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This report is the result of a master thesis project conducted at Lloyd's Register Rail Europe. 
The report contains a reflection on the change initiative within Lloyd's Register Rail Europe 
called the domain-approach. The aim of the domain-approach is to enhance the market- and 
customer orientation of the organisation. From a learning organisation and a postmodern 
organisational paradigm perspective the change process of the domain-approach is reflected 
on and recommendations for improving the ongoing process are given. 
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Belangrijke thema's in dit afstudeerverslag zijn reizen en trekken als metaforen voor 
organisatieverandering. Dit afstudeerverslag markeert voor mij het einde van een reis, het 
afronden van de studie Technische Bedrijfskunde. Hoewel het soms voelde als een trektocht 
met als maar zwaarder wordende bepakking en 'het zuiden' soms ver weg leek, had ik het 
niet willen missen. 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die op enigerlei wijze een bijdrage aan deze reis heeft 
geleverd. 
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Oosterhout, januari 2008 
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Samenvatting 

Context en opdracht 
Lloyd's Register Rail Europe (LRRE) is een onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau op het 
gebied van rail en met name rollend materieel. LRRE is sinds oktober 2006 onderdeel van de 
Lloyd's Register Group. Daarvoor was LRRE, toen nag bekend als NedTrain Consulting (NTC), 
onderdeel van NedTrain. NedTrain is het bedrijfsonderdeel van de Nederlandse Spoorwegen 
(NS) wat onderhoud aan treinen verzorgt voor NS (en in geringe mate oak voor klanten 
buiten NS). LRRE heeft zich in de afgelopen 10 a 15 jaar ontwikkeld van een taakgerichte 
constructieafdeling binnen de NS tot een onafhankelijk en marktgericht advies
/ingenieursbureau. De omgeving waarin LRRE opereert is in deze periode steeds complexer 
en dynamischer geworden. 

De toenemende complexiteit en dynamiek van de omgeving maakt het noodzakelijk om als 
organisatie te blijven ontwikkelen om levensvatbaar te blijven. In september 2004 is daarom 
binnen LRRE gestart met de PMC-aanpak. PMC is hierbij de afkorting voor product-markt
combinatie, maar is in dit kader meer een voor een klant aansprekend product of thema, 
zeals bijvoorbeeld 'Geluid', 'Veiligheid' of 'Materieelmonitoring'. Dael van de PMC-aanpak was 
het "beter aansluiten bij en inspelen op de behoeften van de markt". Kortom de 
marktgerichtheid van de organisatie vergroten. 

Media 2006 is door het managementteam van LRRE besloten om de 'PMC's te veranderen in 
'domeinen'. De oorspronkelijke 23 PMC's werden in 6 'domeinen' ondergebracht. Per domein 
krijgt een medewerker de rol van 'domeinmanager'. De domeinmanager wordt 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het domein. De domeinen werden 'virtueel' over 
de bestaande organisatie gelegd. Formeel veranderde er niets aan de structuur en het 
primaire proces. 

Een domein is een strategisch thema voor LRRE. De domeinmanager is a.a. bedoeld als 
boegbeeld bij marketing & acquisitie activiteiten van dit strategische thema. Deze 
boegbeeldfunctie van de domeinmanager komt voort uit de wens om hoogwaardigere 
advisering te bieden ('hoger in de advieskolom'). Het idee hierbij is dat hoe hoogwaardiger 
de dienstverlening is, de persoon die de dienstverlening levert voor de klant steeds 
belangrijker wordt en dus oak de aangewezen gesprekspartner is voor de klant. 
Domeinmanagers moeten dus onderscheidend vermogen hebben voor klanten, een 
zogenaamde 'personal brand' (Kwakman & Burgers 2005). 

Ofschoon er met de domein-aanpak formeel niets veranderde aan de structuur van de 
organisatie en de daarmee samenhangende formele verdeling van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, had de invoering van de 'virtuele' domeinorganisatie ender meer 
invloed hebben op de huidige manier van werken en de informele verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De nieuwe manier van werken was niet tot in 
detail uitgewerkt, maar zou al doende ontwikkeld moeten warden. Zo waren er bijvoorbeeld 
vragen over de rol van de domeinmanager in het acquisitieproces, de projectuitvoering en 
het managen van kennis. 

Als veranderingsstrategie was er dus bewust gekozen voor een ontwikkelproces (trekken) en 
niet voor een ontwerp gebaseerde benadering (reizen). Dit ontwikkelproces moest gevolgd 
en eventueel bijgestuurd warden. 
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2. breng de samenwerking/relatie tussen de reele en de virtuele organisatie in kaart; 
3. leg ervaringen vast en identificeer probleemgebieden; 
4. geef een reflectie op de domein-aanpak vanuit de opgedane ervaringen; 
5. genereer verbetervoorstellen; 
6. ontwerp een implementatieplan voor de verbetervoorstellen. 

Theoretisch kader 
Als theoretische invalshoeken is gebruikt gemaakt van theorie over de 'lerende organisatie', 
algemene organisatiekunde en veranderkunde. De kernvraag die aan de domein-aanpak ten 
grondslag ligt is hoe een organisatie als LRRE te organiseren als en te veranderen in een 
markt- of klantgerichte organisatie. De thema's die bij de domein-aanpak spelen zoals 
marktgerichtheid, samenwerken (over afdelingsgrenzen), kennisdeling, omgaan met 
ambigu"iteit, etc. lenen zich om door een bril van de lerende organisatie te bekijken. De 
domein-aanpak laat zich kenmerken als een ontwikkeling. De theorie over de 'lerende 
organisatie' en meer in het bijzonder het 'lerend organiseren'-gedachtegoed van Wierdsma 
en Swieringa (2002) vormde daarom de basis voor de onderzoeksoptiek. Ter ondersteuning 
hiervan is een beroep gedaan op (algemene) organisatiekunde en veranderkunde. Enerzijds 
om aan te sluiten bij de kernvragen, anderzijds als basis voor de theorie over de lerende 
organisatie. 

De onderzoekoptiek wordt aan de hand van de volgende vier vragen vormgegeven. 
• Wat is een organisatie? 

Vanuit een leer- en ontwikkelingsperspectief is een organisatie in de eerste plaats een 
sociale constructie, een netwerk van mensen en hun onderlinge relaties. Dit beeld 
van de organisatie staat tegenover het beeld van de organisatie als een 'hark', een 
systeem waarin mensen zich voegen naar de hierarchische orde, met dwingende 
processen, waar ze niet of nauwelijks invloed op hebben. 

• Wat is leren? 
Leren van individuen is het veranderen van gedrag. Leren van de organisatie is het 
veranderen van organisatiegedrag. Hiervoor is het nodig dat individuen leren (hun 
gedrag veranderen), maar vooral dat hierdoor ook anderen hun gedrag veranderen, 
dan pas is er sprake van verandering van organisatiegedrag en dus van leren van de 
organisatie. Veranderen van organisatiegedrag is dus een collectief proces. 
Zowel voor individuen als organisaties kan leren warden gezien als een cyclisch 
proces van doen, bezinnen, denken en beslissen. Daarnaast kunnen verschillende 
niveaus van leren warden onderscheiden, enkelslag, dubbelslag en drieslag leren. 

• Wat is een lerende organisatie? 
Een lerende organisatie is een organisatie die in staat is om te leren, maar ook om te 
leren te leren. "Lerende organisaties warden niet alleen bekwaam, zij weten het ook 
te blijven" (Wierdsma & Swieringa, 2002, p.92). 
Een lerende organisatie leert ambitiegericht. Verschillen tussen de huidige en een 
gewenste situatie zijn aanleiding veranderen. Daarnaast warden leerprocessen in een 
lerende organisatie gekoppeld aan werkprocessen. Leren vindt met name plaats 'on
the-job'. Verder leert een lerende organisatie cyclisch; doen ' bezinnen ' denken 
' beslissen. Denken en doen warden daarbij niet gescheiden, maar gekoppeld via 
bezinnen en beslissen. 

Domeinen: reizen of trekken? s 
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Een belangrijke eigenschap van een lerende organisatie is dat leren niet alleen 
individueel plaatsvindt, maar ook collectief. Door ambitie gedreven verschillen (of 
'problemen) warden daarom toevertrouwd aan teams. 
In een lerende organisatie wordt er over grenzen die ontstaan zijn door het werk te 
verdelen en te verbijzonderen (het 'knippen) 'geplakt' via collectief leren in teams. Er 
wordt samengewerkt op basis van ieders bijdrage en de onderlinge relatie, in plaats 
van op basis van tussen afdelingen afgebakende taken en verantwoordelijkheden. 
In een lerende organisatie wordt er bewust geleerd. Basisassumptie hierbij is dater 
niet een objectief vast te stellen werkelijkheid is, maar dat de werkelijkheid een 
subjectieve constructie is en daardoor per definitie meervoudig. In dialoog wordt 
deze meervoudige werkelijkheid uitgewisseld met als doel een wat Wierdsma en 
Swieringa een 'tijdelijk werkbare overeenstemming' noemen, te bereiken zodat in een 
specifieke situatie samen gehandeld kan warden. 
Een lerende organisatie is een klant- of vraaggestuurde organisatie. Feedback van 
buiten de organisatie wordt gebruikt als input voor het leerproces. 
Een lerende organisatie is ten slotte een veelzijdige organisatie, waarin veelzijdig 
geleerd wordt. Dit komt tot uiting in verscheidenheid van soorten mensen, 
strategieen, structuren, culturen en systemen. Deze verscheidenheid of interne 
varieteit is nodig om de externe varieteit (bijvoorbeeld verscheidenheid in 
klantvragen) het hoofd te kunnen bieden. Dit wordt gevat in de wet van vereiste 
varieteit van Ashby: "Only variety can beat variety" (Aken, van, 1994, p.54; 
Wierdsma & Swieringa, 2002, p.97). 

• Hoe kan een orqanisatie een lerende orqanisatie warden? 
Een organisatie kan alleen een lerende organisatie warden met een 
veranderbenadering die op leren is gebaseerd. Dit omdat de veranderbenadering 
congruent moet zijn met het organisatieparadigma om geloofwaardig te zijn. De 
lerende organisatie is gebaseerd op het postmoderne organisatieparadigma of 
'transactioneel organiseren'. Een veranderbenadering die gebaseerd is op het 
klassieke organisatieparadigma of 'positioneel organiseren' zal daarom niet tot een 
lerende organisatie leiden. 
Het klassieke organisatie paradigma gaat uit van het beeld van de organisatie als een 
gesloten, piramidaal, mechanisch systeem. Piramidaal om het er een duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen denkers bovenin de organisatie ('hark) en 
doeners onderin. Mechanisch omdat medewerkers gezien warden als doelgerichte 
radertjes functionerend in het grotere systeem van de organisatie. 
Het postmoderne organisatieparadigma is niet gebaseerd op mechanische, maar op 
organische systemen. De organisatie wordt gezien als een open systeem en een 
dynamisch netwerk, waarin de mensen in de organisatie de knopen zijn. Het 
handelen van mensen wordt niet bestuurd door taken en bevoegdheden, maar 
gestuurd door contextafhankelijke relaties en bijdragen. 
Een organisatie kan dus alleen al lerende, oftewel door te 'trekken' een lerende 
organisatie warden. 

De theoretische bril zoals die hiervoor is toegelicht kan gevisualiseerd warden als in de figuur 
hieronder. 
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Linksboven is het positionele of klassieke organisatieparadigma weergegeven met als 
metaforen de piramide en de machine. Aan de rechterkant staat de metafoor voor het 
transactionele organisatieparadigma, het netwerk. De foto linksonder beeld een reizende 
veranderaanpak uit en de foto rechtsonder de trekkende veranderaanpak. De verticale pijlen 
beelden de noodzakelijke congruentie tussen organisatieparadigma en veranderaanpak uit. 

Domein-aanpak 
Gedurende het veranderingsproces bleken er drie dominante thema's naar voren te komen, 
te weten: 
• De samenwerking tussen domein- en accountmanagers 

Hoewel er intussen wel samengewerkt wordt lijkt deze samenwerking zich in de 
afgelopen anderhalf jaar nauwelijks te ontwikkelen. De voorziene ontwikkeling 
waarbij de accountmanagers zich minder met feitelijke acquisitie en meer met 
relatiemanagement zouden gaan bezighouden blijft uit. De domeinmanagers zijn met 
name bezig met het uitvoeren van marketingactiviteiten. Hun rol in het 
acquisitieproces is nauwelijks veranderd. 

• Organisatiestructuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Vrijwel vanaf de start van de domein-aanpak is de organisatiestructuur een veel 
besproken onderwerp. De organisatiestructuur van LRRE is primair gebaseerd op een 
functionele groepering. De domeinen zijn horizontaal over de functionele sectoren 
geprojecteerd. De vraag die met name in de eerste helft van 2006 vaak naar voren 
kwam is of de organisatiestructuur niet 'gekanteld' zou moeten warden, zodat de 
domeinen het primaire groeperingmechanisme zouden warden. De domeinen zouden 
dan een soort van strategische business units warden waarin zowel acquisitie als 
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uitvoering van opdrachten is ondergebracht. Ook speelde de vraag of het MT van 
plan was om de organisatie in de nabije toekomst op deze manier te kantelen. 
Naast in de organisatiestructuur zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
vastgelegd in het primaire proces. In de opdracht aan de domeinmanagers wordt 
alleen gesproken over taken en verantwoordelijkheden. Niet over bevoegdheden. 
Daarnaast is vanuit het MT vaak de uitspraak gedaan dat het primaire proces niet zal 
veranderen. In het primaire proces komt de rol van domeinmanager niet voor. 
Concreet betekent dit dat de domeinmanager formeel geen rol speelt in het 
verkooptraject en de opdrachtuitvoering. Omdat de domeinmanagers wel een 
verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor de opdrachten die binnen hun domein 
vallen geeft dit een ongemakkelijk gevoel. 

• Business planning en realisatie 
De domeinmanagers mogen in principe 25% van hun tijd besteden aan hun rol. De 
andere 75% is in principe beschikbaar voor de uitvoering van hun functie. Daarnaast 
is er per domein een budget aan niet-declarabele uren beschikbaar. De 
domeinmanagers kunnen met dit budget andere medewerkers activiteiten voor het 
domein laten uitvoeren. Het budget voor de domeinen is opgenomen in de 
bedrijfsbegroting (voor een jaar). De bedrijfsbegroting is gebaseerd op het business 
plan van LRRE. Dit business plan is op haar beurt de uitkomst van de zogenaamde 
stuurcyclus binnen LRRE. De stuurcyclus is een business planning proces waarbij het 
MT in een aantal werkconferenties 'op de hei' aan de hand van een analyse van de 
omgeving ('outside in') en de interne ontwikkelingen ('inside out') vervolgens tot een 
SWOT-analyse en een actieplan komt. In het business plan warden doelen en 
strategie voor de komende 5 jaar gegeven. Sinds de start van de domein-aanpak 
wordt van de domeinmanagers input verwacht in de vorm van een business plan voor 
het domein, een zogenaamd domeinplan. Dit proces van input leveren voor de 
business planning wordt vanuit het perspectief van de domeinmanagers omgeven 
met onduidelijkheid. 
Op de uitvoering van de domeinplannen en de daarin opgenomen acties wordt 
nauwelijks gestuurd. Al met al wordt er zo veel energie in het maken van plannen 
gestoken, maar weinig energie in het uitvoeren van deze plannen. 

Reizen of trekken? 
Bij de reflectie op de domein-aanpak wordt onderscheid gemaakt in: 

• praattheorie en doe-theorie1
; 

• organiseren en veranderen; 
• MT en domeinmanagers; 

Zowel op de dimensie veranderen als op de dimensie organiseren is er incongruentie tussen 
praat- en doe-theorie. Praattheorie is trekken. Aan trekken is in woord en daad echter weinig 
invulling gegeven. De principes en spelregels die bij trekken horen zijn niet eigen gemaakt. 
Daarbij is de domein-aanpak gestart als een reis. Doordat er aan trekken geen concrete 
invulling is gegeven is het veranderingproces daarom meer een opeenvolging van reizen, 
stilstaan, reizen, stilstaan enzovoorts. Het stilstaan wordt veroorzaakt door de wisselende 
boodschappen vanuit het MT naar de domeinmanagers. Ze horen trekken, maar zien reizen. 

1 Praattheorie (espoused theory) bestaat uit theorieen en concepten waarvan de betrokkene zegt dat zij zijn handelen bepalen. 
Hier kan naar gevraagd warden. Doe-theorie (theory-in-use) bestaat uit theorieen en concepten die het daadwerkelijke 
handelen van de betrokkene verklaart. Dit kan alleen afgeleid warden uit het observeren van het gedrag van betrokkene. 
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Als reactie hierop richt men zich op wat ze zien, reizen. Bij reizen hoort vervolgens dat 'de 
zegen van boven komt' en men kijkt dus naar boven in plaats van te handelen. Het MT wil 
hierop vanuit het inmiddels geadopteerde trekkersperspectief in principe geen gehoor aan 
geven, want de domeinmanagers moeten het immers zelf uitvinden. Doordat de 
domeinmanagers echter stil blijven staan, groeit er een spanning tussen de opvattingen 'zelf 
laten uitvinden' en 'ze vertellen wat ze moeten doen', welke op gezette momenten doorslaat 
in 'ze dan maar vertellen wat ze moeten doen'. Bij de domeinmanagers versterkt dit echter 
nu juist weer het beeld dat de zegen van boven komt. Hoewel deze spanningen door alle 
betrokkenen wel gevoeld warden, warden ze als ze al gedeeld warden alleen binnen de 
eigen kringen gedeeld. Tussen het MT en de domeinmanagers warden ze niet bespreekbaar 
gemaakt, waardoor men in dit patroon blijft hangen. Het verschil in praat- en doe-theorie 
blijft dus bestaan en doordat het bestaat wordt het verschil niet geslecht. De vicieuze cirkel 
is hiermee rand. Dit wordt nag eens versterkt doordat 'trekken' in de organisatie synoniem is 
geworden met 'alles maar laten gebeuren'. Het veranderingsproces wordtvanuit deze 
gedachte niet gestuurd. Bij een trektocht wordt er niet op inhoud gestuurd, maar moet er 
wel op het proces gestuurd warden. Anders is niet alleen de uitkomst open, maar is oak 
open of er een uitkomst gerealiseerd wordt. In een trektocht moet er zeker gesteld warden 
dater stappen warden gezet, anders kan er niet geleerd warden. Het is wel een open, maar 
geen vrijblijvend proces. 

De trektocht en collectief leren komen door het voorgaande niet op gang. Hierdoor zullende 
de achterliggende doelstellingen van de domein-aanpak niet (of zeer langzaam) gehaald 
warden. De domein-aanpak zorgt er niet voor dat de organisatie blijvend marktgericht wordt. 
In onderstaande figuur wordt dit ge"illustreerd. 

Positioneel Transactioneel 

Doe-theorie 
Praattheorie 

Reizen Trekken 
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Het veranderdoel en de veranderbenadering van de domein-aanpak moeten met elkaar in 
overeenstemming warden gebracht om succesvol te laten zijn. Zowel praat- als doe-theorie. 
Op praattheorie niveau zijn deze in overeenstemming, zij het dat de omvang van de 
praattheorie beperkt is. 
Theorieen voor wat betreft transactioneel organiseren moeten door trekken geleerd warden, 
maar dit proces kan versneld warden door deze oak aan te bieden. Uit handelen vanuit deze 
theorieen moet vervolgens blijken of deze theorieen in de context van LRRE en de domein
aanpak werken. De orientatie op handelen die hiervoor nodig is, komt tot stand door de 
spelregels van trekken eigen te maken en te volgen. Als start van de trektocht moeten 
afspraken gemaakt warden over de richting, missie en bandbreedte waarin de trekkers zich 
mogen begeven. Daarbij moet iedereen waarvan verwacht wordt dat hij/zij moet leren 
zijn/haar gedrag moet veranderen als trekker participeren in de trektocht. Deze groep 
trekkers is dan naar verwachting grater dan alleen het MT en de domeinmanagers. 
Het verschil in praat- en doe-theorie moet in interactie tussen betrokken inzichtelijk warden. 
Hiervoor is het nodig om communicatie vaardigheden te ontwikkelen of versterken die 
dialoog en reflectie mogelijk maken. 
Vervolgens moeten er gelegenheden warden geschapen om deze communicatieve 
vaardigheiden oak te kunnen gebruiken, zogenaamde dialoogplatformen, daar waar ze er in 
het dagelijks werk niet zijn. Gelegenheden waarin men ervaringen uitwisselt, reflecteert op 
de resultaten en het proces en nieuwe afspraken maakt over het vervolg. 

