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Abstract 

This thesis contains an analysis of the co-operation between two departments at Essent 
Netwerk B.V. The two departments, part of the same organization, have a contractor relation
ship and experience difficulties in project control. A coordination mechanism with new project 
control aspects is designed. The coordination mechanism improves the co-operation between 
the departments and is focussed on a change in the organization culture. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeerproject bij Essent Netwerk B.V. Dit rapport 
vormt niet alleen de afronding van het afstudeerproject maar tevens ook de afronding van 
mijn opleiding Technische Bedrijfskunde. Als ik terugkijk naar mijn studietijd in Eindhoven kan 
ik zeggen dat ik met heel veel plezier deze opleiding heb gevolgd en ontzettend veel geleerd 
heb. 

Terugkijkend op mijn studietijd moet ik zeggen dat ik de praktijkopdrachten veruit het 
meest interessant vond om te doen. De theoretische kennis in praktijk brengen bleek dan 
meestal nog niet zo eenvoudig te zij n. Het afstudeerproject is daarbij, vanwege de omvang 
van het project, zeker de grootste uitdaging geweest. Nu het einde van mijn studie nadert 
kijk ik alweer uit naar een nieuwe fase in mijn leven, namel ijk werken. Kortom, het einde van 
een mooie studietijd en het beg in van iets nieuws! 

Dit afstudeerproject had niet zo goed kunnen verlopen zonder de bijdrage van een aantal 
personen. Allereerst wil ik Frans van Eijnatten bedanken voor zijn kritische en deskundige 
begeleiding gedurende het gehele project. Daarnaast wil ik mijn tweede universiteits
begeleider, Hans Berends, bedanken voor zijn eveneens zeer deskundige begeleiding de 
afgelopen maanden. 

Tevens wil ik iedereen bij Essent Netwerk bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan 
mijn project. Zowel de medewerkers van de afdeling Asset Management alsook de 
medewerkers van de afdeling Infra Services van Brabant Oost hebben veel interesse en 
betrokkenheid getoond bij mijn project. In het bijzonder wil ik echter mijn bedrijfsbegeleider, 
Bas Wehman, bedanken voor zijn begeleiding en kritische blik op mijn analyses. 

Tot slot wil ik mijn vrienden, en in het bijzonder mijn vriendin, bedanken voor hun steun, 
interesse, en ontspanning de afgelopen periode. Uiteraard wil ik ook mijn familie bedanken en 
met name mijn vader en Irene, voor hun steun en de mogel ijkheden die ze me hebben 
geboden om deze studie te volgen. 

Als laatste rest mij nog u veel leesplezier te wensen. 

Edmond Vossen 
's-Hertogenbosch 
augustus 2007 
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Management samenvatting 

Inleiding 
Essent is een van de grootste energieleveranciers van Nederland. Essent is actief in de gehele 
energieketen, van de productie tot en met de verkoop van energie. Het afstudeeronderzoek 
heeft plaatsgevonden binnen de divisie Netwerk. Essent Netwerk is verantwoordelijk voor het 
energienet in een groot deel van Dost-Nederland. Netwerkbedrijven hebben te maken met 
een natuurlijk monopolie omdat klanten niet kunnen kiezen voor een specifieke netbeheerder. 
Essent Netwerk opereert vanuit haar missie om een excellente netbeheerder te zijn voor haar 
klanten, aandeelhouders, en medewerkers. 

Dit onderzoek vond plaats binnen de afdelingen Asset Management (AsM) en Infra 
Services (IS). Asset Management is verantwoordelijk voor de investeringen aan het 
energienet en heeft als taak het uitwerken van het beleid om de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het energienet te verhogen. Infra Services is verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering van het energienet en de uitvoering van werkzaamheden aan het net. De twee 
afdelingen werken samen in een interne opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie, waarbij 
sprake is van gedwongen winkelnering. Verder is de organisatie verdeeld in een zestal 
verschillende regio's, die ieder een opdrachtgever-/opdrachtnemer relatie tussen de 
afdelingen kennen. De samenwerking tussen beide afdelingen verschilt in intensiteit per 
werkstroom en grootte van de projecten. De verschillende typen werkstromen zijn : Standaard 
aansluitingen, Maatwerk aansluitingen, Reconstructies, Netuitbreidingen, Onderhoud, 
Vervangingen, Storingen, en Aanvullend werk. 

Uit risicoanalyses is gebleken dat de hoeveelheid vervangingswerkzaamheden de 
komende jaren fors toe zal nemen . Deze forse toename is noodzakelijk om een kans op 
toename van het aantal storingen in de toekomst te verkleinen. De stijging van de 
hoeveelheid vervangingsprojecten zorgen voor een verschuiving in de huidige organisatie van 
veel klantgeinitieerd werk naar meer intern in de organisatie ge'lnitieerd werk. Een ander 
relevant aspect dat een rol speelt in de opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie is dat de 
afdelingen vroeger in een en dezelfde afdeling waren georganiseerd. Die afdeling was toen 
verantwoordelijk voor het beleid alsook voor de uitvoering van werkzaamheden aan het 
energienet. 

Opdrachtbesch rijving 
De samenwerking tussen Asset Management en Infra Services wordt niet als optimaal 
ervaren. Bij de uitvoering en afronding van projecten worden vaak problemen ervaren en de 
projecten !open vertraging op. In het kader van de toekomstige ontwikkelingen is het 
belangrijk dat de samenwerking verbetert. Er komen namelijk meer intern ge'initieerde 
projecten (vanuit Asset Management), waardoor de samenwerking in de toekomst alleen nog 
maar belangrijker wordt. 

De uiteindelijke opdrachtformulering is als volgt : 
Creeer een oplossing om de samenwerking bij projecten in de opdrachtgever -
opdrachtnemerrelatie tussen de afdelingen Asset Management en Infra Services in de regio 
Brabant Dost te verbeteren en stel richtlijnen op over de toepassing van deze veranderingen 
in andere regio's. 

Om het onderzoek meer te kunnen concretiseren, is gekozen om het te richten op een 
regio, namelijk Brabant Oost. Uit de hierboven beschreven opdrachtformulering is een 
onderzoeksdoelstelling geformuleerd respectievelijk voor een analyse- en een ontwerpdeel. 

Diagnose 
Het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op samenwerking tussen de afdeling 
Infra Services en Asset Management in de opdrachtnemer - opdrachtgeverrelatie in de regio 
Brabant Dost en het op hoofdlijnen vergelijken van deze factoren met andere regio's. 
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Ontwerp 
Het ontwerpen van een mechanisme om de samenwerking tussen de afdeling Asset 
Management en Infra Services in de opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie te verbeteren voor 
de locale situatie, en proberen deze te generaliseren. 

De method es die zijn gebuikt om de onderzoeksopdrachten te verwezenlijken, zijn: 
gestructureerde interviews, observaties, en analysemodellen uit wetenschappelijke literatuur. 

Resultaten Analyse 
Essent Netwerk kent een hierarchische structuur en is ingericht volgens een sterke 
taakspecialisatie. De organisatie heeft tevens te maken met veel regelgeving en de 
afhankelijkheid van de omgeving is groot. De hoge mate van taakspecialisatie zorgt voor 
sterk geformaliseerde processen en een gecentraliseerde besluitvorming. Het streven naar 
hoge efficiency is de voornaamste reden voor de grote taakspecialisatie. 

De samenwerking tussen de afdelingen Asset Management en Infra Services kenmerkt 
zich door veel interacties en kent geen vaste volgorderelatie bij de uitvoering van taken. Uit 
het besturingmodel dat in kaart is gebracht, blijkt dat er veel besturende interfaces zijn 
tussen de afdelingen Asset Management en Infra Services. De werkstroom Vervangingen 
heeft de grootste complexiteit in de besturing van projecten. Bij vervangingsprojecten zijn de 
meeste afdelingen en teams betrokken (binnen IS) en zorgt de hierarchisch gescheiden 
structuur voor complexe afhankelijkheden. De cobrdinatie moet daardoor aansluiten op deze 
complexiteit. In de huidige situatie overschrijdt de cobrdinatie echter teveel de afdelingsgrens 
tussen IS en AsM. Met andere woo rd en, binnen de afdeling Infra Services is te weinig 
cobrdinatie over de subafdelingen en teams heen. Programma management creeert daardoor 
te veel interacties met verschillende afdelingen en teams binnen Account, Engineering & Infra 
(A&I), en Onderhoud & Storingen (O&S). De beheersing van projecten wordt daardoor echter 
alleen maar bemoeilijkt. 

In de samenwerking tussen Infra Services en Asset Management zijn de afdelingen en 
teams te weinig gewend om cobrdinatie over afdelingsgrenzen heen te laten plaatsvinden. 
Besluitvorming kan dan slechts be'lnvloed worden, maar niet afgedwongen. De slechte 
cobrdinatie door middel van het uitoefenen van invloed heeft twee oorzaken. Ten eerste is de 
cobrdinatie afhankelijk van persoonlijke competenties en ten tweede wordt de cobrdinatie 
veroorzaakt door de conventionele en afhankelijke cultuur die in de organisatie heerst. Vooral 
de tweede oorzaak speelt een grote rol. Medewerkers zijn te weinig gewend om zich buiten de 
eigen afdelingsgrenzen open, constructief en meedenkend op te stellen. 

Op basis van alle knelpunten die ge'identificeerd zijn, is een oorzaak-/gevolgschema 
gemaakt. Uit dit schema blijken de volgende strategische gevolgen: 

o Projecten lopen vaak vertraging op (met name intern ge'initieerde projecten) 
o Te veel (grote) PRAS-projecten (Projecten procuratie Asset Management) worden 

financieel negatief afgesloten 
o Projecten worden niet I te laat 'administratief' afgesloten 

De drie strategische gevolgen hebben allemaal betrekking op projectbeheersing. De 
basisoorzaken die aan deze strategische gevolgen ten grondslag liggen, zijn in Tabel A in 
aflopende volgorde van impact weergegeven. Bij de basisoorzaken zijn tevens de theoretisch 
onderwerpen weergegeven die betrekking hebben op de oorzaken. 

Uit de tabel valt te concluderen dat cultuur en cobrdinatie een grote invloed hebben op de 
samenwerking tussen de afdelingen en de projectbeheersing die daaruit volgt. In het 
onderzoeksproject is na de analyse gefocust op de eerste drie basisoorzaken, namelijk: 

o Afdelingen zijn niet gewend om vanuit de interne organisatie te opereren 
o Slechte inhoudelijke communicatie tussen Asset Management en Infra Services in 

het voortraject van intern ge'initieerde projecten 
o Tussen de teams bestaat slechte cobrdinatie over de projecten 
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Tabel A: Basisoorzaken aflopend gesorteerd naar mate van impact op de strategische gevolgen 

Basisoorzaken Theoretisch 
onderwerp 

1 Afdelingen zijn niet gewend om vanuit de interne organisatie te opereren Cultuur/klimaat, 
coi:irdinatie 

2 Slechte inhoudelijke communicatie tussen Asset Management en Infra Services in Coi:irdinatie, 
het voortraject van intern ae"initieerde projecten structuur 

3 Tussen de teams bestaat slechte coi:irdinatie over de projecten Coi:irdinatie, 
structuur 

4 Infra Services ervaart veranderina in eiaen takenoakket als vervelend Cultuur/klimaat 
5 AsM wil te strikt aan oorspronkelijke budgetten blijven vasthouden Cultuur/ klimaat, 

coi:irdinatie 
6 Geen formele afspraken tussen Asset Management en Infra Services over het Coi:irdinatie 

stellen van orioriteiten indien noodzakeliik 
7 Capaciteitsplanningen bij AE&I warden niet gemaakt door veel kort-cycluswerk Coi:irdinatie 

vanuit klanten 
8 Rapportages zijn voornamelijk financieel ipv ook over technische voortgang Coi:irdinatie 

(aantallen) 
9 Prestaties Infra Services over t ijdig opleveren van PRAS (procuratie Asset Coi:irdinatie 

Manaaement) en PRIS (procuratie Infra Services) oroiecten niet inzichteliik 
10 Geen concrete orocesstaooen / afsoraken vastaelead bii financiele afwiikina > 10% Coi:ird inatie 

Om de eerste drie basisoorzaken (voor een deel) weg te nemen, is een coordinatie
mechanisme ontworpen. Dit coordinatiemechanisme heeft tot doel de samenwerking tussen 
de twee afdelingen te verbeteren en de impact op de strateg ische gevolgen te verkleinen. De 
cultuurinvloeden zijn meegenomen tijdens de ontwerpfase van dit onderzoek. Echter, doordat 
cultuurveranderingen zeer traag verlopen, is dit niet als belangrijkste onderwerp 
meegenomen. Tevens is gekozen om specifiek voor vervangingsprojecten een nieuw 
coordinatiemechanisme te ontwerpen. Uit de analyse blijkt dat vervangingsprojecten het 
moeilijkst te beheersen zijn en door op een type project te focussen is het ontwerp zo 
concreet mogelijk ingevuld. 

Ontwerp coordinatiemechanisme 
In de opdrachtformulering is aangegeven dat de organisatiestructuur als gegeven wordt 
beschouwd. Binnen IS loopt echter een onderzoek over het verbeteren van het interne proces 
van AE&I. Uit dit onderzoek komt ook een verandering van de organisatiestructuur naar 
voren. Het ontwerp is gemaakt zodat het aansluit op deze verandering. Het ontwerp van het 
coordinatiemechanisme wordt zelfs versterkt door de structuurverandering. Allereerst zal de 
organisatiestructuur-verandering kort worden beschreven inclusief de impact d ie dat heeft op 
de samenwerking en aansturing van de projecten. Vervolgens zal op de samenwerking met 
Asset Management worden ingegaan. 

De organisatiestructuur van AE&I verandert van een puur functioneel ingerichte 
organisatie naar een evenwichtige matrixstructuur. Projectleiders worden verantwoordelijk 
voor de operationele aansturing van de teams. De teammanagers blijven naast hun 
verantwoordelijkheid over de expertise en ontwikkeling van de medewerkers in een team, 
verantwoordelijk voor het verdelen van de medewerkers over de verschillende projecten. Het 
toewijzen van mensen en middelen v indt echter plaats in overleg met de projectleiders. De 
projectleider is in een matrixstructuur in staat om het overzicht te behouden over de 
projecten, en heeft tevens dus de middelen om te sturen op die projectbeheersing. 

De samenwerking tussen Infra Services en Asset Management bij vervangingsprojecten is 
in Figuur A weergegeven door middel van een communicatiestructuur. In deze figuur valt 
direct op dat in deze situatie de hoeveelheid interfaces tussen Infra Services en Asset 
Management beperkt blijft tot een relatie, namelijk relatie 3; tussen programma management 
en de projectleider. 
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Figuur A: Communicatiestructuur in de gewenste werkwijze 

Essent Netwerk B. V. 

Vervangingsprojecten worden door programma management in opdracht gegeven aan de 
desbetreffende projectleider. De projectleider vormt dus het centrale aanspreekpunt vanaf het 
moment dat projecten in opdracht zijn genomen. Het voordeel van deze communicatie
structuur is dat de informatie sneller en nauwkeuriger wordt doorgegeven. De projectleider 
bepaalt voorafgaand aan het jaar (in overleg met de afdelingsmanagers) of een bepaald type 
vervangingsproject (is een verzameling van locaties van een bepaald type vervangings
project) door 0&5 wordt uitgevoerd of extern in opdracht wordt gegeven. Het heeft altijd de 
voorkeur om 0&5 vervangingsprojecten uit te laten voeren (mede vanwege expertisebehoud). 
De projectleider heeft, afgezien van 0&5, de formele macht om de teams aan te sturen. Het 
voordeel van deze situatie is dat de regiomanagers in het geval van conflicten moet sturen op 
de samenwerking tussen AE&I en 0&5 en niet dat programma management nog als 
betrokken partij daartussen zit, zoals dat in de huidige situatie gebeurt. 

Aan het begin van ieder jaar worden normafspraken gemaakt over elk type vervangings
project. Het afspreken van de normen is voor vervangingsprojecten het belangrijkste moment 
in de samenwerking tussen Asset Management en Infra Services. De normafspraken worden 
gemaakt in onderling overleg en hebben betrekking op de aspecten geld, tijd, en kwaliteit. 
Kwaliteit heeft betrekking op de eisen die aan het op te leveren werk worden gesteld. Geld 
heeft betrekking op wat het totale project naar schatting mag kosten. Als laatste, tijd, 
betekent dat wordt afgesproken wanneer projecten opgeleverd word en. In de gewenste 
werkwijze worden vervangingsprojecten net als in de huidige situatie individueel per locatie 
benoemd. De projectleider verdeelt voorafgaand aan het jaar de benoemde locaties in 
kwartalen waarin ze uitgevoerd gaan warden. Deze clustering van de locaties maakt de 
beheersing van de projecten overzichtelijk. De projectbeheersing wordt gedaan door per 
benoemde locatie de voortgang weer te geven in vier verschillende mijlpalen, namelijk : 
projectvoorbereiding niet afgerond, projectvoorbereiding afgerond, realisatie afgerond, 
projectafsluiting afgerond. Het weergeven van de voortgang aan de hand van deze mijlpalen 
maakt de beheersing van de projectvoortgang veel overzichtelijker. Deze weergave wordt 
door de projectleider gebruikt om rapportages te maken en vormt de basis voor de 
terugkoppeling naar Asset Management. 

Maandelijks wordt de voortgang van de vervangingsprojecten, net als in de huidige 
situatie, teruggekoppeld naar Asset Management. Deze terugkoppeling gebeurt aan de hand 
van de afgesproken normen. Indien de projectprestaties significant afwijken van de 
afgesproken normen, moet de projectleider aangeven wat de reden is en of het opgelost kan 
warden door intern bij te sturen of dat normafspraken bijgesteld moeten warden. 
Communicatie over het wijzigen van normen vindt eveneens in onderling overleg tussen 
programma management en projectleider plaats. Beide partijen hebben daarbij invloed op de 
besluitvorming. Dit type coordinatie vereist dat beide partijen zich constructief en mee
denkend ten opzichte van elkaar opstellen. Deze opstelling van de medewerkers ten opzichte 
van elkaar heeft zoals gezegd te maken met de cultuur in de organisatie. Medewerkers 
moeten de verantwoordelijkheid nemen om normafspraken na te komen en daar ook op 
aangesproken kunnen warden, dus ook door medewerkers van een andere afdeling of team. 
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Deze ontwikkeling in de opstelling van de medewerkers ten opzichte van elkaar en het nemen 
van eigen verantwoordelijkheden moet bewust gestuurd worden door het management, op 
het niveau van de teammanagers alsook van de directie. Het management heeft namelijk een 
bepalende, sturende, rol in cultuurveranderingen. 

