irectie) , __ _ 

Leer I Adhocratie, professionele 

Politiek 

I bureaucratie 

(gedecentraliseerd) 

Vaak adhocratie of 

professionele bureaucratie (in 

, 
: . 

Nee: want centrale aansturing door de directie. Geen onderlinge 

afstemming binnen de organisatie (adhoeratie), Directie stuurt 

aan, projectleiders volgen voorgedragen taken op (zie: H6 

Beschrijvingen, primair proces en structuur) , 

Nee: idem leerschool en ontwerpschool 

I 
micro) , gesloten systeem I 

_~m_achinebureaucratie ____ ... 1 

Zendingsorganisatie, soms ! Nee: commerciële organisatie met een eenvoudige structuur (zie: 

I sta9.'1erende bur:.eaucr~ti_e --Lrl.?J3~schrijvingen, primair proces en struc.tuu r)_, -- -- - J 
I Passief, dus waarschijnlijk I Nee: zie ontwerpschool 
. bureaucratisch I 

li--------- - -- - .- -----
Elke, mits configurationeel 

Cultureel 

Omgeving 

Configuratie 

(bijvoorbeeld de links 
genoemde) _____________ L-_ 

-------------------

In de matrix wordt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag alleen ja gescoord bij de ondernemerschool , dus 

deze school is voor E&P van toepassing bij de dimensie structuur. 
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Onderzoeksvraag 10: ' 
welke school hoort er bij de (sub)dimensie periode? 

r-
School Kenmerken 

r ··"""""""'·· 
Ontwerp 

Planning 

... , .............................. .. ~ .. -
Herconcipiëring 

_ ~trategische programmering ... --l~I~------
Positionerin_9.. Herberekening ~ - __ _ 

Ondernemer Begin, ommekeer, blijvend Nee: E&P bevindt zich in de fase na de beginperiode (bijna één 

geringe omvang jaar) en heeft met 6-7 werknemers een geringe omvang, maar de 

j Oorspronkelijke opzet, ~::~~eei~:~:di~~:~~~!~;~~~~~~k:~j~~:;e~::;~:~eien. Cognitief 

Leer 

. . --t 

vastklampen . vastgehouden, maar de directie zal daar niet aan vastklampen . 

Dramatisch, volkomen nieuwe 

of opkomende verandering 

-r-- ...... ----.. .. 
Ja: organisatie heeft beginperiode achter zich gelaten en er zijn 

meerdere veranderingen opkomst waaronder uitbreiding 

personeelsbestand, duidelijkere rolverdeling projectleiders, 

formalisering taken, nieuwe projecten en meer de nadruk op wat 

E&P in de toekomst wil. 

l 

Politiek Ingrijpende verandering, 

blokkering, voortdurende 

veranderin.9 

Cultureel Versterking, weerstand tegen 

verandering (herinkadering en 

~l!lturele revolutie) 

Nee: op de kleine veranderingen, genoemd bij de leerschool, na 

gaat er verder niets ingrijpends gebeuren. Verhoudingen directie 

vs. projectleiders blijft hetzelfde. ~ 
Nee: van een culturele revolutie is geen sprake. De verhoudingen 

blijven hetzelfde 

Omgeving Fasen in bestaanscyclus 

(bijvoorbeeld geboorte, niche, 

dood) 

Configuratie __ ~lke, mits isoleerbaar 

In de matrix wordt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag alleen ja gescoord bij de leerschool, dus deze 

school is voor E&P van toepassing bij de dimensie periode. 

7.4.4 Antwoord op probleemstelling 1 

Inhoudsdimensie E&P Resultaat na analyse 

Strategie ondernemersschool 

Procesdimensies E&P Resultaten na analytIe 

Basi~proces ondernemersschool ---_ .... ----- .._--

Drijvende krachten ontwerp I ondernemersschool -
Omgeving leerschool --- o .. I --- --
rganlsatle ondernemersschool 

LeidinQ ontwerp I ondernemersschool 

Contextuele dimensies E&P Resultaten na analyse 

Situatie leerschool 
-- ---

Structuur I o~d~;nemersschool 
.-

- --
- . _ ... .... _ ~~rio~~ J I.e_erscho~1 .._. ... __ ..... . 

Figuur 5: resultaten uit probleemstelling 1 

In figuur 5 staan aan de linkerzijde de drie hoofddimensies met daarbij de tien subdimensies, en in de rechterkolom 

zijn de resultaten per dimensie gegeven. De subdimensie verandering is buiten beschouwing gelaten, omdat hier in 

de analyse niets mee gedaan is. 
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7.5 Beantwoording van probleemstelling 2 

Hieronder wordt nog eens de tweede probleemstelling gegeven, zoals deze in hoofdstuk 4 geformuleerd is. 

Probleemstelling 2: hoe kunnen de resultaten uit probleemstelling 1 geclusterd worden? 

7.5.1 Beantwoording onderzoeksvragen probleemstelling 2 

Onderzoeksvraag 11: 
Welke scholen zijn volqens probleemstellinq 1 van toepassinq op E&P? 

Van de tien scholen volgens Mintzberg zijn er drie scholen die van toepassing zijn op bouwmanagementbureau E&P. 

Dit zijn de ontwerp-, ondernemer- en de leerschool. De andere zeven scholen kunnen dus volledig buiten 

beschouwing worden gelaten. 

Onderzoeksvraag 12: 
Welke school scoort in welke (hoofd)dimensie? 

De tien (sub)dimensies volgens Mintzberg zijn te verdelen naar de drie (hoofd)dimensies. In tabel 1 volgt per 

hoofddimensie waar welke school gescoord heeft. 

(Hoofd)dimensie Aantal Welke school gescoord Aantal keren Percentage 

(sub)dimensies gescoord 

Inhoud 1 Ondernemerschool 1/1 100% 

Proces 6 Ondernemerschool 4/7 57% 

Leerschool 1/7 14% 

Ontwerpschool 2/7 29% 

Context 3 Ondernemerschool 1/3 33% 

Leerschool 2/3 66% 

Tabel 1: score per school 

Bij de inhouds- en procesdimensies heeft de ondernemerschool een duidelijk overwicht (100 respectievelijk 57%). 

Terwijl bij de contextuele dimensies de ondernemersschool niet het overwicht heeft. Opvallend is dat de leerschool 

hoog scoort, daar waar de ondernemerschool laag scoort. Dit is in het geval van de contextuele dimensies. Bij de 

inhoudsdimensies wordt door de leerschool niet gescoord, bij de procesdimensies één maal en bij de contextuele 

dimensies twee maal. De ontwerpschool scoort twee maal bij de procesdimensies. Bij de inhoud- en contextuele 

dimensies wordt niet gescoord. 
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Onderzoeksvraag 13: 
Hoe kunnen de antwoorden van probleemstellinq 1 qeclusterd worden? 

Na verwerking van de gegevens verkregen uit onderzoeksvraag 1 Urn 12 kan er tot de volgende clustering gekomen 

worden. In tabel 2 is deze clustering weergegeven. 

Cluster Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

School leerschool Ondernemersschool Ontwerpschool 

Van toepassing Omgeving Strategie 

zijnde dimensies Situatie Basisproces 

Periode Drijvende krachten Drijvende krachten 

Organisatie 

Leiding Leiding 

Structuur 

Tabel 2: clustering gegevens 

Opvallend aan bovenstaande clustering is dat de dimensies "drijvende krachten" en "leiding" zowel in cluster 2 als 

cluster 3 staan. Wordt er gekeken naar de kenmerken van deze dimensies dan is te zien dat deze veel op elkaar 

lijken. Bij de ontwerpschool is de drijvende kracht de "president-directeur" en bij de ondernemerschool de leider. Bij de 

dimensie leiding hebben we te maken met een gelijksoortige situatie. De kenmerken bij de ontwerpschool voor de 

dimensie leiding zijn "overheersend, naar eigen inzicht" en voor de ondernemerschool zijn de kenmerken 

"overheersend en intuïtief'. Omdat deze verschillen marginaal zijn heb ik ervoor gekozen om de resultaten in twee 

clusters op te delen. Hieronder tabel 3 met daarin de definitieve clustering. 

Cluster Cluster 1 Cluster 2 

School leerschool Ondernemersschool 

Van toepassing zijnde Omgeving Strategie 

dimensies Situatie Basisproces 

Periode Drijvende krachten 

Organisatie 

Leiding 

Structuur 

Tabel 3: definitieve clustering gegevens 

7.5.2 Antwoord op probleemstelling 2 
Het antwoord op probleemstelling 2 "hoe kunnen de resultaten uit probleemstelling 1 geclusterd wordenT is te zien in 

de bovenstaande tabel 3. De resultaten zijn onder te verdelen in twee clusters, te weten cluster 1 leerschool en 

cluster 2 ondernemerschool. Binnen elk cluster vallen de dimensies die van toepassing zijn op deze school. 
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7.6 Beantwoording van probleemstelling 3 

Hieronder wordt nog eens de eerste probleemstelling gegeven, zoals deze in hoofdstuk # geformuleerd is. De 

onderzoeksvragen zijn welke bij de eerste probleemstelling horen zijn. 