Swieringa en Jansen (2005, p.83) stellen: "een echt veranderingsproces heeft alleen maar 
een begin". Met een echt veranderingsproces doelen ze daarbij op een trektocht. Deze 
stelling geeft de essentie weer van (de aanbevelingen in) dit rapport: 
Ga trekken! En begin bij het begin. 

Het geven van meer concrete aanbevelingen zou in tegenspraak zijn met de boodschap van 
dit rapport. Welke stappen gezet warden in een trektocht moet immers door de betrokkenen 
zelf bepaald warden op basis van de resultaten van de vorige stap. 
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In dit rapport wordt verslag gedaan van de afstudeeropdracht die is uitgevoerd in het kader 
van de studie Technische Bedrijfskunde aan de faculteit Technologie Management van de 
Technische Universiteit Eindhoven. De afstudeeropdracht is uitgevoerd bij Lloyd's Register 
Rail Europe BV (LRRE). Het rapport bevat een reflectie op het veranderinitiatief genaamd de 
domein-aanpak binnen LRRE. Het doel van de domein-aanpak is de klant- en 
marktgerichtheid van de organisatie te vergroten. Vanuit het theoretisch perspectief van een 
lerende organisatie en hoe te veranderen in een lerende organisatie wordt gereflecteerd op 
het veranderproces en warden aanbevelingen gedaan om dit proces te verbeteren. 

Bij de uitvoering van de opdracht is (ruwweg) gebruik gemaakt van het Tien Stappen Plan 
van Kempen en Keizer (2006). Zie bijlage 1. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft de bedrijfsbeschrijving. In hoofdstuk 
3 warden de achtergronden van de opdracht, de opdrachtformulering en de aanpak van het 
onderzoek gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het onderzoekmodel uitgewerkt wat 
het theoretisch kader verschaft voor de opdracht. In hoofdstuk 5 wordt de domein-aanpak 
beschreven. In hoofdstuk 6 wordt hierop gereflecteerd vanuit het theoretische kader. In 
hoofdstuk 7 warden aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de 
gebruikte literatuur bevat het nawoord en ten slotte wordt in hoofdstuk 9 een overzicht 
gegeven van de gebruikte literatuur. 
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2 Bedrijfsbeschrijving 
Sinds oktober 2006 maakt LRRE onderdeel uit van de Lloyd's Register Group (LR). Daarvoor 
was LRRE, toen nog bekend als NedTrain Consulting B.V. (NTC), onderdeel van NedTrain. 
NedTrain is op haar beurt onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen (NS). 
Achtereenvolgens zal een korte beschrijving van LR, de Rail-divisie van LR en LRRE worden 
gegeven. 

2.1 Lloyd's Register Group 
"The Lloyd's Register Group is an independent risk management organisation that works to 
help to improve its clients' quality, safety, environmental and business performance 
throughout the world, because life matters. Its expertise and activities cover railways, 
shipping, oil and gas, and other asset-based industries. The Group comprises charities and 
non-charitable companies, with the latter supporting the charities in their main public benefit 
goal." (About us, the Lloyd's Register Group. Aangetroffen op 1 november 2007 op: 
http://www.lr.org/About+Us/). 

De Lloyd's Register Group dankt haar naam aan Edward Lloyd die leefde in de 17e eeuw. 
Vanuit zijn koffiehuis in Londen startte hij met het bijhouden van een register van schepen, 
wat uiteindelijk tot de oprichting van Lloyd's Register leidde in 1760. In 1852 werd het eerste 
overzeese kantoor geopend en vanaf 1900 werden geleidelijk aan diensten voor andere 
sectoren dan de marine-sector ontplooid. 

LR levert een breed scala van aan kapitaalgoederen gelieerde diensten zoals consultancy, 
inspecties, classificatie, tests en certificatie. De Lloyd's Register Group is opgebouwd rond 5 
divisies ('Marine', 'Oil & Gas', 'Transportation', 'Asset Management' en 'Management 
Systems') en 3 regio's ('Asia', 'Americas' en 'EMEA'). LR heeft ongeveer 6000 werknemers 
verspreid over 240 kantoren in 100 landen. In het boekjaar 2006/2007 heeft LR een omzet 
van ca. 700 miljoen Euro behaald. Een groei van 17% ten opzichte van het voorgaande 
boekjaar. 

Visie 
"We aim to be the preferred global provider of risk management solutions to enhance our 
client's quality, safety, environmental and business performance." (About us, the Lloyd's 
Register Group. Aangetroffen op 1 november 2007 op: http://www.lr.org/About+Us/). 

Missie 
"We secure for the benefit of the community, high technical standards of design, 
manufacture, construction, maintenance, operation and performance, for the purpose of 
enhancing the safety of life and property at sea, on land and in the air." (About us, the 
Lloyd's Register Group. Aangetroffen op 1 november 2007 op: 
http://www.lr.org/About+Us/). 

Domeinen: reizen of trekken? 13 



J .l~yffs 
Keg1sfer 

2.2 Lloyd's Register Rail 

TU/e 
technische 

un iversiteit 

eindhoven 

Lloyd's Register Rail is de 'Transportation' divisie van LR2
, welke ongeveer 10% van de totale 

omzet van LR voor haar rekening neemt. 

"Lloyd's Register Rail Ltd is a member of the Lloyd's Register Group and provides a complete 
range of services to help manage the safety, functional and business performance of new 
and existing rail systems and projects. The Lloyd's Register Rail companies are 
multifunctional specialist rail consultancy companies operating in Europe, Asia and Australia. 
They specialise in rail systems integration and safety assurance founded on core rail skills in 
all of the key rail disciplines, including rolling stock, signalling, telecommunications, power 
systems and operations. Key areas of experience include business support, risk assessment, 
system assurance, safety case preparation and independent safety assessment in the rai lway 
sector." (About us, Transportation. Aangetroffen op 1 november 2007: 
http://www.lr.org/IndustriesjTransportation/About+us/). 

Viste 
• "Lloyd's Register Rail is a trusted partner and sought after independent multi

functional railways solutions provider; 
• We will make a major contribution to rail system performance and safety through the 

application of our unparalleled knowledge of railways; 
• Our clients depend on us to produce the best-value, innovative and appropriate 

solutions for their rail business; 
• We will attract, develop and retain the best staff at all levels and prize excellence in 

all that we do." (About us, Transportation. Aangetroffen op 1 november 2007: 
http://www.lr.org/Industries/Transportation/About+us/) 

Waarden 
• "Commitment to the rail industry 
• Loyalty to the business and colleagues 
• Retained flexible culture and acknowledged roots 
• Excellence 
• Integrity 
• Independence 
• Consistency - high quality delivery to clients requirements 
• Creativity through customised solutions 
• Responsiveness - both internal and external". (About us, Transportation. 

Aangetroffen op 1 november 2007: 
http://www. Ir .org/IndustriesjTra nsportation/ About+ us/) 

Lloyd's Register Rail heeft kantoren in Australie, Hong Kong, Korea, Nederland, Singapore, 
Thailand en Groot-Brittannie. 

Lloyd's Register Rail streeft naar groei, wat voorkomt uit het doel van de Lloyd's Register 
Group om minder afhankelijk te zijn van de sectoren Marine en Management Systems, 
respectievelijk goed voor 50% en 20% van de totale omzet van LR. De groei wordt 

2 Het plan is om in de toekomst de 'Transportation' divisie uit te breiden door ook diensten voor andere modaliteiten dan 'Rail' 
aan te bieden. Vandaar de naam 'Transportation' en niet 'Rail'. 
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voornamelijk door middel van acquisities bewerkstelligd. Strategische doel is "becoming a 
comprehensive worldwide transportation consultancy" (About us, Transportation. 
Aangetroffen op 1 november 2007: http://www.lr.org/Industries(Transportation/About+us/). 
In onderstaande figuur wordt de ontwikkeling van diensten in relatie tot de gedane 
acquisities uitgezet in de tijd. 

Service Development Strategy 

Timelne 

3111 :au 

1$1., llOS 
aeCINTC 

Figuur 1 Diensten ontwikkeling en acquisities Lloyd's Register Rail 

2.3 Lloyd's Register Rail Europe 
Lloyd's Register Rail Europe stand voor de overname door LR in oktober 2006 bekend als 
NedTrain Consulting. NedTrain Consulting was een zelfstandige BV binnen NedTrain. 
NedTrain is het bedrijfsonderdeel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) wat onderhoud aan 
treinen verzorgt voor NS (en in geringe mate ook voor klanten buiten NS). 

Historie 
De NS zijn midden jaren negentig, als gevolg van Europese regelgeving, gereorganiseerd. 
Het beheer van de infrastructuur werd gescheiden van het vervoeren van reizigers en 
goederen. In die tijd is ook de toenmalige Dienst van Materieel en Werkplaatsen, die 
verantwoordelijk was voor het (laten) bouwen en onderhouden van rollend materieel 
omgevormd tot NS Materieel. Het eigenaarschap van het rollende materieel ging toen over 
naar het zusterbedrijf NS Reizigers. De constructieafdeling van de Dienst van Materieel en 
Werkplaatsen werd NS Materieel Engineering (NSME) en veranderde van een taakgerichte 
afdeling in een opdrachtgestuurd ingenieursbureau. In de loop van de jaren negentig kreeg 
NSME steeds meer opdrachten van klanten buiten de NS. De omzet van deze externe 
klanten werd ook steeds meer als noodzakelijk gezien om de continu'iteit van NSME te 
waarborgen. Hoewel de associatie met de NS in de markt ook deuren opende, werd het 
steeds meer als een last ervaren om als 'onderdeel van de NS' gezien te warden. In 1999 is 
daarom de naam van NSME verandert in NedTrain Consulting (NTC). NS Materieel, wat in die 
tijd ook aspiraties had om meer opdrachten buiten de NS te verwerven veranderde haar 
naam in NedTrain. De omzet van buiten het NS concern groeide in de jaren hierop tot ca. 
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50% in 2006. De acquisitie van NTC door LR past dan ook in de ontwikkeling van LRRE van 
een taakgerichte constructieafdeling binnen de NS tot een onafhankelijk en marktgericht 
advies-/ingenieursbureau op het gebied van rollend materieel (en de interfaces met de 
omgeving). 

Op dit moment heeft LRRE ongeveer 230 medewerkers inclusief inhuur. De omzet in 2006 
bedroeg 32 miljoen euro. 

Structuur 
Het organogram van LRRE is weergegeven in Figuur 2. 

Kwaliteit/certificatie 

LRRE 
Directie 

HRM en secretariaat >-----+------< 

Sector Marketing, 
Verkoop en lnnovatie 

Sector Projecten 

Directiesecretariaat 

Financien en IT 

Sector Techniek 

Figuur 2 Organogram LRRE 

In bijlage 5 is een meer gedetailleerd organogram weergegeven. 

LRRE is onderverdeeld in vijf sectoren/afdelingen (in Figuur 2 van links naar rechts): 
• Marketing Verkoop & Innovatie; 
• Projecten; 
• Techniek; 
• Financien en Informatietechnologie; 
• Personeelszaken en Secretariaat. 

De laatste twee zijn ondersteunende afdelingen. De sector Techniek is verder onderverdeeld 
in 14 systeemgroepen (geleid door 7 groepsleiders). Hierin zijn alle technische consultants 
en engineers ondergebracht. De sector Projecten is onderverdeeld in 4 clusters, te weten 
Integrale Consultants, Projecten Algemeen, Projecten Testen & Certificeren en 
Domeinmanagers. Hierin zijn alle niet-technische consultants en projectleiders 
ondergebracht. 
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Het primaire proces van LRRE is weergegeven in Figuur 3. 

Marketing 

Verkoop traject 

Klant'.f"aagdefinitie 

P rojectbeheer 

Offerte/Opdracht Projectplan 
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Uitl.Qering 
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TU/e 

Facturering 

Figuur 3 Het primaire proces van LRRE 
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Zoals in Figuur 3 weergegeven bestaat het primaire proces uit drie delen. Het begint met 
marketing-activiteiten. Op basis van een concrete vraag van een klant start vervolgens een 
verkoop traject waarin een offerte wordt gemaakt en de klant al dan niet een opdracht 
verstrekt voor het uitvoeren van werkzaamheden. Bij opdracht wordt deze in de vorm van 
een project uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het verkoop traject is belegd bij de 
accountmanagers uit de sector Marketing Verkoop & Innovatie. De verantwoordelijkheid voor 
het projectbeheer is belegd bij een projectleider uit de sector Projecten of Techniek. 

Naast het primaire proces is in het kader van deze opdracht de stuur- of managementcyclus 
van belang. De managementcyclus is het jaarlijkse proces van business planning voor LRRE 
met als resultaat een business plan voor de komende vijf jaar. Hierin warden de doelen voor 
de komende jaren en de strategie om deze doelen te bereiken weergegeven. Het business 
plan is vervolgens weer input voor de bedrijfsbegroting voor het komende jaar. Het business 
plan wordt door het MT vormgegeven in een aantal werkconferenties 'op de hei' van enkele 
dagen. De accountmanagers leveren hiervoor input in de vorm van accountplannen. 
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3 Context en opdracht 

3.1 Achtergrond 
In september 2004 is binnen LRRE gestart met de PMC-aanpak. PMC is hierbij de afkorting 
voor product-markt-combinatie, maar is in dit kader meer een voor een klant aansprekend 
product of thema, zoals bijvoorbeeld 'Geluid', 'Veiligheid' of 'Materieelmonitoring'. Dael van 
de PMC-aanpak was het "beter aansluiten bij en inspelen op de behoeften van de markt". 
Kortom, de marktgerichtheid van de organisatie vergroten. Er zijn 23 PMC's en zogenaamde 
'PMC-trekkers' ge.identificeerd (zie bijlage 2 voor een overzicht van de PMC's). Deze PMC
trekkers zijn uit de hele organisatie geselecteerd en hebben naast hun functie (bijvoorbeeld 
consultant of groepsleider) de rol van PMC-trekker gekregen. De rol van de PMC-trekker was 
daarbij als volgt omschreven. De PMC-trekker: 

1. is een aanspreekpunt, die (alle) vragen uit de markt kan behandelen; 
2. ontwikkelt een (NedTrain Consulting) visie ten aanzien van de betreffende PMC; 
3. stemt deze visie intern af en draagt deze extern uit middels seminars, presentaties, 

artikelen, publicaties enzovoorts; 
4. ontwikkelt samen met Marketing, Verkoop & Innovatie de markt verder ten aanzien 

van de PMC en bouwt uit; 
5. bouwt rand de PMC een netwerk van bedrijven, onderzoeksinstellingen, bureaus e.d. 

waarmee elke vraag t.a.v. die PMC kan warden ingevuld, zowel qua capaciteit als 
kwaliteit. 

Van deze 23 PMC's zijn er 8 gestart als pilot. De PMC-trekkers van deze 8 PMC's kregen de 
opdracht om voor het eind van het jaar een visie, business plan en actieplan op te stellen 
voor hun PMC. In de plannen werd gevraagd naast de visie op de PMC naar producten en 
markten voor de PMC, acties benodigd om het PMC te vermarkten en een budget (in niet
declarabele uren en out-of-pocket kosten) om de acties uit te voeren. De PMC-trekkers 
moesten tevens aangeven wat het rendement op de investering in het PMC was op basis van 
een inschatting van de extra te genereren omzet indien het actieplan zou warden uitgevoerd. 
In januari 2005 zijn deze plannen gepresenteerd aan het MT van LRRE (Spanjers, 2005). De 
business plannen zijn vervolgens al dan niet na aanpassingen goedgekeurd door het MT en 
budgetten zijn beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de plannen. Later zijn er nag 2 
PMC's toegevoegd aan de pilot. Voor een daarvan, het PMC 'ICT Enabled Rail', is met hulp 
van het adviesbureau Atos Consulting en hun 'New business planning'-methodiek een 
uitgebreid business plan gemaakt in de eerste helft van 2006. 

In het kader van de managementcyclus heeft het MT van LRRE in een serie werkconferenties 
zich in de eerste helft van 2006 gebogen over externe en interne ontwikkelingen, waaronder 
de resultaten van de PMC-aanpak. De PMC's werden inmiddels gezien als een noodzakelijke 
schil naar de markt, omdat klanten van LRRE steeds minder vaak een technische 
achtergrond hebben spreekt LRRE onvoldoende de taal van de klant. De PMC's vertalen de 
technische kennis van LRRE naar voor de klant aansprekende thema's. Het idee daarbij is 
dat de afdeling Marketing & Verkoop zich meer moet gaan toeleggen op relatiemanagement 
en minder op verkoop. 

Resultaat van de werkconferenties is een besluit om de 'PMC's te veranderen in 'domeinen'. 
De oorspronkelijke 23 PMC's warden in 6 'domeinen' ondergebracht. Per domein krijgt een 
medewerker de rol van domeinmanager. De domeinmanager wordt verantwoordelijk voor de 
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ontwikkeling van het domein, vergelijkbaar met de rol van de PMC-trekker. De domeinen 
warden 'virtueel' over de bestaande organisatie gelegd. Formeel verandert er niets aan de 
structuur en het primaire proces. Er is bewust voor gekozen om de structuur van de 
organisatie niet aan te passen. 

3.2 Opdrachtformulering 
Ofschoon er met de domein-aanpak formeel niets verandert aan de structuur van de 
organisatie en de daarmee samenhangende formele verdeling van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, heeft de invoering van de 'virtuele' domein-organisatie onder meer 
invloed hebben op de huidige manier van werken en de informele verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De nieuwe manier van werken is niet tot in detail 
uitgewerkt, maar zal al doende ontwikkeld moeten warden. Zo zijn er bijvoorbeeld vragen 
over de rol van de domeinmanager in het acquisitieproces, de projectuitvoering en het 
managen van kennis. 

Dit ontwikkelproces zal gevolgd en eventueel bijgestuurd moeten warden. Daarnaast speelt 
de vraag wat er nog meer nodig is of wat er anders moet om de achterliggende doelen van 
deze aanpak te behalen. 

De opdracht luidt daarom als volgt: 
1. volg de ontwikkeling van de domein-aanpak; 
2. breng de samenwerking/relatie tussen de reele en de virtuele organisatie in kaart; 
3. leg ervaringen vast en identificeer probleemgebieden; 
4. geef een reflectie op de domein-aanpak vanuit de opgedane ervaringen; 
5. genereer verbetervoorstellen; 
6. ontwerp een implementatieplan voor de verbetervoorstellen. 

3.3 Aanpak 
In tegenstelling tot de meeste bedrijfskundige verbeterprojecten levert dit project geen 
objectontwerp (een ontwerp voor de te realiseren eindsituatie) op. De domein-aanpak volgt 
een ontwikkelbenadering, waarbij de te realiseren eindsituatie vooraf niet bekend is. In een 
ontwikkelbenadering wordt niet de inhoud, maar het proces gestuurd. Een objectontwerp 
past in deze benadering niet. Het resultaat van dit project is daarom een reflectie op het 
veranderproces (het realisatieontwerp) en aanbevelingen om dit veranderproces te 
verbeteren. Het project is daarmee een opeenvolging van een diagnostisch onderzoek, met 
als resultaat de reflectie op het gevolgde proces, en een ontwerpgericht onderzoek, met als 
resultaat aanbevelingen voor het verbeteren van het proces. Zowel het diagnostische als het 
ontwerpgerichte deel van het onderzoek warden gevoed vanuit hetzelfde theoretische kader. 
Dit theoretische kader is bepaald door het uitvoeren van een literatuurstudie. In hoofdstuk 4 
wordt het onderzoekmodel voor het diagnostische deel van het onderzoek gegeven. Het 
onderzoekmodel geeft schematisch de globale structuur van het onderzoek weer. 
Naast het bepalen van het theoretische kader is door middel van participatieve observatie en 
het uitvoeren van interviews informatie verzameld over het proces. Vervolgens is vanuit de 
bril die het theoretische kader verschaft een analyse van en een reflectie op het proces 
gemaakt. Op basis van de conclusies uit deze reflectie zijn vervolgens met behulp van de 
handreikingen vanuit het theoretische kader aanbevelingen, gericht op het verbeteren van 
het proces geformuleerd. 
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De reflectie op de domein-aanpak geeft invulling aan punten 1 t/m 4 uit de opdracht, te 
weten: 

1. volg de ontwikkeling van de domein-aanpak; 
2. breng de samenwerking/relatie tussen de reele en de virtuele organisatie in kaart; 
3. leg ervaringen vast en identificeer probleemgebieden; 
4. geef een reflectie op de domein-aanpak vanuit de opgedane ervaringen 

De aanbevelingen geven invulling aan de punten 5 en 6 uit de opdracht, te weten: 
5. genereer verbetervoorstellen; 
6. ontwerp een implementatieplan voor de verbetervoorstellen. 