Conclusies 
In Tabel B zijn de verbeteringen van het ontwerp ten opzichte van de huidige situatie op 
hoofdlijnen vergeleken. 

Tabel B: Vergelijking tussen huidige situatie en ontwerp 
Huidige situatie Ontwero 

1 Veel interfaces over de afdelingsgrens tussen IS en Slechts twee interfaces over de afdelingsgrens 
AsM · inefficient tussen IS en AsM · efficienter 

2 Slechte projectafspraken ; afspraken worden niet Concrete projectafspraken; projectafspraken 
als wederziidse afspraak beschouwd worden als doel gezien 

3 Geen of slechts beperkte projectbeheersing Projectbeheersing zeer goed mogelijk 
mooeliik 

4 Onoverzichtelijke voortgang van projecten Overzichtelijke voortgangsrapportage mogelijk; 
qeelt inzicht in bottlenecks 

5 Medewerkers zijn gericht op resultaat van eigen Medewerkers zijn weer bewust van lange termijn 
afdeling; bedrijfs- f lange termijnbelang is soms en bedrijfsbelangen; wordt concreter op gestuurd 
onderbelicht 

Het eerste punt uit Tabel B geeft aan dat de besturingsstructuur veel eenvoudiger wordt. Dit 
voordeel moet overigens in combinatie met punt 3 worden beschouwd. Het ontwerp maakt 
betere projectbeheersing mogelijk doordat binnen de afdeling AE&I projectleiders de 
verantwoordelijkheid over de projecten krijgen. Projectleiders hebben namel ijk als primaire 
taak het beheersen van projecten, in tegenstelling tot de functionele managers die nooit het 
overzicht kunnen bewaren over de vele projecten. Doordat de projectverantwoordelijkheid bij 
de projectleider komt te liggen, moet de sturing verdwijnen, die over de afdelingsgrens 
tussen IS en AsM op dit moment plaatsvindt. Dat zorgt dus voor minder interfaces tussen IS 
en AsM en wordt de besturing vereenvoudigd. Punt 2 en 4 uit Tabel B zijn verbeteringen die 
voortkomen uit concrete voorstellen om de projectbeheersing makkel ijker en inzichtelijker te 
maken. Punt 2 heeft ove rigens ook te maken met de cultuurverandering die in het ontwerp is 
voorgesteld. Punt 5 heeft volledig betrekking op de cultuurverandering. De cultuurverandering 
moet bewerkstelligen dat coordinatie door middel van invloed beter in de organisatie 
geaccepteerd wordt. 

Geconcludeerd kan worden dat het ontworpen coordinatiemechan isme in combinatie met 
de structuurverandering de drie eerste basisoorzaken uit Tabel A voor het grootste deel 
wegnemen. De strategische gevolgen zullen daardoor voor een groot deel afnemen. Het 
ontwerp is echter alleen gericht op vervangingsprojecten waardoor het slechts een beperkte 
invloed heeft op de verbetering van de samenwerking tussen Infra Services en Asset 
Management in de regio Brabant Oost. De cultuurverandering heeft echter wel invloed op de 
totale samenwerking tussen Asset Management en Infra Services, echter zijn veranderingen 
zeals gezegd niet op korte termijn merkbaar. Uit terugkoppeling naar andere regio's bleek dat 
het ontwerp voor het grootste deel ook toepasbaar is in andere reg io's. Ten slotte kan dus 
geconcludeerd worden dat slechts ten aanzien van de samenwerking bij vervangingsprojecten 
aan de opdrachtformulering van dit onderzoek is voldaan. 
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Inleiding 

Het afstudeeronderzoek gaat in op de samenwerking tussen twee afdelingen binnen Essent 
Netwerk. Deze afdelingen bevinden zich in een soort opdracht gever - opdrachtnemerrelatie. 
In deze relatie worden er moeilijkheden ervaren in de beheersing van projecten. Het 
afstudeeronderzoek is in hoofdlijnen opgebouwd uit twee delen . Het eerste deel gaat over het 
analyseren van de factoren die van invloed zijn op de samenwerking. Het tweede deel is 
gericht op het ontwerpen van een verbetering van de hu idige situatie. 

De opbouw van het rapport is als volgt: in het eerste hoofdstuk staat de context van het 
onderzoeksproject beschreven. De context beschrijft het bedrijf, het proces, en ont
wikkelingen aan het energienet. Hoofdstuk 2 gaat in op de probleembeschrijving en 
opdrachtformulering. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de theoretische 
achtergrond van het onderzoek. Hierin staat een aantal theoretische concepten beschreven en 
toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeks- en ontwerpmethode uitgewerkt. Hoofdstuk 
5 gaat in op de resultaten uit de analyse van het onderzoek en wordt een diagnose gesteld. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een herontwerp van de samenwerking tussen Infra Services 
en Asset Management bij vervangingsprojecten beschreven. In hoofdstuk 7 worden 
uiteindelijk de conclusies beschreven en wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Tot slot 
wordt het rapport afgesloten met een discussie en een persoonlijke reflectie op het 
afstudeeronderzoek. 
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1. Context 

Dit hoofdstuk beschrijft in het kort het bedrijf en gaat in op het proces in de samenwerking 
tussen Asset Management en Infra Services. Tot slot worden huidige ontwikkelingen ten 
aanzien van het energienet beschreven. 

1.1 Bedrijfsbeschrijving 

Figuur 1: Elektriciteit en gas dekkingsgebieden van Essent Netwerk. Bron: website DTe 

haar energieleverancier kiezen, maar kan niet kiezen voor een specifiek netwerkbedrijf, 
aangezien dit laatste afhankelijk is van het gebied waarbinnen de klant zich bevindt. In 
Nederland hebben de netwerkbedrijven een natuurlijk monopolie en worden ze gecontroleerd 
door een toezichthouder, de DTe, een onderdeel van de NMa. De DTe heeft o.a. als taak het 
controleren dat de netwerkbedrijven de regelgeving naleven. 

Essent Netwerk, waarbinnen het afstudeeronderzoek plaatsvindt, opereert vanuit haar 
missie dat ze een excellente netbeheerder voor haar klanten, aandeelhouders, en 
medewerkers wil zijn. Hierbij staan het betrouwbare en veilige elektriciteitsnet en gasnet 
centraal. Essent Netwerk is georganiseerd in tien afdelingen, waarvan drie in de 
lijnorganisatie en zeven stafafdelingen, zie Figuur 2. 

1 Bron: http :(/www.essent.nl/essent/corporate/essentcoroorate/ financieel/kerncijfers.html, 7 maart 2007 
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•~t 
Management 

Essen! NetwerX BV 

Information 
Management 

Juridisdle en 
·· ··· Algemene Zaker, 

Custome1 
Relations 

Figuur 2: Organogram Essent Netwerk BV 

Bij het Essent Netwerk B.V. zijn ongeveer 4000 mensen werkzaam (ruim 600 externe), 
waaronder ongeveer 2.500 mensen bij Infra Services en ongeveer 120 mensen bij Asset 
Management. Het onderzoek richt zich op deze laatstgenoemde afdelingen. Deze afdelingen 
zijn zowel functioneel als geografisch georganiseerd, zie Figuur 3 en Figuur 4. 

lnkOOJ: & 
Logistie~ 

Asset lnfocmation 
Centre ""°' Management 

etdeel Groninge 

Asset Management 

ProjectenAsset 
MiW'lagement 

Netdeel Zwolle NetdeelWeert 

Figuur 3: Organogram afdeling Essent Netwerk BV, afdeling Asset Management 
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Regio LimbUfll 

Onderhol.I( & 
Storinger 

& OrenthE 
Regio Overijsse 

Figuur 4: Organogram afdeling Essent Netwerk BV, afdeling Infra Services 

Regio Frieslanc 

De afdeling Asset Management is verantwoordelijk voor de investeringen in het 
energienet. Haar taak is het uitwerken van het beleid om de doelstellingen, het verhogen van 
de betrouwbaarheid en veiligheid van de energie-infrastructuur, te verwezenlijken . De 
afdeling Infra Services heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de 
werkzaamheden aan het energienet. Hierdoor werken de afdelingen Asset Management en 
Infra Services samen in een soort opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie, deze kenmerkt zich 
echter door gedwongen winkelnering, beide partijen hebben geen keuzevrijheid met wie ze 
samenwerken. De samenwerking tussen beide afdelingen verschilt in intensiteit afhankelijk 
van het type en kosten van de werkzaamheden. Echter geldt voor alle typen opdrachten dat 
de afdeling AsM, de afdeling IS betaalt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het 
energienet. Deze verrekening is slechts boekhoudkundig, waardoor niet daadwerkelijk omzet 
gecreeerd wordt. 
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1.2 Procesbeschrijving 

In deze paragraaf wordt het proces in de opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie tussen de 
afdelingen Asset Management en Infra Services beschreven. De beschrijving is gebaseerd op 
het proces zoals het in de regio Brabant Oost is ingericht. 

De werkzaamheden aan het energienet zijn onderverdeeld in acht verschillende typen 
werkstromen, namelijk: standaard aansluitingen, maatwerkaansluitingen, netuitbreidingen, 
onderhoud, reconstructies, aanvullend werk, storingen, en vervangingen. Voor elk van de 
verschillende typen opdrachten zijn verschillende afdelingen en externe partijen in het proces 
betrokken. Tabel 1 geeft een overzicht van welke partijen bij elk type werkstroom betrokken 
zijn. 

Tabel 1: Betrokken partijen / afdelingen (incl. externe partijen) per werkstroom 

Type werkstroom In het proces betrokken afdelingen en externe partijen 
Standaard aansluitingen (tot 80 Klant (particulier), Strategie Realisatie, Aansluitingen, en aannemers 
amoere) 
Maatwerk aansluitingen Klant (particulier / zakelijk), Strategie Realisatie, AE&I, Aannemers2, en 

Strateaie Ontwikkelinq3 

Reconstructies Klant (gemeentes I provincies I projectontwikkelaars), Strategie 
Realisatie AE&I Aannemers Strategie Ontwikkeling 

Netuitbreidinaen Klant" Strategie Ontwikkeling Strategie Realisatie AE&I Aannemers 
Onderhoud Strateqie Ontwikkelinq Strateqie Realisatie Onderhoud & Storingen 
Vervanainaen Strateqie Ontwikkelinq Strateqie Realisatie AE&I Onderhoud & Storinqen 
Storinaen Strateaie Realisatie, Onderhoud & Storinqen 
Aanvullend werk Strateaie Realisatie AE&I Onderhoud & Storingen 

De afdeling AsM geeft aan de hand van een jaarplan aan wat naar verwachting de 
hoeveelheid werk voor het aankomende jaar zal zijn. Dit jaarplan wordt op basis van 
voortschrijdend inzicht gedurende het voorafgaande jaar aangepast en in december definitief, 
in een principe-overeenkomst, bij IS in opdracht gegeven. Het jaarplan wordt opgemaakt aan 
de hand van projecten van welke bekend zijn dat die uitgevoerd gaan worden (door 
langlopende voorbereidingstrajecten) en schattingen van de hoeveelheid opdrachten die door 
klanten geplaatst gaan worden. In het jaarplan staan specifieke projecten, schattingen van de 
aantallen klantopdrachten, en schattingen van de kosten vermeld. Voor de schattingen van de 
klantopdrachten (in kosten uitgedrukt) geeft AsM jaaropdrachten uit aan IS. Deze 
opdrachtverstrekking wordt gedaan aan de hand van een SLA ('service level agreement') voor 
een heel jaar. Terwijl specifieke projecten afzonderlijk in opdracht worden gegeven aan IS 
door middel van afzonderlijke SLA's. 

In het proces is ten behoeve van de samenwerking een onderscheid gemaakt tussen de 
PRIS- en PRAS-werkstroom. Voor werkzaamheden die verlopen via de PRIS-werkstroom blijft 
de samenwerking tussen de afdelingen AsM en IS beperkt tot het geven van de jaaropdracht, 
financiele afwikkeling na afloop, en steekproefsgewijs controle op de afsluiting van de 
projecten. De PRIS-projecten worden door AsM gevolgd op basis van aantallen in relatie tot 
de verwachtingen uit het jaarprogramma op maandbasis. Bij projecten die verlopen via de 
PRAS-werkstroom is er sprake van intensievere samenwerking tussen de afdelingen IS en 
AsM, omdat dan op projectniveau opdrachten worden verstrekt. De specifieke taken die bij elk 
project van toepassing zijn en de afdeling die de desbetreffende taak dient uit te voeren, zijn 
weergegeven in Tabel 2. Voor Infra Services betekent het afsluiten van projecten door Asset 
Management het creeren van boekhoudkundige omzet. Afsluiting van PRAS-project vindt 
plaats door het veranderen van de status in ACOP ('Acceptatie Opdrachtgever'). 

2 Aannemers zijn in het proces betrokken als er graafwerkzaamheden (kabels en leidingen leggen) bij het 
project uitgevoerd moeten worden. 
3 Strategie Ontwikkeling is in het proces betrokken afhankelijk van de grootte (financieel) van de opdracht. 
4 Klant is betrokken in het proces als de netuitbreiding een direct gevolg is van het aansluiten van een (grote) 
klant. 
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Tabel 2: Specifieke taken in het proces; onafhankelijk van het type opdracht 

Fase Specifieke taak Uitvoerende 
afdelina 

Voorbereiding In behandeling nemen van klant aanvraag en offerte afaeven5 Infra Services 
Projectmap wordt aangemaakt, incl. alle administratieve Infra Services 
handelinaen 
Enaineerina van oodracht eventueel incl. caoaciteitstoets Infra Services 
Eventueel oostellen van een investerinasvoorstel Asset Manaaement 
Controle oroiectmao Asset Manaaement 
Vriiaeven budaet ( aebruikersstatus BUDG) Asset Manaaement 
Werkzaamheden (voor uitvoering) in opdracht geven Asset Management 
(aftekenen van formulier ZPS4 / 'oodracht asset manaaement') 

Uitvoering Daadwerkelijk detailplanning / uitvoering van de Infra Services 
werkzaamheden aan het energienet 
Technische en financiele voortqanqscontrole Asset Manaqement 

Afsluiting Opstellen nacalculatie inclusief verklaring van afwijking ten Infra Services 
oozichte van voorcalculatie 
Biiwerken data in informatie svstemen Infra Services 
Evaluatie projectmap (o.a. evaluatie van nacalculatie en Asset Management 
verklarinq afwiikinq t.o.v. voorcalculatie) 
Afsluiten oroiect ( qebruikersstatus ACOP) Asset Manaqement 
Diaitale oroiectmao verolaatsen naar (diaitaal) archief Infra Services 

Afhankelijk van het type werkstroom worden de projecten door verschillende partijen 
ge·initieerd. Vervangingen, netuitbreidingen (als deze niet het gevolg zijn van het aansluiten 
van een grote klant), onderhoud, en aanvullend werk worden ge'initieerd door Asset 
Management. De overige typen opdrachten worden ge·initieerd vanuit klanten (zowel 
particulieren, bedrijven, overheidsinstanties, alsook projectontwikkelaars). Klanten komen in 
contact met Essent Netwerk via verschillende ingangen, zoals: www.aansluitingen.nl, het 'call 
centre' (afdel ing Customer Relations), of via direct contact met een monteur. Alie klanten 
worden afhankelijk van de grootte van de betreffende aansluiting doorgestuurd naar de 
verantwoordelijke afdeling. Klanten met aansluitingen onder de 80 ampere voor elektriciteit 
en onder G25 voor gas worden doorverwezen naar de afdeling aansluitingen. Alie overige 
klanten worden doorgestuurd naar een Account Engineer (AE&I, account en ondersteunings
team) die vervolgens de aanvraag van de klant in behandeling neemt. Overheidsinstanties 
(provincies en gemeenten) hebben vaak direct contact met een netontwerper (AE&I, 
engineeringsteam), omdat het vaak grote en lang lopende projecten betreft waarbij specifieke 
kennis van het net vanaf het begin noodzakelijk is. 

De afdeling AsM heeft de verantwoordelijkheid voor het volgen van de voortgang van het 
werk ten opzichte van het jaarplan dat aan het begin van het jaar bij IS in opdracht is 
gegeven. Het volgen van de voortgang betreft voornamelijk het monitoren van de 
gerealiseerde financiele voortgang ten opzichte van het jaarplan. Voor het volgen en mogelijk 
bijsturen van die voortgang v inden er twee verschillende reguliere overleggen plaats tussen 
de afdeling IS en AsM, namelijk het maandelijkse vooroverleg en het maandelijkse 
voortgangsoverleg. De voor-overleggen bestaan uit drie overleggen, namelijk tussen 
programma management (programma manager en betreffende contract engineer) en 
respectievelijk AE&I, aansluitingen, en O&S. Bij het voortgangsoverleg zijn aanwezig : 
programma manager (AsM), netdeelmanager (AsM), regiomanager (IS), regiocontroller Bra
bant Oost (Finance & Control). Naast het volgen van de voortgang ten aanzien van het totale 
jaarplan (per werkstroom) hebben deze overleggen het doel de voortgang van grote (PRAS-) 
projecten individueel te monitoren en beheersen. De voortgangscontrole van projecten betreft 
zowel financiele alsook technische voortgang. Bij de verschillende overleggen wordt gebruik 
gemaakt van rapportages die vooraf gemaakt worden. De betreffende afdeling van IS zorgt 
voor de technische voortgangsrapportage en de financiele voortgangsrapportage wordt uit het 
informatie systeem gehaald (SAP BW). Tijdens het overleg worden problemen met betrekking 
tot de voortgang van projecten besproken en worden eventueel actiepunten afgesproken. 