Probleemstelling 3: is de clustering zoals deze nu is, afgestemd op de organisatie van 
E&P? 

7.6.1 Beantwoording onderzoeksvragen probleemstelling 3 

Onderzoeksvraag 14: 
Heeft het voor- of nadelen dat de dimensies binnen een organisatie onder te zijn verdelen in 
meerdere clusters? 

Een organisatie functioneert optimaal als alle dimensies op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat het het beste is als 

alle dimensies onder één cluster vallen . Het is dus een nadeel als de tien dimensies van een organisatie op te delen 

zijn in meerdere clusters. In dat soort gevallen kan een organisatie niet congruent functioneren , en ontstaat er 

ontevredenheid en problemen. 

Het is nu eenmaal zo dat elke omgeving om een bepaalde aanpak vraagt. In 7.3 was dit al omschreven aan de hand 

van een voorbeeld over een autoverkoper. In feite geldt dit voor elk type organisatie, waar ter wereld dan maar ook. In 

een winkel waar vier personen werken is het onmogelijk om een complexe structuur te hebben. En bij een miljoenen 

onderneming zoals Philips, welke honderden producten wereldwijd op de markt zet, is het onmogelijk om een 

eenvoudige structuur aan te brengen. Hetzelfde geldt voor een organisatie zoals het leger. Belangrijk is dat het in 

tijden van nood snel en adequaat kan reageren. Hiervoor is een zeer transparante chain of command noodzakelijk, en 

zou het een dooddoener zijn als elke nieuwe beslissing ad hoc wordt genomen. Kortom een organisatie moet 

afgestemd zijn op het doel dat men wil bereiken. En of dat doel nu het maken van een product is, het bewerkstelligen 

van vrede, het beklimmen van een berg, of in geval van E&P het leveren van een dienst is. Het belangrijkste is dat de 

afstemming dusdanig is dat de organisatie met zo min mogelijk problemen naar het voorgenomen doel toe kan 

werken . 

Technische Universiteit Eindhoven 52 



Afstudeerverslag Construct/or Management & Urban Deve/opmenr 

Onderzoeksvraag 15: 
Wat is de belangrijkste oorzaak van de clustering? 

Wordt de beschrijving van de tien dimensies, zoals deze terug te vinden is in de literatuurstudie, in ogenschouw 

gekomen dan kan er gesteld worden dat de dimensies op te delen zijn in twee groepen. De ene groep dimensies is 

wel extern te beïnvloeden, en de andere groep dimensies is niet beïnvloedbaar. Uit onderzoeksvraag 13 blijkt immers 

al dat er een omgeving is waarbinnen een organisatie opereert. De omgeving is niet extern te beïnvloeden, de 

organisatie met al haar ontwerpvariabelen is dat wel. Hieronder wordt in tabel 4 gekeken welke dimensies wel of niet 

beïnvloedbaar zijn._Er wordt geantwoord met ja of nee. 

(hoofd)dimensies 

Inhoudsdimensie 

Procesdimensies 

(sub)dimensies 

S!!"~~~!:li~ 
Basisproces 

Extern te beïnvloeden? 

Ja 

Ja 

Verandering Nee 

_[)rij\l~rlcl~~~a_cht~n Ja --,---
Qmg_evin.!:l Nee 

Contextuele 

dimensies 

~ganisatie 

Leiding 

Situatie 

Structuur 

Periode 

Tabel 4: beïnvloedbare dimensies 

7.6.2 Antwoord op probleemstelling 3 

I ~ 
Nee 

Ja 

J Nee 

Nee, de clustering van de dimensies zijn niet op elkaar afgestemd. De resultaten zijn op te delen in twee clusters. 

Belangrijkste kenmerk is dat de dimensies behorende bij cluster 1 niet extern te beïnvloeden zijn, en dat de dimensies 

behorende bij cluster 2 wel te beïnvloeden, en dus te veranderen, zijn. 
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7.7 Resumé analyse 

Met behulp van drie probleemstellingen is een analyse gemaakt van de beschrijvingen in hoofdstuk 6. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de literatuur van Mintzberg over de tien scholen van strategievorming. Deze literatuur heeft als 

'bril' gediend waardoor ik als onderzoeker de beschrijvingen van E&P heb bekeken en vervolgens geanalyseerd. 

Uit de eerste probleemstelling ''welke school hoort bij welke (sub)dimensie van E&P?" blijkt dat er bij elke dimensie, 

volgens de theorie van Mintzberg, een bepaald type school hoort. Voor de dimensies yan E&P zijn dat drie 

verschillende scholen. In de tweede probleemstelling "hoe kunnen de resultaten uit probleemstelling 1 geclusterd 

worden?" Zijn de resultaten uit probleemstelling 1 onder te verdelen in twee clusters, te weten cluster 1 leerschool en 

cluster 2 ondernemerschool. Binnen elk cluster vallen de dimensies die van toepassing zijn op deze school. Uit 

probleemstelling 3 "is de clustering zoals deze nu is afgestemd op de organisatie van E&P?" bleek dat de clustering 

van de dimensies niet op elkaar zijn afgestemd. Belangrijkste kenmerk is dat de dimensies behorende bij cluster 1 

niet extern te beïnvloeden zijn, en dat de dimensies behorende bij cluster 2 wel te beïnvloeden, en dus te veranderen 

zijn . 

De eindconclusie van dit hoofdstuk die volgt uit de (sub)conclusies van de drie probleemstellingen is dat er binnen de 

organisatie een verandering moet plaatsvinden, want de clusters leerschool en ondememerschool zijn incongruent 

aan elkaar. De verandering is nodig om de organisatie, in de ruimste zin van het woord, verder te laten groeien. Om 

congruentie te bewerkstelligen moeten er binnen de organisatie van E&P bepaalde verbeteringen plaatsvinden. Deze 

verbeteringen betekenen een verandering in de organisatie, en hebben betrekking op de dimensies die extern te 

beïnvloeden zijn. Dit wil zeggen dat alle dimensies binnen E&P congruent aan elkaar moeten zijn. Zou de organisatie 

congruent zijn, dan zou een advies onnodig zijn. Maar omdat de dit nog niet het geval is wil ik een advies richting de 

directie van het bedrijf doen om hoe de organisatie deze congruentie kan bereiken. Hierbij moet eerst gekeken 

worden wat er exact binnen de organisatie veranderd moet worden. Daarna op welke manier (hoe) deze verandering 

kan plaatsvinden. Dit ''wat moet er veranderd worden" en "hoe moet het veranderd worden" vormt de basis voor het 

volgende hoofdstuk, waarin een advies wordt gegeven hoe deze verandering kan plaatsvinden. 

7.8 Conclusie 

In de diagnose was te zien dat de essentie van het probleem de manier van aansturing van de projectleiders, en dus 

ook de organisatie is. In dit hoofdstuk is gekeken welke verschillende manieren van organisatie-aansturen er zijn. De 

analyse heeft dus gediend om te kijken welke manier van aansturen het beste bij de organisatie van E&P zou passen. 

Met de diagnose als uitgangspunt, is na de analyse gebleken dat de organisatie van E&P in deze fase van haar 

bestaan het meest gebaat is bij aansturing volgens de principes van de leerschool. Belangrijk is dat de manier van 

denken van de directie door de projectleiders overgenomen wordt. Wordt dit niet gedaan dan blijft de directie het idee 

hebben dat zij beter weten hoe projecten gemanaged moeten worden, waardoor zij zich met de projecten blijven 

bemoeien. Door een organisatie aan te sturen volgens de principes van de leerschool wordt de mogelijkheid 

gecreëerd om van elkaar te leren en als organisatie verder te laten groeien. 

Als de directie verder gaat op de ondememerachtige wijze zoals in de diagnose is omgeschreven, dan is de kans 

groot dat de manier van bouwmanagement, die in de ogen van de directieleden zeer succesvol kan zijn, niet wordt 

overgedragen op degenen die voor E&P de bouwprocessen moeten managen. Dit betekent dat de toegevoegde 

waarde van E&P voor een opdrachtgever groter kan zijn dan dat ze nu is. 

In het hierop volgende hoofdstuk wordt omschreven hoe de organisatie van een ondernemerachtige aansturing naar 

een leerschoolachtige manier van aansturen kan komen. 
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8. Managementadvies 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geef ik een aanbeveling , die gericht is aan de directie van E&P. Het doel van dit advies is om voor de 

directie een verbeterplan op te stellen, waarin staat waarop zij zich het beste kunnen focussen bij de aansturing van 

de organisatie E&P Bouwmanagement. Het managementadvies is gebaseerd op de resultaten uit de analyse en mijn 

ervaringen die ik heb opgedaan in de maanden dat ik binnen E&P als onderzoeker actief was. 