Het theoretisch kader wordt in het navolgende hoofdstuk uitgewerkt. De reflectie wordt in 
hoofdstuk 6 gegeven. In hoofdstuk 7 warden de aanbevelingen weergegeven. 
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In onderstaande figuur is het onderzoekmodel voor het diagnostisch onderzoek 
weergegeven. Het onderzoekmodel is gebaseerd op een generiek onderzoekmodel voor 
diagnostisch onderzoek uit van Aken et al (2003, p.26). De verticale dubbele pijlen staan in 
het onderzoeksmodel voor confrontatie, tussen verschillende theorieen of tussen theorie en 
realiteit. De enkele horizontale pijl geeft het resultaat van de confrontatie (daaruit volgt). 

Theorie 
(Algemene) 

Q-ganlsatiakunde 

Figuur 4 Onderzoekmodel 

Het object van onderzoek is de ontwikkeling van de domein-aanpak binnen LRRE. Uit 
verschi llende theoretische invalshoeken (aan de linkerkant) wordt een theoretische bril 
verschaft, het beoordelingsinstrument, wat geconfronteerd wordt met het onderzoeksobject. 
Het resultaat (aan de rechterkant) hiervan is een reflectie op de ontwikkeling van de domein
aanpak. Tevens geeft deze confrontatie richtingen voor verbetervoorstellen. 

Als theoretische invalshoeken is gebruikt gemaakt van theorie over de 'lerende organisatie', 
algemene organisatiekunde en veranderkunde. De kernvraag die aan de domein-aanpak ten 
grondslag ligt is hoe een organisatie als LRRE te organiseren als en te veranderen in een 
markt- of klantgerichte organisatie. De thema's die bij de domein-aanpak spelen zoals 
marktgerichtheid, samenwerken (over afdelingsgrenzen), kennisdeling, omgaan met 
ambigu"iteit, etc. lenen zich om door een bril van de lerende organisatie te bekijken. 
Daarnaast sluit de theorie over de lerende organisatie, in het bijzonder de invulling van 
Wierdsma en Swieringa (2002) en hun dichotomie 'reizen of trekken' als metaforen voor 
organisatieverandering, aan bij het referentiekader van het management van LRRE. De 
domein-aanpak laat zich kenmerken als een ontwikkeling. Er zijn doelstellingen en 
vergezichten geformuleerd, maar de veranderingen zijn niet in detail uitgewerkt, deze 
moeten al doende warden vormgegeven. Dit sluit aan bij het trekkers-model. De theorie over 

Domeinen: reizen of trekken? 21 



TU/e 
technische 
universiteit 
eindhoven 

de 'lerende organisatie' en meer in het bijzonder het 'lerend organiseren'-gedachtegoed van 
Wierdsma en Swieringa (2002) vormt daarom de basis voor de onderzoeksoptiek. Ter 
ondersteuning hiervan wordt een beroep gedaan op (algemene) organisatiekunde en 
veranderkunde. Enerzijds om aan te sluiten bij de kernvragen, anderzijds als basis voor de 
theorie over de 'lerende organisatie'. 

4.2 Onderzoekoptiek 
De onderzoekoptiek zal aan de hand van de volgende vier vragen behandeld warden. 
• Wat is een organisatie? 
• Wat is leren? 
• Wat is een lerende organisatie? 
• Hoe kan een organisatie een lerende organisatie warden? 

Wat is een orqanisatie? 
Een lerende organisatie is een verbijzondering van een organisatie. Alvorens een lerende 
organisatie te kunnen beschrijven is een definitie van het begrip organisatie nodig. 

Volgens van Aken (1994) kan het begrip organisatie in drie verschillende betekenissen 
warden gebruikt: in institutionele zin ('de onderneming'), in instrumentele zin ('de 
organisatie van de onderneming') en functioneel ('de organisatie van de Olympische 
Spelen'). 
Van Aken definieert de organisatie in institutionele zin als "een groep mensen die hun 
krachten bundelen in een systeem van posities, met de daarbij behorende fysieke middelen" 
(1994, p.59). 
Een positie is hierbij gedefinieerd als "een verzameling van identificeerbare, relatief stabiele 
rolverwachtingen" (Aken, van, 1994, p.59). Een positie is voor een belangrijk deel 
onpersoonlijk, dus onafhankelijk van de persoon die de positie vervuld. 

Daft (2002, p.12) hanteert de volgende definitie van een organisatie: 
"Organisaties zijn (1) sociale entiteiten die (2) gericht zijn op een doel, (3) ontworpen zijn als 
systemen van bewust gestructureerde en gecoordineerde activiteiten, en (4) verbonden zijn 
met de externe omgeving." Net als van Aken definieert Daft de organisatie in institutionele 
zin. 
Als voornaamste element noemt Daft echter dat "organisaties bestaan uit mensen en hun 
onderlinge relaties" en "niet een gebouw van of een stelsel van beleidsmaatregels en 
procedures" (Daft, 2002, p.12). 

Volgens Wierdsma en Swieringa (2002) bestaat de organisatie in instrumentele zin uit vijf 
componenten: missie, strategie, structuur, systemen en cultuur. Deze componenten 
reguleren het organisatiegedrag en komen tot uiting in regels, inzichten en principes. Regels 
geven aan hoe mensen zich moeten gedragen. Deze regels zijn gebaseerd op de inzichten 
over hoe een organisatie is opgebouwd. Principes bepalen ten slotte de identiteit van de 
organisatie. 

De betekenis die door mensen van een organisatie aan deze regels, inzichten en principes 
warden toegekend en daarmee hoe ze het gedrag be"invloeden hangt volgens Wierdsma en 
Swieringa sterk samen met het beeld wat de mensen hebben van een organisatie. Zien ze de 
organisatie als een 'hark', een systeem waarin ze zich voegen naar de hierarchische orde, 
met dwingende processen, waar ze niet of nauwelijks invloed op hebben of als een sociale 
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constructie, een 'netwerk', van mensen met onderlinge relaties, waarin iedereen invloed kan 
uitoefenen. Seide beelden komen voor. Zowel van Aken als Wierdsma en Swieringa 
waarschuwen voor de gevaren van het zien van de organisatie als een systeem waar men 
geen invloed op heeft. Dit wordt 're"ificeren' genoemd, het tot een ding maken. De leden van 
de organisatie beschouwen daarbij de organisatie als een entiteit ( een ding) waarvan het 
voortbestaan geheel onafhankelijk is van die leden. Het leren in zo'n organisatie wordt 
bemoeilijkt door het feit dat problemen warden beschouwd als eigenschap van 'de 
organisatie' (het ding) en daardoor door de leden van de organisatie niet zijn op te lossen. 
Hoewel niet expliciet verwoord vanuit leren, lijken Daft (zie boven) en van Aken de opvatting 
dat een systeem het beste gezien kan warden als een sociale constructie te delen. Van Aken 
stelt in deze: "in plaats van organisaties op te vatten als instrument om bepaalde doelen te 
realiseren, is het in het algemeen vruchtbaarder om een organisatie op te vatten als een 
sociaal systeem dat zelf zijn doelen kan bepalen onder invloed van veranderaars en van 
spontane interne en externe ontwikkelingen." (Aken, van, 1994, p.65). 

Vanuit een leer- en ontwikkelingsperspectief is een organisatie dus in de eerste plaats een 
sociale constructie, een netwerk van mensen en hun onderlinge relaties. 

Wat is leren? 
"Leren is het veranderen van gedrag" stellen Wierdsma en Swieringa (2002, p.35). In een 
organisatorische context is alleen het vermeerderen van kennis niet genoeg. Uiteindelijk gaat 
het om handelen, wat men met kennis doet, om bekwaamheid: het vermogen om effectief 
gedrag te realiseren. "Wat en hoeveel iemand heeft geleerd, blijkt uit het door hem 
gedemonstreerde gedrag: niet uit wat hij weet, noch uit wat hij kan, noch uit wat hij durft 
en wil, maar uit wat hij met die kennis, inzichten, vaardigheden en houding doet." 
(Wierdsma & Swieringa, 2002, p.35). 

Er kan onderscheid gemaakt warden in drie manieren van leren: 
• informeel, door imitatie; 
• formeel, door straffen en belonen; 
• methodisch, bewust leren. 

Informeel en formeel leren vinden met name onbewust plaats en zijn interactieve processen 
(er wordt van iemand geleerd). Het verschil tussen informeel en formeel leren, is dat bij 
formeel leren veel meer emotie gepaard gaat. Seide leveren met name zogenaamde 'tacit 
knowledge' op. Kennis die moeilijk te expliciteren is. 

Wierdsma en Swieringa stellen bewust leren (methodisch) boven onbewust leren (informeel 
en formeel), omdat alleen bewust leren het leervermogen ontwikkeld. Een vorm van bewust 
leren is zich bewust warden van wat men onbewust heeft geleerd (door reflectie). 

Sewust en onbewust leren moet niet verward warden met leren door opleiding en leren door 
ervaring. Veel ervaring en/of veel opleiding is geen garantie voor bekwaamheid. 

Sewust en onbewust leren warden ge·integreerd in de leercyclus van Kolb. Zie Figuur 5. 
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Kolb stelt dat leren een cyclisch proces is van doen, bezinnen, denken, beslissen en opnieuw 
doen etc. ('learning by doing'). Doen is ervaren. Bezinnen is reflecteren op de ervaring. 
Denken is (proberen te) begrijpen van de ervaring. Op grond hiervan wordt de volgende 
stap genomen (beslissen), waarna de cyclus zich herhaalt. De essentie van het model van 
Kolb is dat dagelijkse handelingen onderdeel kunnen zijn van leerprocessen. Onbewuste 
handelingsprocessen kunnen via denken en beslissen opgetild worden naar het niveau van 
bewust leren. Waarbij reflectie op het eigen gedrag als tussenstap dient (Wierdsma & 
Swieringa, 2002). 

Volgens Wierdsma en Swieringa kan het model van Kolb zowel door individuen als door 
groepen of organisaties worden doorlopen. 

Voorwaarde voor leren is volgens Wierdsma en Swieringa zelfkennis. Grotere zelfkennis leidt 
volgens hen tot een groter leervermogen. Het leervermogen refereert aan het vermogen om 
te leren leren. Hiervoor is kennis van de manier waarop je leert nodig. Kolb noemt dit 
iemands leerstijl. Ben je meer een doener, bezinner, denker of een beslisser? Naast de 
leerstijl is het volgens Wierdsma en Swieringa belangrijk om kennis te hebben van "de eigen 
blinde vlekken, redeneer- en zienswijzen, veronderstellingen, zaken die men liever vermijdt 
en of juist bij voorkeur aanpakt" (Wierdsma & Swieringa, 2002, p.42). Kennis dus van de 
eigen 'mentale modellen' die tot uitdrukking komen in wat men doet, maar vaak onbewust 
en impliciet blijven. Het werken met mentale modellen metals doel deze te kennen wordt 
door Senge (1990) als een van de vijf disciplines voor een lerende organisatie aangemerkt. 

Zoals voor individuen leren het veranderen van gedrag is, is het leren van organisaties het 
veranderen van organisatiegedrag. Het leervermogen van een organisatie, de collectieve 
bekwaamheid, is meer dan de som van individuele bekwaamheden. Om organisatiegedrag te 
veranderen is het niet genoeg dat individuen leren, zich anders gaan gedragen, maar dat 
door deze gedragsverandering ook het gedrag van anderen in de organisatie veranderd. 
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Naast onderscheid in formeel versus informeel leren en leren door individuen en de 
organisatie kan ook onderscheid gemaakt warden in het niveau van leren. Volgens Argyris en 
Schon (1996) is er onderscheid tussen 'single loop'-leren en 'double loop'-leren. Bij 'single 
loop'-leren wordt er binnen de bestaande 'mentale modellen' geleerd. Bij 'double loop'-leren 
veranderen de 'mentale modellen', wat tot ander gedrag leidt. 

Waar Argyris & Schon onderscheid maken in 'single loop'-leren en 'double loop'-leren, 
onderscheidden Wierdsma en Swieringa (2002) drie niveau's van leren: 

• enkelslag leren, hiervan is sprake als collectief leren leidt tot verbetering van 
bestaande regels. Het handelt hier om 'hoe-vragen' waarbij, binnen de bestaande 
inzichten en principes oplossingen warden gezocht. Dit soort verandering wordt 
aangeduid als verbeteren; 

• dubbelslag leren, hierbij veranderen naast regels ook de achterliggende inzichten. 
Het handelt hier om 'waarom-vragen' binnen de bestaande principes. Dit soort 
verandering wordt aangeduid als vernieuwen; 

• drieslag leren, hiervan is sprake als essentiele principes waarop de organisatie is 
gebaseerd ter discussie komen te staan. Het handelt hier om 'waartoe-vragen', 
waarbij nieuwe principes warden ontwikkeld. Dit soort verandering wordt aangeduid 
als ontwikkelen. 

In onderstaande figuur wordt dit ge"illustreerd. 
Individueel leren 

Principes Inzichten Re gels Gedrag Resultaten 

Enkelslag 

Dubbelslag 

Drieslag 

Figuur 6 Leerslagen 

Naast de verschillende niveaus van leren geeft bovenstaande figuur ook aan dat om te 
kunnen leren er terugkoppeling van resultaten moet plaatsvinden. Verder moet de 
samenhang tussen en de invloed van principes op inzichten, inzichten op regels, regels op 
gedrag en gedrag op resultaten kenbaar zijn. Volgens Senge (1990) ervaren we echter de 
resultaten van ons gedrag zelden direct. De resultaten kunnen qua tijd en plaats buiten het 
bereik liggen om waar te nemen, waardoor er ook niet van geleerd kan warden. Senge 
noemt dit de 'leerhorizon', "een gezichtsafstand in tijd en ruimte waarbinnen we het effect 
van ons handelen bepalen" (Senge, 1990, p.27). 

Het antwoord op de vraag 'wat is leren?' is in deze context als volgt. Leren van individuen is 
het veranderen van gedrag. Leren van de organisatie is het veranderen van 
organisatiegedrag. Hiervoor is het nodig dat individuen leren (hun gedrag veranderen), maar 
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vooral dat hierdoor ook anderen hun gedrag veranderen, dan pas is er sprake van 
verandering van organisatiegedrag en dus van leren van de organisatie. Veranderen van 
organisatiegedrag is dus een collectief proces. 
Zowel voor individuen als organisaties kan leren warden gezien als een cyclisch proces van 
doen, bezinnen, denken en beslissen. Daarnaast kunnen verschillende niveaus van leren 
warden onderscheiden, enkelslag, dubbelslag en drieslag leren. 

Wat is een lerende orqanisatie? 
Senge (1990) omschrijft de lerende organisatie aan de hand van vijf disciplines: 

1. persoonlijk meesterschap; 
2. mentale modellen; 
3. gemeenschappelijke visie; 
4. teamleren; 
5. systeemdenken. 

Een discipline is volgens Senge "een leer, een verzameling theorieen en technieken die 
bestudeerd, beheerst en aangewend moeten warden. Een discipline is een pad dat gevolgd 
meet warden om bepaalde vaardigheden en bekwaamheden te bereiken." (Senge, 1990, 
p.16). 

Volgens Ortenblad (2004) kent een lerende organisatie vier aspecten: 
1. 'organizational learning'. Binnen de organisatie wordt op verschillende niveaus 

geleerd ( enkelslag, dubbelslag en drieslag) en wat individuen leren wordt toegevoegd 
aan het collectieve geheugen van de organisatie ('organizational memory'). 

2. 'learning at work'. Er wordt niet (alleen) formeel geleerd, maar met name 'on-the
job'; 

3. 'learning climate'. De atmosfeer binnen de organisatie faciliteert eenvoudig en 
natuurlijk leren; 

4. 'learning structure'. Een platte, gedecentraliseerde op teams gebaseerde structuur . 

Indien een organisatie niet alle aspecten kent, kan volgens Ortenblad niet van een lerende 
organisatie warden gesproken. 

Daft omschrijft de lerende organisatie als volgt: "De lerende organisatie stimuleert 
communicatie en samenwerking zodat iedereen zich betrokken voelt bij het onderkennen en 
oplossen van problemen, waardoor de organisatie in staat is voortdurend te experimenteren, 
zich te verbeteren, en zijn mogelijkheden te verruimen. De lerende organisatie is gebaseerd 
op gelijkheid, open informatie, weinig hierarchie, en een cultuur die aanpassingsvermogen 
en participatie aanmoedigt, zodat overal vandaan ideeen kunnen opborrelen waarmee de 
organisatie kansen kan aangrijpen en crises het hoofd kan bieden. De waarde van de 
lerende organisatie is in wezen probleemoplossing, in tegenstelling tot de traditionele 
organisatie die ontworpen was met het oog op efficiency." (Daft, 2002, p.27). 

Wierdsma en Swieringa (2002) beschrijven een aantal basistypen van organisaties vanuit de 
optiek van hoe ze leren. 
De aanlerende organisatie is zo een jonge, klein tot middelgrote pioniersorganisatie, met een 
eenvoudige structuur en sterk gecentraliseerde macht. Beslissen en doen zijn sterk 
gescheiden. Leren (enkelslag) vind voornamelijk onbewust plaats door straffen en belonen. 
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De belerende organisatie is synoniem met de klassieke bureaucratie. Denken, doen en 
beslissen zijn van elkaar gescheiden. Leren is met name individueel leren en geen collectief 
leren, omdat door verregaande specialisatie de mogelijkheden voor samenwerking klein zijn 
en dus interactie (voorwaarde voor collectief leren) gering is. Volgens Wierdsma en 
Swieringa is er in dit soort organisaties vaak een groat verschil in 'espoused theory' en 
'theorie-in-use'. Vrij vertaald: een verschil tussen hoe men zegt te handelen ('praattheorie') 
en hoe men daadwerkelijk handelt ('doe-theorie'), veroorzaakt door de nadruk op 
rationaliteit en logica in dit soort organisaties, terwijl het werkelijke handelen vaak ook door 
emotie wordt gestuurd. 
De aflerende organisatie komt voort uit de (keer-op-keer) gereorganiseerde belerende 
organisatie. Het reorganiseren is met name een proces van afleren, gedreven door de 
'blauwdruk'- of ontwerpmethode. De verandering wordt daarbij gesplitst in een denk- (de 
reorganisatie) en doe-proces (de gedragsverandering). 
De doorlerende organisatie ( ook meritocratie genoemd) is een organisatie van professionals 
die zelf bepalen wat, hoe en voor wie iets gedaan wordt. Leren vind met name individueel 
plaats in dienst van de eigen ontwikkeling van de professionals. Vanuit het perspectief van 
de klant zijn het hardleerse organisaties, omdat de mening van de klant alleen wordt 
gevraagd ter bevestiging van de eigen reputatie. Er is met name focus op de eigen professie 
en niet zo zeer op wat de mensen en eenheden in de organisatie bindt. Kennis is vaak 
persoonsgebonden. 
De lerende organisatie is een organisatie die blijvend in ontwikkeling is, doordat ze 
probleem- of ambitie gestuurd collectief leren. De varieteit in de omgeving wordt gespiegeld 
in de organisatie om hierop in te kunnen spelen. Er warden bewust tegenstellingen en 
paradoxen toegestaan om een blijvende dialoog over regels, inzichten en principes te 
stimuleren. Wierdsma en Swieringa stellen: "Een goede organisatie is een lerende 
organisatie: een organisatie met een groat lerend vermogen. In zo'n organisatie bezitten 
mensen de gezamenlijke bekwaamheid om de eigen kernbekwaamheid steeds te verbeteren, 
te vernieuwen en te ontwikkelen." (Wierdsma & Swieringa, 2002, p.13). De 
kernbekwaamheid van een organisatie wordt gegeven door het antwoord op de vraag waar 
zijn we goed in, beter dan elk ander vergelijkbaar bedrijf? Deze kernbekwaamheid stelt de 
organisatie in staat om concurrentievoordeel op te bouwen. Onder het leervermogen wordt 
hier verstaan de bekwaamheid om steeds weer te leren van eigen handelen en dit handelen 
aan te passen aan wat men geleerd heeft. Het leervermogen wordt door Wierdsma en 
Swieringa niet tot de kernbekwaamheid gerekend, maar als een bekwaamheid op meta
niveau gedefinieerd. 