5 Alleen van toepassing als een klant een aanvraag doet. 
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1.3 Ontwikkelingen ten aanzien van de energienetten 

In de jaren zeventig zijn in Nederland veel energienetten aangelegd en tot op heden zijn de 
energienetten voornamelijk uitgebreid. De verwachting, die enigszins al merkbaar is, is dat in 
de toekomst de netwerkbedrijven ten opzichte van vroeger minder bezig zullen zijn met de 
aanleg van nieuwe netten en meer zullen moeten optreden als beheerder van de netten. Dit 
wordt enerzijds veroorzaakt door de leeftijd van een groot deel van de netten en anderzijds 
doordat de uitbreiding van de netten procentueel afneemt. Deze ontwikkeling zorgt voor een 
verschuiving van de aandacht in het interne proces. De verhouding tussen klantgedreven 
werkzaamheden en intern in de organisatie ge"initieerde werkzaamheden verschuift meer in de 
r ichting van het tweede type werk. Dit heeft vervolgens consequenties voor de manier waarop 
de werkzaamheden in het proces beheerst moeten worden. 
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2. Opdrachtbeschrijving 

In de eerste maand van het afstudeerproject is de onderstaande opdracht definitief 
geformuleerd. In paragraaf 2.1 is de context van de opdracht omschreven. Vervolgens is in 
paragraaf 2.2 en 2.3 respectievelijk de onderzoeksopdracht concreet geformuleerd en het 
doel van het onderzoek beschreven. 

2.1 Probleemdefinitie 
De afdeling Asset Management is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid om de 
doelstellingen van Essent Netwerk met betrekking tot de energie-infrastructuren te 
verwezenlijken. Deze doelstellingen zijn onder andere het verhogen van de betrouwbaarheid 
en veiligheid van het elektriciteitsnet en gasnet door middel van het maken van juiste 
investerings- en exploitatiebeslissingen. Investeringen in het netwerk (bijvoorbeeld ten 
behoeve van capaciteitsuitbreiding) worden bepaald door de afdeling Asset Management. De 
uitvoerende werkzaamheden aan het netwerk worden vervolgens uitbesteed aan de afdeling 
Infra Services. Hierdoor ontstaat er een opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie tussen de 
afdelingen Asset Management en Infra Services. 

In het verleden lag de verantwoordelijkheid voor het bepalen van het beleid over de 
energie-infrastructuur alsook de uitvoering van de werkzaamheden aan het netwerk in 
handen van een afdeling. Deze was echter opgeknipt in veel kleine regio's, vanwege de 
onafhankelijkheid van de regio's. Na verschillende fusies en overnames van provinciale en 
gemeentelijke energiebedrijven zijn deze taken dus opgesplitst in twee verschillende 
afdelingen, waarbij wel een zestal6 verschillende regio 's zijn onderscheidden. 

De afdeling Asset Management gebruikt data over de netcomponenten om risico- en 
capaciteitsberekeningen te kunnen maken en op basis daarvan worden vervolgens 
invester ingsbeslissingen en prioriteringen gemaakt. Het blijkt echter dat de datakwaliteit, over 
de netcomponenten alsook over de geografische ligg ing van kabels en le idingen, te wensen 
overlaat. Een ander aspect dat Asset Management als probleem ervaart is de onvoldoende 
beheersbaarheid van de projecten in de opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie. Zowel de 
doorlooptijd alsook de uiteindelijke kosten van de projecten overschrijden vaak de vooraf 
gemaakte afspraken. 

In bredere zin is de samenwerking tussen beide afdelingen niet optimaal in termen van 
afronding I uitvoering van werkzaamheden in de opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie. Het 
volledig en correct invoeren van data in informatiesystemen is daarbij een concreet resultaat 
van de samenwerking tussen de afdelingen. Het vermoeden is tevens dat de samenwerking in 
de opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie tussen Asset Management en Infra Services niet 
volledig uniform verloopt over de verschillende regio 's (netdelen), terwijl het proces wel 
hetzelfde is ingericht. 

2.2 Opdrachtformulering 

De samenwerking tussen de afdelingen Asset Management en Infra Service is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de hoeveelheid vrijheid die de opdrachtnemer (Infra Services) 
krijgt en ervaart van de opdrachtgever (Asset Management). Deze vrijheid betreft ver
schillende aspecten, waaronder de scheiding van type projecten die Infra Services wel of niet 
zelfstandig voorbereidt en uitvoert, de mate van standaardisatie van werkzaamheden en de te 
gebruiken netcomponenten, en keuzevrijheid bij de uitvoering van projecten. De afstudeer
opdracht kan als volgt worden geformuleerd: 

Creeer een oplossing om de samenwerking bij projecten in de opdrachtgever -
opdrachtnemerrelatie tussen de afdelingen Asset Management en Infra Services in de regio 
Brabant Dost te verbeteren en stel richtlijnen op over de toepassing van deze veranderingen 
in de andere regio 's. 

6 Zes regio 's binnen de afdeling IS, echter zijn er vijf netdelen binnen de afdeling AsM . 
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2.3 Doe/ van het afstudeeronderzoek 

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van de samenwerking tussen de afdelingen in 
de opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie in Brabant Oost, zodat beide afdelingen voldoende 
speelruimte krijgen en ervaren om hun taken uit te voeren en hun doelen te bereiken. Het is 
tevens het doel om voor de andere regio's richting te geven aan het verbeteren van de 
samenwerking tussen Infra Services en Asset Management. De onderzoeksdoelstelling kan als 
volgt geformuleerd worden in een diagnose- en een ontwerpdeel: 

Diagnose: Het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de samenwerking 
tussen de afdeling Infra Services en Asset Management in de opdrachtnemer -
opdrachtgeverrelatie in de regio Brabant Oost en het op hoofdlijnen vergelijken 
van deze factoren met de andere regio's. 

Ontwerp: Het ontwerpen van een mechanisme om de samenwerking tussen de afdeling 
Asset Management en Infra Services in de opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie 
te verbeteren voor de locale situatie, en proberen deze te generaliseren. 
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3. Theoretisch kader 

Het afstudeeronderzoek is gericht op de relatie tussen twee afdelingen binnen een organisatie 
die afhankelijk zijn van elkaar. De organisatiestructuur en daarmee de splitsing in 
verantwoordelijkheden over de twee verschillende afdelingen is als randvoorwaarden 
beschouwd bij dit onderzoek. Om de samenwerking in kaart te kunnen brengen, is het echter 
van belang de huidige structuur te analyseren en tevens de communicatie en coordinatie 
tussen beide afdelingen in kaart te brengen. In dit hoofdstuk staan de onderwerpen, -
structuur, coordinatie, leiderschap, en cultuur I klimaat- beschreven vanuit het theoretische 
kader. Verschillende aspecten van deze onderwerpen zijn beschreven en vervolgens in het 
hoofdstuk resultaten gebruikt om de organisatie te karakteriseren en de analyse te funderen. 

3.1 Structuur 

Organisaties vertonen zowel overeenkomsten alsook verschillen. De configuratietheorie 
(Mintzberg, 1983) onderscheidt zes verschillende typen organisaties op basis van verschillen 
in specifieke eigenschappen van een organisatie. De verschillende configuraties inclusief de 
specifieke eigenschappen zijn als volgt: 

1. Ondernemersorganisatie. Dit type organ isatie is jong en vaak klein. Binnen deze 
organisaties zijn er weinig procedures en regels, omdat ze vanuit de top van de 
organisatie (sterk gecentraliseerd) worden bestuurd . De kracht van deze organisatie is 
de slagvaardigheid en het vermogen om zich snel aan te passen aan veranderingen in 
de omgeving. Overige eigenschappen zijn: weinig differentiatie, weinig standaar
disatie, en eenvoudig primair proces; 

2. Machineorganisatie. Dit type organisatie is meestal oud en groot. De organisatie 
streeft naar hoge efficiency bij het uitvoeren van haar taken. De organisatie is sterk 
bestuurlijk gecentraliseerd en heeft een mechan istische structuur. Overige eigen
schappen zijn : eenvoudig routinewerk, veel regelgeving, opereert in een stabiele 
omgeving, en kent een sterke taakspecialisatie; 

3. Professionele organisatie. In dit type organisatie ligt het zwaartepunt in de 
operationele kern, omdat het primaire proces wordt uitgevoerd door hoogopgeleide, 
autonoom werkende professionals. Naast de sterke operationele kern hebben deze 
organisaties vaak een sterk ontwikkelde ondersteunende staf. Overige eigenschappen 
zijn : complex en niet-routinematig primair proces, en opereert in een stabiele maar 
complexe omgeving; 

4. Gediversifieerde organisatie. Dit type organisatie is meestal georganiseerd in semi
autonome business units of productdivisies. Het management van de business units is 
het zwaartepunt in de organisatie en maakt afspraken met de concerntop over de te 
realiseren resultaten. Overige eigenschappen zijn: oud en groot, een heterogeen 
primair proces, en opereert vaak in een heterogene dynamische omgeving; 

5. Innovatieve organisatie. Dit type organisatie is vaak jong en relatief klein. De 
specialisten werken continu samen in verschillende overleggroepen en projectteams 
om innovatief te zijn en te kunnen reageren op de sterk dynamische omgeving. Het 
primaire proces is niet- routinematig en kenmerkt zich door weinig regels en proce
dures. De organisatieleden zijn gemotiveerd en krijgen veel trainingen en opleid ingen. 
Overige kenmerken zijn een relatief lage efficiency en lage effectiviteit, en het 
primaire proces is complex en dynamisch; 

6. Missionaire organisatie. Dit type organisatie kent een sterke gedrevenheid voor haar 
missie en heeft vaak een eenvoudig primair proces. De omgeving van dit type 
organisaties is meestal stabiel en soms ook vijandig; 

Deze verschillende typen van organisaties komen niet in een zuivere vorm voor, maar 
meestal als hybriden, oftewel een mengvorm van twee of meer configuraties. 

Naast organisatietyperingen kan ook de structuur van de organisatie getypeerd worden. 
Veel organisaties zijn hierarchisch georganiseerd naar functie, product, of locatie. In een 
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functionele hierarchische structuur kan echter moeilijk omgegaan worden met horizontale 
coordinatie (coordinatie over verschillende afdelingen). Om de horizontale coordinatie te 
versnellen en te verbeteren, moet de besluitvorming binnen organisaties worden gede
centraliseerd (Kolodny, 1979). Het nemen van besluiten en het coordineren van specifieke 
taken wordt dan neergelegd bij zogenaamde projectleiders. Het bewaken van kosten, 
tijdigheid, kwaliteit, en de coordinatie zijn de belangrijkste zaken voor projectleiders. 
Projectleiders zijn in tegenstelling tot functionele managers beter in staat taken te 
coordineren omdat ze niet primair gefocust zijn op de functionele expertise van de 
medewerkers. Doordat projectleiders een beter inzicht hebben in de projecten, zijn ze ook 
beter instaat om besluiten te nemen, oftewel decentrale besluitvorming. Projectleiders en 
functionele managers werken binnen organisaties samen in een zogenaamde matrixstructuur. 
Van Aken (2000) typeert een dergelijke matrix als een dynamische matrix. De matrix is 
dynamisch omdat na afloop van projecten medewerkers weer aan andere projecten worden 
toegewezen. Een matrixorganisatie kan gedefinieerd worden als een roosterachtige 
organisatiestructuur waardoor de organisatie in staat is zich te richten op verschillende 
bedrijfsaspecten door gebruik te maken van verschillende leidinggevende structuren (Sy & 
D'Annunzio, 2005). Een gebruikelijke matrix bestaat uit twee bedrijfsdimensies, bijvoorbeeld: 
een functie - product matrix of een locatie - product matrix. Matrices met drie of vier 
dimensies komen ook voor, echter zijn deze veel complexer dan een matrix met twee 
dimensies. Sy & D'Annunzio (2005) definieren drie veel toegepaste vormen van matrix
structuren (met twee dimensies), namelijk: functionele matrix, evenwichtige matrix, en de 
projectmatrix. In Tabel 3 zijn de verschillende eigenschappen van elke matrixvorm 
weergegeven. 

Tabel 3: De eigenschappen van drie verschillende vormen van matrixstructuren (Sy & D'Annunzio, 
2005) 

Functionele matrix Evenwichtiae matrix Proiectmatrix 
Medewerkers blijven dee! Klassieke model zoals de matrix Medewerkers verplaatsen tussen 
uitmaken van een functionele bekend is. functionele afdelingen en 
afdeling. projecten en blijven daar 

qedurende vastqestelde oeriodes. 
Processen en procedures worden Medewerkers vallen officieel onder Permanente projectorganisaties. 
vastgesteld om interfunctionele twee bedrijfsonderdelen. 
samenwerkinq te creeren. 
Projectleiders zijn alleen in staat Streven naar gelijke macht en Projectleiders hebben primaire 
om de werkzaamheden van autoriteit tussen de controle over de middelen en de 
functionele groepen te bedrijfsonderdelen en een verdeling van die middelen over 
coordineren. evenwichtig streven naar de verschillende projecten. 

verschillende doelstellinaen. 
Functionele managers zijn Projectleiders zijn Functionele managers opereren in 
verantwoordelijk voor het verantwoordelijk voor het bepalen een ondersteunende en 
ontwerpen en invullen van wat en wanneer iets uitgevoerd adviserende rol en behouden 
technische eisen. moet worden. zeggenschap over een groot dee! 

van de uitvoering van de plannen 
die bepaald zijn door de 
oroiectleiders. 

Functionele managers bepalen de 
personele invulling en hoe 
werkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden. 

Binnen elke organisatie zijn taken en verantwoordelijkheden opgesplitst en verdeeld over 
verschillende organisatie-elementen, zeals divisies, afdelingen, teams, medewerkers, enz. 
Door de verdeling van taken ontstaat er specialisatie van mensen en middelen die leidt tot 
een hogere effectiviteit en efficiency van de taakuitvoering (Van Aken, 2000). Doordat taken 
over verschillende medewerkers verdeeld worden, ontstaan er taakafhankelijkheden. 
Thompson (1967) onderscheidt drie verschillende vormen van taakafhankelijkheid, namelijk: 
volgorde-afhankelijkheid ('sequential dependence'), parallelle afhankelijkheid ('pooled 
dependence'), en wederkerige afhankelijkheid ('reciprocal dependence'). 

'Pooled dependence' betekent dat elke afdeling of groepslid de eigen taken zelfstandig en 
onafhankelijk kan uitvoeren, en op die manier bijdraagt aan de prestaties van de organisatie. 
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Taken worden parallel aan elkaar uitgevoerd en zijn eendu idig geformuleerd. Hierdoor zijn de 
resultaten van de uitvoering eenvoudig te evalueren en is de kans op conflicten in de 
organisatie gering. 

'Sequential dependence' betekent dat elke afdeling of groepslid zijn of haar taak afgerond 
moet hebben voordat een andere afdeling of groepslid met de uitvoering van de 
desbetreffende taak kan beg innen. Voor de uitvoering van een taak is input nodig van een 
andere taak die dus eerst uitgevoerd dient te worden . Taken moeten in een bepaalde vaste 
volgorde uitgevoerd worden. Bij deze vorm van taakafhankelijkheid zijn resultaten minder 
eenvoudig meetbaar dan bij ' pooled dependence', omdat meerdere taken een bijdrage leveren 
aan hetzelfde eindresultaat. 

' Reciprocal dependence' houdt in dat alle taken van groepsleden of afdel ingen van elkaar 
afhankel ijk zijn. De output van een groepslid of afdeling dient als input voor een ander 
groepslid of afdeling, en visa versa. Deze taakafhankelijkheid doet zich voor als afdelingen of 
groepsleden flexibel met elkaar moeten samenwerken om een bepaald resultaat te kunnen 
bereiken. In deze situaties is geen sprake van een vaste vo lgorderelatie tussen de ver
schillende taken . De prestaties worden voor het grootste deel gemeten aan de hand van het 
bereikte eindresultaat en maar voor een klein deel aan de hand van tussenresultaten. 

Naast taakafhankelijkheden kan ook gekeken worden naar werkkarakteristieken . Elk soort 
werk verschilt, zowel in uitdagendheid als in complexiteit. Het ' job characteristics model ' van 
Hackman & Oldman (1975) beschrijft een vijftal dimensies op basis waarvan werk kan worden 
gekarakteriseerd, alsook de relatie met motivatie, tevredenheid, en prestaties van 
medewerkers. De vijf dimensies zijn : variatie in vaardigheden, taak identiteit, het belang van 
het werk, autonomie, en terugkoppeling . 

o Variatie in vaard igheden geeft aan in welke mate bij een bepaald soort werk 
verschillende soorten vaardigheden benodigd zijn. 

o Taak identiteit geeft aan in welke mate een medewerker voor een volled ig deel van 
het totale werk verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld of iemand volledige tafels moet 
maken of alleen bezig is met het maken van tafelpoten. Lage taakidentiteit komt 
overeen met hoge taakspecialisatie. 

o Belang van het werk geeft aan in hoeverre een bepaald soort werk invloed heeft op 
het leven of werk van andere mensen. 

o Autonomie geeft de mate aan waarin een bepaald soort werk vrijheid en on
afhankelijkheid biedt en keuzemogelijkheden over de manier waarop het werk wordt 
u itgevoerd. 

o Terugkoppeling geeft de mate aan waarin een medewerker directe en duidelijke 
terugkoppeling krijgt over zijn of haar prestaties bij de uitvoering van het werk. 

varia tie in 
vaardigheden 

taak identite it 

belang van het werk 

De betekenisvolheid 
van het werk die 
ervaren wordt 

autonomie 
De persoonlij ke 

------• verantwoordelijkheid 

Hoge in t rinsieke 
moti vat ie 

Hoge werkprestatie 

die ervaren wordt Hoge 

terugkoppeling 
werktevredenheid 

Kennis over de eigen 
prestaties van een Laag ziekteverzuim 
medewerker 

Behoefte aan 
persoonlijke 
ontwikkelin 

Figuur 5: Werkkarakteristiekenmodel van Hackman & Oldman (1975) 

In Figuur 5 is het model weergegeven. De betekenisvolheid van het werk, bepaald door de 
eerste drie dimensies, voorspelt of het werk wordt gezien als belangrijk, waardevol en lonend . 
De autonomie voorspelt of de medewerker zich persoonl ijk verantwoordelijk voelt voor de 
resultaten van het werk. De terugkoppeling zorgt ervoor dat de medewerker weet hoe hij of 
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zij gepresteerd heeft bij het uitvoeren van het werk. Hoe meer deze psychologische aspecten 
aanwezig zijn, des te hoger is de motivatie, prestatie, en tevredenheid, en des te lager is het 
ziekteverzuim. De persoonlijke groeibehoefte van medewerkers bepaalt tevens in welke mate 
de dimensies leiden tot de gewenste opbrengsten. 