Het hoofdstuk is in meerdere delen opgesplitst. De kem vormt het adviesrapport. Dit is een klein boekje bestaande uit 

twee pagina's wat aan de directie van E&P wordt voorgelegd. Dit is het praktische advies hoe het veranderingsproces 

eruit ziet. Dit rapport is in bijlage 11 opgenomen. In het rapport staan verschillende concrete acties die specifiek 

betrekking hebben op de situatie binnen E&P. Het rapport is zo geschreven dat het in een vergadering als 

besluitvormingsstuk kan fungeren. Er wordt een opsomming van de concrete acties gemaakt, zodat de directie per 

aanbeveling kan bekijken en beslissen, of deze veranderingen binnen de organisatie ook daadwerkelijk doorgevoerd 

moeten worden . Verder bestaat dit rapport uit de opdrachtbeschrijving , de werkwijze en de daarbij horende conclusie. 

Voorafgaande aan het adviesrapport beschrijf ik eerst hoe ik aan het advies ben gekomen. Per dimensie wordt 

gekeken wat er nu exact veranderd moet worden, en hoe dit veranderd kan worden. Na de beschrijvingen van WAT 

en HOE volgen ook de concrete acties die bij deze dimensie horen . Het HOE is een algemeen verhaal, en de 

actiepunten hebben betrekking op welke manier er voor E&P hier invulling aan kan worden gegeven. Deze acties 

keren ook weer terug in het adviesrapport. 

• Om een beeld te geven van wat is precies met dit managementadvies wil bereiken geef ik in paragraaf 8.2 

eerst een omschrijving van het doel van dit advies. 

• Voordat er kan worden begonnen met de ontwikkeling van een advies, wordt in paragraaf 8.3 eerst 

omschreven hoe er binnen de organisatie draagvlak kan worden gecreëerd. Dit wordt gedaan door een 

omschrijving te maken de bedreigingen voor de organisatie. 

• In paragraaf 8.4 staat de ontwikkeling van het advies beschreven. Per dimensie een overzicht van 

verandering. Als eerste wordt een omschrijving gegeven van het eindsituatieontwerp, in de matrices wordt dit 

aangegeven met WAT. Direct daarna volgt een beschrijving van hoe hier binnen R&P invulling aan moet 

worden gegeven. In de matrices wordt dit aangegeven met HOE. 

• Paragraaf 8.4 is het uiteindelijk adviesrapport. Deze paragraaf is het werkelijke advies en kan aan de 

directie van E&P overhandigd worden, en dienen als besluitvormingstuk. 

• In paragraaf 8.5 wordt een conclusie van het advies gegeven. 
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8.2 Doel van het managementadvies 

Zoals in het hoofdstuk DOEL- EN PROBLEEMSTELLING staat omschreven is het doel om voor de directie een 

verbeterplan op te stellen, waarin staat waarop zij zich het beste kunnen focussen bij de aansturing van de 

organisatie E&P Bouwmanagement 

Wordt de parallel getrokken met het zoeken naar een ideale vakantiebestemming, dan kan er aan de hand van de 

ANAL YSE geconcludeerd worden dat E&P nu niet op de ideale vakantiebestemming is. De plaats waar ze zich nu 

bevinden, binnen de context van dit onderzoek, is de ondernemerschool, en de ideale bestemming is de leerschool. 

De ANALYSE heeft uitgewezen dat men van bestemming moet veranderen wil men op de ideale plaats aankomen. In 

paragraaf 8.4 wordt per dimensie eerst een omschrijving van de ideale bestemming gegeven. Dit is in paragraaf 8.4 

het ''wat'' verhaal. Hierin wordt eerst een beschrijving gegeven van de situatie nu en de ideale situatie. Het "hoe" 

verhaal, de beschrijving van de route, is bijvoorbeeld: eerst met de auto naar Schiphol, dan het vliegtuig en daarna de 

bus naar de uiteindelijke bestemming. De beschreven actiepunten zijn de acties die moeten worden ondernomen, 

zoals het boeken van tickets, het uitzoeken van de benodigde spullen, het regelen van bus naar Schiphol e.d .. 

Door deze route naar de ideale situatie te volgen wordt de dreiging voor de organisatie afgewonden, en wordt groei 

verder mogelijk gemaakt. In de volgende paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de dreiging. Wat kan er met 

E&P gebeuren als ze op deze "bestemming" blijven? 

Om daadwerkelijk te veranderen zal de directie het advies moeten implementeren, en vervolgens consolideren. Hier 

hou ik me verder niet mee bezig. Met het advies doe ik een handreiking naar de directie van E&P. Zij krijgen iets, en 

moeten vervolgens zelf beslissen wat ze ermee gaan doen. Het doel van het advies is echter wel om zo duidelijk te 

zijn dat de directie ook overgaat op de implementatie van het advies. 

Een belangrijke competentie van de directie is daarom om vroegtijdig met alle werknemers te communiceren. Niet 

alleen om erachter te komen wanneer werknemers zich het beste thuis voelen, maar ook om duidelijk te maken wat 

de directie precies van de werknemers verlangt. Een heldere communicatie is in veel gevallen de basis om de 

organisatie te verbeteren, en werknemers de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen. De leerschool kan 

voor de directie van E&P een houvast bieden over hoe er met de werknemers gecommuniceerd kan worden. Het is 

daarom waarschijnlijk beter om de actiepunten rustig aan door te voeren en tekens als er een item is doorgevoerd 

feedback aan het personeel vragen. Een actiepunt is binnen dit kader geen heilig doel, maar kan een startpunt zijn 

om een bepaalde situatie te verbeteren. 
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8.3 Draagvlak voor verandering creëren 

Voordat er binnen de organisatie een verandering kan worden doorgevoerd, moet de directie er zich van bewust zijn 

dat er ook daadwerkelijk een verandering zal moeten plaatsvinden. In het veranderingsproces is dit het 'unfreezen" of 

"losmaken", zoals in paragraaf 3.4.4 "De fasen van het veranderingsproces (Lewin)" is omschreven. Lewin stelt dat er 

voor verandering draagvlak nodig is, en ook binnen E&P is draagvlak nodig om verandering te kunnen bereiken. 

Hieronder beschrijf ik hoe er binnen E&P draagvlak kan worden gecreêerd. 

De manier van aansturen zoals deze nu is zal er in de komende tijd voor zorgen dat de verstandhouding tussen de in 

diagnose genoemde kampen steeds groter wordt. Het automatische gevolg hiervan is dat er binnen de organisatie 

geen draagvlak kan worden gecreêerd. Door draagvlak binnen de organisatie te creêren kunnen de ideeên die de 

directie heeft overgedragen worden aan de projectleiders. Hierdoor zullen zij steeds sterker het idee krijgen dat ze 

niet alleen iets naar de organisatie toe brengen, maar dat zij daar ook iets voor terug krijgen. Door op een andere 

manier te gaan sturen zal ook de directie zich meer bewust worden dat, er een wisselwerking tussen projectleiders en 

directie op gang komt, en dat zij ook iets van de projectleiders terug kunnen gaan zien. Door de verstandhouding te 

verbeteren zullen projectleiders eerder geneigd zijn langer bij de organisatie te blijven, waardoor de kans op een 

groot verloop aanzienlijk verkleind wordt. Een mogelijk worst case scenario, dat de organisatie niet verder zal 

verbeteren en dat mensen na een korte periode de organisatie weer verlaten, kan op deze manier worden 

afgewonden. 

Een zeer klein verloop binnen het personeel is niet alleen gewenst in verband met afstemming op projecten, het is 

tevens een positief teken naar de buitenwereld toe. Opdrachtgevers die E&P bij hun project betrekken, weten wat ze 

aan de organisatie hebben, en kunnen als het nodig is een beroep doen op werknemers waar zij in het verleden als 

eens vaker mee gewerkt hebben. Een opdrachtgever zal tevens meer vertrouwen hebben, als die beseft dat de 

geconsulteerde organisatie het intern goed op orde heeft. Het gaat hier immers om een niet tastbaar project, 

waardoor het gevoel van een opdrachtgever een zeer belangrijke factor is. 

Daarnaast is het zo dat de organisatie te veel afhankelijk is van één persoon. Deze persoon is de meest invloedrijke 

figuur binnen de organisatie, namelijk directielid X. Bijna alle belangrijke relaties die de organisatie met de 

buitenwereld heeft lopen via deze persoon. Door het mogelijk te maken dat anderen zijn taken voor tijdelijk, of langer, 

kunnen overnemen wordt het gevaar afgewonden dat het wegvallen van deze persoon direct ernstige gevolgen heeft. 