Deze kijk vanuit leren op organisaties past in het idee (of ideaal) van de lerende organisatie 
als reactie op een postmoderne werkelijkheid waarin veranderingen steeds sneller en 
onvoorspelbaarder warden en het belang van geld en machines steeds minder wordt in 
vergelijking tot informatie en kennis. De klassieke organisatie met haar focus op efficiency is 
onvoldoende in staat om hierop in te spelen. Boersma stelt "de lerende organisatie past het 
beste in de huidige omgeving van bedrijven. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. 
Lerende organisaties kunnen deze veranderingen aan omdat ze leren (af) te leren." 
(Boersma, 2002, p.116). 
Daft (2002) spreekt in deze over het klassieke organisatieparadigma en het postmoderne 
organisatieparadigma. Wierdsma en Swieringa noemen dit 'positioneel organiseren' en 
'transactioneel organiseren' maar de invulling is overeenkomstig. Het klassieke organisatie 
paradigma gaat uit van het beeld van de organisatie als een gesloten, piramidaal, 
mechanisch systeem. Piramidaal, omdat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
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denkers bovenin de organisatie ('hark') en doeners onderin. Mechanisch, omdat 
medewerkers gezien warden als doelgerichte radertjes functionerend in het grotere systeem 
van de organisatie. 
Het postmoderne organisatieparadigma is niet gebaseerd op mechanische, maar op 
organische systemen. De organisatie wordt gezien als een open systeem en een dynamisch 
netwerk, waarin de mensen in de organisatie de knopen zijn. Het handelen van mensen 
wordt niet bestuurd door taken en bevoegdheden, maar gestuurd door contextafhankelijke 
relaties en bijdragen. 
In onderstaande tabellen warden enkele verschillen gegeven tussen het klassieke organisatie 
paradigma/positioneel organiseren en het postmoderne organisatieparadigma/transactioneel 
organiseren. 

Tabel 1 Het klassieke versus het postmoderne organisatieparadigma3 

Element uit organisatieontwerp Klassiek, mechanisch Postmodern, organisch 

Structuur Verticaal Horizontaal 

Taken Routine Roi met empowerment 

Systemen Formeel Gedeelde informatie 

Cultuur Rigide Samenwerking 

Strategie Concurrentie Aanpassing 

Tabel 2 Positioneel versus transactioneel organiseren4 

Positioneel, belerend Transactioneel, lerend 

Positie in de piramide 

Stabiliteit 

Toegevoegde waarde in keten van transacties 

Tijdelijkheid 

Denken boven doen Handelen en reflecteren 

Waarheid Tijdelijk werkbare overeenstemmingen 

Modellen van de werkelijkheid Modellen voor de werkelijkheid 

Ontwerp van de organisatie 

Hierarchie 

Voegen naar het bestaande 

Reductie van varieteit 

Voorkomen van fouten 

Inhoudelijke kennis 

Externe sturing 

Afbakening van grenzen 

Kwaliteit van elementen 

Gelijkheid 

Management 

Proces van organiseren 

Netwerk 

Creatie van mogelijkheden 

Hanteren van varieteit 

Leren van handelen 

Procesinzicht 

Zelfsturing 

Interactie rand de grenzen 

Kwaliteit in relaties 

Verschil 

Leiderschap 

Over de meeste aspecten of eigenschappen van een lerende organisatie bestaat een grate 
mate van overeenstemming, zij het dat de gehanteerde terminologie kan verschillen. Een 
verschil is de kijk op structuur. In bijlage 3 warden voor- en nadelen van enkele basisvormen 
van organisaties weergegeven. Daar waar Daft (2002) en brtenblad (2004) een horizontale, 

3 Afgeleid van Daft (2002, p.27) 
4 Uit Wierdsma en Swieringa (2002, p.150) 
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platte gedecentraliseerde structuur als eigenschap van een lerende organisatie presenteren, 
benadrukken Wierdsma en Swieringa (2002) juist dat een lerende organisatie gekenmerkt 
wordt door verscheidenheid in alle aspecten en dus ook structuur. De rol van de structuur 
van een organisatie is volgens hen het zorgen voor stabiliteit en continu·iteit. Teams die al 
dan niet samenvallen met bestaande afdelingen zijn dragers van ambitie en zorgen voor 
verandering. Op deze manier wordt vormgegeven aan wat Volberda (2004) de 
'Flexibiliteitsparadox' noemt, het zoeken naar evenwicht tussen exploitatie en 
vasthoudendheid enerzijds en exploratie en verandering anderzijds. De zienswijze van 
Wierdsma en Swieringa past beter bij het postmoderne organisatieparadigma en het beeld 
van de organisatie als een netwerk van mensen en hun onderlinge relaties. 

Samenvattend wordt het volgende gesteld. Een lerende organisatie is een organisatie die in 
staat is om te leren, maar ook om te leren te leren. "Lerende organisaties warden niet alleen 
bekwaam, zij weten het ook te blijven" (Wierdsma & Swieringa, 2002, p.92). 
Een lerende organisatie leert ambitiegericht. Verschillen tussen de huidige en een gewenste 
situatie zijn aanleiding tot veranderen. Daarnaast warden leerprocessen in een lerende 
organisatie gekoppeld aan werkprocessen. Leren vindt met name plaats 'on-the-job'. Verder 
leert een lerende organisatie cyclisch; doen ~ bezinnen ~ denken ~ beslissen. Denken en 
doen warden daarbij niet gescheiden, maar gekoppeld via bezinnen en beslissen. 
Een belangrijke eigenschap van een lerende organisatie is dat leren niet alleen individueel 
plaatsvindt, maar ook collectief. Door ambitie gedreven verschillen (of 'problemen') warden 
daarom toevertrouwd aan teams. 
In een lerende organisatie wordt er over grenzen die ontstaan zijn door het werk te verdelen 
en te verbijzonderen (het 'knippen') 'geplakt' via collectief leren in teams. Er wordt 
samengewerkt op basis van ieders bijdrage en de onderlinge relatie, in plaats van op basis 
van tussen afdelingen afgebakende taken en verantwoordelijkheden. 
In een lerende organisatie wordt er bewust geleerd. Basisassumptie hierbij is dater niet een 
objectief vast te stellen werkelijkheid is, maar dat de werkelijkheid een subjectieve 
constructie is en daardoor per definitie meervoudig. In dialoog wordt deze meervoudige 
werkelijkheid uitgewisseld met als doel een wat Wierdsma en Swieringa een 'tijdelijk 
werkbare overeenstemming' noemen, te bereiken zodat in een specifieke situatie samen 
gehandeld kan warden. 
Een lerende organisatie is een klant- of vraaggestuurde organisatie. Feedback van buiten de 
organisatie wordt gebruikt als input voor het leerproces. 
Een lerende organisatie is ten slotte een veelzijdige organisatie, waarin veelzijdig geleerd 
wordt. Dit komt tot uiting in verscheidenheid van soorten mensen, strategieen, structuren, 
culturen en systemen. Deze verscheidenheid of interne varieteit is nodig om de externe 
varieteit (bijvoorbeeld verscheidenheid in klantvragen) het hoofd te kunnen bieden. Dit 
wordt gevat in de wet van vereiste varieteit van Ashby: "Only variety can beat variety" 
(Aken, van, 1994, p.54; Wierdsma & Swieringa, 2002, p.97). 

Hoe kan een orqanisatie een lerende orqanisatie worden? 
Volgens Wierdsma en Swieringa moet men "de organisatieverandering aanpakken volgens 
de regels, inzichten en principes die gelden voor de gewenste manier van organiseren" 
(2002, p.170). Oftewel 'the medium is the message' of 'walk the talk'. Zij noemen dit de 
hoofdwet van organisatieverandering. Logische consequentie hiervan is dat volgens hen een 
lerende organisatie niet ontworpen kan warden (blauwdrukmethode), maar alleen via een 
lerende ontwikkelingsaanpak gerealiseerd kan warden. De vaak gehanteerde 
blauwdrukmethode is volgens hen een belerende aanpak, omdat hierbij een duidelijke 
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scheiding van denken (het ontwerpen, reorganiseren) en doen (het implementeren, 
gedragveranderingsproces) wordt gehanteerd en de ontwerpers/denkers zich vaak buiten 
het te veranderen systeem plaatsen. Om de verschillen tussen een belerende en een lerende 
veranderaanpak te verduidelijken, maken Wierdsma en Swieringa gebruik van de metaforen 
reizen en trekken. Reizen staat daarbij voor de belerende ontwerpaanpak en trekken voor de 
lerende ontwikkelaanpak. 

Reizen 
Bij het reizen wordt op een gegeven moment vastgesteld dat de organisatie moet 
veranderen en dat de organisatie op weg moet naar 'het zuiden'. Vervolgens wordt een 
bestemming in 'het zuiden' uitgezocht, lees er wordt een blauwdruk van de nieuwe situatie 
gemaakt en een reisplan gemaakt om van A naar B te komen. Het reisplan houdt meestal in 
dat de harde kanten van de organisatie met name structuren ("gepruts aan de hark") en 
systemen worden aangepast. Zodra de structuren en systemen gereed zijn is de verandering 
bewerkstelligd en is men aangekomen op plaats B. 

Trekken 
Het idee van het trekken is dat een organisatie pas echt verandert als het gedrag van 
mensen in de organisatie verandert. Evenzo als bij het reizen is er een behoefte om naar 'het 
zuiden' te gaan, maar in plaats van het kiezen van een exacte bestemming in 'het zuiden' en 
het maken van een gedetailleerd plan om daar te geraken, gaat men simpelweg op pad naar 
'het zuiden' zonder vooraf te weten of men in plaats B, C of D zal uitkomen. Het idee is dat 
tijdens de trektocht de zachtere kanten van de organisatie (met name gedrag) veranderen 
en er nieuwe manieren van werken en met elkaar omgaan worden gevonden door hetgeen 
men op de trektocht meemaakt. Structuren en systemen kunnen als men eenmaal in 'het 
zuiden' is aangekomen altijd nog aangepast worden aan de nieuwe werkelijkheid, maar de 
organisatie is op dat moment eigenlijk al veranderd. 

In onderstaande tabel worden enkele eigenschappen van reizen en trekken naast elkaar 
gezet. 

Tabel 3 Reizen versus trekken5 

Reizen 

Doel Nieuw evenwicht 

Aangrijpingspunt Structuur/systemen, cultuur 

Startpunt Topdown 

Strategie Blauwdruk 

Aanpak Organisatiebreed 

Sturing door Macht/regel, management, 
belonen/straffen 

Sturing van Inhoud 

5 Uit Wierdsma en Swieringa (2002, p.189). 
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Trekken 

Blijvende ontwikkeling 

Gedrag 

De klantvraag 

Richting, missie, bandbreedte 

Sneeuwbalsgewijs 

Markt, leiderschap, helpen en 
leren 

Proces 
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• er anders voorbij gegaan wordt aan het zelfsturend vermogen van de betrokken als 
de veranderaars de verandering benaderen als een interventie in een door hen 
geanalyseerd systeem (subject-object scheiding). De betrokkenen warden veranderd, 
wat tot weerstand leidt; 

• het proces door de betrokkenen als ongeloofwaardig wordt ervaren als de aanpak en 
boodschap/doel van de verandering niet congruent zijn. Een voorbeeld van een 
dergelijke incongruentie zou kunnen 'gij zult zelfsturend zijn'; 

• wanneer de structuur als aangrijpingspunt voor de verandering wordt gekozen de 
uitkomst van het veranderingsproces een nieuwe stabiele situatie impliceert, omdat 
de structuur van een organisatie een van de stabiliserende elementen is, terwijl een 
lerende organisatie juist zou moeten blijven leren en daardoor veranderen. 

Deze opvatting wordt gedeeld door Boonstra (2002) die stelt dat planmatige veranderingen 
niet toereikend zijn in een dynamische omgeving vol ambigue vraagstukken, omdat 
planmatige veranderingen een nieuw evenwicht nastreven, terwijl een dynamische omgeving 
doorlopende ontwikkeling van een organisatie vraagt. Volgens Boonstra kan een 
ontwerpaanpak zinvol zijn in stabiele en voorspelbare situaties met eenduidige problemen. 
Het gaat dan om eerste orde verandering waarin bekende problemen binnen een bestaande 
context warden opgelost, oftewel situaties waarin sprake is van enkelslag leren. Boonstra 
bepleit in een dynamische omgeving met ambigue vraagstukken een aanpak van 'lerend 
vernieuwen' die sterke overeenkomsten vertoond met het 'trekken' van Wierdsma en 
Swieringa. Met name de nadruk op collectief leren en invloeden vanuit dynamische systeem 
theorie en het sociaal constructionisme hebben beide aanpakken gemeen. 

Klassiek versus postmodern, positioneel versus transactioneel, reizen versus trekken zijn alle 
begrippenparen van uitersten. In de realiteit zullen er weinig tot geen organisaties zijn die 
geheel voldoen aan ofwel het klassieke dan wel het postmoderne organisatieparadigma. 
Voor veranderbenaderingen zou dit dus evengoed moeten gelden. De Witte (2004) stelt 
'pendelen' als veranderbenadering voor tussen 'reizen' en 'trekken' en koppelt dit vervolgens 
aan de organisatievorm. Reizen voor een functionele/verticale organisatie, pendelen voor 
een proces/horizontale organisatie en trekken voor een project/netwerk organisatie. 
Pendelen wordt door De Witte omschreven als in de tijd afwisselend reizen en trekken. 
Boonstra spreekt over ontwikkelen als tussenvorm tussen ontwerpen en lerend vernieuwen, 
waarbij hij ontwikkelen wel als een planmatige maar meer participatieve benadering dan 
ontwerpen omschrijft. 

Terugkomend op de onderzoeksvraag kan gesteld warden dat een organisatie alleen een 
lerende organisatie kan warden met een veranderbenadering die op leren is gebaseerd. Dit 
omdat de veranderbenadering congruent moet zijn met het organisatieparadigma. De 
lerende organisatie is gebaseerd op het postmoderne organisatieparadigma of 'transactioneel 
organiseren'. Een veranderbenadering die gebaseerd is op het klassieke 
organisatieparadigma of 'positioneel organiseren' zal daarom niet tot een lerende organisatie 
leiden. Een organisatie kan dus alleen al lerende, oftewel door te 'trekken' een lerende 
organisatie warden. 
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De theoretische bril (of het beoordelingsinstrument) zoals die in de voorgaande paragraaf is 
uitgewerkt kan gevisualiseerd worden als in Figuur 7 hieronder. 

Positioneel Transactioneel 

, 

... ~ ·~ -· 
' 
' -

Reizen Trekken 

Figuur 7 Positioneel versus transactioneel organiseren, reizend versus 
trekkend veranderen 

Linksboven is het positionele of klassieke organisatieparadigma weergegeven met als 
metaforen de piramide en de machine. Aan de rechterkant staat de metafoor voor het 
transactionele organisatieparadigma, het netwerk. De foto linksonder beeld een reizende 
veranderaanpak uit en de foto rechtsonder de trekkende veranderaanpak. De verticale pijlen 
beelden de noodzakelijke congruentie tussen organisatieparadigma en veranderaanpak uit. 
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5 Domein-aanpak 
In dit hoofdstuk wordt (de ontwikkeling van) de domein-aanpak weergegeven. Eerst zullen 
de achtergronden, doelen en opzet van de domein-aanpak besproken warden. Vervolgens 
zullen chronologisch de belangrijkste gebeurtenissen in het verloop van de domein-aanpak in 
de periode mei 2006 tot november 2007 warden toegelicht. Daarna warden de belangrijkste 
thema's die naar voren zijn gekomen in deze periode apart belicht, te weten: 

• de samenwerking tussen account- en domeinmanagers; 
• organisatiestructuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
• business planning en realisatie. 

5.1 Achtergrond, doelen en opzet van de domein-aanpak 
De domein-aanpak komt voort uit en borduurt verder op de pmc-aanpak, zoals beschreven 
in paragraaf 3.1. In april 2006 is door het MT besloten om de PMC's meer te verankeren in 
de organisatie en de PMC-trekkers meer sturing, aandacht en begeleiding te geven. De naam 
PMC gaf zowel intern als extern verwarring, omdat het niet stand voor een echte product
markt-combinatie maar voor een bepaald thema of gebied. Dit gaf reden om de naam te 
veranderen in 'domein'. De term 'PMC-trekker' werd 'domeinmanager'. Daarnaast bestond de 
behoefte om meer focus aan te brengen, daarom is het aantal thema's gereduceerd. 

Initieel zijn er zes domeinen gedefinieerd. Na de overname door LR in oktober 2006 is daar 
nog een zevende domein aan toegevoegd. De domeinen zijn: 

• Fleet Performance/Materieelprestaties 
• ICT Enabled Rail 
• Environment/Milieu 
• Safety/Veiligheid 
• Infra Interface 
• Certification/Testen en certificeren 
• Infrastructure/Infrastructuur 

Een aantal van deze domeinen zijn 1-op-1 met oude PMC's, anderen omvatten meerdere 
PMC's. Niet alle PMC's zijn in een domein ondergebracht (zie bijlage 2). 

Zes personen zijn gevraagd om de rol van domeinmanager op zich te nemen. Al deze 
personen waren daarvoor ook al PMC-trekker. Niet alle PMC-trekkers zijn echter 
domeinmanager geworden. De rol van domeinmanager wordt naast de bestaande functie 
van de desbetreffende persoon uitgevoerd. In eerste instantie werden de zes rollen ingevuld 
door vier senior consultants (uit de sector Projecten) en twee groepsleiders van een 
systeemgroep (uit de sector Techniek). De functie van groepsleider viel echter moeilijk te 
combineren met de domeinmanagersrol, waardoor de zeven rollen inmiddels ingevuld 
warden door zes senior consultants en ad interim door een groepsleider van een 
systeemgroep tot er een geschikte opvolger is gevonden. 

Het doel van de domein-aanpak en de rol van de domeinmanager is gelijk aan die van 
respectievelijk de pmc-aanpak en de pmc-trekker. Vertaald naar domeinen zijn deze als 
vol gt: 
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"Het doel van de domein-aanpak is het beter aansluiten bij en inspelen op de behoeften van 
de markt. De domeinmanager: 

• is een aanspreekpunt, die (alle) vragen uit de markt kan behandelen; 
• ontwikkelt een LRRE visie ten aanzien van het betreffende domein; 
• stemt deze visie intern af en draagt deze extern uit middels seminars, presentaties, 

artikelen, publicaties etc.; 
• ontwikkelt samen met Marketing, Verkoop & Innovatie de markt verder ten aanzien 

van het domein en bouwt uit; 
• bouwt rand het domein een netwerk van bedrijven, onderzoeksinstellingen, bureaus 

e.d. waarmee elke vraag t.a.v. het domein kan warden ingevuld, zowel qua capaciteit 
als kwaliteit." 

Een domein is eigenlijk een strategisch thema voor LRRE. De domeinmanager is o.a. bedoeld 
als boegbeeld bij marketing & acquisitie activiteiten vanuit dit strategische thema. Deze 
boegbeeldfunctie van de domeinmanager komt voort uit de wens om hoogwaardigere 
advisering te bieden ('hoger in de advieskolom'). Het idee hierbij is dat hoe hoogwaardiger 
de dienstverlening is, de persoon die de dienstverlening levert voor de klant steeds 
belangrijker wordt en dus ook de aangewezen gesprekspartner is voor de klant. 
Domeinmanagers moeten dus onderscheidend vermogen hebben voor klanten, een 
zogenaamde 'personal brand' (Kwakman & Burgers, 2005). 

Verder is besloten dat de domeinmanagers voor hun domein-activiteiten rapporteren aan het 
hoofd van de sector MVI en voor hun reguliere werk aan hun hierarchische leidinggevende. 
De domeinen zijn 'virtueel' over de bestaande organisatie gelegd. De structuur en het 
primaire proces blijven gelijk en de sector MVI en in het bijzonder de accountmanagers 
binnen deze sector blijven dan ook verantwoordelijk voor de totale order-intake van het 
bedrijf. Het idee is dat de accountmanagers en domeinmanagers in teams samenwerken om 
zowel de targets voor de totale order-intake als die van de domeinen te realiseren. 