3.2 Coordinatie 

Opsplitsing van taken (hoge taakspecialisatie) en daarmee samenhangend de 
taakafhankelijkheid maken afstemming tussen de taakuitvoerenden noodzakelijk. In de eerste 
plaats gebeurt dit door de directe onderlinge afstemming van de uitvoerders van de taken 
zelf. Deze manier van afstemming is vaak onvoldoende door complexiteit in het proces en 
conflicten die zich kunnen voordoen (Van Aken, 2000). Mintzberg (1989) onderscheidt zes 
verschillende coordinatiemechanismen om afstemming over, en besturing van de taken te 
kunnen bewerkstelligen: 

1. Direct toezicht. Bij deze vorm van coordinatie vervult de gemeenschappelijke 
leidinggevende een directe toezichthoudende rol voor de betrokken uitvoerders; 

2. Standaardisatie van werk. Coordinatie van onderling afhankelijke werkzaamheden 
wordt ingericht door de werkzaamheden zelf te standaardiseren. Bijvoorbeeld 
werkinstructies voor een werkplek aan een assemblageband; 

3. Standaardisatie van output. Deze vorm van coordinatie is gericht op het standaar
diseren en vastleggen van de output van de werkzaamheden; 

4 . Standaardisatie van vaardigheden. De coordinatie van taakuitvoering vindt plaats door 
het opleidings- en trainingseisen te specificeren. Artsen zijn een voorbeeld van een 
functie waarbij dit van toepassing is; 

5. Standaardisatie van normen. De coordinatie vindt vooral plaats door de waarden, 
normen, en overtu igingen van organisatieleden te be'invloeden. In iedere organisatie 
speelt dit in bepaalde mate al zijn politieke en militaire organisaties de meest concrete 
voorbeelden hiervan; 

6. Onderlinge afstemming. Bij deze vorm van coordinatie wordt het afstemmen over de 
taak-uitvoering volledige neergelegd bij de uitvoerders zelf. 

Om een effectieve organisatie te zijn, dienen de verschillende structuur- en besturings
elementen consistent te zijn. Mintzberg (1989) relateert de zes verschillende coordinatie
mechanismen aan zes verschillende organisatieconfiguraties, zie Tabel 4. 

Tabel 4: Dominant coordinatiemechanisme per Mintzberg-configuratie 

Configuratie Dominant coordinatiemechanisme 
Ondernemersorqanisatie Direct toezicht 
Machineorqa nisatie Standaardisatie van werk 
Professionele orqanisatie Standaardisatie van vaardiqheden 
Gediversifieerde orqanisatie Standaardisatie van output 
Innovatieve orqanisatie Onderlinqe afstemminq 
Missionaire orqanisatie-ideoloqie Standaardisatie van normen 

Naast de coordinatiemechanismen van Mintzberg (1989) zijn er ook andere mogelijkheden 
om verschillende vormen van coordinatie te beschrijven, zoals die van Van Aken (1978). Van 
Aken (1978) beschrijft vier verschillende coordinatievormen, die voortkomen uit het 
combineren van een tweetal variabelen, namelijk macht versus invloed en direct versus 
indirect. Macht en invloed duiden op de manieren waarop de coordinerende instantie de 
taakuitvoerende kan aansturen (macht versus invloed hebben betrekking op de formele 
versus informele structuur tussen de coordinerende groepen of individuen). Direct versus 
indirect duidt op de wijze waarop de uitkomsten van het besturingsproces veranderd kunnen 
worden. Direct betekent gedurende het proces en indirect betekent door de processen vooraf 
op een bepaalde wijze te conditioneren. De combinatie van deze variabelen levert dan 
vervolgens de coordinatievormen op zoals weergegeven Figuur 6. 

Dirigerende coordinatie is een traditionele vorm van coordinatie waarbij zowel formele 
verantwoordelijkheid alsook directe aansturing gebruikt worden om de uitvoering van 
werkzaamheden te coordineren. Deze vorm van coordinatie is voornamelijk effectief als er 
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snel gereageerd moet worden op externe verstoringen. Als er sprake is van interne 
belangentegenstellingen kan sterkere dirigerende coordinatie gewenst zijn. 

Inducerende coordinatie duidt op het wel in staat zijn om een complex coordinatie
vraagstuk op te kunnen lossen, maar niet de formele bevoegdheid hebben. De term induceren 
betekent dat er gestreefd wordt om bepaalde besluiten te be"lnvloeden, die juist niet 
afgedwongen kunnen worden. 

Regulerende coordinatie duidt op het indirect sturen op de taakuitvoering door middel van 
regels, instructies, standaarden, en procedures die vooraf bepaald worden, waardoor de 
condities geschapen worden voor onderlinge afstemming van taken. Organisaties die ouder 
worden, neigen deze vorm van coordinatie relatief meer toe te passen dan jongere 
organisaties, omdat uit ervaring blijkt welke werkwijzen goed functioneren en men deze dan 
ook concreet wil vastleggen. In een stabiele omgeving is deze vorm van coordinatie effectief 
(en ook relatief goedkoop). 

Conditionerende coordinatie duidt op het indirect sturen op de taakuitvoering door middel 
van trainingen en opleidingen, met het doel het gedrag van de organisatieleden te 
conditioneren. Bij deze coordinatievorm wordt de organisatiecultuur gezien als een middel om 
het gedrag van de organisatieleden te kunnen be"invloeden. 

Macht Invloed 

dirigerende inducerende 
coordinatie coordinatie Direct 

regulerende cond itio-
coordinatie nerende 

Indirect 

coordinatie 

Figuur 6: Vier coordinatievormen (Van Aken, 1978} 

Volgens Van Aken (2000) gebeurt afstemming tussen verschillende taakafhankelijke 
personen niet alleen door middel van coordinatie, maar tevens door middel van zelfbestuur. 
Van Aken (2000) stelt dat het gaat om de combinatie tussen coordinatie en zelfbestuur. De 
verhouding tussen zelfbestuur en coordinatie is hoog als de individuele medewerkers of 
groepen een hoge autonomie kennen bij het besturen van hun eigen taakuitvoering. De 
besturing is dan meer gedecentraliseerd. De verhouding tussen zelfbestuur en coordinatie is 
laag als er sprake is van lage autonomie bij de besturing van eigen taken. Hierbij is de 
besturing dus meer gecentraliseerd. Hoge lokale autonomie biedt voordelen met betrekking 
tot motivatie en heeft bestuurlijke voordelen in complexe en tu rbulente situaties. Lage 
autonomie maakt daarentegen de kans op afstemverliezen tussen de verschillende groepen 
kleiner en beperkt de mogelijkheid tot handelen in eigen belang. 

Bij het coordineren van taken is het interessant om het verschil tussen macht en invloed 
aan te geven. Bacharach & Lawler (1980) hebben onderzoek gedaan naar het verschil tussen 
macht en invloed en de manier waarop met beide typen omgegaan kan worden. Bacharach & 
Lawler maken een onderscheid tussen de bron en de middelen om macht versus invloed te 
kunnen gebruiken. De bron geeft aan wat de oorzaak is dat er sprake is van het uitoefenen 
van macht of invloed, de verschillende mogelijke bronnen staan weergegeven in Tabel 5. De 
middelen verwijzen naar de manier waarop invloed of macht uitgeoefend kan worden. In 
Tabel 6 is een overzicht weergegeven van de verschillende bronnen en middelen die bij zowel 
macht als invloed van toepassing zijn. 

Tabel 5: Verschillende oorzaken (bronnen} van macht en invloed 

bron beschrijving 
positie de formele plaats in de bedrijfshierarchie 
persoonlijkheid individuele karakteristieken zoals: intelligentie, fysieke kracht, schoonheid 
deskundigheid specifieke expertise van een persoon 
gelegenheid zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden 
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Tabel 6: Relatie tussen de bronnen en middelen van macht en invloed 

macht I invloed bron middelen 
macht ( autoriteit) positie dwang, beloning, overtuiging, kennis 
invloed persoonlijkheid overtuiging, kennis 
invloed deskundigheid overtuiging, kennis 
invloed gelegenheid dwang, kennis 

Organisaties zijn opgebouwd uit individuen en groepen. Personeel in organisaties 
communiceert op verschillende manieren om eigen taken te coordineren met taken van 
andere medewerkers. De inhoud van de communicatie en het netwerk waarin de 
communicatie plaatsvindt, is hierbij van belang. Bavelas (1948) en Leavitt (1951) hebben 
onderzoek gedaan naar de communicatiestructuren binnen groepen en teams. Op basis van 
dat onderzoek en vervolg-onderzoeken is een onderscheid gemaakt in een viertal basis
structuren, namelijk : wiel, cirkel, ketting, en open-kring. 

o Het wiel ('wheel') betreft een structuur waarbij alle groepsleden direct communiceren 
met een centrale persoon, bijvoorbeeld de manager. Groepsleden hebben geen directe 
communicatie met elkaar waardoor hun overzicht over het geheel beperkt is. Dit kan 
in een wielstructuur tot ontevredenheid van de groepsleden leiden. Een voordeel van 
een wielstructuur is echter de snelle besluitvorming doordat een centrale persoon (de 
manager) daar verantwoordelijk voor is. 

o De cirkelstructuur ('circle') kenmerkt zich als een structuur waarin elk groepslid 
communiceert met twee andere groepsleden. In deze structuur is geen sprake van een 
centrale persoon. Hierdoor neemt de informatie-uitwisseling veel tijd in beslag. Tevens 
ontstaan in deze structuur veel fouten bij de uitwisseling van informatie omdat elke 
persoon bij het doorgeven van informatie zijn of haar eigen interpretatie daaraan 
geeft. 

o In een kettingstructuur ('chain') communiceert iedere persoon met een persoon boven 
en een persoon onder zich, met uitzondering van de personen aan beide uiteinden, die 
maar met een persoon communiceren. De kettingstructuur is typerend voor verticale 
hierarchische communicatie, waarbij informatie zowel naar een lager als naar een 
hoger gelegen niveau wordt doorgegeven. 

o De open-kringstructuur ('all-channel') kenmerkt zich als een structuur met een divers 
communicatiepatroon. In deze structuur is geen centrale persoon aanwezig en elk 
groepslid communiceert met meerdere personen eventueel zelfs met alle groepsleden. 
Het nadeel van deze structuur is dat de besluitvorming vaak niet daadkrachtig is en 
veel tijd kost, in tegenstelling tot de informatie-uitwisseling op zich, die snel verloopt. 
Tevens is de tevredenheid van de groepsleden hoog omdat ze een goed overzicht 
hebben over het geheel. 

De vier verschillende communicatiestructuren zijn te karakteriseren aan de hand van vier 
eigenschappen, namelijk: snelheid ('speed'), nauwkeurigheid ('accuracy'), aanwezigheid leider 
('leader emergence'), en tevredenheid ('satisfaction'). In Tabel 7 zijn de eigenschappen per 
communicatiestructuur weergegeven. Deze eigenschappen geven een goed overzicht van de 
voor- en nadelen van elk van de communicatiestructuren en levert daarmee inzicht in de 
voorkeur voor een type communicatiestructuur in een specifieke situatie. 

Tabel 7: Eigenschappen van communicatiestructuren Bron: Buchanan & Huczynski (1997), p. 235 

Wiel Cirkel Ketting 0Den-krina 
Snelheid Snel Langzaam Ma ti a Snel 
Nauwkeurigheid Hoog Laag Hoog Matia 
Aanwezigheid leider Sterk aanwezig Niet aanwezig Matig Niet aanwezia 
Tevredenheid Laaq Hooq Matiq Hoog 

In de hiervoor beschreven theoretische onderwerpen is zowel ingegaan op de organisatie- en 
besturingsstructuren alsook op communicatie en coordinatie. In de literatuur wordt niet alleen 
ingegaan op de afzonderlijke onderwerpen, maar is tevens onderzoek gedaan naar de relatie 
daartussen. Besturings- en organisatiestructuren worden dan getypeerd als beheersbehoeften 
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en coordinatie en communicatie worden getypeerd als beheers-mogelijkheden. Volgens 
Hoevenaars (1991) moet er gestreefd worden naar een balans tussen de beheersbehoefte en 
de beheersmogelijkheden, waarbij tevens de beheersbehoefte zo laag mogelijk moet worden 
gehouden, zie Figuur 7. Lage beheersbehoefte betekent namelijk dat er kan worden volstaan 
met zo laag mogelijke beheersbehoefte, om zowel effectief alsook efficient te kunnen zijn. Er 
zijn verschillende mogelijkheden om de beheersbehoefte en de beheersmogelijkheden te 
be'invloeden. De beheersmogelijkheden kunnen bijvoorbeeld worden verhoogd door flexibele 
inzet van middelen, lerend vermogen in functies opbouwen, en toewijzen van 
beslissingsbevoegdheden. De beheersbehoeften kunnen bijvoorbeeld worden verlaagd door 
eenvoudige besturingsstructuren (bijvoorbeeld door middel van het parallelliseren of 
segmenteren van processen), weinig variatie in het proces, of eenvoudige organisatie
structuren. 

A = beheersbehoefte 
B = beheersmogelijkheden 

niet effectief niet efficient 

effectief, niet effi cient effect ief en efficient 

Figuur 7: Balans tussen beheersbehoefte en beheersmogelijkheden. Bron: De Sitter (2000), pp. 204 

3.3 Leiderschap 
De stijl van leidinggeven heeft sterke invloed op de interne communicatie binnen organisaties. 
De commun icatie in afdelingen en teams verschilt dus o.a. door de stijl van leidinggeven die 
de manager toepast. De stijl van leiding geven is volgens Bos & Mastenbroek (1998) 
afhankelijk van de situatie in de organisatie alsook van de persoonlijkheid en capacite iten van 
de manager. In praktijk gaat het dus altijd om een optimum: de stijl die het best past bij de 
situatie in de organisatie en de mogelijkheden die het gegeven leiderschap bezit. Hierbij geldt 
echter wel een ondergrens wanneer doelen in de organisat ie niet of niet tijdig kunnen worden 
bereikt. In die situatie is een optimum niet toereikend en moet er een andere leider komen . 
Er zijn een vijftal leiderschapsstijlen te onderscheiden, namelijk: autoritair leiderschap (1), 
participatief leiderschap (2) , de onderhandelende stijl (3) , de delegerende stijl (4), en een 
situationele stijl van leidinggeven (5) (Bos & Mastenbroek, 1998). 

1. Autoritair leiderschap kenmerkt zich door voornamelijk eenrichtingsverkeer, namelijk 
top-down. Beslissingen worden genomen door het management en discussies worden 
niet aangegaan. Deze stijl van leid inggeven is sterk taalgericht en weinig mensgericht. 

2. Participatief leiderschap kenmerkt zich door veel informele communicatie. Er wordt 
veel overlegd en medewerkers worden betrokken in veel discussies. Beslissingen 
worden genomen op basis van de uitkomsten uit de discussies. Dit is een mens
gerichte stijl en matig taakgericht. 

3. Onderhandelend leiderschap typeert zich door veel tweezijdige communicatie, en 
beslissingen worden genomen aan de hand van consensus die volgt uit overleg. Deze 
stij l is sterk mensgericht en beperkt taakgericht. 

4. De delegerende stijl van leidinggeven is het zoeken naar een werkverdeling, waarbij 
mensen in staat zijn het werk uit te voeren alsook de desbetreffende ver
antwoordelijkheden kunnen dragen. Delegeren vergt veel persoonlijke communicatie. 
Bij deze stijl van leidinggeven kan de manager optreden als een soort coach totdat de 
medewerkers zelfstandig in staat zijn de taken uit te voeren. 

5. Situationeel leiderschap is gericht op het ontwikkelen van zelfstandigheid en het 
dragen van verantwoordel ijkheid door de medewerker. Afhankelijk van de situatie en 
de competenties die gestuurd moeten worden, wordt er situationeel leidinggegeven. 
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De stijl kenmerkt zich, naast duidelijk leidinggeven met een hierarchisch tintje, door 
veel overleg en hoge eisen die aan persoonlijke communicatie worden gesteld. Bij 
deze stijl van leidinggeven blijft er ruimte voor eigen initiatief en 'dingen uitproberen'. 

3.4 Cultuur versus Klimaat 

Het organisatieklimaat is de gedeelde opvatting van medewerkers over hun organisatie of een 
deel van de organisatie, zoals een divisie, afdeling, of werkgroep. Het begrip klimaat is 
gerelateerd aan organisatiecultuur. De organisatiecultuur bestaat uit de opvattingen en 
waarden, die door leidinggevenden in organisaties gecreeerd en gecommuniceerd worden 
(Landy & Conte, 2004). 