Als meerdere personen de taken van deze belangrijke persoon kunnen overnemen, dan betekent dit een stuk 

flexibiliteit dat sterk in het voordeel van de organisatie kan werken. Het in de toekomst kunnen opvangen van het 

wegvallen van de meest invloedrijke persoon, het verloop van het personeel zo klein mogelijk te houden en een 

positieve uitstraling naar de buitenwereld zijn drie kansen die er in de toekomst voor kunnen zorgen dat een 

organisatie sterk verbeterd kan functioneren. 

Het verbeterplan moet ervoor zorgen dat de organisatie beter zal functioneren. Aansturing volgens de principes van 

de leerschool kan hierbij een hulpmiddel zijn. De ene werknemer heeft meer kennis op het managemenMak, en een 

andere heeft weer meer kennis op het gebied van renovatie. Door binnen de organisatie van elkaar te leren kan 

afzonderlijke kennis in de dienstverlening bouwmanagement geïntegreerd worden. Een groot renovatieproject heeft 

immers mensen nodig met kennis op het gebied van management en renovatie. Hoe groter de kruisbestuiving tussen 

de verschillende disciplines des te sterker zal het eindproduct ' bouwmanagement" van E&P zijn. 
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8.4 Ontwikkeling advies 

8.4.1 Algemeen 
Zoals was beschreven wordt er per dimensie gekeken WAT er veranderd kan worden, HOE het veranderd kan 

worden en wat de concrete ACTIES zijn die daar bij passen. Hierbij wil ik wel de aantekening geven dat er bepaalde 

acties zijn die ook bij andere dimensies zouden passen. Ik heb er voor gekozen om de actiepunten maar één keer te 

benoemen. In figuur 4 is de ontwikkeling van het managementadvies schematisch weergegeven. Aan de linkerkant is 

een weergave gemaakt van de zes dimensies die bij de ondernemerschool horen, en aan de rechterkant is de kolom 

weergegeven met de leerschool en de zes dimensies zoals die volgens de leerschool zijn. 

Van Naar 

Ondernemerschool Leerschool 

Strategie wat veranderen 
Impliciete zienswijze 

Basisproces 
Visionair, intuTtief, grotendeels 

weloverwogen 
Drijvende krachten hoe veranderen 

Leider 

Organisatie 
Kneedbaar, eenvoudig 

Leiding benodigde acties 
Overheersend, IntuTtief 

Structuur 
Eenvoudige structuur 

Figuur 4: schematische weergave managementacJvies 

Om van de linkerkolom (ondernemerschool) naar de rechterkolom (leerschool) te komen is een verandering nodig. In 

dit hoofdstuk wordt de verandering opgesplitst in drie onderdelen. Als eerste wordt er gekeken wat er specifiek voor 

die dimensie veranderd moet worden, daarna hoe deze verandering moet gaan plaatsvinden en tenslotte volgen er 

actiepunten. De actiepunten zijn praktische aanbevelingen over hoe er in de praktijk van E&P invulling kan worden 
gegeven aan de benoemde verandering. 
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8.4.2 Strategie 

WAT: 

HOE: 

ACTIES: 

Bij de strategie is het voor belangrijk dat er een verschuiving plaatsvindt van een impliciete zienswijze 

(visie), naar impliciete collectieve patronen. Hiervoor is het belangrijk dat de projectleiders van E&P in de 

toekomst nauw bij het strategievormingsproces wordt betrokken. 

De directie moet voor de projectleiders van E&P de uitdaging creëren die hen in staat stelt zichzelf verder 

te ontwikkelen (persoonlijke doelen kunnen realiseren). Met de projectleiders worden de werknemers van 

E&P bedoeld . De directie moet aandacht schenken aan beloningen die bepalend zijn voor de gevoelde 

betrokkenheid. Op dit moment is er alleen veel materiele betrokkenheid. Alleen de salarissen en de daarbij 

horende lease auto worden op dit moment gezien als beloning. Dit is niet voldoende wil de organisatie 

verder groeien. De projectleiders moeten zich meer thuis voelen. Hiervoor is het belangrijk dat er een 

duidelijke wederzijdse betrokkenheid is binnen de organisatie, waarbij iedereen van de projectleiders weet 

wat er van hen verlangd wordt. De directie moet transparantie geven over de waarden en hogere doelen 

van de organisatie. Er moet expliciet gecommuniceerd en geformuleerd worden van wat de collectieve 

ambitie is, en wat de gedeelde waarden binnen de organisatie van E&P zijn. De organisatie van E&P 

moet in staat zijn de binding met haar projectleiders te maximaliseren. De collectieve ambitie van de 

organisatie zou de individuele werknemer van E&P dus verder moeten helpen een eigen behoefte te 

ontwikkelen om de organisatiedoelen te realiseren . 

• De directie moet zich in het onderling overleg meer fixeren op de hoofdlijnen van hoe de 

projectmanagers/leiderste werk gaan, en minder op de details; 

• Open staan voor elkaars ideeën en werkwijzen, als iemand denkt een goed idee te hebben hier 

een agendapunt van maken voor een inteme vergadering; 

• Gezamenlijk lunchen hoger in het vaandel. Er kan niks geforceerd worden , maar de directie kan 

wel duidelijk maken dat ze het belangrijk vinden om gezamenlijk bij elkaar te zitten. Dit bevordert 

sterk het samenhorigheidsgevoel, met als direct gevolg dat mensen zich beter thuis gaan voelen; 

• Aan het eind van de week informeel met elkaar wat gaan drinken. Dit kan in het bedrijf, maar ook 

erbuiten; 

• Tijd vrij maken voor overleg om de aard en omvang van gedeelde waarden verkennen en te 

expliciteren. Een belangrijke vraag waar gezamenlijk antwoord op kan worden gegeven is: 

waarom zitten we hier, en wat willen we met zijn allen gaan doen? Met behulp van een flip-over 

kunnen de antwoorden direct inzichtelijk worden gemaakt. 

• Meerdere keren per jaar activiteiten buiten werktijd organiseren. Hier als complete organisatie 

verschijnen. De rol van organisator en het thema laten wisselen; 

• Als er in het vervolg een gezamenlijk diner is door middel van loting bepalen hoe mensen komen 

te zitten; 
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8.4.3 Basisproces 

WAT: 

HOE: 

ACTIES: 

Van een visionair, intuïtief, grotendeels weloverwogen basisproces moet er naar een zelfontwikkelend, 
informeel basisproces gegaan worden. 

Het basisproces is op dit moment nog weloverwogen. De rol van strateeg moet verschuiven van directie 

(één persoon) naar het collectief. Diverse personen binnen de organisatie van E&P kunnen op elkaar 

gaan inwerken en op deze manier een patroon ontwikkelen dat uitgroeit tot een strategie. Dit houdt in dat 

strategieën zich op allerlei ongewone manieren kunnen ontwikkelen, door interactie, wederzijdse 

aanpassing , van elkaar leren, onderlinge conflicten en consensus. Echt leren vindt plaats op het vlak 

tussen denken en doen, wanneer de directie en projectleiders gaan nadenken over wat ze hebben 

ondernomen. Anders gezegd, strategisch leren moet een combinatie zijn van de bedoeling en realisatie 

ervan. Hierbij moet de organisatie van E&P eerst handelen, dan uitzoeken wat er werkt, en vervolgens 

proberen al terugkijkend uitzoeken waarom het werkt. Datgene wat voor de organisatie blijkt te werken kan 

dan worden vastgehouden. 

• Als een project is afgerond een evaluatie waarbij iedereen binnen het bureau betrokken is. Waar 
ging het goed, en waar ging het minder goed. En wat hebben we hier als organisatie van geleerd. 

Even kort de bijzondere punten eruit lichten en toelichten kan al voldoende zijn; 

• Na of in een interne vergadering ruimte creëren voor een open discussie over items, zowel op 

organisatorisch vlak als bouwmanagement vlak; 

• Interne vergaderingen strikt plannen, en altijd door laten gaan; 
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8.4.4 Drijvende krachten 

WAT: 

HOE: 

ACTIES: 

Van een leider die nu de drijvende kracht is moet de organisatie van E&P naar een organisatie waarbij de 

drijvende kracht ieder die kan leren binnen de organisatie is. 

Als leren de drijvende kracht binnen een organisatie moet worden, betekent dit dat binnen E&P de nadruk 

moet worden gelegd op het delen en ontwikkelen van kennis. Dit wil zeggen dat de kennis van alle 

werknemers gemanaged moet worden. Het managen van de kennis van E&P moet uit een aantal 

verschillende stappen ontstaan. Als eerste moet er een inventarisatie komen van de aanwezige kennis. 