5.2 Verloop domein-aanpak 
In bijlage 4 warden de belangrijkste gebeurtenissen vanaf de start van de PMC-aanpak in 
september 2004 tot november 2007 op een tijdlijn weergegeven. Hieronder warden deze 
toegelicht vanaf de start van de domein-aanpak media 2006. De periode hiervoor vanaf de 
start van de pmc's in september 2004 is beschreven in paragraaf 3.1. 

In mei 2006 zijn de domeinmanagers ge·informeerd over de domein-aanpak en hun rol. 
Daarbij zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden van de domeinmanager 
gepresenteerd: 
1) maken van een businessplan voor het domein (domeinplan) inclusief: 

a) verwachte omzet domein; 
b) domein definitie; 
c) lange termijn visie; 
d) investeringen/ontwikkelingen; 
e) noodzakelijke competenties en capaciteit; 

2) organisatie van het domein: 
a) vervanging regelen; 
b) kennisnetwerk in- en extern; 

3) marketing van het domein: 
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a) informatie (brochures, referentiesheets, persberichten, etc); 
b) presentaties (seminars, beurzen); 

4) verkoopondersteuning bieden: 
a) gebruikmaken van eigen netwerk; 
b) ondersteunen accountmanager; 

5) innovatie: 
a) state-of-the-art "awareness"; 
b) initiatief voor diensten- en productontwikkeling. 

De domeinmanagers zijn hierna gestart met invulling te geven aan hun nieuwe rol, waarbij 
het maken van een domeinplan eerste prioriteit had. Sommige domeinmanagers konden 
daarbij gebruikmaken van de eerder gemaakt PMC-business plannen, anderen moesten min 
of meer opnieuw beginnen. De meeste domeinmanagers hebben een domeinteam met een 
vaste bezetting opgericht, met personen uit de organisatie om hen te helpen bij het 
vormgeven van het domein. Anderen schakelen op ad-hoc basis collega's in om hen te 
helpen. 

Om onderling ervaringen uit te wisselen en af te stemmen werd er een tweewekelijks 
domeinmanagersoverleg in het leven geroepen. Daarnaast werden de domeinmanagers in 
het vervolg uitgenodigd voor het maandelijkse sales-overleg met het hoofd MVI en de 
accountmanagers, waarin de ontwikkelingen op het gebied van met name order-intake en 
omzet besproken warden. 

In juni 2006 is de domein-aanpak gepresenteerd aan het overige personeel van LRRE tijdens 
een personeelsbijeenkomst ('zeepkistsessie'). Deze personeelsbijeenkomst had tot doel het 
personeel te informeren over de uitkomsten van de werkconferenties van het MT die in het 
kader van de managementcyclus plaatsvonden. De domein-aanpak was dan oak niet het 
enige agendapunt op deze bijeenkomst. 

In oktober 2006 heeft de overname door Lloyd's Register plaatsgevonden. Lloyd's Register 
was daarvoor al actief op de rail-markt in Nederland vanuit een vestiging in Rotterdam waar 
ca. 10 personen met name werkzaam waren op het gebied van infrastructuur. Deze 
personen zijn overgekomen naar LRRE en toen is er oak een zevende domein, infrastructuur, 
toegevoegd aan de al bestaande domeinen. In oktober hebben de domeinmanagers oak een 
opgave gedaan van de uit te voeren acties en het benodigde aantal niet-declarabele uren om 
deze acties uit te voeren. 

Eind november heeft er een speciale bijeenkomst plaatsgevonden naast het reguliere sales
overleg met de domeinmanagers en de accountmanagers. Dael van deze bijeenkomst was 
met name om de samenwerking tussen de domein- en accountmanagers te bespreken en 
hier afspraken over te maken. Daarnaast was deze bijeenkomst bedoeld om de te 
verwachten omzetcijfer per regio/account en domein te bespreken als input voor het 
business plan voor de periode 2007-2012. Eind januari 2007 heeft er een zelfde soort 
bijeenkomst plaatsgevonden met name, omdat er in de eerste bijeenkomst van november er 
nag veel onbesproken bleef. In paragraaf 5.3 meer hierover. 
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In december 2006 hebben de domeinmanagers een business plan voor het domein gemaakt, 
een zogenaamd domeinplan en verwachte omzetcijfers voor het domeinplan als input voor 
het businessplan voor heel LRRE. 

In de tweede helft van 2006 is veelvuldig gesproken over het thema organisatiestructuur. 
Meest besproken was de vraag of de organisatiestructuur nu wel of niet 'gekanteld' zou 
moeten worden met de domeinen als strategische business units waarin ook 
accountmanagement en capaciteit voor het uitvoeren van opdrachten is ondergebracht. Maar 
ook speelde nadrukkelijk de vraag of het MT nu wel of niet intenties had in deze richting. 
Binnen het MT is hierover gesproken en medio januari 2007 heeft het MT aan de 
domeinmanagers aangegeven in welke richting ze denken. Meer over het thema 
organisatiestructuur in paragraaf 5.4. 

Vanaf begin januari 2007 is er voor elk domein een maandelijks terugkerend trilateraal
overleg tussen hoofd MVI, hoofd Projecten en de domeinmanager ingepland om de 
voortgang van het domein te bespreken. 

In april 2007 is LRRE verhuist naar een ander kantoorpand in Utrecht. In de inrichting van 
het nieuwe kantoorpand hebben de domeinen een prominente plaats gekregen door 
zogenaamde domeinkamers in te richten. Voor elk domein is een ruimte gereserveerd die 
dient als 'warroom' voor het domein(team). 

Kort na de verhuizing in april 2007 is een interne nieuwsbrief verspreid die bijna geheel aan 
de domeinen was gewijd. Concrete aanleiding voor deze nieuwsbrief was de zogenaamde 
'Tour des Domaines' die begin mei 2007 heeft plaatsgevonden. De 'Tour des Domaines' was 
letterlijk een rondgang langs de domeinen, waarbij medewerkers na een korte presentatie 
van het MT over de domeinen in groepen begeleid door een Accountmanager een tocht 
maakten door het kantoor langs de domeinkamers. In de domeinkamers zelf werd het 
domein gepresenteerd door de desbetreffende domeinmanager en afgesloten met een hapje 
en een drankje. Deze 'Tour de Domaines' was met name bedoeld om binnen LRRE meer 
bekendheid te geven aan de domeinen, de domeinteams, de domeinkamer, de 
domeinplannen en de behaalde resultaten. Na juni 2006 was er immers nauwelijks breed 
gecommuniceerd over de domeinen binnen LRRE, waardoor er een grote onbekendheid 
heerste in de organisatie ten aanzien van de domein-aanpak. 

In juni 2007 is er opnieuw aandacht besteed aan de domein-aanpak in een interne 
nieuwsbrief waarbij er teruggeblikt werd op een als succesvol ervaren 'Tour des Domaines' 
en er door middel van interviews met enkele MT-leden en domeinmanagers dieper ingegaan 
werd op de 'trektocht'. De domein-aanpak is hierin gepresenteerd als een 
veranderingsproces wat ervoor moet zorgen dat LRRE een ontwikkeling maakt van intern 
denken (wat kunnen we?) naar extern meedenken (waaraan heeft onze klant behoefte?). 
Een ontwikkeling dus van een aanbodgestuurde naar een klant- of vraaggestuurde 
organisatie. 

In september hebben de domein- en accountmanagers deelgenomen aan een 
werkconferentie van het MT in het kader van de managementcyclus. In deze maand is er 
ook een reorganisatie van de sector Projecten gerealiseerd. De niet-technische consultants 
uit deze sector en aantal uit de sector Techniek zijn geclusterd in de groep Integrale 
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Eind oktober 2007 hebben de domeinmanagers weer omzetcijfers aangeleverd voor de 
komende business plan periode (2008/2009 en verder). Deze cijfers waren beter afgestemd 
met de accountmanagers, maar nog niet geheel. In november heeft er een verdere 
afstemming van deze cijfers plaatsgevonden. 

5.3 Samenwerking Domein- en Accountmanagers 
De afdeling Marketing & Verkoop en dan met name de accountmanagers warden het meest 
direct geraakt in hun werkzaamheden door de komst van de domeinen/domeinmanagers. 
Het idee daarbij is dat de accountmanagers meer aan relatiemanagement moeten gaan doen 
en minder aan het verwerven van concrete opdrachten. Het verwerven van opdrachten zou 
dan deels door de domeinmanagers warden overgenomen, waarbij er nauw wordt 
samengewerkt met de accountmanager. 
Volgens het primaire proces is de accountmanager verantwoordelijk voor het verkooptraject. 
Het verkooptraject start met een klantvraag, vervolgens wordt er een offerte6 uitgebracht, 
waarna de klant al dan niet een opdracht verstrekt. Bij opdracht wordt deze in de vorm van 
een project uitgevoerd en start het projectbeheer onder verantwoordelijkheid van een 
projectleider. 
De accountmanagers zijn verantwoordelijk voor een bepaalde regio of account en warden 
beoordeeld op het halen van een bepaalde order-intake die afgeleid wordt van de gewenste 
omzet voor een regio/account zoals deze in het business plan is vastgelegd. 

De volgende regio's/accounts warden onderscheiden: 
• Benelux; 
• Duitsland; 
• Groot-Brittannie; 
• 'Rest of Europe'; 
• Infra; 
• NS/NedTrain. 

Primaire onderverdeling van de accounts is naar regio. De voorlaatste account is geen regio 
maar een specifieke groep van klanten. De laatste account is gericht op een specifieke klant. 
Het voormalige moederbedrijf de NS is de grootste klant van LRRE. Hier zijn twee 
accountmanagers specifiek voor aangewezen, een voor NedTrain en een voor de NS. 

Er was voor de domein-aanpak al een verschil in werkwijze tussen de accountmanagers die 
verantwoordelijk zijn voor een regio en de accountmanagers die verantwoordelijk zijn voor 
een account als de NS of NedTrain. De laatste accountmanagers waren al meer met 
relatiemanagement bezig dan met acquisitie, omdat er vanuit de historie maar ook door de 
grootte van de opdrachtstroom van deze klanten er al veel contacten zijn tussen 
medewerkers van LRRE en NS/NedTrain waaruit ook nieuwe opdrachten voortkomen. De 
accountmanager is in deze situatie voornamelijk een contactpersoon en iemand die waar 
nodig de juiste LRRE medewerker aan een potentiele klant koppelt. Dit in tegenstelling tot de 

6 Het kan ook zijn dat er geen offerte wordt uitgebracht naar aanleiding van een klantvraag, bijvoorbeeld wanneer er niet 
voldoende capaciteit is om de opdracht uit te voeren. 
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accountmanagers die verantwoordelijk zijn voor een regio, die (ondersteunt door consultants 
en projectleiders) met name met acquisitie bezig zijn. 

Hoe de samenwerking tussen de domeinmanagers en accountmanagers vormgegeven zou 
moeten warden was (en is) een veelbesproken thema. In de eerste speciale bijeenkomst 
hierover met de domein- en accountmanagers, eind november 2006, is hier eigenlijk 
nauwelijks over gesproken. Er is toen met name gesproken over (de onduidelijkheid van) de 
rol van de domeinmanager. In deze bijeenkomst is oak gesproken over de te verwachte 
omzetcijfers in de business plan periode 2007-2012. Wat daarbij opviel is dat de 
accountmanagers in termen van order-intake en de domeinmanagers in termen van omzet 
spraken. Zowel de account- als domeinmanagers hadden van tevoren cijfers aangeleverd 
voor hun account respectievelijk domein, maar deze waren nauwelijks op elkaar afgestemd. 
Hierdoor is er veel gesproken over de cijfers zelf, maar weinig over de achterliggende 
gedachten bij de cijfers en water voor nodig is om deze te realiseren. Het totaal aan omzet 
over de regio's en over de domeinen zou gelijk en onderling consistent moeten zijn, anders 
kan er oak geen gezamenlijke target/ambitie warden vastgesteld. Dit wordt ge"illustreerd aan 
de hand van een fictief voorbeeld in Figuur 8. 

ii 
Gezamenlijke target 

Domeinmanager A/Accountmanager 3? 

'

• Target 
Accountmanager 3 

Omzet D~A Domein B Domein C Domein D Totaal Regi ~ Regio 1 
Regio 2 
Regio 3 
Regio 4 

10 ''- 8 
2 Ill 6 
0 " 5 
1 2 

Totaal Domein 

I 
13 21 

Target 
Domeinmanager A t 

2 3 23 
0 0 8 
6 0 11 
0 3 6 
8 6 48 I 

Totaal LRRE 

Figuur 8 Omzet per regio/account versus domein 

Omdat de eerste bijeenkomst onvoldoende resultaat had opgeleverd heeft er eind januari 
2007 een tweede bijeenkomst met de domein- en accountmanagers plaatsgevonden ditmaal 
onder leiding van een externe facilitator. Centraal in deze bijeenkomst stonden de vragen: 
welke spanningen gaat de samenwerking opleveren en hoe gaan we hier dan mee om? 

Met name over de eerste vraag is redelijk open gesproken. 
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Bij de accountmanagers speelt met name angst: 
• voor het marginaliseren of verdwijnen van de rol van de accountmanager door de 

komst van de domeinmanager; 
• dat de accountmanager niet meer zijn eigen prioriteiten kan stellen, maar daarin 

gestuurd gaat warden door de domeinmanagers; 
• dat domeinmanagers klanten gaan benaderen zonder hen daarvan in kennis te 

stellen. 

Bij de domeinmanagers speelt met name angst: 
• dat de accountmanagers de domeinmanagers de diensten laten definieren zodat zij 

die vervolgens zelfstandig kunnen gaan verkopen; 
• dat men niet serieus genomen wordt, omdat de domeinmanager formeel geen rol 

speelt in het primaire proces; 
• dat de accountmanagers hun klanten zullen afschermen voor de domeinmanagers 

('mijn klanten'). 

Aan de tweede vraag is geprobeerd invulling te geven door gedragsregels af te spreken. Het 
resultaat hiervan is in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 4 Besproken gedragsregels 

Welk gedrag willen we zien? 

Samenwerken, verwachtingen naar elkaar 
uitspreken 
Onderhandelen over inzet van tijd en middelen 
Escaleren als je er niet uitkomt 
Fun 
"Wij"- denken 
Zeggen wat je vindt 
Elkaar optimaal informeren 

Welk gedrag wijzen we af? 

Territorium drift 
Klagen 
Informatie achterhouden 
Elkaar afvallen bij de klant 

Samenvattend kan gezegd warden dat er onderling twijfels zijn over de toegevoegde waarde 
van de andere partij en dat er een gebrek aan vertrouwen is tussen de domein- en 
accountmanagers7

• Positief is dat dit wel met elkaar wordt gedeeld. 
Onderliggend lijkt er ook een verschil van inzicht te bestaan over hoe de diensten van LRRE 
aangeboden moeten warden, hoe de commerciele functie ingevuld moet warden. Levert 
LRRE standaard diensten die het beste door een accountmanager met een primair 
commerciele insteek verkocht kunnen warden of levert LRRE maatwerk diensten die het 
beste door consultants met een primair inhoudelijke insteek verkocht kunnen warden? 
Samenwerking lijkt eerder gezien te warden als een compromis of een noodzakelijk kwaad 
dan een middel om een gezamenlijke ambitie te bewerkstelligen. 

Een ander concreet resultaat van deze bijeenkomst is de afspraak om te gaan 'speeddaten'. 
Het idee hierachter is het creeren van een vaste gelegenheid om operationele zaken en de 
samenwerking te bespreken tussen individuele account- en domeinmanagers. Eens per 
maand voorafgaand aan het sales-overleg vindt het 'speeddaten' plaats waarbij een domein
en accountmanager korte tijd met elkaar spreken en er vervolgens doorgeschoven wordt. Zo 
kunnen de domein- en accountmanagers elkaar in beperkte tijd bijpraten. 

7 Er wordt hier bewust gegeneraliseerd. Per individuele account- of domeinmanager verschi lt dit. 
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Hoewel er intussen wel samengewerkt wordt lijkt deze samenwerking zich in de afgelopen 
anderhalf jaar nauwelijks te ontwikkelen. De voorziene ontwikkeling waarbij de 
accountmanagers zich minder met feitelijke acquisitie en meer met relatiemanagement 
zouden gaan bezighouden blijft uit. De domeinmanagers zijn met name bezig met het 
uitvoeren van marketing-activiteiten. Hun rol in het acquisitieproces is nauwelijks veranderd. 
Seide groepen richten zich met name op hun eigen 'targets' (order-intake account of omzet 
domein). Een dialoog over welke klanten/markten om welke diensten vragen en hoe dit te 
benaderen blijft achterwege. Een gezamenlijke, concrete ambitie als drijfveer voor de 
samenwerking is niet aanwezig. 

5.4 Organisatiestructuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Vrijwel vanaf de start van de domein-aanpak is de organisatiestructuur een veel besproken 
onderwerp. De organisatiestructuur van LRRE is primair gebaseerd op een functionele 
groepering. Zie bijlage 5. De sector Marketing & Verkoop voert de commerciele functie uit en 
is verder onderverdeeld in regio's/accounts. Elke opdracht wordt projectmatig uitgevoerd 
waarvan de projectleiders in de sector Projecten zijn ondergebracht. In de sector Techniek 
zijn vervolgens de technische georienteerde consultants en engineers ondergebracht in een 
op kennis gebaseerde onderverdeling, de zogenaamde systeemgroepen. Binnen de sector 
Techniek zijn er een aantal consultants en groepsleider die ook de rol van projectleider 
vervullen in projecten. Dit zijn met name projecten waarvan de capaciteitsvraag 
geconcentreerd is in een systeemgroep. Sinds September 2007 zijn binnen de sector 
Projecten ook de niet-technische 'integrale' consultants en de domeinmanagers 
ondergebracht. Zoals in bijlage 5 ge"illustreerd door de stippellijnen links en rechts van de 
domeinen (in lichtblauw) zijn de domeinen horizontaal over alle verticale sectoren 
geprojecteerd. De vraag die met name in de eerste helft van 2006 vaak naar voren kwam is 
of de organisatiestructuur niet 'gekanteld' zou moeten warden, zodat de domeinen het 
primaire groeperingmechanisme zouden warden. De domeinen zouden dan een soort van 
strategische business units warden waarin zowel marketing, acquisitie als ook uitvoering van 
opdrachten is ondergebracht. Ook speelde de vraag of het MT van plan was om de 
organisatie in de nabije toekomst op deze manier te kantelen. 

Binnen het MT is gesproken over de voor- en nadelen van verschillende 
groeperingmechanismen en hoe deze gehanteerd zouden kunnen warden. Hierbij zijn 
beschouwd de groepering naar functionaliteit (techniek), product (domein) en project. Een 
bepaalde volgorde waarin deze warden toegepast levert een aantal mogelijke scenario's voor 
de organisatiestructuur. Als richting voor de organisatiestructuur is gekozen voor een 
indeling in eerste instantie naar functionaliteit, dan product en ten slotte project. Dit 
betekent dat de huidige organisatiestructuur gehandhaafd blijft. Media januari is deze 
uitkomst gepresenteerd aan de domeinmanagers, waarbij de opdracht aan de 
domeinmanagers nog eens is herbevestigd. Zie Figuur 9. 
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• Ordeningsprincipe: Functionaliteit, Product, Project 

• De huidige organisatiestructuur blijft gehandhaafd 

• Domeinmanager uitvoerder van (domein)deel van BP (programmamanager (+)) 

• Huidige capaciteitspools leveren capaciteit op basis van plan en projecten binnen 
het domein 

• Niet domeingebonden activiteiten (projecten of multidomein) als huidig 

• Opdracht aan domeinmanager is: 
• Domeinplan maken en verdedigen naar MT 

• MT prioriteert en besluit over uitvoering; DM commit en rapporteert over voortgang aan 
MT 

• DM is functioneel verantwoordelijk voor toegewezen capaciteit; capaciteitspools blijven 
hierarchisch verantwoordelijk 

• DM specificeert en bewaakt de marktgerichtheid van de output 

• Rekenschap over realisatie van gecommitte domeinplan 

• +I-

DO rvlE INE N 1 Jowl's 
LLOYD s REGIS ff I' l<All [ lll'Ol'f K'eg(sfer 

Figuur 9 Scenario organisatiestructuur 
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Naast in de organisatiestructuur zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
vastgelegd in het primaire proces. In de opdracht aan de domeinmanagers wordt alleen 
gesproken over taken en verantwoordelijkheden. Niet over bevoegdheden. Daarnaast is 
vanuit het MT vaak de uitspraak gedaan dat het primaire proces niet zal veranderen. In het 
primaire proces komt de rol van domeinmanager niet voor. Concreet betekent dit dat de 
domeinmanager formeel geen rol speelt in het verkooptraject en de opdrachtuitvoering. Daar 
de domeinmanagers naast hun rol ook de functie van consultant vervullen is er een kans dat 
ze bij de opdrachtuitvoering vanuit hun functie een rol spelen. Een domeinmanager kan 
echter niet bij elke opdracht betrokken zijn vanuit zijn/haar functie. Het komt daarom voor 
dat er klantvragen of opdrachten !open die bij een domein horen, maar die voor de 
domeinmanager onbekend zijn. Omdat de domeinmanagers wel een 
verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor de opdrachten die binnen hun domein vallen geeft 
dit een ongemakkelijk gevoel. Accountmanagers hebben formeel ook geen rol in de 
opdrachtuitvoering, maar deze zijn inhoudelijk minder betrokken dan de domeinmanagers. 
De taken, verantwoordelijkheden en het verantwoordelijkheidsgevoel tegenover het 
ontbreken van formele bevoegdheden leidt tot uitspraken als "ik ben niks in deze 
organisatie". 