James & Sells (1981) stellen dat het psychologische klimaat van werk binnen een 
organisatie, of een onderdeel van een organisatie, be.lnvloed wordt door vier factoren, 
namelijk: 

1. ondersteuning en facilitering door de leidinggevende ('leader support and facilitation'); 
2. stress door rolvervulling en gebrek aan harmonie ('role stress and lack of harmony'); 
3. uitdagendheid en autonomie in het werk ('job challenge and autonomy'); 
4. werkgroepsamenwerking, vriendschappelijkheid, en warmte ('work-group cooperation, 

friendliness, and warmth'). 
James & James (1989) stellen dat deze vier factoren weer onder te verdelen zijn, namelijk als 
volgt : 

1. ondersteuning en facilitering door de leidinggevende ('leader support and facilitation') : 
o hierarchische invloed; 
o psychologische invloed; 
o ondersteuning en vertrouwen door de leidinggevende; 
o interactie van de leidinggevende; 
o nadruk van de leidinggevende; 

2. stress door rolvervulling en gebrek aan harmonie ('role stress and lack of harmony'): 
o rol onduidelijkheid; 
o rol conflict; 
o overlast van werk bij een rol; 
o team I afdelingsconflict; 
o identificering aan de organisatie; 
o begrip en binding vanuit het management; 

3. uitdagendheid en autonomie in het werk ('job challenge and autonomy'): 
o autonomie van het werk; 
o belangrijkheid van het werk; 
o uitdaging en variatie in het werk; 

4. werkgroep samenwerking, vriendschappelijkheid, en sfeer ('work-group cooperation, 
friendliness, and warmth'): 

o samenwerking binnen werkgroepen; 
o reputatie en effectiviteit; 
o sfeer en vriendelijkheid binnen werkgroepen. 

Cultuur in organisaties wordt zoals eerder vermeld, gecreeerd en gecommuniceerd in de 
hogere lagen van de organisatie, door de managers en leidinggevenden. Cultuur werd 
traditioneel gemeten en beoordeeld door middel van observeren en case studies . Later werd 
cultuur net als klimaat meer gemeten aan de hand van vragenlijsten. Twaalf verschillende 
typen culturen die onderscheiden kunnen worden, zijn als volgt (Landy & Conte, 2004): 

1. 'Achievement'. Een cultuur waarin het gewaardeerd wordt dat medewerkers hun eigen 
doelen bepalen en waarmaken; 

2. 'Self-actualizing'. Een cultuur waarin waarde creatie centraal staat, het gaat daarbij 
om de kwaliteit en niet om de kwantiteit met betrekking tot het volbrengen van taken 
alsook persoonlijke groei; 

3. 'Humanistic I Encouraging'. Een cultuur waarbij de organisatie wordt gemanaged op 
een participatieve en persoonlijke manier. Medewerkers worden verwacht mee te 
denken en zich constructief en open op te stellen; 
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4. 'Affiliative'. In deze cultuur wordt hoge prioriteit gegeven aan constructieve 
interpersoonlijke relaties . Van medewerkers wordt verwacht open, vriendelijk, en 
gevoelig te zijn in de voldoening van het werk; 

5. 'Approval'. Een cultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen door elkaar en 
waar persoonlijke conflicten vermeden worden; 

6. 'Conventional'. Deze cultuur beschrijft traditionele en conservatieve organisaties die 
op een bureaucratische manier bestuurd worden. Medewerkers worden geacht te 
handelen strikt volgens de regels; 

7. 'Dependent'. Binnen deze cultuur worden de organisaties sterk hierarchisch bestuurd 
en moeten de medewerkers de taken uitvoeren zoals ze die opgelegd krijgen . Tevens 
mogen de medewerkers geen beslissingen nemen op eigen initiatief; 

8. 'Avoidance'. Deze organisatiecultuur kenmerkt zich door niet successen te belonen 
maar juist fouten te bestraffen. Medewerkers schuiven daardoor verantwoordelijk
heden van zich af om maar niet beschuldigd te kunnen worden van eventuele fouten; 

9. 'Oppositional'. Binnen deze cultuur worden confrontaties en negativisme gewaardeerd. 
Medewerkers verkrijgen status en invloed door kritisch te zijn en ideeen van anderen 
af te kraken; 

10. 'Power'. In een dergelijke cultuur heerst er geen natuurlijke samenwerking doordat 
medewerkers autoriteiten naar zich toetrekken ongeacht de positie waarin ze zich 
bevinden; 

11. 'Competitive'. In organisaties met deze cultuur worden medewerkers beloond op basis 
van hun prestaties ten opzichte van elkaar. Medewerkers creeren een win-of-verlies 
gedachte ten opzicht van elkaar; 

12. 'Perfectionistic'. Deze cultuur karakteriseert zich door zeer precies en hard te werken. 
Medewerkers voelen dat ze absoluut geen fouten kunnen maken, aan alles moeten 
denken, en veel uren moeten maken om de specifiek gedefinieerde doelen te kunnen 
bereiken . 
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4. Methode van onderzoek 

In dit hoofdstuk staat de methodologische aanpak van het onderzoek beschreven. In de 
paragrafen 4.1.1 en 4.1.2 worden respectievelijk de verschillende wijze van dataverzameling 
en de wijze van data-analyse beschreven. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de methode 
van dataverzameling en de methode van ontwerpen . 

4.1 Analysefase 

4.1.1 Dataverzameling 

De dataverzameling, om knelpunten te kunnen identificeren, is gedaan aan de hand van een 
drietal verschillende methodes. De eerste methode is het afnemen van interviews met 
medewerkers bij beide afdelingen, zowel op verschillende organisatieniveaus alsook mede
werkers die verschillende functies bekleden. De functies van medewerkers die in het kader 
van dit onderzoek relevant om te interviewen, zijn weergegeven in Tabel 8: 

Tabel 8: Overzicht van functies van medewerkers voor de interviews 

Functie Afdeling Aantal 
Proqramma manaqer AsM 1 
Contract enqineer AsM 1 
Netdeelmanaqer AsM 1 
Asset engineer AsM 1 
Reqiomanaqer IS 1 
Teammanaqer IS - AE&I 2 
Afdelinqsmanaqer IS - AE&I / O&S / aansluitinqen 3 
Proiectleider team infra IS - AE&I 1 
Netontwerper IS - AE&I 1 
Account enqineer IS - AE&I 1 
Planner O&S 1 
Totaal 14 

Voor de bovengenoemde functies bij beide afdelingen geldt dat deze verschillende 
organisatieniveaus vertegenwoordigen. De vermelde functies van Asset Management zijn 
bijna alle verschillende functies binnen deze afdeling en die binnen die functie samenwerken 
met medewerkers van de afdeling Infra Services van de regio Brabant Oost. De vermelde 
functies van Infra Services vertegenwoordigen alle verschillende afdelingen binnen deze reg io 
van IS. De functies hebben in verschillende mate een relatie tot de afdeling Asset 
Management. Voor de functies die vervuld worden door meerdere medewerkers, is random 
een keuze gemaakt voor een medewerker die voor het onderzoek ge'interviewd is. De 
interviews zijn gebruikt om enerzijds het proces in kaart te brengen en anderzijds om 
knelpunten in de samenwerking te achterhalen . Tijdens de interviews is gebru ik gemaakt van 
een interviewschema met verschillende vragen, verdeelt in twee categorieen , namelijk 
procesverloop en mogelijke knelpunten. Afhankelijk van de funct ie van de persoon die 
ge'interviewd werd, is een specifiek interviewschema opgesteld om relevante onderwerpen 
aan bod te laten komen . Het interviewschema is tijdens de interviews gebruikt als een 
hulpmiddel om alle onderwerpen ter sprake te laten komen, wat dus niet wil zeggen dat alle 
vragen letterlijk gesteld zijn. 

De tweede methode van dataverzameling was het observeren bij het maandelijkse overleg 
tussen de afdeling Asset Management en Infra Services. Het maandelijkse overleg tussen 
Asset Management en Infra Services bestaat uit twee verschillende type overleggen . Het 
eerste type overleg bestaat uit drie vooroverleggen tussen AsM (programmamanager en 
betreffende contract engineers) en de managers van de drie verschillende afdelingen van IS 
afzonderlijk (AE&I, O&S, en Aansluitingen). Het tweede type overleg is het voortgangsoverleg 
tussen AsM (programma manager en netdeelmanager) en IS (regiomanager en 
regiocontroller) . In twee maanden zijn observaties gedaan in alle vier de overleggen, in het 
totaal dus acht. De keuze om deze acht overleggen bij te wonen is gemaakt omdat het vier 
verschillende overleggen met verschillende onderafdelingen betreft. Tevens werd een 
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betrouwbaarder en vollediger beeld verkregen van het overleg, door per overleg twee keer 
aanwezig te zijn . De observaties hebben betrekking op verschillende aspecten, namelijk: 
(projectinhoudelijke) knelpunten die warden besproken, het onderlinge vertrouwen tussen de 
(onder)afdelingen, en actiepunten die warden besproken, zowel nieuwe alsook voorkomend 
uit eerdere overleggen. Deze observaties zijn gebruikt om een beeld te krijgen van de formele 
invulling van de samenwerking tussen de afdelingen alsook de problemen die in het formele 
werkoverleg ter sprake kwamen . 

De derde methode van dataverzameling bestond uit het verzamelen en lezen van 
bedrijfsdocumentatie die inzicht geven in de manier waarop de processen zijn ingericht. Dit 
betreft de volgende documenten: operationele afspraken IS (AE&I) - AsM regio Oost Brabant 
(versie 1. 7, 2006), handleiding meten servicenormen huishoudelij ke & zakelijke markt, 
jaarplan Asset Management (2006), jaarplan Infra Services (2007), organisatieschema's 
(maximaal een maand oud) en procesbeschrijv ingen afdeling Asset Management (medio 
2006) . Deze documentatie is eveneens gebruikt om het proces in kaart te brengen en het 
identificeren van knelpunten. 

4.1.2 Data-analyse 

De data-analyse bestond uit drie verschillende delen, namelijk: (1) identificeren, groeperen 
en aan elkaar relateren van knelpunten in oorzaak- I gevolgrelaties, (2) analyseren van de 
organisatiestructuur en de processen in de samenwerking, en (3) de terugkoppeling van 
resultaten naar de afdelingen als verificatie en tevens het creeren van draagvlak. 
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Figuur 8: Besturingsparadigma van De Leeuw {1979) 

Het analyseren van processen in de samenwerking is gedaan met de informatie uit de 
interviews, werkoverleggen, en bedrijfsdocumentatie. Het besturingsproces is in kaart 
gebracht en geanalyseerd met behulp van het systeem-besturingsparadigma van De Leeuw 
(1979) . Dit besturingsparadigma is gebruikt om de aansturing van de taken en processen 
binnen de organisatie middels een model weer te geven en een overzicht te krijgen van welke 
(sub)afdelingen en teams bij de aansturing betrokken zijn. Het besturingsparadigma is 
weergegeven in Figuur 8. Het besturingsparadigma van De Leeuw (1979) beschrijft dat bij 
besturing altijd twee systeemelementen betrokken zijn, namelijk : bestuurd systeem en 
besturend orgaan, kortweg BS en BO. Het kader met de onderbroken lijn geeft de 
systeemgrens aan die beschouwd wordt . De uitgaande pijlen uit het besturend orgaan zijn 
stuurpijlen en de ingaande pijlen van het besturend orgaan zijn informatiepijlen. De pijlen 
tussen het bestuurde systeem en de omgeving stellen in- en output voor. Het soort in- en 
output is afhankelijk van het beschouwde systeem . Deze basisweergave van een besturings
systeem is vaak te simpel voor de organisaties die beschouwd warden. Daarom warden 
netwerken van BO'en en BS'en gevormd om de werkelijkheid zo goed mogelijk te kunnen 
benaderen. Het model van De Leeuw is erop gericht om de besturende elementen van een 
organisatie in kaart te brengen. Het primaire proces dat zich afspeelt binnen het bestuurde 
systeem is daardoor de context (hetgeen dat bestuurd wordt) en is niet direct relevant voor 
deze analyse . Om deze reden zijn de systeemprocessen niet gespecificeerd . 
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Het identificeren van knelpunten is gedaan aan de hand van twee methodes. De eerste 
methode was het analyseren van de informatie uit de interviews, bedrijfsdocumentatie, en 
werkoverleggen op inconsistentie. Knelpunten zijn ge'identificeerd door middel van eigen 
interpretatie van de gevonden inconsistenties. Methode twee van het identificeren van 
knelpunten bestond uit het groeperen van alle genoemde knelpunten uit de interviews en 
nagaan welke naar mijn inzicht daadwerkelijk een knelpunt vormen in de samenwerkings
relatie. De knelpunten die uit beide methodieken voortkomen, worden in het onderzoek 
meegenomen en in oorzaak- /gevolg relaties aan elkaar gerelateerd (Van Aken et al.; 2003). 
De onderlinge relatie van knelpunten is schematisch in een oorzaak- /gevolgschema 
weergegeven. Op basis van specifieke criteria is bepaald welke knelpunten binnen de focus 
van het onderzoek vallen . Binnen dat kader wordt gekeken welke knelpunten de basis
oorzaken vormen en de input zijn voor het vaststellen van oplossingsmogelijkheden. 

Een klankbordsessie is een methode van dataverzameling en data-analyse die toegepast 
is. Bij de klankbordsessie zijn betrokkenen van beide afdelingen aanwezig geweest met het 
doel bevindingen terug te koppelen en te verifieren. De klankbordsessie had het bijbehorende 
doel om draagvlak te creeren voor wat de analyse betekent voor de richting van het ontwerp . 

4.2 Ontwerpfase 

4.2.1 Dataverzameling 

Tijdens de ontwerpfase is gebru ik gemaakt van een tweetal methoden van dataverzameling. 
De eerste methode van dataverzameling is het verzamelen van informatie uit boeken en 
artikelen over de volgende onderwerpen: coordinatiemechanismen, projectbeheersing, 
organisatiestructuren, en leiderschapstijlen . Als tweede methode van dataverzameling zijn 
interviews met medewerkers gehouden over de wijze waarop het proces verloopt bij een 
bepaald type vervang ingsprojecten. In deze interviews zijn de verschillende taken besproken 
die bij deze vervangingsprojecten uitgevoerd moet worden. De interviews zijn gehouden door 
gerichte vragen te stellen over de stappen die achtereenvolgens doorlopen moeten worden. 
Door middel van voortschrijdend inzicht kon steeds dieper op de taken en informatie
uitwisseling worden ingezoomd. 

4.2.2 Methode van herontwerp 

De methode van ontwerpen bestond uit de volgende stappen: identificeren, analyseren, 
ontwerpen en terugkoppelen . Tijdens de eerste stap zijn de verschillende projecttaken 
ge'identificeerd en is in kaart gebracht wie (op functieniveau) de taken uitvoert. In stap 2, het 
analyseren, zijn de functies aan elkaar gekoppeld aan de hand van communicatiestructuren 
(Bavelas, 1948; Leavitt, 1951). Doordat de taken door verschillende medewerkers worden 
uitgevoerd, v indt er informatie-uitwisseling plaats. Per relatie in de communicatiestructuur is 
het coordinatiemechanisme aan de hand van de typeringen van Mintzberg (1989) weer
gegeven. Tijdens de analyse van het vervangingsproject is specifiek aangegeven op welke 
wijze de basisoorzaken van toepassing zijn op dit type project. Vervolgens zijn ontwerpeisen 
opgesteld waar het ontwerp aan moet voldoen en is tevens (door externe omstandigheden) 
bepaald dat de organisatiestructuur niet meer als randvoorwaarde geldt. In de oorspronkelijke 
opdracht was namelijk de organisatiestructuur een gegeven . Het ontwerpen is een creatief 
proces waarbij tussentijds mogelijke verbeteringen van de coordinatie en samenwerking zijn 
teruggekoppeld naar de betrokkenen bij het specifieke vervangingsproject. Het iteratieve 
ontwerpproces van ideeen schetsen en terugkoppelen naar de betrokken heeft uiteindelijk 
geleidt tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp is in de laatste stap door een groter aantal 
medewerkers uit de organisatie geevalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd om enerzijds het 
draagvlak voor het ontwerp te toetsen en anderzijds de verbetering van de samenwerking 
tussen de afdelingen te kunnen toetsen. Dit laatste is echter een lichte vorm van toetsing 
aangezien het ontwerp tijdens het schrijven van dit rapport nog niet ge'implementeerd is. 
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5. Resultaten analyse 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de analyse beschreven. Paragrafen 5.1 en 5.2 gaan 
in met behulp van twee verschillende analyse methodieken in op de totale samenwerking 
tussen AsM en IS. Op basis van deze analyse wordt in paragraaf 5.3 een diagnose gesteld. 
Omdat dit onderzoek na de diagnose alleen nog gericht is op de samenwerking tussen AsM en 
IS bij vervangingsprojecten, volgt in paragraaf 5.4 een analyse specifiek naar de samen
werking bij vervangingsprojecten . 

5.1 Besturingsmodel 

In deze paragraaf wordt het besturingsmodel beschreven en vervolgens worden de 
organisatiestructuur en het besturingsmodel geanalyseerd. 

5.1.1 Besturingsmodel van de afdelingen Infra Services en Asset Management 

In deze paragraaf staat het besturingsmodel van de afdelingen Infra Services en Asset 
Management volgens het besturingsparadigma van De Leeuw (1979) uitgewerkt. Het doel van 
het besturingsmodel is om uiteindelijk in beeld te krijgen welke besturende relaties er tussen 
de verschillende afdelingen en teams bestaan. De besturende relaties uit het model worden 
daarvoor gekoppeld aan het organisatieschema. De besturende relaties tussen verschillende 
afdelingen en teams geven namelijk een beeld van de complexiteit of eenvoud van de 
aansturing van het werk. Besturende relaties die afdelings- en teamgrenzen overschrijden, 
vergroten bijvoorbeeld de complexiteit van de aansturing. 

Het besturingsmodel van De Leeuw voor het in kaart brengen van de coordinatie tussen 
IS en AsM is weergegeven in Figuur 9. In dit model zijn drie aggregatieniveaus weergegeven, 
waarvan de twee hoogste niveaus gedetailleerd zijn uitgewerkt. Aggregatieniveau 0 is 
uitgewerkt in Figuur 10, 11, en 12. De verschillende aggregatieniveaus in het model vormen 
een soort van 'doosje-in-doosje'-structuur van het model van De Leeuw. In dit model zijn 
echter de in- en output pijlen van de omgeving op de bestuurde systemen weggelaten, omdat 
deze niet relevant zijn voor het in kaart brengen van de besturingsrelaties. Het besturende 
orgaan landelijk lange termijn (blok la) vormt het hoogste besturende orgaan met het 
bijbehorende bestuurd systeem zowel op lange als korte termijn, omdat zowel de regio lange 
termijn alsook landelijk korte termijn door het besturende orgaan lange termijn landelijk 
worden aangestuurd . Dit model is overigens alleen uitgewerkt voor en specifiek van 
toepassing op de regio Brabant Oost. 