Daarna kan er kennis ontwikkeld worden, vervolgens wordt deze kennis gedeeld om daama gebruikt te 

worden. De directie zou de lijnen uit moeten zetten voor het managen van kennis binnen E&P. Zij moeten 

initiatief nemen door hiervoor ruimte te reserveren, en datums in te plannen. 

Om kennis te delen moet er binnen de organisatie van E&P aan een hecht team gebouwd worden. Het 

delen en ontwikkelen van kennis lukt immers alleen goed als medewerkers een sterke betrokkenheid bij 

het werk voelen. Een team heeft een gemeenschappelijk doel, maar het grote verschil met een groep 

individuen is dat men elkaar helpt en aanvult. In een goed team is er geen specifiek hiërarchische relatie. 

Deze is namelijk funest voor het team. Een team deelt vaardigheden, kennis en een bepaalde situatie met 

elkaar. Daarvoor moet je elkaar ook enigzins kennen. In het team van E&P moeten de projectleiders en 

directie van E&P iets van zichzelf inbrengen. Hiertegen hebben de teamleden ook het recht om wat te 

halen. In feite investeer je in elkaar. Bij een goed team hoort ook een gedragscode, bijvoorbeeld wij laten 

elkaar nooit in de steek. Teamspirit kweken is echter niet op te dringen. Wel moet iedereen binnen E&P 

moeite doen om elkaar beter te leren kennen. De directie van E&P moet mensen binden door ze te 

boeien. Aan de ene kant kan dit door interessante vakopdrachten, en aan de anderzijds door een goede 

relatiekring binnen het bedrijf. 

• Door een overzicht van de wensen van de werknemers te maken ontstaat een beeld van het 
collectief. Een flip-over, om direct een overzicht te creëren, kan een prima hulpmiddel zijn 
(inventarisatie kennis); 

• Voor allen inzichtelijk maken waarom iedereen precies voor E&P Bouwmanagement heeft 
gekozen. Belangrijke vragen kunnen zijn: wat verwacht iemand van E&P, en wat is zijn 
toegevoegde waarde (bv. vakkundigheid, communicatieve vaardigheden, relatienetwerk) voor dit 
team? Dit is een mogelijkheid om elkaar in een korte tijd beter te leren kennen. Ook hier is de flip
over een prima hulpmiddel (inventarisatie kennis); 

• Per discipline (bv. renovatie, initiatief, directievoering) de deskundigen op deze gebieden 
presentaties laten geven (delen/ontwikkelen van kennis); 

• Prestaties van projecten, zodat iedereen weet wat er binnen de organisatie gebeurt en leeft 
(delen/ontwikkelen van kennis); 

• Elkaar regelmatig naar projecten meenemen. In een uur kan een projectleider zijn collega veel 
uitleggen. Bovendien wekt een fysiek bezoek een stukje beleving bij de ander op 
(delen/ontwikkelen van kennis); 
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8.4.5 Organisatie 

WAT: 

Van een eenvoudige organisatie naar een flexibele organisatie. 

HOE: 

Als de organisatie van E&P flexibel moet zijn betekent dit dat het systeem van posities niet star mag zijn. In 

een flexibele organisatie is het proces (van input naar output) makkelijker aanpasbaar. Dit betekent dat 

iedereen de taken van elkaar moet kunnen overnemen. Daardoor moet de organisatie van E&P een minder 

hiërarchisch karakter hebben. Mocht het nodig zijn, dan moeten er binnen de organisatie makkelijk 

aanpassingen gedaan kunnen worden. Verder moet iedereen in grote lijnen van elkaar weten wat de taken 

zijn. Projectleiders moeten weten wat de projectmanagers doen, en andersom geldt dit ook. 

I 

• Bij het binnenhalen van nieuwe projecten meer klankborden met personeel, zodat de capaciteiten 

beter afgestemd kunnen worden; 

• Er moet altijd iemand zijn die de taken van een ander kan overnemen. Als er een vaste persoon is 

voor acquisitie, dan betekent dit dat er ook een persoon moet zijn die deze rol over kan nemen in 

tijden dat dit nodig is. Hetzelfde geldt voor de systeembeheerder,werkleider, coach en alle andere 

belangrijke rollen binnen de organisatie; 

• Wisselende rol van voorzitter. Per vergadering moet er iemand aangewezen worden die de rol van 

voorzitter vervult; 

• Wisselende rol van notulist. Werknemers en directie hebben bij de eerstvolgende vergadering de 

gelegenheid om aanmerkingen te maken, zodat de notulen definitief gemaakt kunnen worden; 

• Projectleiders de rol van projectmanager laten vervullen op kleine eenvoudige projecten; 

• Projectmanager de rol van projectleider laten vervullen op kleine eenvoudige projecten; 

8.4.6 Leiding 

WAT: 

Van overheersend moet er naar een stijl van leiding geven worden gekomen die reageert op initiatieven 

van werknemers en op het eigen leren. 

HOE: 

Directie E&P moet niet meer twijfelen aan de professionaliteit van de eigen werknemers; 

Momenteel is er binnen de organisatie van E&P een sfeer waarbij de directie pretendeert alles beter te 

weten. Zij hebben immers de meeste ervaring op het vlak van bouwmanagement, en gaan er daarbij 

automatisch vanuit dat zij op alle vlakken meer weten dan de rest van de werknemers. De directie moet de 

projectleiders het idee geven dat de directie het niet altijd beter weet en dat de bijdrage van de 

projectleiders van essentieel belang is voor een succesvolle organisatie. 
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De directie moet het beheersen van het werkproces zoveel mogelijk los laten en zich op de volgende taken 

concentreren: 

• Input-sturing; 

Het aannemen van mensen die passen binnen de organisatie; 

• Het creëren van een inspirerend en stimulerend werkklimaat; 

De directie moet ervoor zorg dragen dat de werknemers de organisatie niet willen verlaten, en dat 

de kennis die de werknemers hebben voor de gehele organisatie toegankelijk wordt gemaakt; 

• output-specificatie; 

De directie moet zich niet meer bezig houden met het totale werkproces van de werknemers, 

maar slechts op het resultaat dat de werknemers moeten behalen . 

ACTIES • Bij het aannemen van mensen, iedereen erbij betrekken . De mening van iedereen in de afweging 

meenemen of de nieuwe persoon wel is geschikt voor de organisatie (input-sturing); 

• Problemen tussen directie en personeel op een minder formele manier oplossen , dus geen 

brieven of dergelijke (het creëren van een inspirerend en stimulerend werkklimaat); 

• Geen onderscheid in eigen mensen, niemand voortrekken . Bij een geslaagd project c.q. resultaat 

iedereen daarvoor belonen. Dit kan door de werknemers een compliment te geven, maar ook door 

te trakteren op gebak of iets dergelijks (het creëren van een inspirerend en stimulerend 

werkklimaat); 

• Directie moet het personeel altijd verdedigen. Eventuele problemen altijd binnen de organisatie 

oplossen. en nooit naar buiten door laten schijnen; 

• Geen overwichtsituaties bij evaluatiegesprekken creëren, informele opzet; 

• Duidelijke afspraken maken over het opnemen van de telefoon. Hetzelfde verhaal geldt voor het 

schoonhouden van het gebouw. (het creëren van een inspirerend en stimulerend werkklimaat); 

• De directie moet zoveel mogelijk de deuren van hun kantoren open houden. Dit maakt het voor 

anderen makkelijker om binnen te lopen, en wekt vertrouwen richting de werknemers (het creëren 

van een inspirerend en stimulerend werkklimaat); 

• De directie moet meer delegeren (het creëren van een inspirerend en stimulerend werkklimaat); 

• Niet meer twijfelen aan de professionaliteit van de werknemers. (het creëren van een inspirerend 

en stimulerend werkklimaat); 

• Een document (enkele A4-tjes) maken met daarin een opsomming van de punten waar het 
resultaat aan moet voldoen. (output-specificatie); 

• In vergaderingen moet de directie regelmatig het output document toelichten. Dit kan aan de hand 
van voorbeelden van projecten die de directieleden in het verleden gemanaged hebben. (output-
specificatie ); 
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8.4.7 Structuur 

WAT: 

HOE: 

ACTIES 

Van een eenvoudige structuur naar een adhocratie, professionele bureaucratie (gedecentraliseerd) 

In de nieuwe structuur moeten .individuele kennis van directie en projectleiders, en de gezamenlijke 

dienstverlening, maximaal geïntegreerd worden. Dit betekent dat er binnen de organisatie van E&P een 

nauwere samenwerking tussen de directie en de projectleiders moet komen. Men moet makkelijk kennis bij 

elkaar kunnen halen. Met name de directie moet meer openstaan om kennis te kunnen delen. Momenteel 

ontstaat nog niet het gevoel dat men ten alle tijden bij de directie binnen kan lopen. 