5.5 Business planning en realisatie 
De domeinmanagers mogen in principe 25% van hun tijd besteden aan hun rol. De andere 
75% is in principe beschikbaar voor de uitvoering van hun functie. Daarnaast is er per 
domein een budget aan niet-declarabele uren beschikbaar. De domeinmanagers kunnen met 
dit budget andere medewerkers activiteiten voor het domein laten uitvoeren. Het budget 
voor de domeinen is opgenomen in de bedrijfsbegroting (voor een jaar). De 
bedrijfsbegroting is gebaseerd op het business plan van LRRE. Dit business plan is op haar 
beurt de uitkomst van de zogenaamde stuurcyclus binnen LRRE. De stuurcyclus is een 
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business planning proces waarbij het MT in een aantal werkconferenties 'op de hei' aan de 
hand van een analyse van de omgeving ('outside in') en de interne ontwikkelingen ('inside 
out') vervolgens tot een SWOT-analyse en een actieplan komt. In het business plan warden 
doelen en strategie voor de komende 5 jaar gegeven. Voor de start van de domein-aanpak 
leverden de accountmanagers hiervoor al input in de vorm van accountplannen. Sinds de 
start van de domein-aanpak wordt van de domeinmanagers oak input verwacht. Inmiddels is 
er nu tweemaal informatie ( eind 2006 en eind 2007) aangeleverd door de domeinmanagers. 
Dit proces van input leveren voor de business planning wordt vanuit het perspectief van de 
domeinmanagers omgeven met onduidelijkheid. Onduidelijkheid over water precies 
aangeleverd moet warden; alleen actieplannen of alleen omzetcijfers of een volledig 
domeinplan? Onduidelijkheid over de vorm. Moeten alle domeinen een gelijk format 
gebruiken of niet? En zo ja, hoe ziet dat format er dan uit? Daarnaast heerst er 
onduidelijkheid over water met de input wordt gedaan. De informatiestroom is voornamelijk 
in een richting van de domeinmanagers naar het MT. Het lijkt er wel op dat er vanuit het MT 
naar meer participatie in dit proces gestreefd wordt, wat blijkt uit de deelname van de 
account- en domeinmanagers aan de werkconferentie in september 2007. Voornaamste 
terugkoppeling op de input die eind 2006 geleverd is door de domeinmanagers is de 
accordering van de gevraagde budgetten in niet-declarabele uren. Een inhoudelijke 
terugkoppeling heeft er toen niet plaatsgevonden. De stuurcyclus voor het business plan 
2008/2009 en verder is nag niet afgerond. 

Op de uitvoering van de domeinplannen en de daarin opgenomen acties wordt nauwelijks 
gestuurd. Op eigen initiatief hebben enkele domeinmanagers in 2007 enkele 
voortgangsrapportages gemaakt. Hier heeft men weinig respons op gekregen, wat reden 
was om ze niet meer te maken. 

Al met al wordt er zo veel energie in het maken van plannen gestoken, maar weinig energie 
in het uitvoeren van deze plannen. 
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6 Reizen of trekken? 
In dit hoofdstuk wordt een reflectie gegeven op de domein-aanpak. Er wordt hierbij 
onderscheid gemaakt in: 

• praattheorie en doe-theorie8
; 

• organiseren en veranderen; 
• MT en domeinmanagers9

; 

6.1 Veranderen 
De domein-aanpak is/wordt door het MT gekenmerkt als een trektocht (praattheorie). De 
start van de domein-aanpak kende echter meer overeenkomsten met een reis. De domein
aanpak borduurt voort op de PMC-aanpak en de ervaringen die hiermee zijn opgedaan. De 
evaluatie van de PMC-aanpak, het besluit om de PMC's om te vormen tot domeinen en het 
bedenken van de domein-aanpak is een proces wat zich voornamelijk binnen het MT heeft 
afgespeeld. Later zijn de (beoogde) domeinmanagers hierbij betrokken, maar de domein
aanpak en de rol van de domeinmanager waren toen door het MT al grotendeels 
'ontworpen'. De rol van de domeinmanager is daarbij in taken en verantwoordelijkheden 
gespecificeerd. De eerste opdracht aan de domeinmanagers was het maken van een 
business plan voor het domein, het zogenaamde domeinplan, wat ze ter goedkeuring aan 
het MT moesten voorleggen. Bij de start van de domein-aanpak is er dus sprake geweest 
van een sterke scheiding tussen denken (evalueren PMC-aanpak en bedenken domein
aanpak) en doen (uitvoeren van de domein-aanpak) en denkers (MT) en doeners 
(domeinmanagers). Het veranderingsproces is topdown (van MT naar domeinmanagers) 
gestart, waarbij de rol van de domeinmanager voor een groat deel door het MT 'ontworpen' 
is, gevat in een specificatie van taken en verantwoordelijkheden van de domeinmanagers. 
Bevoegdheden zijn daarbij niet gespecificeerd. Bovendien is herhaaldelijk gesteld door het 
MT dat het primaire proces niet verandert bij de start van de domein-aanpak. Hierbij werd in 
ieder geval bij de domeinmanagers de indruk gewekt dat het primaire proces niet ter 
discussie staat en ook in de toekomst niet zou veranderen. Dit zijn, haast klassieke, 
kenmerken van een reis, waarin wat er moet gebeuren door de top van de organisatie 
bedacht wordt en vervolgens door anderen (alleen nog maar) uitgevoerd moet warden. De 
eerstvolgende stap in het proces en vraag aan de domeinmanagers, het maken van een 
business plan voor het domein, past ook beter in het zogenaamde 'beheersdenken' wat bij 
reizen hoort. Het is een manier om controle te houden over wat er door de doeners gedaan 
wordt. 

Op praattheorie-niveau is de domein-aanpak dus bij de start door het MT als een trektocht 
omschreven. Het trekken is daarbij als metafoor gebruikt, maar er is weinig inhoud aan 
gegeven. De spelregels voor trekken zijn niet geexpliciteerd en eigen gemaakt door de 
trekkers (MT en domeinmanagers10

). 

Op doe-theorieniveau heeft het begin van de domein-aanpak veel meer kenmerken van 
reizen dan van trekken. Het startpunt voor de verandering was topdown in plaats de 

8 Praattheorie (espoused theory) bestaat uit theorieen en concepten waarvan de betrokkene zegt dat zij zijn handelen bepalen. 
Hier kan naar gevraagd worden. Doe-theorie (theory-in-use) bestaat uit theorieen en concepten die het daadwerkelijke 
handelen van de betrokkene verklaart. Dit kan alleen afgeleid worden uit het observeren van het gedrag van betrokkene. 
9 

Deze generalisatie doet uiteraard geen recht aan de verscheidenheid binnen deze groepen, maar wordt omwille van de 
eenvoud toch gemaakt. 
10 De accountmanagers zouden ook als trekkers kunnen worden gekenmerkt, maar dat heeft niet expliciet plaatsgevonden. 
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klantvraag. Het aangrijpingspunt voor de verandering waren structuren en systemen in 
plaats van gedrag. De aanpak werd grotendeels door een ontwerp bestuurd in plaats van 
gestuurd door een richting, een missie en een bandbreedte van handelingsmogelijkheden. 
Sturing vond met name plaats door macht/regels, management en belonen/straffen in plaats 
van door de markt, leiderschap, helpen en leren. Bovendien werd er met name op inhoud 
gestuurd en nauwelijks op het proces. De stelling van het MT dat het primaire proces niet 
verandert (of zal veranderen) impliceert dat de domein-aanpak geen invloed zal hebben op 
de huidige formele organisatie en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden en dat de domeinen 'virtueel' zullen blijven. Dit is in tegenspraak met het 
principe van een open einde en een blijvende ontwikkeling van trekken. 

Bij het begin van de domein-aanpak was er dus een incongruentie tussen praat- en doe
theorie ten aanzien van het veranderingsproces. De domeinmanagers krijgen daardoor 
verschillende boodschappen van het MT. Praattheorie is een trektocht, maar het gedrag 
impliceert een doe-theorie die op reizen is gebaseerd. De belerende veranderstrategie vanuit 
het MT wringt met de doelen die met de domein-aanpak warden nagestreefd, zoals 
ontwikkeling, marktgerichtheid, leren en innoveren. Bij een dergelijke incongruentie richten 
mensen zich meer op het getoonde gedrag (doe-theorie) dan op het gesproken woord 
(praattheorie). Het gedrag van het MT impliceert en herbevestigd dat 'de zegen van boven 
komt'. De afwachtende houding en de roep om duidelijkheid (toekomstige structuur? 
bevoegdheden?) van de domeinmanagers die hierop volgde is een natuurlijke reactie hierop. 
Inmiddels was voor het MT echter de trektocht begonnen en daarin past het niet om deze 
duidelijkheid te verschaffen en de domeinmanagers te vertellen wat ze moeten doen. Bij 
trekken moet men immers zelf al lerende op zoek gaan naar 'het zuiden'. Aan het proces van 
trekken, het collectief leren, is echter onvoldoende inhoud gegeven. Hierdoor werd er niet 
gereisd, maar ook niet getrokken. De domeinmanagers wachtten op duidelijkheid van het MT 
en het MT op haar beurt verwachtte beweging van de domeinmanagers. Doordat er niet 
getrokken werd en er vragen bleven komen bijvoorbeeld over de toekomstige 
organisatiestructuur en visie van het MT hierop kon het MT de neiging om deze vragen te 
beantwoorden niet altijd onderdrukken. Een voorbeeld hiervan is de presentatie over de visie 
van het MT op de (toekomstige) organisatiestructuur. Ook hier is sprake van reizen. Binnen 
het MT is hierover gesproken en de resultaten zijn gepresenteerd aan de domeinmanagers. 
Een scheiding dus van denken en doen en denkers en doeners. Door deze scheiding wordt 
bewust leren door het doorlopen van de leercyclus van Kolb onmogelijk gemaakt. 

Om de samenwerking in een organisatie (het spel) in te kaderen warden er spelregels 
gebruikt. Indien een spelregel ineffectief blijkt moeten er nieuwe spelregels gezocht warden. 
Voor deelnemers aan het spel verliest het spel haar betekenis als ze geen toegang hebben 
tot de dialoog waarin nieuwe spelregels warden vastgesteld. Daarnaast is de kwaliteit van de 
dialoog bepalend voor de kwaliteit van de uitkomst. De domeinmanagers zijn de 
belangrijkste spelers in 'het spel' van de domein-aanpak. Doordat er echter een scheiding 
van en een boven- en onderschikking van denken en doen plaatsheeft, hebben zij geen 
toegang tot de dialoog over de spelregels van de domein-aanpak. De kwaliteit van de 
dialoog is hierdoor onvoldoende, omdat de ervaringen van de domeinmanagers zo niet 
meegenomen warden. Anderzijds neemt hierdoor de betekenis van de domein-aanpak voor 
de belangrijkste spelers, de domeinmanagers af. 

Het leren wat plaatsvindt is met name individueel en onbewust leren door belonen/straffen 
en collectief enkelslag leren binnen de bestaande mentale modellen. Het (leer)proces wordt 
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niet gestuurd. Dit wordt mede veroorzaakt door het idee binnen de organisatie dat 'trekken' 
een ongestuurd proces is. Dat is echter een misvatting. Het idee achter trekken is dat de 
uitkomst niet vast staat. De verandering wordt daarom niet gestuurd door inhoud. Het 
proces van de verandering moet echter in een trektocht wel gestuurd warden en wel door 
zeker te stellen dat er geleerd wordt. Door niet op inhoud, maar oak niet op het proces te 
sturen, wordt de uitkomst van de domein-aanpak niet alleen open, maar wordt het oak een 
vrijblijvend proces. Er is op deze manier niet zeker gesteld of het veranderingsproces 
uberhaupt iets oplevert. 

In woord wordt er dus een trektocht gemaakt, maar observatie van het gedrag laat 
afwisselend reizen en niet-trekken zien. Er is gestart met reizen, vervolgens is men op 
praattheorie niveau gaan trekken, maar dit is niet zichtbaar in feitelijk gedrag. Dit levert 
spanningen op tussen het MT en de domeinmanagers, waarbij het MT trekken verwacht van 
de domeinmanagers en de domeinmanagers het doel van de reis willen weten van het MT. 
De twee groepen houden elkaar in feite in een soort houdgreep, welke verandering 
onmogelijk maakt. In een paging deze spanning of houdgreep te doorbreken wordt er 
incidenteel een stuk gereisd. 
Deze houdgreep wordt versterkt doordat er een zekere mate van 'upward selling' plaatsvindt. 
De domeinmanagers beantwoorden aan een aantal vragen die vanuit het MT warden gesteld 
zoals het maken van domeinplannen, het aanleveren van omzetcijfers, het deelnemen aan 
allerlei overleggen, het participeren aan werkconferenties, ondanks dat zij dat zelf wellicht 
minder zinvol achten. Men probeert aan de verwachtingen te voldoen, maar bedenkingen bij 
de gevraagde activiteiten warden met name binnen de groep geuit. Het MT ontbreekt het 
daardoor aan feedback op haar gedrag, wat voor hen aanleiding zou kunnen zijn om de 
dialoog met de domeinmanagers op te starten. 

Door de neiging van het MT om denken en doen te scheiden en er vanuit de 
domeinmanagers te weinig terugkoppeling komt op het gedrag van het MT is er schijnbaar 
geen aanleiding om de houdgreep te doorbreken. Er ontstaat zo geen dialoog waaruit 
collectief geleerd kan warden op het niveau van inzichten en principes, omdat er simpelweg 
geen platform is waarop deze onderling uitgewisseld kunnen warden. 

6.2 Organiseren 
Zoals in hoofdstuk 4 beschreven moet er congruentie zijn tussen de veranderaanpak en het 
achterliggende organisatieparadigma. Reizen hoort dan bij het positionele 
organisatieparadigma en trekken bij het transactionele organisatieparadigma. 

Dael van de domein-aanpak is het beter aansluiten bij en inspelen op de behoeften van de 
markt. Kortom het marktgerichter warden van de organisatie. Deze behoefte is ontstaan 
vanuit veranderingen in de omgeving. Bijvoorbeeld klanten die niet meer met technische 
vragen aankloppen en deze taal oak niet spreken, maar met problemen of ambities. Of 
privatisering van de spoorsector, met een toename van het aantal spelers en potentiele 
klanten tot gevolg. Allemaal ontwikkelingen in de omgeving die er voor zorgen dat deze 
complexer en dynamischer is geworden. De eisen die aan de organisatie warden gesteld 
nemen hierdoor toe, wat een blijvende ontwikkeling vraagt van de organisatie. Kernwoorden 
die hierbij gebruikt warden zijn samenwerken, netwerk (zowel in- als extern) en 
marktgerichtheid. Dit zijn begrippen die passen bij het transactionele organisatieparadigma. 
Op praattheorie-niveau past de domein-aanpak dus in het transactionele 
organisatieparadigma. Daarbij moet opgemerkt warden dat het transactionele 
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organisatieparadigma zoals dat in de literatuur is beschreven veel rijker is dan hoe er als 
praattheorie in de organisatie over wordt gesproken. Dat is op zich niet vreemd, want dat 
moet nu juist al trekkende ontdekt warden. 

Wanneer het gedrag in de organisatie geobserveerd wordt dan blijkt doe-theorie met name 
gedreven te warden door het positionele organisatieparadigma. Dit geldt zowel voor het MT 
als de domeinmanagers. 

Dit komt onder andere tot uiting door de neiging in de organisatie om te blijven praten over 
de beste oplossing. Hoe moet de samenwerking tussen account- en domeinmanagers eruit 
zien? Welke rol moet de domeinmanager in het primaire proces krijgen? Wat is de beste 
organisatiestructuur om marktgericht te opereren? Het impliciete uitgangspunt hierbij is 
steeds dater een objectief vast te stellen werkelijkheid is, een waarheid. Er wordt veel tijd 
en energie besteed aan het bereiken van consensus over wat de waarheid is en hoe 
vervolgens te handelen. Zolang er geen consensus over de werkelijkheid is, wordt het 
handelen uitgesteld. 
In tegenstelling tot het positionele perspectief wordt er vanuit het transactionele perspectief 
niet gestreefd naar overeenstemming over de werkelijkheid. Het uitgangspunt hierbij is dat 
de werkelijkheid per definitie meervoudig is omdat deze niet objectief van buitenaf vast te 
stellen is, maar geconstrueerd wordt door mensen en be"invloedt wordt door de bril waardoor 
men waarneemt. Er wordt gestreefd naar een tijdelijke werkbare overeenstemming over het 
handelen tussen betrokken. Deze overeenstemming is tijdelijk, want de werkelijkheid kan in 
de nabije toekomst anders waargenomen warden en werkbaar, omdat deze in een bepaalde 
context wordt overeengekomen. Het idee hierbij is dat de bereidheid van de betrokkenen om 
te handelen toeneemt, omdat de overeenstemming tijdelijk is en er op teruggekomen kan 
warden en het eigen beeld van de werkelijkheid niet overboard hoeft te warden gezet 
omwille van het realiseren van consensus. Kortom men mag er verschillend over blijven 
denken. Binnen LRRE wordt zoals eerder aangegeven veel tijd en energie besteed aan het 
bereiken van consensus over de werkelijkheid en vervolgens het bedenken van universele 
regels om het gedrag te reguleren. Doordat iedereen zijn eigen beeld van de werkelijkheid 
heeft en er maar een beeld kan 'winnen' ontstaat er een discussie waarin standpunten 
warden uitgewisseld en verdedigt. Achterliggende veronderstellingen en denkbeelden 
(theorieen) warden door deze defensieve manier van interacteren niet geopenbaard en 
kunnen ook niet gezamenlijk onderzocht warden. Wanneer er over een onderwerp geen 
consensus wordt bereikt blijft men ondertussen op de 'oude' manier handelen. Er wordt op 
deze manier dus niet van elkaar geleerd. Ondertussen kost dit proces van interne 
'waarheidsvinding' veel energie die ten koste gaat van de orientatie op de klant, paradoxaal 
genoeg. 

In de discussie over organisatiestructuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
komt ook sterk naar voren dat doe-theorie in de organisatie met name gebaseerd is op het 
positionele organisatieparadigma. Het feit dater over dit onderwerp zoveel gesproken is en 
wordt geeft dit eigenlijk al aan. De uitspraak van een van de domeinmanagers "ik ben niks in 
deze organisatie", geeft verder heel duidelijk aan dat het beeld bestaat dat men er pas toe 
doet binnen LRRE, wanneer de eigen rol in een positie naar voren komt in de 
organisatiestructuur en de beschrijving van het primaire proces. Taken en 
verantwoordelijkheden zijn in het denken onlosmakelijk verbonden met bevoegdheden. 
Er wordt ook vaak gesproken over 'de organisatie'. Het veelvuldig spreken over 'de 
organisatie' duidt op re"ificeren, ook wel ding-denken genoemd. De organisatie wordt 
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beschouwd als een systeem waarop men geen invloed heeft, in plaats van een netwerk van 
mensen waarin men invloed heeft. 

Op de dimensie organiseren is er dus oak een incongruentie tussen praattheorie en doe
theorie. Praattheorie binnen de organisatie en met name in de context van de domein
aanpak is het transactionele paradigma. Het daadwerkelijk handelen wordt echter sterk 
gedreven door het positionele paradigma. Dit is op zich niet verwonderlijk, omdat indien 
praat- en doetheorie congruent en gedreven door het transactionele paradigma zouden zijn 
er oak geen noodzaak tot verandering zou zijn. De verandering is nu juist bedoeld om de 
organisatie naar rechts te laten bewegen richting het transactionele paradigma. Op dit 
moment is men er zich echter onvoldoende van bewust dat er incongruentie tussen praat- en 
doe-theorie is. 