Het model beschrijft de besturingsinvloeden die, onafhankelijk van een verantwoordelijke 
afdeling of persoon, in het proces zijn ge'ldentificeerd. De genummerde blokjes in het model 
representeren systeemelementen, waarbinnen verschillende taken uitgevoerd worden. De 
relaties tussen de systeemelementen worden weergegeven door in- en uitgaande pijlen, die 6f 
informatiestromen 6f stuurmaatregelen voorstellen. De omgeving heeft op alle niveaus een 
invloed op het systeem. Dit verschilt echter van een hoog abstractieniveau op het 'besturend 
orgaan landelijk' tot een laag abstractieniveau op 'besturend orgaan werkstroom'. In het 
systeemmodel is een onderscheid gemaakt tussen sturing op de lange termijn en sturing op 
de korte termijn, respectievelijk strategisch en tactisch / operationeel. Dit onderscheid is 
gemaakt om enerzijds verschillende abstractieniveaus van omgevingsinvloeden te kunnen 
identificeren, en anderzijds om verschillende niveaus van sturing in de interne organisatie te 
kunnen onderscheiden. In het model is voor de besturing op de korte termijn tevens een 
onderscheid gemaakt tussen landelijk (aggregatieniveau 2), regionaal (aggregatieniveau 1), 
en werkstroom (aggregatieniveau 0). Op landelijk niveau worden in totaal zes regio's 
bestuurd. Het bestuurde systeem (systeemfunctie 3a t/m c) voor verschillende typen 
werkstromen is gedetailleerder uitgewerkt in Figuur 10, 11, en 12 omdat het besturingsproces 
per type werkstroom anders verloopt en de inhoud van de taken voor de verschillende 
werkstromen ook verschillen. 
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Figuur 10: Besturingsmodel aggregatieniveau O; werkstroom 'standaard aansluitingen' 
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Figuur 12: Besturingsmodel aggregatieniveau O; werkstromen 'onderhoud', 'vervangingen', en ook 
'aanvullend werk' 

De relaties die hieronder tussen de verschillenden besturende organen warden gelegd, 
zijn in Figuur 26 in bijlage 9 gekoppeld aan de organisatiestructuur. 

o De gerelateerde besturende organen van blok la en lb (relatie A) commun iceren over 
het beleid dat Essent Netwerk op de lange termijn wil gaan volgen . Een belangrijk 
voorbeeld daarvan is de capaciteitsbehoefte van Essent Netwerk op de lange termijn. 
Om beslissingen daarover te kunnen nemen, is het belangrijk dat Asset Management 
de hoeveelheid werk op de lange termijn weet in te schatten en dat Infra Services in 
beeld heeft wat de huidige efficiency is en welke efficiency ze op termijn nastreven . 
Tevens speelt de omgeving hierbij een belangrijke rol, aangezien de arbeidsmarkt op 
de lange termijn van invloed is op de keuze van de 'core business ' van Essent 
Netwerk. 

o Relatie B in (besturende organen blok la en 2a) vormt de communicatie en 
coordinatie tussen het lange-termijnbeleid en de invloed die dat heeft voor de korte 
termijn . Het vastleggen van de 'core business' en het beleid over de manier waarop 
het werk ingevuld moet warden, bepaald voor een groat deel de invulling van het 
totale jaarplan aan werkzaamheden dat uitgevoerd moet gaan warden. 

o Relatie C in (besturende organen blok 2a en 2b) vormt de landelijke aansturing van de 
operationele processen op de regio's op zowel operationeel alsook tactisch niveau (in 
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dit model is alleen de regio Brabant Oost weergegeven). Taken betreffende het sturen 
op de voortgang ten opzichte van het jaarplan (financieel alsook technisch), het 
opstellen van een jaarplan voor het komende jaar, en het accorderen van projecten 
vanaf een bepaalde kostenomvang. 

o Relatie D (besturende organen blok 2b en 3a) is de operationele aansturing op 
regionaal niveau van de werkstroom Standaard Aansluitingen. 

o Relatie E (besturende organen blok 2b en 3b-1) is de operationele aansturing op 
regionaal niveau van de werkstromen Maatwerk Aansluitingen, Reconstructies, en 
Netuitbreidingen en dan tot en met de voorbereiding van de projecten. 

o Relatie F (besturende organen blok 2b en 3b-2) vormt de operationele aansturing van 
de projecten in dezelfde werkstroom, heeft specifiek betrekking op de uitvoering. 

o Relatie K (besturende organen blok 2b en 3b-3) betreft de operationele aansturing 
van het afsluittraject van de projecten, dat wil zeggen informatie-verwerking en 
administratieve afhandeling. 

o Relaties H, I, en J (besturende organen 2b en respectievelijk 3c-1, 3c-2, 3c-3) hebben 
dezelfde opsplitsing in de aansturing van de verschillende projectfase als de relaties E, 
F, en K, echter specifiek voor de werkstromen Onderhoud, Storingen, Vervangingen 
en Aanvullend Werk. 

Om de besturende relaties uit het besturingsmodel te kunnen koppelen aan de 
organisatiestructuur, zijn in Tabel 13 in bijlage 1 de besturende taken (kolom 2) inclusief de 
uitvoerende afdelingen (kolom 3) gekoppeld aan de verschillende besturende elementen uit 
het besturingsmodel (kolom 1). De taken met betrekking tot het opstellen, aanpassen, 
doorgeven, en toepassen van verschillende richtlijnen en normen zijn niet in deze tabel 
weergegeven, omdat het voor dit onderzoek niet relevant is om deze lijst met taken tot in het 
kleinste detail uit te werken . 

5.1. 2 Analyse van de organisatiestructuur en het besturingsmodel 

Essent Netwerk B.V. is in de organisatieconfiguraties van Mintzberg (1983) het meest te 
typeren als een machineorganisatie. De structuur van de organisatie kenmerkt zich door 
sterke taakspecialisatie en veel routinematig werk. Tevens is de regelgeving en de 
afhankelijkheid van de externe omgeving groot. De regelgeving is een gevolg van de 
liberalisering van de markt van energiedistributeurs en tevens de relatief grote hoeveelheid 
gereguleerd werk binnen deze sector. Essent Netwerk opereert in een stabiele markt I 
omgeving, waarin strategische ontwikkelingen geleidelijk plaatsvinden. Voorbeelden van 
ontwikkelingen en eigenschappen van de markt zijn, de internationalisering van de energie
markt, beperkte technologische ontwikkelingen, en de afhankelijkheid van klanten voor 
en erg ieleveri ng. 

Een ander kenmerk van een machineorganisatie is de sterk gecentraliseerde besluit
vorming die veroorzaakt wordt doordat individuen in de organisatie maar voor een klein deel 
van het totale werk verantwoordelijk zijn (Mintzberg, 1989). De organisatie is hierdoor niet of 
in mindere mate in staat om besluiten te nemen . Door de grote taakspecialisatie zijn de 
processen sterk geformaliseerd. De hoge mate van taakspecialisatie is bij de afdeling IS 
duidelijk te onderkennen door de splitsing van werk in een aantal functioneel ingerichte 
afdelingen. De organisatie van Essent Netwerk heeft een duidelijke hierarchische structuur. 
De formele macht ligt hoger in de organisatie waar de verschillende functiegebieden bij elkaar 
komen. Binnen een machineorganisatie is het streven naar hoge efficiency de voornaamste 
reden voor de grote taakspecialisatie. 

Binnen zowel de afdeling IS alsook de afdeling AsM kan de taakafhankelijkheid volgens de 
vormen van Thompson (1967) getypeerd worden door volgordeafhankelijkheid. Binnen AsM 
alsook binnen IS zijn de taken in serie van elkaar afhankelijk en moet eerst een taak zijn 
afgerond voordat de uitvoering van de volgende taak kan beginnen. Het uiteindelijke resultaat 
is niet eenvoudig meetbaar, omdat meerdere teamleden en afdelingen een bijdrage leveren 
aan hetzelfde eindresultaat. De taakafhankelijkheid tussen de afdelingen AsM en IS is in 
termen van taakafhankelijkheden van Thompson (1967) wederkerig . De afdelingen werken 
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niet volgens een vaste volgorderelatie met elkaar samen. Bij de uitvoering van taken zijn er 
tevens veel interacties tussen de afdelingen. 

De besturende relaties uit het bestu ri ngsmodel zijn in Figuur 26 in bijlage 9 gekoppeld aan 
de organisatiestructuur. In deze analyse is overigens aangenomen dat in de besturende 
relaties, cobrdinatie plaatsvindt tussen de besturende organen uit het besturingsmodel 
(Figuur 9) 7

• Tabel 16 in bijlage 9 geeft de kleuren en letters van de verschillende relaties 
tussen de besturende organen wee r die gebruikt zijn om Figuur 26 overzichtelijker te maken. 
Figuur 26 geeft inzicht in de afdelingen en functiegebieden die in de aansturing van het werk 
met elkaar moeten communiceren. Door de vele relaties op het niveau van de werkstromen is 
(ondanks de weergave in kleuren) het schema niet goed leesbaar. In Figuur 13 is daarom op 
het niveau van werkstromen alleen de besturende relaties voor de werkstromen, onderhoud, 
storingen, vervangingen, en aanvullend werk weergegeven . Tevens zijn in het schema als 
voorbeeld de besturende relat ies van projectvoorbereiding door middel van lijnen 
weergegeven . 
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A E 

Essent Netwerk 
A E 

Infra Service~ 
AE 

Accounl Engineer in~ 

& Ondersteunin~ 

CG f J 

Engineeringsteam 
f 
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Figuur 13: Coordinatie tussen de besturende organen over de verschillende afdelingen 

Tabel 9: Relaties tussen de verschillende besturende organen 

Relatie tussen de besturende organen uit blok la en lb 

Relatie tussen de besturende organen uit blok la en 2a 

Relatie tussen de besturende organen uit blok 2a en 2b 

Relatie tussen de bestu rende organen regionaal versus projectvoorbereiding voor de 
werkstromen ONO, ST, VV, en AVW (blokken 2b en 3c-l) 

Relatie tussen de besturende organen regionaal versus projectuitvoering voor de werkstromen 
ONO, ST, VV, en AVW (blokken 2b en 3c-2 ) 

Relatie tussen de besturende organen regionaal versus afsluiten van projecten voor de 
werkstromen ONO, ST, VV, en AVW (blokken 2b en 3c-3 ) 

7 Volgens de theorie van De Leeuw is dit niet helemaal correct omdat bij verschillende aggregat ieniveaus het bestuurde 
systeem als een blackbox beschouwd moet worden . Voor de analyse wordt de blackbox opengemaakt en wordt er vanuit
gegaan dat co mmunicatie altijd plaatsv indt van het bestuurde systeem naar het besturend orgaan en pas vervo lgens naar het 
besturend orgaan op het hogere aggregatie niveau (buiten de blackbox). 
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De werkstroom Vervangingen verloopt het meest moeizaam in het proces. De redenen 
daarvoor zijn zowel structuur alsook de manier van cobrdineren en besturen. Allereerst zal 
warden ingegaan op het structuuraspect. De eerste reden op het vlak van structuur is dat er 
bij de werkstroom Vervangingen (relatief ten opzichte van andere werkstromen) veel 
besturende interfaces zijn tussen de afdelingen IS en AsM, zie Figuur 13. Voornamelijk op 
werkstroomniveau zijn namelijk veel besturende relaties te onderkennen (zie relaties H t/m J 
in Figuur 13). Het aantal betrokken personen bij vervangingsprojecten zorgt voor een 
complexe cobrdinatie bij de aansturing van werkzaamheden. Voornamelijk ten aanzien van 
tijdigheid blijken vervangingsprojecten moeilijk beheersbaar te zijn, zie ook gevolgen in 
oorzaak- /gevolgschema in Figuur 14. De tweede reden, op het vlak van structuur, voor het 
moeizaam verlopen van vervangingsprojecten is de complexiteit bij de aansturing van 
vervangingsprojecten. Deze complexiteit wordt veroorzaakt doordat de betrokken afdelingen 
en teams hierarchisch gescheiden zijn. Bij vervangingsprojecten is dit meer van toepassing 
dan bij andere werkstromen omdat binnen IS zowel de afdeling O&S alsook de afdeling AE&I 
betrokken zijn. De communicatiestructuur tussen de afdelingen, alsook de communicatie
structuur binnen de afdelingen geven een beeld van de complexiteit in de cobrdinatie. Er kan 
hiervoor een duidelijk onderscheid gemaakt warden tussen de hierarchisch gescheiden 
afdelingen IS en AsM. De communicatiestructuur binnen de afdeling AsM kenmerkt zich 
voornamelijk door een wielstructuur in de typeringen van Bavelas (1948) en Leavitt (1951). 
De communicatiestructuur binnen de afdeling IS kenmerkt zich voornamelijk door een 
kettingstructuur. Deze kettingstructuur binnen de afdeling IS wordt veroorzaakt omdat er 
sprake is van meer verticale hierarchische communicatie dan bij de afdeling AsM. De 
communicatiestructuur tussen de afdeling AsM en de afdeling IS is te kenmerken als open
kringstructuur. Afdelingen en teams communiceren afzonderlijk met elkaar. Het gevolg is dat 
de nauwkeurigheid van de informatie-uitwisseling tussen IS en AsM matig is. Deze matige tot 
slechte communicatie voorafgaand en tijdens de projecten komt in twee basisoorzaken in 
oorzaak- /gevolgschema in Figuur 14 tot uitdrukking. De complexiteit in de communicatie 
wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de verschillende besturingsrelaties over de 
afdelingsgrens tussen IS en AsM. Uit Figuur 13 is bijvoorbeeld bij de projectvoorbereiding 
(relatie H) van een vervangingsproject af te leiden dat programma management met O&S, 
AE&I, alsook de teams binnen AE&I communiceert (en visa versa) om sturing te geven aan de 
projectvoorbereiding. Deze sturing vindt dus op verschillende niveaus in de organisatie plaats 
en heeft een negatieve invloed op de eenduidigheid van de projectsturing en besluitvorming. 
Er is dan bijvoorbeeld sprake van hierarchische sturing binnen AE&I alsook sturing van 
programma management op de teams van AE&I afzonderlijk. Dit betreft dan sturing door 
middel van zowel macht (autoriteit) voor hierarchische sturing en invloed voor sturing over 
afdelingsgrenzen heen (Bacharach & Lawler, 1980). Verder zijn de kenmerken van openkring 
structuur van toepassing op de besturingsrelaties tussen AsM en IS. De kenmerken zijn: 
matige nauwkeurigheid, ontbreken van een centrale persoon, hoge snelheid van informatie
uitwisseling, en hoge tevredenheid die ervaren wordt bij de medewerkers (Buchanan & 
Huczynski, 1997). Dit laatste kenmerk, hoge tevredenheid, is echter niet van toepassing op 
programma management. Programma management kan namelijk slechts invloed uitoefenen 
in de besturing maar is wel afhankelijk van het werk binnen IS (de opdrachtgever
/opd rachtnemerrelatie). 

De cobrdinatie en aansturing zijn niet alleen complex door de besturings- en 
communicatiestructuur, maar wordt ook bemoeilijkt door het meest toegepaste cobrdinatie
mechanisme, namelijk standaardisatie van werk (Mintzberg, 1989). Standaardisatie van werk 
betekent dat de afdelingen zo veel mogelijk de werkzaamheden vastleggen en slechts zeer 
gering gefocust zijn op de afhankelijkheden tussen de werkzaamheden. Bij een sterke 
taakspecialisatie zoals die bij beide afdelingen aanwezig is, heeft niemand dan overzicht over 
volledige projecten en zijn daardoor ook niet in staat om adequaat besluiten te nemen. Veel 
verschillende werkzaamheden en slechte inzicht in de afhankelijkheden tussen de des
betreffende werkzaamheden verminderen immers het overzicht. De besluitvorming vindt 
daardoor vooral centraal in de organisatie plaats. De gecentraliseerde besluitvorming komt 
ook overeen met de kenmerken van een machineorganisatie (Mintzberg, 1983). Volgens de 
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typeringen van Van Aken (1978) is de coi:irdinatie binnen de afdeling IS en AsM dirigerend en 
regulerend. Werkzaamheden worden namelijk direct vanuit de hierarchische posities 
aangestuurd alsook vanuit de toepassing van regels en procedures. De coi:irdinatie tussen de 
afdelingen is te karakteriseren als een combinatie van regulerend en inducerend. Ge
reguleerde coi:irdinatie komt voort uit de regels en procedures over de manier waarop de 
afdelingen dienen samen te werken. Inducerende coi:irdinatie is als aanvullend coi:irdinatie
mechanisme van toepassing om besluiten wel te kunnen be'invloeden maar niet te kunnen 
afdwingen. De hierarchisch gescheiden structuur en de taakafhankelijkheden tussen de 
afdelingen zorgen voor een complex coi:ird inatievraagstuk. Inducerende coi:irdinatie geeft de 
mogelijkheid om door middel van het uitoefenen van invloed om te kunnen gaan met die 
complexiteit. De inducerende coi:irdinatie vormt echter ook de moeilijkheid in deze organi
satie. Het uitoefenen van invloed is, afgezien van de situatie, afhankelijk van persoonlijke 
competenties. Volgens Bacharach & Lawler (1980) is de persoonlijkheid en I of deskundigheid 
van een persoon een voorwaarde om de besluitvorming, zonder de formele bevoegdheid, te 
kunnen be.invloeden. Be'invloeding gebeurt door middel van overtuiging en I of kennis van de 
persoon . Inducerende coi:irdinatie is in de huidige organisatie niet in voldoende mate 
ontwikkeld . Afgezien van de persoonlijke competenties van medewerkers, is de conventionele 
en afhankelijke cultuur die in de organisatie heerst (Landy & Conte, 2004) een oorzaak voor 
het matig functioneren van inducerende coi:irdinatie. Medewerkers zijn namelijk niet gewend 
om zich, ook buiten de eigen afdelingsgrenzen, constructief op te stellen en met anderen mee 
te denken . Dat geldt overigens voor zowel de afdeling IS alsook voor de afdeling AsM. 