De structuur van de organisatie mag zelfs op de hoofdlijnen geformaliseerd zijn. De structuur van E&P is 

een structuur die de strategie het meest ondersteunt. En kan dus niet worden ontworpen. Bovendien moet 

de directie proberen na te streven dat de structuur niet op gespannen voet staat met de organisatiecultuur. 

Dit wordt het beste bereikt als de directie nadruk gaat leggen op de samenwerking binnen de organisatie. 

Belangrijk is dat er op de werkvloer van E&P een teamleider verschijnt. Deze kan het beste door de 

projectleiders van E&P gekozen worden. Dit omdat zij met de teamleider moeten werken. Bovendien 

kunnen ze hem meteen duidelijk maken wat ze zelf van hem verwachten. Primair doel van de teamleider is 

om de projectmanagers en -leiders op de werkvloer te coachen en als dat nodig is te helpen. Bij coaching 

gaat het erom het zelflerend vermogen van mensen te stimuleren en potentiële kwaliteiten vrij te maken, 

opdat betere werkresultaten bereikt kunnen worden. Een coach biedt ondersteuning bij het wegnemen van 

persoonlijke leerblokkades en belemmeringen. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe 

mogelijkheden en alternatieven. Daarnaast hebben de teamleden de verantwoordelijkheid om elkaar 

onderling te ondersteunen. In feite is dit de organisatiebrede variant op de meester-gezel-leerling relatie. 

Een belangrijke vraag voor de directie is of E&P in de toekomst voor een team kiest waarbij elke 

professional binnen de organisatie een specialisme heeft (zoals nu grotendeels het geval is, namelijk de 

projectmanager en projectleider. Zie hiervoor hoofdstuk 6 beschrijvingen), of dat er naar een team wordt 

gestreefd waarbij de kenniswerkers binnen de organisatie van functie roteren . Dit is vooral aan te raden 

omdat het een verfrissende werking heeft. 

• Werknemers de gelegenheid geven voor cursussen e.d.; 

• Na overleg binnen de organisatie het aanwijzen van een teamleider op de werkvloer, dit kan één 
van de directieleden zijn, maar is niet noodzakelijk; 

• Geografische concentratie personeel: iedereen zoveel mogelijk in een gezamenlijke ruimte laten 
werken. De kantoortuin zoals deze nu is, is een goede opzet. Dit in de toekomst zo lang mogelijk 
aanhouden; 

• Coaching van de werknemers. Hierbij is het aan de werknemer om te bepalen wie zijn coach is; 

• Een duidelijke omschrijving van de verschillende functies, waarin staat wanneer je projectleider 
bent, en wanneer projectmanager; 

Technische Universiteit Eindhoven 64 



Afstud~erversJag Construct/on Managemenf & Urban Deve/opment 

8.5 Adviesrapport 
Zie bijlage 11 

8.5.1 Actiepunten(totaallijst) 
Hieronder volgt een overzicht van alle mogelijke actiepunten voor E&P Bouwmanagement. Niet alle hieronder 

beschreven acties zijn in het adviesrapport opgenomen. De acties die ook op de lange en middellange termijn worden 

doorgevoerd staan hieronder ook bij. 

Veranderacties strategie 
• De directie moet zich in het onderling overleg meer fixeren op de hoofdlijnen van hoe de 

projectmanagers/leiders te werk gaan, en minder op de details; 

• Open staan voor elkaars ideeën en werkwijzen, als iemand denkt een goed idee te hebben hier een 

agendapunt van maken voor een interne vergadering. 

• Gezamenlijk lunchen hoger in het vaandel. Dit bevordert sterk het samenhorigheidsgevoel, met als direct 

gevolg dat mensen zich beter thuis gaan voelen; 

• Aan het eind van de week informeel met elkaar wat gaan drinken. Dit kan in het bedrijf, maar ook erbuiten; 

• Tijd vrij maken voor overleg om de aard en omvang van gedeelde waarden verkennen en te expliciteren. 

Een belangrijke vraag waar gezamenlijk antwoord op kan worden gegeven is: waarom zitten we hier, en wat 

willen we met zijn allen gaan doen? Met behulp van een flip-over kunnen de antwoorden direct inzichtelijk 

worden gemaakt. 

• Meerdere keren per jaar activiteiten buiten werktijd organiseren. Hier als complete organisatie verschijnen. 
De rol van organisator en het thema laten wisselen; 

• In plaats van dat 1 persoon bepaalt hoe iedereen bij het diner komt te zitten, dmv loting bepalen hoe mensen 

komen te zitten; 

Veranderacties basisproces 
• Na het afronden van projecten een evaluatie waarbij iedereen binnen het bureau betrokken is. Waar ging het 

goed, en waar ging het minder goed. En wat hebben we hier als organisatie van geleerd. Even kort de 

bijzondere punten eruit lichten en toelichten kan al voldoende zijn; 

• Na of in een interne vergadering ruimte creëren voor een open discussie over items, zowel op 
organisatorisch vlak als bouwmanagement vlak; 

• Interne vergaderingen strikt plannen, en altijd door laten gaan; 

Veranderacties drijvende krachten 
• Door een overzicht van de wensen van de werknemers te maken, ontstaat een beeld van het collectief. Een 

flip-over, om direct een overzicht te creëren, kan een prima hulpmiddel zijn (inventarisatie kennis); 

• Voor allen binnen de organisatie inzichtelijk maken waarom iedereen precies voor E&P Bouwmanagement 

heeft gekozen. Belangrijke vragen kunnen zijn: wat verwacht iemand van E&P, en wat is zijn toegevoegde 

waarde (bv. vakkundigheid, communicatieve vaardigheden, relatienetwerk) voor het team? Dit is een 

mogelijkheid om elkaar in een korte tijd beter te leren kennen. Ook hier is de flip-over een prima hulpmiddel 

(inventarisatie kennis); 

• Per discipline (bv. renovatie, initiatief, directievoering) de deskundigen op deze gebieden presentaties laten 

geven (delen/ontwikkelen van kennis); 

• Presentaties van projecten, zodat iedereen weet wat er binnen de organisatie gebeurt en leeft 

(delen/ontwikkelen van kennis); 

• Elkaar regelmatig naar projecten meenemen. In een uur kan een projectleider zijn collega veel uileggen. 

Bovendien wekt een fysiek bezoek een stukje beleving bij de ander op (delen/ontwikkelen van kennis); 
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Veranderacties organisatie 
• Bij het binnenhalen van nieuwe projecten meer klankborden met personeel, zodat de capaciteiten beter 

afgestemd kunnen worden; 

• Er moet altijd iemand zijn die de taken van een ander kan overnemen. Als er een vaste persoon is voor 

acquisitie, dan betekent dit dat er ook een persoon moet zijn die deze rol over kan nemen in tijden dat dit 

nodig is. Hetzelfde geldt voor de systeembeheerder,werkleider, coach en alle andere belangrijke rollen 

binnen de organisatie; 

• Wisselende rol van voorzitter. Per vergadering moet er iemand aangewezen worden die de rol van voorzitter 

vervult; 

• Wisselende rol van notulist, deze is ook volledig verantwoordelijk hiervoor. Werknemers en directie hebben 

bij de eerstvolgende vergadering de gelegenheid om aanmerkingen te maken, zodat de notulen definitief 

gemaakt kunnen worden; 

• Projectleiders de rol van projectmanager laten vervullen op kleine eenvoudige projecten; 

• Projectmanager de rol van projectleider laten vervullen op kleine eenvoudige projecten; 

Veranderacties leiding 
• Bij het aannemen van mensen, iedereen erbij betrekken. De mening van iedereen in de afweging meenemen 

of de nieuwe persoon wel is geschikt voor de organisatie (input-sturing); 

• Problemen tussen directie en personeel op een minder formele manier oplossen, dus geen brieven o.d. (het 

creëren van een inspirerend en stimulerend werkklimaat); 

• Geen onderscheid in eigen mensen, niemand voortrekken. Bij een geslaagd project c.q. resultaat iedereen 

daarvoor belonen. Dit kan door de werknemers een compliment te geven, maar ook door te trakteren op 

gebak of iets dergelijks (het creëren van een inspirerend en stimulerend werkklimaat); 

• Directie moet het personeel ten tijden verdedigen. Eventuele problemen altijd binnen de organisatie 

oplossen, en nooit naar buiten door laten schijnen; 

• Geen overwichtsituaties bij evaluatiegesprekken creëren, informele opzet; 

• Een corveelijst maken voor het ápnemen van de telefoon en het schoonhouden van de kantoorruimteDoor 

gezamenlijk te overleggen, hierover afspraken maken (het creëren van eén inspirerend en stimulerend 

werkklimaat); 