6.3 Conclusies 
Zowel op de dimensie veranderen als op de dimensie organiseren is er incongruentie tussen 
praat- en doe-theorie. Praattheorie is trekken. Aan trekken is in woord en daad echter weinig 
invulling gegeven. De principes en spelregels die bij trekken horen zijn niet eigen gemaakt. 
Daarbij is de domein-aanpak gestart als een reis. Doordat er aan trekken geen concrete 
invulling is gegeven is het veranderingproces daarom meer een opeenvolging van reizen, 
stilstaan, reizen, stilstaan enzovoorts. Het stilstaan wordt veroorzaakt door de wisselende 
boodschappen vanuit het MT naar de domeinmanagers. Ze horen trekken, maar zien reizen. 
Als reactie hierop richt men zich op wat ze zien, reizen. Bij reizen hoort vervolgens dat 'de 
zegen van boven komt' en men kijkt dus naar boven in plaats van te handelen. Het MT wil 
hierop vanuit het inmiddels geadopteerde trekkersperspectief in principe geen gehoor aan 
geven, want de domeinmanagers moeten het immers zelf uitvinden. Doordat de 
domeinmanagers echter stil blijven staan, groeit er een spanning tussen de opvattingen 'zelf 
laten uitvinden' en 'ze vertellen wat ze moeten doen', welke op gezette momenten doorslaat 
in 'ze dan maar vertellen wat ze moeten doen'. Bij de domeinmanagers versterkt dit echter 
nu juist weer het beeld dat de zegen van boven komt. Hoewel deze spanningen door alle 
betrokkenen wel gevoeld warden, warden ze als ze al gedeeld warden alleen binnen de 
eigen kringen gedeeld. Tussen het MT en de domeinmanagers warden ze niet bespreekbaar 
gemaakt, waardoor men in dit patroon blijft hangen. Het verschil in praat- en doe-theorie 
blijft dus bestaan en doordat het bestaat wordt het verschil niet geslecht. De vicieuze cirkel 
is hiermee rand. Dit wordt nag eens versterkt doordat 'trekken' in de organisatie synoniem is 
geworden met 'alles maar laten gebeuren'. Het veranderingsproces wordt vanuit deze 
gedachte niet gestuurd. Hoewel reizen en trekken warden gepresenteerd als een dichotoom 
begrippenpaar, zijn het op aspecten geen tegengestelde benaderingen. Net zo min als 
'management' en 'leiderschap' geen tegengestelden zijn en 'leiderschap' dus niet gelijk is aan 
'geen management', zijn reizen en trekken in die zin geen tegengestelde benaderingen. Bij 
een trektocht wordt er niet op inhoud gestuurd, maar moet er wel op het proces gestuurd 
warden. Anders is niet alleen de uitkomst open, maar is oak open of er een uitkomst 
gerealiseerd wordt. In een trektocht moet er zeker gesteld warden dat er stappen warden 
gezet, anders kan er niet geleerd warden. Het is wel een open, maar geen vrijblijvend 
proces. 

De trektocht en collectief leren komen door het voorgaande niet op gang. Hierdoor zullende 
de achterliggende doelstellingen van de domein-aanpak niet (of zeer langzaam) gehaald 
warden. De domein-aanpak zorgt er niet voor dat de organisatie blijvend marktgericht wordt. 
In onderstaande figuur wordt dit ge'illustreerd. 
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De conclusie uit het voorgaande hoofdstuk roept de vraag op hoe het veranderingsproces 
dan wel vorm gegeven kan warden, zodat de doelstellingen van de domein-aanpak wel (of 
sneller) gehaald warden. De domein-aanpak alleen zal zeker niet afdoende zijn om de 
organisatie te ontwikkelen in een lerende organisatie. Een organisatie die meer kenmerken 
van een netwerk of een organisme vertoont, dan van een piramide of een machine. Zoals in 
hoofdstuk 4 beschreven is een lerende organisatie een organisatie die in staat is om te leren, 
maar ook om te leren te leren. Het idee daarachter is dat de veranderingen in de omgeving 
van organisaties steeds sneller en onvoorspelbaarder warden, zodat een organisatie zich 
voortdurend moet aanpassen om voldoende 'fit' met de omgeving te houden en zo 
levensvatbaar te blijven. De domein-aanpak is hierbij, mogelijk een tijdelijk middel en geen 
doel op zich. Voldoende 'fit' met een veranderende omgeving houden is een voortdurend 
leerproces waarin nieuwe manieren van organiseren gevonden moeten warden. Om een 
blijvende bijdrage aan de levensvatbaarheid van de organisatie te leveren moet de domein
aanpak daarom het vermogen van de organisatie om te leren te leren vergroten. De 
veranderbenadering van de domein-aanpak moet dus op leren gebaseerd zijn, een echte 
trektocht en geen reis. Of de huidige domeinen en er uberhaupt domeinen blijven bestaan 
zal de toekomst moeten leren en is niet relevant zolang het leervermogen van de organisatie 
maar vergroot wordt door de domein-aanpak. 

De houdgreep waarin het MT en de domeinmanagers elkaar vasthouden kan doorbroken 
warden door echt invulling te geven aan trekken. De grootste uitdaging hierbij zal met name 
zijn het loslaten van bekende, ge·internaliseerde, al dan niet bewuste en diepgewortelde 
denkbeelden over managen, organiseren en veranderen en al handelend nieuwe 
denkbeelden te ontdekken. 
Op individueel niveau is het hiervoor nodig om de zelfkennis te vergroten. Alie betrokkenen 
moeten zich bewust warden van de eigen mentale modellen die tot uitdrukking komen in wat 
men doet (doe-theorieen). Het geconstateerde verschil in praat- en doe-theorie moet 
inzichtelijk warden. Met name theorieen die passen bij trekken en het transactionele 
organisatieparadigma zullen daarbij aangeboden moeten warden. 
Daarnaast moet collectief leren warden gestimuleerd. Van discussie over hoe de wereld eruit 
ziet en de beste oplossing (zoeken naar de waarheid) naar dialoog over de volgende doe
stap (tijdelijk werkbare overeenstemming). Van het bedenken van abstracte, universele 
regels om het gedrag te reguleren, naar het maken van afspraken in concrete situaties. 
Er moet een platform of 'infrastructuur' voor collectief leren warden gecreeerd. Dit lijkt 
enigszins tegenstrijdig met trekken, want enigszins belerend en dat is het ook. Wierdsma en 
Swieringa (2002) noemen dit niet voor niets de paradox van de lerende organisatie, het zeer 
belerend zijn over dat er geleerd moet warden. Hier ligt met name een rol voor het MT. 
Daarnaast zullen communicatieve vaardigheden ontwikkeld of versterkt moeten warden die 
dialoog en reflectie faciliteren. Deze communicatieve vaardigheden moeten het enerzijds 
mogelijk maken dat geconstateerde verschillen in praat- en doe-theorie bespreekbaar 
gemaakt kunnen warden, anderzijds men gezamenlijk deze theorieen of mentale modellen 
kan onderzoeken om van elkaar en collectief te leren op dubbel- en drieslag niveau. 

Domeinen: reizen of trekken? 49 



J .loy_rls 
Keg1sfer TU/e 

technische 

universiteit 
eindhoven 

Om individueel en collectief leren mogelijk te maken moet verder de scheiding tussen 
denken en doen warden opgeheven. De trekkers11 moeten de mogelijkheid krijgen om de 
volledige leercyclus van Kolb van doen, bezinnen, denken, beslissen en weer doen te 
doorlopen. De uitdaging voor het MT zal hierbij zijn de domeinmanagers problemen of 
ambities te geven in plaats van oplossingen. Loslaten en vertrouwen geven in plaats van 
'command and control'. De uitdaging voor de domeinmanagers is vervolgens om van de 
geboden ruimte gebruik te maken en niet 'naar boven' te kijken voor oplossingen, te 
wachten op meer duidelijkheid of vragen te stellen over regels, procedures en 
bevoegdheden. 

In de volgende paragraaf zal aan de hand van de principes (of spelregels) van trekken het 
proces van lerend veranderen toegelicht warden. In de navolgende paragraaf warden enkele 
veranderkundige interventies gegeven die bij trekken ingezet kunnen warden. Het 
hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de aanbevelingen. 

7.2 Spelregels van trekken 
In hoofdstuk 6 is geconcludeerd dater geen invulling is gegeven aan trekken. De spelregels 
en principes van trekken zijn niet eigen gemaakt, wat een van de redenen is dat het 
veranderingsproces niet op gang komt, omdat men hierdoor terugvalt op reizen of stilstaan. 
In deze paragraaf warden de principes van trekken toegelicht. 

Wierdsma en Swieringa (2002, p.176) geven acht principes die bij het vormgeven en leiden 
van een trektocht in acht genomen moeten warden, deze zijn: 

1. "activeer het actorschap; 
2. focus op verbinding; 
3. werk op basis van tijdelijk werkbare overeenstemmingen; 
4. bouw voort op het goede van het verleden; 
5. bouw aan de co-creatie van mogelijkheden; 
6. werk terug vanuit de toekomst; 
7. sluit aan bij zelfreferentie; 
8. creeer een gedeelde ervaring". 

Ad 1 Activeer het actorschap 
Actorschap erkennen, betekent dat iemand erkent dat hij/zij een actief onderdeel is van de 
organisatie en daar dus invloed op kan uitoefenen. Actorschap erkennen staat tegenover 
're"ificeren'. De organisatie zien als een 'ding' of systeem, waarop men geen enkele invloed 
heeft. "Zolang een betrokkene zichzelf ervaart als een slachtoffer van omstandigheden die 
buiten zijn invloedsfeer liggen ( een gere"ificeerde werkelijkheid), is hij onderdeel van het 
probleem" (Wierdsma & Swieringa, 2002, p.177). 

Ad 2 Focus op verbinding 
Om collectief leren mogelijk te maken is een orientatie op verbinding nodig. Verbinding met 
met de eigen behoeften en wil van de persoon, tussen mensen onderling en tussen internen 
en klanten. 

11 Wie dat zijn kan steeds verschillen . 
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Ad 3 Werk op basis van tijde/ijk werkbare overeenstemmingen 
Het idee achter een tijdelijk werkbare overeenstemming is dat er geen objectief waar te 
nemen werkelijkheid is, waar men het over eens moet worden om te kunnen handelen, maar 
dat de werkelijkheid door mensen wordt geconstrueerd op basis van de bril waardoor ze 
waarnemen. Door geen overeenstemming in denken na te streven, maar in handelen, 
ontstaat er ruimte om de verschillende beelden uit te wisselen en gezamenlijk een beeld te 
creeren wat tijdelijk geaccepteerd kan worden en op basis waarvan het handelen vorm 
gegeven kan worden. Het eigen beeld van de werkelijkheid hoeft hierbij niet overboard gezet 
te worden. Het vraagt wel bereidheid om de eigen en beelden van andere betrokkenen te 
onderzoeken en bereidheid om samen te handelen. 

Ad 4 Bouw voort op het goede van het verleden 
De huidige manier van werken heeft betekenis voor personen in de organisatie. Door aan te 
sluiten op alles wat goed gaat in de organisatie, hoeft deze betekenis niet plotsklaps door de 
betrokkenen overboard gezet te worden in het veranderproces. Dit voorkomt een defensieve 
houding bij de betrokkenen. Deze defensieve houding wordt in de veranderkundige literatuur 
meestal weerstand genoemd. De achterliggende vooronderstelling is dan onwil, niet willen 
veranderen. Het idee achter trekken is dat mensen wel willen veranderen, maar niet 
veranderd willen worden. Er is vanuit dit perspectief geen sprake van onwil, maar van angst 
voor het onbekende. Voortbouwen op het goede van het verleden geeft dan zekerheid. 

Ad 5 Bouw aan de co-creatie van mogelijkheden 
Door te focussen op mogelijkheden (en niet op fouten) wordt "het vermogen van mensen 
met hun actorschap de loop der dingen in de wereld te be"invloedden" (Wierdsma & 
Swieringa, 2002, p.178) aangesproken. Het stimuleert om visies en ambities te 
verwezenlijken. 

Ad 6 Werk terug vanuit de toekomst 
Om richting te geven aan een trektocht moet er een aanlokkelijk perspectief zijn. Het 
spreekwoordelijke 'zuiden'. Vanuit dit aanlokkelijke perspectief moet er teruggewerkt worden 
naar de eerste stap in de trektocht. Het aanlokkelijk perspectief geeft echter alleen richting. 
De energie vasthouden in een trektocht moet plaatsvinden door stappen te zetten, 
mogelijkheden te benutten, successen te realiseren en te vieren. 

Ad 7 S/uit aan bi} zelfreferentie 
Het idee hierachter is dat betekenissen niet 1-op-1 overgedragen kunnen worden van zender 
naar ontvanger. De betekenis ontstaat bij de ontvanger, waarbij de interpretatie van de 
boodschap vanuit het eigen referentiekader plaatsvindt. Daarnaast is betekenisgeving een 
sociaal proces. In dialoog wordt betekenis gecreeerd. Voor veranderprocessen betekent dit 
dat de betrokkenen in staat moeten worden gesteld om zelf betekenis te geven in plaats van 
deze opgedrongen te krijgen van anderen. Betrokkenen moeten daarom toegang krijgen tot 
de dialoog die leidt tot nieuwe betekenissen. 

Ad 8 Creeer een gedeelde ervaring 
Tijdens een trektocht ontstaan gedeelde ervaringen. Door gezamenlijk reflecteren op deze 
ervaringen wordt er geleerd en ontstaan er nieuwe betekenissen. Door dit proces te 
doorlopen worden ook de relaties in het netwerk van de organisatie versterkt. 
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Deze acht principes voor trekken zoals gegeven door Wierdsma en Swieringa zijn vrij 
abstract, waardoor ze moeilijk te vertalen zijn naar een concrete praktische invulling. 
Wierdsma en Swieringa geven echter oak enkele wat meer praktische regels voor trekken als 
strategie voor verandering aan de hand van de volgende vragen: 

1. waarom veranderen: het verschil; 
2. waartoe veranderen: de richting; 
3. hoe veranderen: de stappen; 
4. wie veranderen: de eigenaren. 

Ad 1 Waarom veranderen: het verschi/ 
Een organisatie wil of moet veranderen, omdat er verschil tussen de huidige en de gewenste 
situatie. Dit verschil geeft een mogelijkheid om te ontwikkelen, te leren. Aan de domein
aanpak ligt een verschil tussen de huidige en de gewenste markt- en klantgerichtheid van de 
organisatie ten grondslag. 

Ad 2 Waartoe veranderen: de richting 
Om alle trekkers in ongeveer dezelfde richting te laten ontwikkelen is een helder beeld nodig 
over wat men wil. Een heldere, aansprekende, levendige en bij iedereen levende visie. Een 
mooi vergezicht wat aansluit bij enerzijds de identiteit van de organisatie en anderzijds de 
ambitie verwoord. 

Ad 3 Hoe veranderen: de stappen 
"De vraag is steeds wat de eerstvolgende doe-stap is. Na elke stap wordt opnieuw 
bezonnen, nagedacht en beslist over de volgende stap. Na elke stap staat men dus weer 
voor de vragen: wat, waar, waarmee en met wie? De uitkomst van een gezette stap bepaalt 
wat de volgende stap zal zijn." (Wierdsma & Swieringa, 2002, p.185). 
Belangrijk is het om hierbij principes 3 (werk op basis van tijdelijk werkbare 
overeenstemmingen) en 5 (bouw aan de co-creatie van mogelijkheden) in acht te nemen. Bij 
het selecteren van de eerstvolgende doe-stap is de vraag welke mogelijkheden eerst 
gerealiseerd gaan warden. Door te werken met kleine, zinvolle stappen en tijdelijk werkbare 
overeenstemmingen wordt voorkomen dat men blijft praten over de 'beste stap'. 
Niet alle trekkers hoeven precies dezelfde stappen te zetten. Om verbinding met elkaar te 
houden en ervaringen te delen is het wel belangrijk om op gezette tijden bij elkaar te komen 
op 'pleisterplaatsen'. 

Ad 4 Wie veranderen: de eigenaren 
De veranderingen warden in een trektocht toevertrouwd aan een team van eigenaars. Deze 
teams vallen al dan niet samen met bestaande afdelingen. De eigenaars zijn mensen die de 
mogelijkheden zien en ervoor willen gaan (actorschap). 
De relatie met het hoger management is een opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie en wordt 
geregeld in een contract met drie elementen, te weten: 

• de kernverantwoordelijkheid; 
• de grenzen van de autonomie (bandbreedte); 
• het te behalen resultaat. 

De kernverantwoordelijkheid omschrijft de bestaansreden van het team. De missie van het 
team zogezegd. Belangrijk is dat de opdrachtgevers en opdrachtnemers samen het 'wat' 
bepalen. Het 'hoe' is vervolgens aan de trekkers. Zij leren door stappen te zetten en de 
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leercyclus van Kolb te doorlopen wat wel en niet werkt in een bepaalde context. De 
verantwoordelijkheid voor de verandering ligt nadrukkelijk bij de 'doeners'. 

In tegenstelling tot de literatuur over reizen is de literatuur over de praktijk van trekken dun 
bezaaid. De spelregels zoals hierboven gegeven kunnen helpen bij het vormgeven van een 
trektocht, maar zijn niet zo concreet als men wellicht zou willen. Er zijn geen universele 
stappenplannen voorhanden voor trekken die gevolgd kunnen warden en gezien de 
achterliggende ideeen van trekken zullen deze er waarschijnlijk ook niet komen. Dit betekent 
niet dat er in de veranderkundige literatuur geen activiteiten beschreven zijn die kunnen 
helpen bij een trektocht. Alleen dat het toepassen hiervan op zich, nog niet betekent dat 
men daadwerkelijk aan het trekken is. In het volgende hoofdstuk wordt hier dieper op 
ingegaan. 

7 .3 Interventies bij trekken 
Een veranderkundige interventie is een of een serie (geplande) activiteit(en) is gericht op het 
vergroten van de effectiviteit van het gedrag van de organisatie. Interventies kunnen 
verschillen in grootte, omvang en diepgang. Een langdurig verbetertraject zoals de domein
aanpak kan als een interventie beschouwd warden, maar ook een enkele handeling of het 
uitspreken van een zin gedurende dit verbetertraject kan beschouwd warden als een 
interventie. Volgens Wierdsma en Swieringa (2002) is een interventie het verstoren van 
mensen in hun routines, door het gevraagd of ongevraagd aanbieden van: 

• zienswijzen, concepten en theorieen; 
• methoden en technieken; 
• adviezen; 
• spiegels en feedback; 
• probleemstellingen, in de vorm van kritische incidenten, casussen, games, 

oefeningen, rollenspellen enz. 

Verder kan er onderscheid gemaakt warden in inhoudelijke, procesmatige en procedurele 
i nterventies: 

• inhoudelijke interventies beogen het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit door 
het aanbieden van zienswijzen, concepten en theorieen. 

• procesmatige interventies bestaan uit correcties, feedback, spiegels en confrontatie 
en zijn gericht op het verbeteren van samenwerkingsprocessen, door het blootleggen 
van de functionele en disfunctionele aspecten in samenwerkingspatronen. 

• procedurele interventies zijn bedoeld om het proces te structureren of te reguleren 
met als doel een optimale uitkomst te realiseren door middel van methoden, 
technieken en regels. 

Interventies kunnen ook gekoppeld warden aan de leercyclus van Kolb en zo bedoeld zijn als 
hulp bij doen (trainen), denken (doceren), bezinnen (coachen) of beslissen (adviseren) (zie 
Figuur 11). 
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Net zoals de manier van veranderen aan moet sluiten bij de manier van organiseren moeten 
interventies aansluiten bij de manier van veranderen en organiseren om effectief te zijn. 
Interventies moeten dus aansluiten bij de kenmerken van respectievelijk transactioneel 
organiseren en trekken zoals gegeven in Tabel 2 op pagina 28 en Tabel 3 op pagina 30. 
Door te beoordelen in hoeverre de verschillende interventies in overeenstemming zijn met 
deze kenmerken kan de toepasselijkheid van deze interventies dus beoordeeld warden. In 
Hessels (2007) is dit gedaan op basis van het overzicht van veranderkundige interventies uit 
De Caluwe en Vermaak (1999). In dit overzicht van De Caluwe en Vermaak (zie bijlage 6) 
warden 45 interventies gegeven in een tweedimensionale matrix, waarbij ze gebruik maken 
van de dimensies 'kleur' en 'organisatieniveau'. De 'kleur' refereert hier aan het door De 
Caluwe en Vermaak zelf ge'lntroduceerde kleurendenken over veranderen. De Caluwe en 
Vermaak onderscheiden vijf manieren van denken over veranderen: 

• geeldrukdenken; 
• blauwdrukdenken; 
• rooddrukdenken; 
• groendrukdenken; 
• witdrukdenken. 