De werkstroom Vervangingen vormt zoals gezegd de grootste moeilijkheid in de 
samenwerking tussen AsM en IS. Veel van de bovengenoemde redenen zijn ook van 
toepassing op andere werkstromen, maar door de complexite it van de coi:irdinatie bij 
vervangingsprojecten zijn de redenen echter meer van toepassing op de werkstroom 
vervangingen. 

5.2 Knelpuntenanalyse 

Deze paragraaf beschrijft de analyse van het oorzaak- /gevolgschema dat is opgesteld aan de 
hand van alle ge'identificeerde knelpunten. 

5.2.1 Verzameling van de knelpunten 

Voor dit onderzoek zijn knelpunten verzameld aan de hand van interviews, en observaties en 
eigen bevindingen. In het totaal zijn er 12 medewerkers ge·interviewd. Dit aantal wijkt wegens 
externe omstandigheden (zoals langdurige ziekte) af van de oorspronkelijk geplande 14 
personen . De knelpunten die tijdens de interviews door de respondenten genoemd zijn en 
tevens voor dit onderzoek relevant zijn om in kaart te brengen, zijn weergegeven in Tabel 14 
in bijlage 2. De knelpunten die voortkomen uit de observaties en eigen bevind ingen zijn 
weergegeven in bijlage 3. 

5.2.2 Oorzaak- /gevolgschema 

In Figuur 24 bijlage 4 zijn de knelpunten die genoemd zijn door de respondenten in een 
oorzaak- /gevolgschema met elkaar verbonden. In Figuur 14 is een oorzaak- /gevolgschema 
weergeven op basis van alle ge'identificeerde knelpunten. In het schema is tevens een 
onderzoekskader weergegeven om basisoorzaken te identificeren die binnen de 
onderzoeksgrens vallen en waarvoor een oplossing ontworpen is. De afbakening in het 
oorzaak- / gevolgschema is gemaakt op basis van een aantal criteria waar het genoemde 
knelpunten aan moet voldoen. Indien een knelpunt niet aan deze criteria voldoet valt het 
buiten het onderzoekskader. De criteria zijn als volgt : 

o Het knelpunt moet binnen de afdelingen IS en I of AsM liggen 
o Het knelpunt moet binnen de invloedssfeer van dit afstudeeronderzoek liggen 
o Het knelpunt moet binnen de afbakening van het afstudeeronderzoek liggen 

Een knelpunt waar geen ander knelpunt binnen het onderzoekskader aan ten grondslag ligt, 
vormt een basisoorzaak. Door oplossingen te formuleren voor deze basisoorzaken worden de 
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(strategische) gevolgen voor een deel weggenomen. Indien knelpunten buiten het 
onderzoekskader aan basisoorzaken ten grondslag liggen, is het mogelijk dat suboptimalisatie 
wordt nagestreefd. 

In het oorzaak- I gevolgschema zijn op hoofdlijnen drie delen te onderscheiden, namelijk : 
o Deel 1: Monitoren van de voortgang op projecten. Dit zijn alle PRAS-projecten, met 

nadruk op de intern ge·lnitieerde projecten. 
o Deel 2: Voorbereiding en planning van individuele projecten. 
o Deel 3: Afsluiting en administratieve verwerking van projecten nadat de technische 

uitvoering is afgerond. 
Achtereenvolgens warden deze drie delen uit het oorzaak- I gevolgschema hieronder in 

detail beschreven en toegelicht . 
Deel 1. Het volgen van de voortgang van, met name intern ge·lnitieerde, projecten zowel 

tijdens de voorbereiding alsook tijdens de uitvoering is een duidelijk probleem binnen Essent 
Netwerk. AsM heeft als projectinitiator te we inig zicht op de voortgang van intern ge"lnitieerde 
projecten. Enerzijds doordat de gebruikte rapportages onvoldoende inzicht in de voortgang 
geven en anderzijds doordat de communicatie over de voortgang op onvoldoende detailniveau 
gevoerd wordt. De oorzaak daarvan is dat de uitvoerende teams niet direct warden 
aangestuurd door diegene die bij de voortgangsoverleggen tussen AsM en IS aanwezig zijn. 
Voor de werkstroom Vervangingen bijvoorbeeld vindt het voortgangsoverleg o.a. plaats 
tussen prog ramma management en de afdelingsmanager van AE&I. Formeel zou de 
aansturing van de projecten volgens de hierarchische structuur binnen IS verlopen. De 
afdelingsmanager van AE&I stuurt de teammanagers aan en die sturen vervolgens de 
medewerkers binnen de teams aan. Deze wijze van aansturing werkt echter niet effectief. 
Functionele managers zijn namelijk niet primair gericht op coordinerende taken om te kunnen 
voldoen aan projecteisen, zoals tijdigheid en kosten (Kolodny, 1979). In de praktijk gaat 
programma management vervolgens medewerkers binnen de teams aansturen, zie relatie H 
in Figuur 13. Deze aansturing overschrijdt afdelingsgrenzen, met het gevolg dat de 
complexiteit van de coord inatie over de projecten wordt verhoogd. Tevens is in algemene zin, 
vanwege de taakspecialisatie, bij functioneel ingerichte teams de afstemmingsbehoefte tussen 
de teams groot. Omdat onderlinge afstemming tussen de medewerkers van de desbetreffende 
teams door mogelijke conflicten en complexiteit in het proces onvoldoende is, neemt de 
noodzaak van coordinatie verder toe (Van Aken, 2000). Door de functioneel ingerichte teams 
binnen AE&I speelt het gebrek aan coordinatie binnen AE&I een grotere rol dan binnen O&S. 
De teams binnen O&S zijn namelijk ingericht naar werkgebieden. Behalve het gebrek aan 
coordinatie wordt de vertraging van projecten ook veroorzaakt doordat doorlooptijd en 
tijdigheid van projecten niet warden gemeten. Medewerkers warden daardoor niet 
gemotiveerd om efficiencyverbeteringen na te streven. 'Feedback' over de projectprestaties 
(positief alsook de verbeterpunten) verhogen namelijk het inzicht in de eigen prestaties van 
de medewerker en hebben daardoor een positieve invloed op de motivatie, werkprestatie, 
werktevredenheid, en ziekteverzuim (Hackman & Oldman, 1975). 

Deel 2. Het plannen van intern ge"lnitieerde projecten blijkt niet gestructureerd te 
gebeuren. Tijdens de voorbereiding en uitvoering warden op 'ad hoc'-basis prioriteiten 
gesteld. Specifieke projecten lopen daardoor vervolgens vertraging op. Op het niveau van 
werkstromen zijn er wel prioriteiten geformuleerd, namelijk: storingen, klantprojecten 
(Maatwerk Aansluitingen, Reconstructies, enz.) en als laatste interne ge·lnitieerde projecten 
(Onderhoud, Vervangingen, enz.). In een situatie waarin wegens externe omstandigheden 
(bijvoorbeeld onvoorziene toename van klantprojecten, personeelsverloop, enz.) prioriteiten 
gesteld moeten warden, blijkt dat niet in overleg met alle betrokken partijen te gebeuren. Het 
stellen van prioriteiten gebeurt meestal door medewerkers binnen een team. Zij geven vaak 
voorkeur aan werkzaamheden die klantge·lnit ieerd zijn en meestal ook kleiner van omvang . 
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De medewerkers binnen de teams hebben te wein1g overzicht over de projecten met het 
gevolg dat de projectvoortgang onbeheersbaar wordt. Dit komt tot uiting bij grotere en intern 
ge·initieerde projecten . Kebrek aan overzicht wordt veroorzaakt doordat er te weinig 
coordinatie is tussen de teams en afdelingen . De cultuur- en kl imaatinvloeden zijn een reden 
voor de beperkte coordinatie tussen hierarchisch gescheiden afdelingen en teams . De 
conventionele en afhankelijke cultuur (Landy & Conte, 2004) die vroeger binnen de 
organisatie is uitgedragen, heeft namelijk lager in de organisatie nog altijd tot gevolg dat er 
een psychologisch klimaat heerst dat medewerkers traditioneel handelen en verwachten 
hierarchisch bestuurd te worden. De huidige organisatie draagt meer een humanistische / 
bemoedigende cultuur uit, waarin van medewerkers verwacht wordt mee te denken en zich 
constructief en open op te stellen (Landy & Conte, 2004). Het blijkt echter dat de cu ltuur die 
hoger in de organisatie wordt uitgedragen, in het psychologische klimaat lager in de 
organisatie, nog niet dezelfde uitwerking heeft. De teams en afdelingen zouden anders beter 
in staat zijn om hun taken af te stemmen met medewerkers buiten hun eigen team en I of 
afdeling . 

Het ongestructureerd plannen van projecten wordt eveneens veroorzaakt doordat de 
beschikbare capaciteiten niet inzichtelijk zijn . Het beperkte overzicht van de beschikbare 
capaciteit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat er bij IS geen overzicht is van de 
hoeveelheid onderhanden werk (in termen van capaciteit). IS is daardoor niet in staat om 
korte termijn capaciteitsplanningen te maken. Verder heeft AsM geen duidelijk beeld van de 
benod igde capaciteit op de lange termijn en vindt er zeer beperkt communicatie en 
afstemming plaats tussen AsM en IS over beschikbare en benodigde capaciteit . De 
regulerende en inducerende coordinatie tussen AsM en IS bl ijkt dus onvoldoende te zijn voor 
met name intern ge'initieerde projecten . Intern ge'initieerde projecten vergen vooral meer 
inducerende coordinatie, omdat de hierarchisch gescheiden afdelingen dan meer met elkaar 
moeten samenwerken . Zoals eerder uit de analyse van het besturingsmodel (paragraaf 5.1.2) 
blijkt, is de inducerende coordinatie onvoldoende ontwikkeld door de conventionele en 
afhankelijke organisatiecultuur. Bij een toename van het aantal intern ge'initieerde projecten 
(zoals de verwachte stijging van het aanta l vervangingsprojecten) moet de onwennigheid om 
vanuit de interne organisatie te opereren, gezien worden als een belangrijk knelpunt. 

Deel 3. Het te laat alsook financieel negatief afsluiten van projecten heeft verschillende 
oorzaken zoals blijkt uit het oorzaak- / gevolgschema in Figuur 14. Het financieel negatief 
afsluiten van PRAS-projecten komt enerzijds doordat AsM te strikt aan het oorspronkelijke 
budget vasthoudt en anderzijds doordat noodzakelijke wijzigingen in het budget niet tijdig 
afgestemd worden. AsM dient projectbudgetten goed te keuren. Indien door onvoorziene 
omstandigheden het budget bijgesteld moet worden, moet IS een budgetwijziging voorstellen 
aan AsM . Het komt voor dat de asset engineer (AsM) de noodzaak van de wijzig ing in twijfel 
trekt en wil vasthouden aan het oorspronkelijke budget. IS moet dan de rechtvaardiging van 
de extra kosten gaan toel ichten, en krijgt te weinig vertrouwen en speelruimte van AsM om 
een eventuele noodzakelijke wijziging zelf te beoordelen. Het gevolg is uiteindelijk dat 
wijzigingen pas achteraf worden gemeld en de kosten vaak boven het oorspronkelijke budget 
uitkomen. Tevens heeft een lage eigen verantwoordelijkheid een negatieve invloed op de 
motivatie en werkprestaties van de medewerker. Uit het model van Hackman & Oldman 
(1975) blijkt namelijk dat medewerkers die minder vrijheid en keuzemogelijkheden in hun 
werk hebben een lagere persoonlijke verantwoordelijkheid ervaren. 

Het te laat administratief afsluiten van projecten wordt enerzijds veroorzaakt doordat het 
vaak te lang duurt voordat de nacalculatie goedgekeurd wordt, en anderzijds doordat het te 
lang duurt voordat de data (netsystemen, geografische ligging van kabels en leidingen) in de 
informatiesystemen zijn verwerkt. De vertraging voor het goedkeuren van de nacalculaties 
wordt veroorzaakt doordat er geen processtappen zijn geformuleerd voor die situaties waarbij 
de nacalculaties meer dan 10% afwijken van het budget . De vertraging bij het verwerken van 
data in de systemen komt doordat de aandacht daarvoor binnen IS beperkt is geweest. Op dit 
moment zijn er echter acties ondernomen om de dataverwerking sneller te laten verlopen, 
hoewel het nog altijd merkbaar is dat binnen IS het ' administratieve ' proces als vervelend 
wordt ervaren. Veranderingen van het takenpakket (of de aandacht die er nu pas op 
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gevestigd wordt) worden bij O&S als meer vervelend ervaren dan bij AE&I. De manier waarop 
de medewerkers staan tegenover veranderingen, komt overeen met het psychologische 
klimaat van het werk in de organisatie. De organisatie heeft vanuit de historie een 
conventionele en afhankelijke cultuur gehad waardoor medewerkers bureaucratisch bestuurd 
worden en niet gewend zijn aan veranderingen in het werk (Landy & Conte, 2004). 

5.3 Diagnose 

In deze paragraaf wordt de diagnose bepaald aan de hand van de analyse in de vorige 
paragraaf. Voor het stellen van de diagnose zijn allereerst de basisoorzaken aflopend 
gerangschikt door een inschatting te maken van de impact van een oorzaak op een 
strategisch gevolg, zie Tabel 10. Bij het maken van een inschatting van de impact telt het 
strategische gevolg 'projecten lopen vaak vertraging op ' relatief het zwaarst. In de derde 
kolom van Tabel 10 is tevens het theoretische onderwerp van een basisoorzaak weergegeven. 
Dit geeft een beeld in welke richting dat mogelijke verbet eringen gezocht moeten worden. 

Tabel 10: Basisoorzaken aflopend gesorteerd naar mate van impact op de strategische gevolgen 

Basisoorzaken Theoretisch 
onderwero 

1 Afdelingen zijn niet gewend om vanuit de interne organisatie te opereren Cultuur/klimaat, 
coordinatie 

2 Slechte inhoudelijke communicatie tussen AsM en IS in voortraject van intern Coo rd i natie, 
qe"lnitieerde projecten (planninq en financieel) structuur 

3 Tussen de teams slechte coordinatie over de projecten Coordinatie, 
structuur 

4 IS ervaart veranderina in eiaen takenoakket als vervelend Cultuur/ klimaat 
5 AsM wil te strikt aan oorspronkelijke budgetten bl ijven vasthouden . Cultuur/klimaat, 

coordinatie 
6 Geen formele afspraken tussen AsM en IS over het stellen van pr ioriteiten indien Coordinatie 

noodzakelijk 
7 Capaciteitsplanningen bij AE&I worden niet gemaakt door veel kort-cycluswerk Coordinatie 

vanuit klanten 
8 Rapportages zijn voornamelijk financieel ipv ook over technische voortgang Coordinatie 

(aantallen) 
9 Prestaties IS over tiidiq opleveren van PRAS- en PRIS-projecten niet inzichteliik Coordinatie 
10 Geen concrete processtaooen / afspraken vastqeleqd bii financiele afwiikinq > 10% Coordinatie 

Uit de basisoorzaken in Tabel 10 blijkt dat coordinatie en cultuur I klimaat als meest 
belangrijke onderwerpen van de knelpunten in de samenwerking naar voren komen. De 
organisatiestructuur is in dit onderzoek als randvoorwaarde genomen, waardoor de 
coordinatie moet aansluiten op de proces- en besturingscomplexiteit in deze organisatie. In de 
huidige situatie is de coordinatie echter niet voldoende om de projecten te beheersen. Uit het 
besturingsmodel is gebleken dat de Vervangingsprojecten het moeilijkst zijn te beheersen. Bij 
vervangingsprojecten zijn de meeste afdelingen en teams betrokken en zorgt de hierarchisch 
gescheiden structuur van die betrokken afdelingen en teams voor de complexe 
afhankelijkheid en aansturing. De complexiteit maakt coordinatie tussen de verschillende 
teams en afdelingen noodzakelijk. In de huidige situatie overschrijdt de coordinatie echter te 
veel de afdelingsgrens tussen AsM en IS. De beheersing van de projecten wordt daardoor te 
moeilijk. 

Uit het oorzaak-/gevolgschema blijkt dat de beheersbaarheid van de projecten ook 
onvoldoende is doordat er slechts zeer beperkte capaciteitsplanningen worden gemaakt en 
niet goed met prioritering wordt omgegaan. De beperkte capaciteitsplanning heeft twee 
aspecten . Enerzijds heeft AsM onvoldoende en ongestructureerd inzicht in de lange termijn 
planning (meerjaren schatting van de hoeveelheid werk I benodigde capaciteit) en anderzijds 
is IS niet in staat korte term ijn planningen te maken. De besluitvorming over het bepalen van 
prioriteiten tussen verschillende projecten zou in een machineorganisatie feitelijk centraal in 
de organisatie moeten liggen. Binnen Essent Netwerk wordt deze besluitvorming echter 
overgelaten aan de desbetreffende teams binnen AE&I en O&S. Door het verschil in belangen 
tussen IS, dat redeneert vanuit de klant en AsM, dat redeneert vanuit de lange termijn 
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behoefte aan het netwerk, neemt het management geen duidelijk standpunt in over het 
bepalen van prioriteiten. 

Uit Tabel 10 kan tevens geconcludeerd worden dat de huidige coordinatiemechanismen 
niet goed werken in de beheersbaarheid van projecten. De inducerende coordinatie wordt niet 
op de juiste wijze in de organisatie gebruikt. De reden daarvoor is het psychologische klimaat 
dat in de organisatie heerst. Medewerkers zijn nog teveel gewend dat ze alleen hierarchisch 
gestuurd worden, waardoor ze zich in mindere mate constructief en meedenkend opstellen 
ten opzichte van andere afdelingen en teams. In de complexe besturingsstructuur is het 
echter noodzakelijk dat inducerende coordinatie meer geaccepteerd is dan in de huidige 
situatie. Naast de inducerende coordinatie is ook de regulerende coordinatie niet optimaal 
ingericht. Er zijn geen regels en procedures opgesteld voor de situaties dat projectkosten 
meer dan 10% afwijken van het budget. Tevens heeft IS te weinig vrijheid om zelf te 
beoordelen of budgetaanpassingen noodzakelijk zijn. Als laatste blijkt uit het oorzaak
/gevolgschema dat de dataverwerking ook niet goed werkt. Dit ligt zowel aan de regulerende 
en inducerende coordinatie alsook aan de cultuur in de organisatie. 