• De directie moet zoveel mogelijk de deuren van hun kantoren open houden. Dit maakt het voor anderen 

makkelijker om binnen te lopen, en wekt vertrouwen richting de werknemers (het creëren van een 

inspirerend en stimulerend werkklimaat); 

• De directie moet meer delegeren (het creëren van een inspirerend en stimulerend werkklimaat); 

• Niet meer twijfelen aan de professionaliteit van de werknemers, door zich (onverwachts) te mengen in een 

project (het creëren van een inspirerend en stimulerend werkklimaat); 

• Een document (enkele A4-tjes) maken met daarin een opsomming van de punten waar het resultaat aan 

moet voldoen. (output-specificatie); 

• In vergaderingen moet de directie regelmatig het output document toelichten. Dit kan aan de hand van 

voorbeelden van projecten die de directie in het verleden gemanaged hebben. (output-specificatie); 

Veranderacties structuur 
• Werknemers de gelegenheid geven voor cursussen e.d.; 
• Na overleg binnen de organisatie het aanwijzen van een teamleider op de werkvloer, dit kan één van de 

directieleden zijn, maar dit is niet noodzakelijk; 
• Geografische concentratie personeel: iedereen zoveel mogelijk in een gezamenlijke ruimte laten werken. De 

kantoortuin zoals deze nu is, is een goed opzet. Dit in de toekomst zo veel mogelijk aan houden; 
• Coaching van de werknemers. Hierbij is het aan de werknemer om te bepalen wie zijn coach is; 
• Een duidelijke omschrijving van de verschillende functies, waarin staat wanneer je projectleider bent, en 

wanneer projectmanager; 
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8.6 Samenvatting managementadvies 

Om te veranderen van een organisatie die zich sterk laat kenmerken door de ondernemerschool naar een 

leerschoolachtige organisatie is het voor de directie van het bedrijf noodzakelijk om een andere rol te vervullen. In 
plaats van alle projecten strak te sturen moet de directie zorg dragen voor de aansturing van de organisatie. Dit 

betekent dat de directie de (autonome) projectleiders zo min mogelijk dient te sturen, en in plaats daarvoor moet 

zorgen dat de projectleiders zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. Dit faciliteren heeft betrekking op de middelen die 

de organisatie aan de werknemer kan bieden. Dit is niet alleen een geschikte werkplek en voldoende werk, maar ook 

mogelijkheden tot verdere ontwikkeling, uitdaging, creativiteit en dat alles binnen een goede werksfeer. De werknemer 

moet niet alleen van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie, de organisatie moet ook van toegevoegde waarde 

zijn voor de werknemer. Hiervoor dient de organisatie zoveel als mogelijk de kenmerken van de leerschool te hebben. 

Dit omdat het belangrijkste product van de organisatie kennis is. Om verandering te bereiken moet er op verschillende 

punten binnen de organisatie verandering plaatsvinden. Deze verandering heeft met name betrekking op: 

• De manier waarop de directie de werknemers aanstuurt. Deze aansturing moet losser. De directie moet 

meer werk delegeren, en zich voornamelijk bezig houden met activiteiten op organisatorisch vlak; 

• De manier waarop de organisatie met kennis omgaat. Momenteel lijkt het alsof iedere werknemer op een 

eiland werkt. In de toekomst moet er meer gebruik gemaakt worden van de kennis van andere werknemers 

binnen de organisatie. De rol van de directie is om het delen en ontwikkelen van kennis op gang te brengen; 

• De sfeer binnen de organisatie is momenteel nog te formeel. Ook deze moet losser, zodat er een team kan 

gaan ontstaan. Een team is niet op te dringen, maar de directie kan wel tijd beschikbaar stellen om aan een 

team te werken. 

Enkele voorbeelden van korte termijnoplossingen die voor E&P van toepassing zouden kunnen zijn: 

Om een prettige werksfeer te creëren zou de directie: 

• Zoveel mogelijk de deuren van hun kantoren open kunnen houden. Dit maakt het voor anderen makkelijker 

om binnen te lopen, en wekt vertrouwen richting de werknemers; 

• Gezamenlijk lunchen hoger in het vaandel. Dit bevordert sterk het samenhorigheidsgevoel, met als direct 

gevolg dat mensen zich beter thuis gaan voelen; 

• Problemen tussen directie en personeel op een minder formele manier oplossen, dus geen brieven of 

dergelijke; 

• Een corveelijst maken voor het opnemen van de telefoon en het schoonhouden van de kantoorruimte. Door 

gezamenlijk te overleggen, hierover afspraken maken; 

• Problemen tussen directie en personeel op een minder formele manier oplossen, dus geen brieven o.d. 

En om kennis te inventariseren zou de directie: 

• een overzicht van de wensen van de werknemers kunnen maken, zodat een beeld ontstaat van het 

collectief. Een flip-over, om direct een overzicht te creëren, kan een prima hulpmiddel zijn; 

• Voor allen binnen de organisatie inzichtelijk maken waarom iedereen precies voor E&P Bouwmanagement 

heeft gekozen. Belangrijke vragen kunnen zijn: wat verwacht iemand van E&P, en wat is zijn toegevoegde 

waarde (bv. vakkundigheid, communicatieve vaardigheden, relatienetwerk) voor het team? Dit is een 

mogelijkheid om elkaar in een korte tijd beter te leren kennen. Ook hier is de flip-over een prima hulpmiddel 

(inventarisatie kennis); 

Door dit onderzoek naar organisatieverandering is een stap genomen in de juiste richting. Daadwerkelijk verbetering 

kan enkel plaatsvinden door het advies te implementeren. De keuze hiervoor is aan de directie van het bedrijf. 
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9. Epiloog 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk kijk ik terug op 14 maanden afstuderen. Het onderzoek bestaat uit een voorbereiding, een research 

proposal en het uiteindelijke afstudeeronderzoek. Het research propoal is het stuk waarin is vastgelegd wat een 

student wil gaan onderzoeken. In bijlage I is mijn research proposal, wat vooraf ging aan dit afstudeerrapport, 

opgenomen. Het resultaat van het afstudeeronderzoek is een rapport waarin het onderzoek is vastgelegd. 

Theoretisch staat er voor het afstudeeronderzoek een belasting van 41 ECTS. Wat betekent dat als een student 40 

uur per week bezig is, hij of zij het afstudeeronderzoek in een tijdsbestek van 7 tot 9 maanden zouden kunnen 

afronden. In de praktijk komt het erop neer dat een student langer erover doet dan de zeven tot negen maanden die 

ervoor staan, dit in verband met andere verplichtingen en werkzaamheden. Daarnaast is het ook zo dat het 

afstuderen een zeer sterk onderzoekend karakter heeft waardoor de exacte invulling van het onderzoek zelden 

helemaal vooraf vast te leggen is. 

• In paragraaf 9.2 doe ik een procesevaluatie van 14 maanden onderzoek; 

• Omdat ik ook op het HBO ben afgestudeerd licht ik in paragraaf 9.3 de verschillen en overeenkomsten 

tussen afstuderen op het HBO en de TUle toe. 

9.2 Evaluatie proces 

9.2.1 Algemeen 
In deze paragraaf licht ik toe hoe mijn afstudeerproces is verlopen. Voor het afstuderen ben ik begonnen met het 

zoeken van een voorlopige probleemstelling. Met deze probleemstelling ben ik vervolgens op zoek gegaan naar een 

bedrijf. Via een oud collega kwam ik in contact met de directie van E&P Bouwmanagement. Na telefonisch contact, 

werd er een eerste afspraak met de directie gepland. Hierin werden de verwachtingen van alle partijen besproken. Dit 

verliep goed zodat er kort daarna een afspraak werd gemaakt met de directie en een begeleider van de TUle. Bij deze 

ontmoeting maakte de docent de directie duidelijk wat het afstuderen aan de TUle precies inhield. Hoewel er 

duidelijke mondelinge afspraken leken te zijn gemaakt, had ik achteraf gezien deze afspraken beter schriftelijk vast 

moeten leggen. Niet dat alle problemen dan direct afgedekt zijn, maar voor alle partijen is het een makkelijk stuk 

waarop snel kan worden terug gezien naar wat er in het begin afgesproken is. 

Tijdens de eerste periode van het onderzoek verwachte het bedrijf een stuk wat praktisch van karakter was, terwijl de 

TUle meer de nadruk legde op het wetenschappelijk onderzoek doen binnen een bedrijf. Achteraf gezien heb ik zelf te 

lang afgewacht zonder in te grijpen. Zou zich een vergelijkbare situatie weer voor doen, dan zou ik met alle 

betrokkenen zo snel als mogelijk rondom de tafel gaan zitten, zodat er een goede onderlinge afstemming zou kunnen 

plaatsvinden. Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik dit moment langer uitgesteld dan nodig. 