Het gee!drukdenken is gebaseerd op sociopolitieke opvattingen over organisaties. 
Kernwoorden bij het geeldrukdenken zijn belangen, conflicten, macht, politiek en 
onderhandelen. 
Het blauwdrukdenken is gebaseerd op het rationeel ontwerpen en implementeren van 
veranderingen. Kern van het blauwdrukdenken is eerst denken (ontwerpen) dan doen 
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(implementeren) en scheiding van subject (veranderaars) en object (zij die de verandering 
ondergaan). 
Het rooddrukdenken stelt de mens centraal. De kern van het rooddrukdenken is aandacht 
voor de 'zachte' aspecten van een organisatie en het inzetten van Human Resource 
Management-instrumenten om de te bereiken veranderingen te realiseren. 
Het groendrukdenken is gebaseerd op leren en het gedachtegoed van de lerende 
organisatie. Kernpunten van het groendrukdenken zijn collectief leren, experimenteren met 
nieuw gedrag en koppeling van denken en doen. 
Witdrukdenken is gebaseerd op een wereldbeeld wat uitgaat van niet-lineaire dynamische 
systemen. Het is een tegenreactie op het deterministische, mechanistische en lineaire 
wereldbeeld dat is afgeleid van Newton. Kernwoorden zijn dynamiek, netwerk, 
zelforganisatie en het bewegen op het grensvlak tussen orde en chaos. 

De andere dimensie, organisatieniveau, geeft het niveau aan in de organisatie waar de 
interventie op gericht is. Er wordt onderscheid gemaakt in de niveau's; individueel, groep en 
organisatie. 

Conclusie is dat de volgende interventies uit het overzicht van De Caluwe en Vermaak 
passen bij trekken (Hessels, 2007, p.13): 

• Coaching; 
• Feedbackgesprek/spiegelen; 
• T-Groep; 
• Teambuilding; 
• Gaming; 
• lntervisie; 
• Open-space bijeenkomsten; 
• Expliciteren mentale modellen; 
• Open systems planning; 
• Parallele leerstructuren; 
• Zoekconferenties. 

Ter illustratie de onderstaande passen beter bij reizen (Hessels, 2007, p.13): 
• Personal commitment statement; 
• Outplacement; 
• Protege-constructies; 
• Management by objectives; 
• Loopbaanontwikkeling; 
• Topstructuur; 
• Werken in projecten; 
• Besluitvormingsregels; 
• Verbeteren kwaliteit van de arbeid; 
• Strategische analyse; 
• Business process redesign; 
• Belonen in organisaties. 

Over het algemeen kan gezegd warden dat interventies die door De Caluwe en Vermaak 
warden toegerekend aan 'blauwdrukdenken' of 'geeldrukdenken' beter passen bij het 
positionele organisatieparadigma en 'reizen'. Interventies die aan 'groendrukdenken' of 
'witdrukdenken' warden toegerekend passen beter bij het transactionele 
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organisatieparadigma en 'trekken'. Dit is op zich niet verwonderlijk omdat het 
'blauwdrukdenken' conceptueel sterk gelieerd is aan het beeld van de organisatie als 
machine en 'geeldrukdenken' aan het beeld van de organisatie als een piramide. Het beeld 
van de organisatie als respectievelijk een piramide en een machine is vervolgens weer de 
basis voor het positionele organisatieparadigma en 'reizen' zoals Wierdsma en Swieringa dit 
definieren. Evenzo is de manier van denken over organiseren en veranderen zoals die in het 
transactionele organisatieparadigma en 'trekken' naar voren komt conceptueel sterk gelieerd 
aan de veronderstellingen die als basis dienen voor het 'groendrukdenken' en 
'witdrukdenken'. 

Welke specifieke interventie bij het vervolg van de domein-aanpak en de trektocht wordt of 
moet warden ingezet is op dit moment geen relevante vraag. Belangrijker is het de keuze te 
maken echt te gaan trekken en de principes van trekken te gaan volgen. De hier als passend 
bij trekken aangemerkte interventies kunnen hierbij helpen, maar moeten nadrukkelijk 
binnen het kader van de grotere interventie, de trektocht, warden geplaatst. De interventies 
kunnen oak gebruikt warden ter beeldvorming bij het afspreken van maatwerk-interventies 
in het kader van de trektocht. 

7 .4 Aanbevelingen 
Het veranderdoel en de veranderbenadering van de domein-aanpak moeten met elkaar in 
overeenstemming warden gebracht om succesvol te laten zijn . Zowel praat- als doe-theorie. 
Op praattheorie niveau zijn deze in overeenstemming, zij het dat de omvang van de 
praattheorie beperkt is. 
Theorieen voor wat betreft transactioneel organiseren moeten door trekken geleerd warden, 
maar dit proces kan versneld warden door deze oak aan te bieden. Uit handelen vanuit deze 
theorieen moet vervolgens blijken of deze theorieen in de context van LRRE en de domein
aanpak werken. De orientatie op handelen die hiervoor nodig is, komt tot stand door de 
spelregels van trekken eigen te maken en te volgen. Als start van de trektocht moeten 
afspraken gemaakt warden over de richting, missie en bandbreedte waarin de trekkers zich 
mogen begeven. Daarbij moet iedereen waarvan verwacht wordt dat hij/zij moet leren 
zijn/haar gedrag moet veranderen als trekker participeren in de trektocht. Deze groep 
trekkers is dan naar verwachting grater dan alleen het MT en de domeinmanagers. 
Het verschil in praat- en doe-theorie moet in interactie tussen betrokken inzichtelijk warden. 
Hiervoor is het nodig om communicatie vaardigheden te ontwikkelen of versterken die 
dialoog en reflectie mogelijk maken. 
Vervolgens moeten er gelegenheden warden geschapen om deze communicatieve 
vaardigheiden oak te kunnen gebruiken, zogenaamde dialoogplatformen, daar waar ze er in 
het dagelijks werk niet zijn. Gelegenheden waarin men ervaringen uitwisselt, reflecteert op 
de resultaten en het proces en nieuwe afspraken maakt over het vervolg. 

Swieringa en Jansen (2005, p.83) stellen: "een echt veranderingsproces heeft alleen maar 
een begin". Met een echt veranderingsproces doelen ze daarbij op een trektocht. Deze 
stelling geeft de essentie weer van (de aanbevelingen in) dit rapport: 
Ga trekken! En begin bi} het begin. 

Het geven van meer concrete aanbevelingen zou in tegenspraak zijn met de boodschap van 
dit rapport. Welke stappen gezet warden in een trektocht moet immers door de betrokkenen 
zelf bepaald warden op basis van de resultaten van de vorige stap. Ervan uitgaande dat er 
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inderdaad besloten wordt om echt te gaan trekken, dan is de eerste stap al bekend en dat is 
het beginnen met trekken. Voor dit begin kunnen wel enkele handreikingen warden gedaan. 

De principes van trekken leren dat een veranderingsproces nooit begint met een blanco 
pagina. Alie betrokken nemen hun mentallen modellen die in het verleden zijn ontstaan mee. 
Alvorens dus een nieuwe start te maken met de domein-aanpak is het daarom zinvol om 
eerst het voorgaande af te sluiten, of beter nog betekenis te geven, door met alle 
betrokkenen de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar te delen. De centrale vraag 
hierbij is: wat kunnen we leren van het proces tot nu toe? De bevindingen in dit rapport 
kunnen daarbij helpen. 
Vervolgens kan een start gemaakt warden met de trektocht door met elkaar de problemen 
en ambities die aan de domein-aanpak ten grondslag liggen te bespreken. Wat is het verschil 
tussen de huidige en gewenste situatie? Daarop kan de veranderingsstrategie warden 
besproken. Willen en durven we eigenlijk wel echt te gaan trekken? 

Aanbevolen wordt om het terugkijken op het proces tot nu toe, het vooruitkijken naar wat 
men wil en het maken van afspraken over de aanpak voor de toekomst te combineren in een 
'startconferentie' met als deelnemers het MT, de accountmanagers, de domeinmanagers en 
hun plaatsvervangers. De startconferentie is het begin van de trektocht. 
Een van de doelen van deze startconferentie is het sluiten van een psychologisch contract 
over de aanpak: 

• hoe gaan we met elkaar om? 
• hoe gaan we samenwerken? 
• hoe gaan we met en van elkaar leren? 

Kortom afspraken maken over wat men van elkaar mag verwachten en waar men elkaar op 
kan aanspreken. Een ander doel van deze startconferentie is afspraken maken over de 
missie, richting en bandbreedte van de trektocht. De 'agenda' voor de startconferentie moet 
naast deze ook onderwerpen ook het afspreken van communicatieregels bevatten. Deze 
communicatieregels moeten open communicatie gedurende de conferentie (en de trektocht) 
mogelijk maken. Swieringa en Jansen (2005, p.34) en Wierdsma en Swieringa (2002, p.200) 
geven de volgende: 

• spreek voor jezelf 
• zeg wat je denkt of voelt 
• neem serieus, letterlijk, wat de ander zegt. En als je dat niet begrijpt doorvragen. 

Naast de agenda is het belangrijk om de startconferentie te laten leiden door een hierin 
bedreven 'facilitator'. Uit de veranderkundige literatuur komt de competentie van 
'interventionist' als een zo niet de belangrijkste succesfactor van veranderkundige 
interventies naar voren. 
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Toen ik ergens eind 2005/begin 2006 began na te denken over een onderwerp voor mijn 
afstudeeropdracht, was mijn eerste idee het maken van een integraal herontwerp voor de 
gehele organisatie LRRE. Voordat LRRE de plek werd waar ik mijn afstudeeropdracht zou 
volbrengen was het, avondstudent zijnde, in eerste plaats al de organisatie waar ik werkte. 
Jaren van studie en ervaring als werknemer binnen de organisatie hadden geresulteerd in 
een beeld van hoe de organisatie er idealiter uit zou moeten zien. Nu alleen nag wat tijd om 
dat beeld te onderbouwen, de organisatie van mijn gelijk te overtuigen, oftewel wat in 
veranderkundig jargon heet, wat draagvlak te creeren en de implementatie kon beginnen. 
Tot mijn teleurstelling, toen, werd dit idee bij de presentatie hiervan aan de opdrachtgever, 
de directeur van LRRE, Louis Spaninks en mijn 1 e begeleider vanuit de Technische 
Universiteit Eindhoven, Jimme Keizer, door hen niet omarmd. Hen leek het veel waardevoller 
om aan te sluiten bij een al lopende verandering, de domein-aanpak, en hierop te 
reflecteren. Onderbewust had ik dat gevoel misschien oak wel, maar bewust leek het me in 
ieder geval veel moeilijker uit te voeren dan mijn oorspronkelijke idee. 
Achteraf kan ik zeggen dat het inderdaad moeilijker was, maar oak dat het waardevoller 
was, in ieder geval voor mij persoonlijk. Al lezende, observerende en schrijvende groeide 
immers mijn waardering voor 'trekken' en daarmee oak het besef dat mijn oorspronkelijke 
idee klassiek 'reizen' toebehoorde. Zo een verandering in denken (of moet het zijn doen?) 
wordt oak wel een paradigmawisseling genoemd. Een paradigmawisseling wens ik LRRE oak 
toe en hoop dat dit rapport daar een bijdrage aan kan leveren. 

"It's easier to act your way into a new way of thinking than to think your way into a 
new way of acting."12 

12 Millard Fuller. 
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Figuur 7 Tien Stappen Plan13 

13 Uit Kempen en Keizer (2006, p.14). 
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De cursief weergegeven PMC's maakten onderdeel uit van de pilot. In de rechterkolom zijn 
de domeinen weergegeven en grofweg aangegeven hoe deze zich verhouden tot de PMC's. 

Domeinen: reizen of trekken? 62 



J .lovrls 
K"egrsfer TU/e 

technische 

universiteit 

eindhoven 

Bijlage 3 Voor- en nadelen organisatiestructuur 

De organisatiestructuur van een organisatie bepaalt naast de formele gezagsrelaties onder 
meer hoe individuen tot afdelingen warden gegroepeerd en afdelingen weer tot de 
organisatie als geheel. Er zijn verschillende mogelijkheden om groepen tot afdelingen te 
groeperen, zoals: 

• Functionele groepering, werknemers met dezelfde taken en werkprocessen of met 
dezelfde kennis en vaardigheden zitten bij elkaar; 

• Divisionele groepering, alle werknemers warden gegroepeerd op grand van de 
producten van de organisatie14

; 

• Multifocus groepering, hybride of matrixstructuur, bijvoorbeeld zowel indeling naar 
functie als product; 

• Horizontale groepering, werknemers warden gegroepeerd rand kernactiviteiten, de 
end-to-end werk-, informatie- en materiaalstromen die rechtstreeks van belang zijn 
voor de klant. 

Hieronder warden de belangrijkste voor- en nadelen cq sterke en zwakke punten van de 
verschillende groeperingen weergegeven. 

Functionele groepering 
Werknemers met dezelfde taken en werkprocessen of met dezelfde kennis en vaardigheden 
zitten bii elkaar. 
Voordelen/sterke punten Nadelen/zwakke ounten 

• Schaalvoordelen binnen functionele • Trage reacties op 
afdelingen omgevi ngsveranderi ngen 

• Grondige ontwikkeling van vaardigheden • Sams te veel beslissingen overgelaten 

• Stimulerend effect op kennisontwikkeling aan de top, overbelaste hierarchie 

• Functionele doelen warden bereikt • Slechte horizontale coordinatie tussen 

• Werkt het best in kleine tot middelgrote afdelingen 
organisaties • Versnipperde productdeskundigheid 

• Werkt het best met slechts een of enkele • Weinig innovatie 
producten • Beperkt beeld van organisatiedoelen 

• Gerinqe toerekenbaarheid van resultaten 

14 Een bijzondere vorm van divisionele groeperingen is die naar gebruikers of klanten. Meestal wordt dan de structuur ingedeeld 
naar geografisch gebied. 

Domeinen: reizen of trekken? 63 



J .l~y_rls 
Kegasfer 

• Geschikt voor snelle verandering in 
instabiele omgeving 

• Leidt tot klanttevredenheid omdat 
verantwoordelijkheid voor producten en 
contactpunten duidelijk zijn 

• Sterke coordinatie tussen functies 

• Business-units kunnen zich aanpassen 
aan verschillen in producten, regio's en 
klanten 

• Hoge productdeskundigheid 

• Werkt het best in grate organisaties met 
meerdere producten 
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Elimineert schaalvoordelen in functionele 
afdelingen 
Leidt tot slechte coordinatie tussen 
productlijnen 
Elimineert diepgaande competentie en 
technische specialisatie 
Bemoeilijkt integratie en standaardisatie 
van productlijnen 
Bemoeilijkt het op verschillende 
dimensies te concurreren (bijvoorbeeld 
kwaliteit en 'customer intimacy' en lokale 
responsiviteit) 

Hvbride of matrixstructuur, biivoorbeeld zowel indelinq naar functie als product. 
Voordelen/sterke punten Nadelen/zwakke punten 

• Bereikt benodigde coordinatie om • Deelnemers soms gefrustreerd en in 
tegemoet te komen aan tweeledige eisen verwarring door dubbele gezagslijn 
vanuit de omgeving • Deelnemers hebben goede sociale 

• Flexibel gezamenlijk gebruik van human vaardigheden en uitvoerige training 
resources voor producten nodig 

• Geschikt voor complexe besluiten en • Tijdrovend; veel vergaderingen en 
frequente veranderingen in instabiele sessies om conflicten op te lessen of 
omgeving consensus te bereiken 

• Biedt mogelijkheden functionele • Werkt alleen als deelnemers de structuur 
vaardigheden en productvaardigheden te begrijpen en collegiale relaties aangaan 
ontwikkelen in plaats van verticale 

• Werkt het best in middelgrote • Vereist dubbele druk uit omgeving om 
organisaties met meerdere producten machtsevenwicht te handhaven 
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Werknemers warden gegroepeerd rand kernactiviteiten, de end-to-end werk-, informatie-
en materiaalstromen die rechtstreeks van belanq ziin voor de klant. 
Voordelen/sterke punten Nadelen/zwakke punten 

• Stimuleert flexibiliteit en snelle reactie op • Het bepalen van de kernprocessen is 
veranderingen in de behoeften bij de moeilijk en tijdrovend 
kl ant • Het vereist veranderingen qua cultuur, 

• Richt ieders aandacht op het produceren functieomschrijving, 
en leveren van waarde aan de klant managementdenken, en qua informatie-

• Elke werknemer krijgt een breder beeld en beloningssystemen 
van de organisatiedoelen • Traditionele managers kunnen gaan 

• Zorgt dat men zich richt op teamwork en steigeren als ze macht en gezag op 
samenwerking moeten geven 

• Zorgt dat werknemers zich beter voelen, • Het vereist heel wat training van 
door hen de gelegenheid te geven werknemers om effectief te werken in de 
verantwoordelijkheid te delen, besluiten omgeving van een horizontaal team 
te nemen, en verantwoordelijk te zijn • Het kan een beperking vormen voor het 
voor resultaten ontwikkelen van vaardiqheden 

Brannen: Daft (2002, p.90 t/m p.106), Goold en Campbell (2003) 
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Bijlage 4 Tijdlijn Domein-aanpak 

1-9-2004 
Kick-off PMC's 

jun-06 
Zeepkistsessie 

Presentatie Domeinen 

apr-06 

Besluit pmc's ~ domeinen 

se -04 - dec-04 

okt-04 jan-05 apr-05 

1-9-2004 
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··~05 - dec-05 

jul-05 okt-05 

mei-06 
Kick-off Domeinen 

jan-07 
Presentatie 

dec-06 Structuur Domeinen 
lnleveren Domeinplan 

+ omzetcijfers 

okt-06 
lnleveren actieplan en 

benodigde budget 

Ovemame door LR 

nov-06 
Bijeenkomst Accountmanagers -

Domeinmanagers 1 

jan-07 

jan-07 
Bijeenkomst Accountmanagers -

Domeinmanagers 2 

TU/e 

apr-07 
Nieuwsbrief April 

Presentatie Domeinen 

jun-07 
Nieuwsbrief Juni 

Terugblik Tour Des Domaines 

jul-07 okt-07 jan-08 

technische 
universiteit 
eindhoven 

1-2-2008 

sep-07 
Reorganisatie sector Projecten 

mei-07 
Tour Des Domaines 

apr-07 Start trilateraal overleg 
DM, Hoofd MVI , Hoofd P Verhuizing /inrichting Domeinkamers 
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Bijlage 5 Organisatiestructuur LRRE 
301aa5 1-12-2001 Lloyd's Register Rail Europe bv 
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ICT Enabled Rail 
PelM 
Boom 

Veiligheld 
Geo<ge 
Nagel 

* 1
11
1bh¥ 

Wi1 
11an Roij 

Lizet 
El sh of 

Lizet 
El sh of 

proiecten en integrale conultants 

Willie 
Notlen 

Richard 
Koch 

Yuri 
Post 

techrnek 

TU/e 

Jan Gert Hans Gerard Eric Lilian Michel 
Rademakef Liefting van Hiel van Rossum T euling Verhoeven v.d. Hoeven 
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Bijlage 6 Interventieoverzicht De Caluwe & Vermaak 

Dominante kleur 
Geel 

Wit 

Niveau in de organisatie 

Individu 
Personal commitment statement 
Outplacement 
Prate e-constructies 

T-Groep 
Persoonlijke groei 
Networkin 
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Grae 
Confrontatievergaderingen 
Derde-partijstrategie 
To structuur 

Zelfsturende teams 
Open-space bijeenkomsten 
Ex liciteren mentale modellen 

TU/e 

Or anisatie 

technische 
universiteit 
eindhoven 

Verbeteren kwaliteit van de arbeid 
Strategische allianties 
Cao-onderhandelin en 

Zoekconferenties 
Rituelen en mystiek 
Heili e huis·es afbreken 
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