Als ik het opnieuw zou moeten doen zou ik de volgende keer het onderzoek in duidelijke fases onderverdelen, waarbij 

voor het afronden van de fase telkens een duidelijk golno go moment zou bevatten. Tijdens dit moment zouden alle 

partijen nauw betrokken worden. In de laatste maanden van het onderzoek ben ik wel op deze manier te werk 

gegaan, met als direct gevolg dat het onderzoek beter beheersbaar zou zijn en meer gestructureerd karakter zou 

kunnen hebben. 
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9.2.2 Literatuurstudie 
In het begin van het afstudeeronderzoek heb ik me voornamelijk gefocust op de literatuurstudie. Hoewel er al wel een 

thema was, namelijk bouwmanagement, was er nog geen concrete doelstelling. Ik ben daarom begonnen met het 

lezen van boeken over bouwmanagement. Deze boeken had ik naar eigen inzicht uitgezocht. Naarmate het 

onderzoek vorderde bleek het zwaartepunt zich steeds verder te verplaatsen naar de bedrijfskunde. De begeleiders 

van de TUle hielpen me hier op de juiste weg door de boeken aan te wijzen die voor mijn onderzoek nuttig konden 

zijn. Achteraf gezien zou ik meer tijd steken in het uitzoeken van de boeken. Dit is wel enigszins gedaan, maar in het 

vervolg zou ik in een vroeg stadium de hulp inschakelen van deskundigen die me wegwijs zouden kunnen maken in 

de beschikbare literatuur. 

9.2.3 Stageplaats 
Toen ik in april 2003 aan mijn afstudeeronderzoek begon had ik nog geen concreet doel voor ogen. Ik had er bewust 

voor gekozen om met een thema naar een bedrijf te stappen, zodat er samen met het bedrijf gezocht kon worden 

naar een geschikte invulling. In eerste instantie leek het erop dat het bedrijf zeer actief mee wilde werken aan het 

afstudeeronderzoek. Achteraf bleek dat het bedrijf op zoek was naar een jonge bouwkundige die middels een stage 

een opdracht voor het bedrijf kon vervullen, en niet iemand die zich bezig hield met wetenschappelijk onderzoek. 

Daarom heb ik er bewust voor gekozen om na negen maanden het bedrijf te verlaten en het onderzoek in een 

neutrale omgeving voort te zetten. Wel wil ik de werknemers van het bedrijf bedanken voor de informatie en steun die 

zij me tijdens de periode binnen het bedrijf hebben gegeven. Zonder de hulp van deze mensen was het afstuderen 

niet mogelijk geweest. 

9.2.4 Begeleiding 
Voor de begeleiding van mijn afstudeeronderzoek zijn uiteindelijk de docenten van de TUle verantwoordelijk. In eerste 

instantie zou ook de tweekoppige directie een deel van de begeleiding op zich nemen, maar doordat het in december 

onmogelijk werd om de verwachtingen op elkaar af te stemmen, heb ik ervoor gekozen om alleen verder te gaan met 

de begeleiders van de TUle. De reden hiervan was dat de directie, in mijn ogen uit was op een praktisch stuk en geen 

zin hadden om medewerking te verlenen aan iets wat van hun gedachtegoed afweek. Er is door mij en de begeleiding 

van de TUle nog wel een poging ondernomen om met het bedrijf verder gegaan, maar het bedrijf leek uiteindelijk 

weinig zin te hebben in een student die wetenschappelijk onderzoek deed. Hierdoor is mijn ervaring met de 

begeleiding vanuit het bedrijf niet zo positief. In de eerste maanden leek het er nog op dat ze volop medewerking 

wilde verlenen, maar toen het onderzoek verder van hun ideeën begon af te wijken was er nog maar weinig 

medewerking vanuit het bedrijf. 

De begeleiding vanuit de TUle heb ik wel als zeer positief ervaren. Uiteindelijk zijn zij voor een groot deel 

verantwoordelijk geweest dat het onderzoek voor mij toch nog een positief karakter kreeg. Ik heb vooral mijn voordeel 

gedaan uit het feit dat de twee begeleiders beiden het afstudeeronderzoek vanuit een andere hoek benaderde 

waardoor er een constructieve aanvulling was. De eerste begeleider heeft me voornamelijk geholpen met het 

structuur aanbrengen in het onderzoek, terwijl de tweede begeleider me vooral geholpen heeft met de inhoudelijke 

aspecten. Verder was het voor mij een positieve ervaring dat het mogelijk was om de gesprekken te voeren met 

beiden aan tafel. 

9.2.5 Interviews 
Naast mijn eigen ervaringen en de literatuurstudie, zijn een belangrijke bron van informatie de gesprekken met de 

werknemers binnen het bedrijf geweest. Ook heb ik aan het begin van het onderzoek verschillende interviews 

gehouden met mensen van buiten de organisatie. Deze zijn hadden vooral een verkennend karakter. 
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9.3 TUle onderzoek vs. HBO-afstudeeropdracht 

Omdat ik in 2001 aan de Hogeschool 's-Hertogenbosch ben afgestudeerd aan de academie voor bouwkunde en 

civiele techniek, mijn verhaal over de verschillen in afstuderen. Ik ga hier niet in op de inhoudelijk aspecten, maar wel 

op de procesmatige aspecten. Voordat ik aan het TUle afstudeeronderzoek begon dacht ik dat het karakter van het 

afstuderen veel zou lijken op het afstuderen op een HBO-instelling. Deze opdracht was door de docenten al duidelijk 

afgebakend, en tijdens wekelijkse bijéénkomsten met de afstudeerbegeleiders werd je als student zijnde zeer 

gestuurd. De doelstelling, het bouwkundig uitwerken van een VO-ontwerp, stond vast en moest met de kennis die was 

opgedaan tijdens de drie-en-een-half jaar bouwkunde studie worden uitgewerkt. De nadruk van het afstuderen lag 

voornamelijk op het binnen een kleine groep actief productief bezig kunnen zijn. Hoewel de kwaliteit voorop stond, 

was ook de geleverde hoeveelheid werk van belang. Met deze instelling begon ik ook aan het afstuderen. In het begin 

had ik de gedachte dat ik zoveel mogelijk boeken moest lezen om zo uiteindelijk een supersamenvatting te kunnen 

maken. Deze supersamenvatting zou dus uiteindelijk mijn afstudeerrapport zijn. Naarmate het afstuderen vorderde 

merkte ik steeds meer dat niet productie, maar juist creativiteit één van de belangrijkste elementen van een TUle 

afstudeeronderzoek is. In het begin had ik namelijk nog geen doelstelling en door daar te gemakkelijk over heen te 

kijken maakte ik het mezelf moeilijker dan nodig. Dit kwam met name dat ik me in de eerste helft van het onderzoek 

vooral focuste op veel productie maken. Aan het eind van het onderzoek blijkt dat vooral de basis van het onderzoek 

van belang is. Als hier veel tijd in wordt gestoken, dan win je de tijd in het vervolg van het onderzoek makkelijk terug. 

Een ander groot verschil is dat bij een HBO opdracht alles al gestructureerd is, en dat je bij een TUle 

afstudeeronderzoek alles zelf moet structureren. Ook hier dacht ik in het begin te gemakkelijk over, waardoor ik het 

mezelf niet makkelijk maakte. Door vanaf dag één zoveel als mogelijk een duidelijke structuur in het proces aan te 

brengen, dwing je jezelf een bepaalde weg te volgen. Doe je dit niet dan loop je het gevaar dat je tijdens je onderzoek 

lange tijd ronddoolt. Omdat een fasering ontbrak had ik tijdens het eerste halfjaar van het afstudeeronderzoek het 

idee dat ik door een donker bos aan het dwalen was, en telkens op hetzelfde punt terug kwam. In de tweede helft van 

het onderzoek ging het allemaal al beter, maar als ik opnieuw zou moeten beginnen dan zou ik het vanaf de eerste 

dag strak plannen en een heldere fasering op papier zetten. Een tip voor degenen die nog met het afstuderen moeten 

beginnen: bezuinig in deze fase niet op tijd! De energie die in deze fase van het onderzoek wordt gefaseerd wordt 

tijdens het afstuderen dubbel-en-dik terug gewonnen. 

Een laatste tip is om zoveel mogelijk te klankborden. Beter een keer te veel, dan een keer te weinig. Door te blijven 

communiceren met de betrokken partijen blijft iedereen op de hoogte van de verwachtingen. Bij een HBO opdracht 

wordt je door de docenten bij de hand gehouden. Bij een TUle opdracht ligt het initiatief bij de afstudeerder zelf, 

Gebruik dit initiatief zoveel mogelijk. Tijdens deze opdracht is er nooit een goede afstemming tussen het bedrijf en de 

TUle geweest. Door alle partijen meerdere malen tijdens het proces aan tafel te krijgen kan onnodige verwarring 

worden voorkomen. 
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