Het vervolg van dit onderzoek is gefocust op de eerste drie basisoorzaken uit Tabel 10. 
Door deze basisoorzaken (voor een deel) weg te nemen, moet de samenwerking tussen IS en 
AsM verbeteren en de impact op strategische gevolgen verkleinen. De basisoorzaken worden 
(voor een deel) opgelost door een coordinatiemechanisme te ontwerpen. De cultuur in de 
organisatie blijft daarbij een rol spelen. Cultuurveranderingen verlopen echter zeer traag en 
worden daardoor ook niet gezien als belangrijkste onderwerp in het verbeteren van de 
samenwerking tussen IS en AsM. 

5.4 Analyse van de samenwerking bij vervangingsprojecten 

Tijdens de formele terugkoppeling van de analyse is besloten om in het afstudeeronderzoek 
specifiek te focussen op een werkstroom, namelijk Vervangingen. Door op een werkstroom te 
focussen, is het mogelijk om een coordinatiemechanisme concreet aan de hand van 
Vervangingsprojecten te ontwerpen. De keuze voor de werkstroom Vervangingen komt voort 
uit de analyse waar blijkt dat vervangingsprojecten het meest moeizaam in de samenwerking 
verlopen. Een andere reden voor de werkstroom Vervangingen is dat vervangingen in de 
toekomst steeds belangrijker worden door het stijgende aantal vervangingsprojecten. 

Voordat een ontwerp van een coordinatiemechanisme bij vervangingsprojecten uitgewerkt 
is, is eerst een analyse naar dit type projecten uitgevoerd. Deze analyse is noodzakelijk om 
tot een lager detailniveau de samenwerking bij een vervangingsproject in kaart te brengen. 
Hiervoor is specifiek het type project vervangingen 'open systemen' gebruikt. Allereerst zal 
het project 'vervanging open systemen' kort worden beschreven waarna vervolgens in de 
paragraaf 5.4.2 wordt ingegaan op de communicatie en coordinatie in de huidige werkwijze 
binnen het project, en de analyse van deze samenwerking. Uiteindelijk wordt in paragraaf 
5.4.3 ingegaan op de conclusies. 

5.4.1 Vervangingsproject 'open systemen' 

'Vervanging open systemen' staat model voor het type vervangingen dat naar verwachting de 
komende jaren zal toenemen in aantal. Verbeteringen in de samenwerking voor dit type 
project kunnen vervolgens in een breder kader vertaald worden naar andere typen projecten 
en draagt op deze manier bij aan de samenwerking tussen AsM en IS in algemene zin. 

Een open systeem is een middenspanningsstation waarin de schakelinstallatie niet 
ge·isoleerd is. In 2004 is aan de hand van risico-analyses besloten dat open systemen in 
bestaande middenspanningsstations vervangen moeten worden door een gesloten systeem. 
Gesloten systemen moeten o.a. het risico van een aanraking met het 10.000 Volt-net bij 
werkzaamheden aan de installatie aanzienlijk verlagen. In de regio Brabant Oost gaat het om 
ongeveer 350 middenspanningsstations die vervangen moeten worden. De systemen moeten 
na 4 jaar allemaal vervangen zijn. De technische uitvoering van een project neemt ongeveer 
1 a 2 dagen in beslag en de doorlooptijd van een project wordt door vele externe factoren 
(zoals levertijden van materialen) be"invloed en varieert tussen de 6 en 12 weken. 
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5.4.2 Analyse van de huidige samenwerking bij vervangingsprojecten open systemen 

De huidige communicatiestructuur en samenwerking voor projecten 'vervanging open 
systemen' die van toepassing is op de regio Brabant Oost, is weergegeven in Figuur 15. In 
deze figuur heeft de aanduiding 'staf' betrekking op de manager of medewerker van die 
afdeling die verantwoordelijk is voor dat project. In bijlage 5 staat er per communicatielijn 
uitgelegd welke informatie er tussen de betrokken afdelingen of teams wordt uitgewisseld. 

Communicatiestructuur aan de hand van de 
typeringen van Bavelas (1948), Leavitt (1951): 
(beperkte) openkring structuur 

Coi:irdinatiemechanisme per relatie getypeerd aan de 
hand van Mintzberg (1989) : 
1 standaardisatie van werk 
2 standaardisatie van werk 
3 standaardisatie van werk 
4 onderlinge afstemming 
5 onderlinge afstemming 
6 standaardisatie van werk 
7 direct toezicht 
8 standaardisatie van werk 
9 standaardisatie van werk 
10 onderlinge afstemming 

invloed 
invloed 
invloed 
invloed 
invloed 
invloed 
mac ht 
invloed 
invloed 
invloed 

Figuur 15: Communicatiestructuur gedurende een volledig vervangingsproject van initiatie t/m 
archivering 

In de huidige situatie is een ruw onderscheid te maken tussen drie verschillende fases van 
het project, namelijk: De reguliere aansturing en uitvoering van vervangingsprojecten; het 
afsluiten van projecten; en het beheersen en eventueel tussentijds sturen op de voortgang 
van projecten. Fase 1 en 2 verlopen sequentieel en fase 3 verloopt parallel aan vrijwel de 
gehele fase 1 en 2. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende aspecten van de 
samenwerking: communicatiestructuren, coordinatiemechanismen, beheersbaarheid van pro
jecten, en overzicht binnen de afdeling IS over vervangingsprojecten. Vervolgens zal aan het 
eind een conclusie over de samenwerking bij vervangingsprojecten gegeven worden, gevolgd 
door richtlijnen voor het ontwerp. 

In iedere fase van een vervangingsproject is de communicatiestructuur verschillend te 
typeren, zie Figuur 16, 17, en 18. In de aansturing en uitvoering van projecten (fase 1) komt 
de communicatiestructuur het meest overeen met de wiel -structuur (Bavelas, 1948; Leavitt, 
1951), zie Figuur 16. Programma management vervult daarbij de centrale rol in de wiel
structuur, maar de communicatielijnen zijn niet allemaal wederkerig. Wederkerige 
communicatie is wel noodzakelijk omdat de afdelingen sequentieel afhankelijk zijn in de 
taakuitvoering (Thompson, 1967). Afdelingen moeten terugkoppeling krijgen om eigen taken 
uit te kunnen voeren. Per taak is er sprake van verschillende typen terugkoppeling, namelijk: 
inhoudelijke terugkoppeling of slechts een vermelding van de uitgevoerde taak. De terug
koppeling over uitgevoerde taken is dus van belang om de voortgang in projecten niet 
onnodig te beletten. Op dit moment gebeurt de bevestiging van uitgevoerde taken aan de 
hand van informatiesystemen. Vaak hebben taken tot gevolg dat de status in het 
informatiesysteem verandert, waardoor indirect een terugkoppeling plaatsvindt. Deze terug
koppeling wordt echter niet per individueel project gemonitoord, omdat per vervangings
project verschillende medewerkers binnen IS betrokken zijn (betrokkenheid bij een project is 
afhankelijk van de subregio waarbinnen het project valt). Het gevolg van deze varierende 
betrokkenheid per vervangingsproject is dat programma management met de centrale rol 
geen volledig overzicht heeft over de status van projecten. 
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Communicatiestructuur aan de hand van de 
typeringen van Bavelas (1948), Leavitt (1951 ): 
wielstructuur 

Coordinatiemechanisme per relatie getypeerd aan de 
hand van Mintz berg ( 1989): 
1 standaardisatie van werk invloed 
2 standaardisatie van werk 
3 standaardisatie van werk 
4 onderlinge afstemming 
5 onderlinge afstemming 
6 standaardisatie van werk 
7 direct toezicht 

invloed 
invloed 
invloed 
invloed 
invloed 
mac ht 

Figuur 16: Communicatiestructuur gedurende reguliere aansturing en uitvoering van projecten 

De communicatiestructuur van fase 2, afronding van projecten, komt het meest overeen 
met de cirkelstructuur (Bavelas, 1948; Leavitt, 1951), zie Figuur 17. De communicatie in deze 
cirkelstructuur is overigens horizontaal in de organisatie en volgt daarbij de sequentiele 
taakafhankelijkheid (Thompson, 1967). Het kenmerk van de sequentiele afhankelijkheid en de 
communicatie in een (beperkte) cirkelstructuur is de lage snelheid waarmee informatie wordt 
uitgewisseld. Het gevolg is dat afsluiten van projecten veel tijd kost en daardoor ook een 
bottleneck vormt in het proces. De verantwoordelijkheid over het proces ligt overigens binnen 
de afdeling IS, maar de gevolgen zijn merkbaar in de samenwerking tussen IS en AsM. Het 
aantal onderhanden projecten neemt namelijk toe. 

Communicatiestructuur aan de hand van de 
typeringen van Bavelas (1948) , Leavitt (1951): 
cirkelstructuur 

Coordinatiemechanisme per relatie getypeerd aan de 
hand van Mintzberg (1989): 
2 standaardisatie van werk 
3 standaardisatie van werk 
7 direct toezicht 
8 standaardisatie van werk 
9 standaardisatie van werk 
10 onderlinge afstemming 

invloed 
invloed 
macht 
invloed 
invloed 
invloed 

Figuur 17: Communicatiestructuur tijdens de fase van afsluiten van projecten 

De communicatie over de beheersing en de eventuele sturing op de voortgang van 
projecten verloopt volgens een beperkte kettingstructuur (Bavelas, 1948; Leavitt, 1951), zie 
Figuur 18. De beheersing van de projecten vindt formeel plaats tijdens de maandelijkse 
overleggen tussen programma management en de afdelingen AE&I en O&S van Infra 
Services. Deze kettingstructuur wordt gekenmerkt door de gescheiden overleggen tussen 
programma management en de afdelingen binnen Infra Services. 

Communicatiestructuur aan de hand van de 
typeringen van Bavelas (1948) , Leavitt (1951 ) : 
kettingstructuur 

Coordinatiemechanisme per relatie getypeerd aan de 
hand van Mintzberg (1989): 
2 standaardisatie van werk 
3 standaardisatie van werk 
7 direct toezicht 

invloed 
invloed 
macht 

Figuur 18: Communicatiestructuur bij het beheersen en eventueel sturen op de voortgang van 
projecten 
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Programma management bevindt zich daardoor midden in de ketting en is de enige partij die 
in staat is om de voortgang van een geheel project te kennen. Een ander belangrijk aspect 
voor de beheersing van projecten tijdens het maandelijkse overleg is de beschikbaarheid van 
relevante informatie over de projecten. In de praktijk blijkt het echter lastig te zijn om op 
basis van dezelfde soort informatie de projecten tijdens het overleg te bespreken. Dit wordt 
veroorzaakt doordat enerzijds beide afdelingen een eigen rapportage opstellen , en anderzijds 
doordat de status van projecten niet inzichtelijk wordt weergegeven. 

De vormen van coordinatie gebaseerd op Mintzberg (1989) zijn per relatie in de Figuren 
16, 17, en 18 weergegeven. Per projectfase is een bepaalde vorm van coordinatie dominant. 
De coord inatie tussen de hierarchisch gescheiden afdelingen AsM en IS verloopt overwegend 
door middel van onderlinge afstemming. In de samenwerking tussen beide afdelingen is er 
geen sprake van werkinstructies, op basis waarvan beslissingen genomen worden. Mede
werkers moeten in onderlinge afstemming inhoudelijke beslissingen nemen over het werk. In 
de praktijk komt het echter relatief vaak voor dat aan de kant van IS, gedreven door 
situationele invloeden, afspraken tussentijds worden bijgesteld zonder dat het in overleg met 
Asset Management ter sprake komt. Formeel betekent dat, dat afspraken achteraf (nadat een 
beslissing eigenlijk al genomen is) gewijzigd worden. In het kader van de beheersing van 
projecten is deze werkwijze uiteraard niet wenselijk. 

Tussentijdse bewaking van de voortgang van projecten gebeurt in de relaties 2 en 3 uit 
Figuur 18. O&S maakt maandel ijks rapportages over de status van de vervangingsprojecten 
die volgens planning afgerond moeten zijn. In het maandelijkse overleg wordt de voortgang 
besproken en indien noodzakelijk worden er actiepunten afgesproken ( oftewel sturings
maatregelen). De verantwoordelijkheid over de sturing op de voortgang van projecten ligt in 
handen van O&S en AE&I. AsM en beide subafdelingen binnen IS (AE&I en O&S) zijn op 
projectniveau slechts in staat om invloed uit te oefenen op de te nemen sturingsmaatregelen. 
De besluitvorming tijdens het overleg v indt namelijk plaats in onderlinge afstemming . De 
processtappen in de samenwerking zijn wel gedefinieerd (standaardisatie van werk), maar de 
inhoudelijke besluitvorm ing vindt plaats door middel van het uitoefenen van invloed. De 
afdelingen IS en AsM zijn namelijk hierarchisch gescheiden en de gezamenlijke leiding
gevende heeft geen zicht op de besluitvorming van het betreffende projectniveau. Invloed 
uitoefenen kan volgens de typeringen van Bacharach & Lawler (1980) door middel van 
overtuiging en kennis. De uitgangspunten (bronnen) om deze middelen van invloed uit te 
kunnen oefenen, zijn deskundigheid en persoonlijkheid. Deze m iddelen hebben slechts 
geringe uitwerking in de organisatie. De coordinatie tijdens het overleg is zoals gezegd te 
typeren als onderlinge afstemming (Mintzberg, 1989). In onderlinge afstemming kan het 
echter lastig zijn om tot besluitvorming te komen. De besluitvorming voor vervangingsproject 
wordt ook nog bemoeilijkt doordat het maandelijkse overleg plaatsvindt tussen AsM en de 
beide subafdelingen binnen IS afzonderlijk. Besluiten kunnen dan niet genomen worden in 
overeenstemming met alle betrokkenen tegelijk. Redenen van eventuele niet gehaalde 
projectprestaties worden daardoor bij elkaar neergelegd. Dit draagt uiteraard niet bij aan een 
constructieve samenwerking tussen de verschillende (sub )afdelingen. In het maandelijkse 
overleg komt het ook voor dat projectafspraken gewijzigd moeten worden (bijvoorbeeld 
wijzigingen in de planning van een vervangingsproject), waarbij meningsverschillen over de 
prioritering van projecten kunnen ontstaan. Een dergel ijk meningsverschil kan leiden tot een 
escalatie van het knelpunt. Bij een escalatie van een knelpunt wordt de besluitvorming 
verplaatst naar het voortgangsoverleg tussen de netdeelmanager (AsM) en de reg iomanager 
(IS), oftewel een overleg tussen AsM en IS op een hierarchisch hoger niveau in de 
organisatie. Omdat echter op dat niveau in de organisat ie sprake blijft van hierarchisch 
gescheiden afdelingen, blijven vervangingsproject moeilijk beheersbaar. Op projectniveau is 
het namelijk niet mogelijk dat besluitvorming door een persoon plaatsvindt; hierarchisch 
vallen de afdel ingen AsM en IS pas bij de directeur Essent Netwerk onder een 
verantwoordelijkheid. De moeilijke beheersing van vervangingsprojecten wordt naast de 
hierarchisch gescheiden structuur van de organisatie ook veroorzaakt doordat op project
niveau het werk inhoudelijk niet te standaardiseren is. De vele interfaces en externe factoren 
zorgen namelijk voor veel onzekerheid. De noodzakelijke flexibiliteit op projectn iveau maakt 
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het onmogelijk om alleen te coordineren op basis van standaardisatie van werk (Mintzberg, 
1989), oftewel volgens de typeringen van Van Aken (1978) regulerende coordinatie. Indu
cerende coordinatie (Van Aken, 1978) moet daardoor tevens gebruikt worden, zodat AsM en 
IS beide invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Voornamelijk ten aanzien van de 
planning zijn vervangingsprojecten moeilijk te beheersen. De inducerende coordinatie werkt 
onvoldoende in de organisatie omdat medewerkers niet gewend zijn aan een dergelijke vorm 
van samenwerken. Het psychologische klimaat dat voortkomt uit de cultuur is daar voor een 
groot deel de oorzaak van. In een conventionele afhankelijke cultuur zijn medewerkers niet 
gericht op de samenwerking tussen verschillende groepen en afdelingen. 

Door de gescheiden betrokkenheid van zowel de subafdelingen AE&I en O&S, alsook de 
gescheiden betrokkenheid van de teams binnen AE&I, is de beheersing van vervangings
projecten complex. De subafdelingen en teams zijn immers hierarchisch gescheiden en 
kunnen slechts invloed op elkaar uitoefenen in de samenwerking. Het gebruik van macht door 
de hierarchische positie van de desbetreffende managers is wel mogelijk, alleen hebben die 
geen of slechts beperkt overzicht over een geheel project. Dit heeft twee redenen: enerzijds 
de functioneel ingerichte afdelingen en teams, anderzijds het grote aantal projecten. Het 
grote aantal projecten wordt veroorzaakt doordat alle projecten (niet alleen vervangingen) 
door dezelfde teams en afdelingen (zelfs dezelfde medewerkers) worden voorbereid en 
uitgevoerd. 

5.4.3 Conclusie 

De huidige samenwerking bij vervangingsprojecten open systemen kenmerkt zich door 
betrokkenheid van veel afdelingen en subafdelingen (teams) die zowel functioneel alsook voor 
een deel geografisch zijn ingericht. Bij vervangingsprojecten open systemen stuurt en 
controleert programma management op taakniveau, omdat IS intern geen overzicht heeft 
over alle projecten in een specifieke periode. Programma management creeert daardoor veel 
interacties met de verschillende functionele (sub)afdelingen binnen IS waar relatief veel tijd 
mee gemoeid is. Het gevolg van de focus op taakniveau is dat projectprestaties te weinig 
belicht worden, zie basisoorzaak 2 in Tabel 10. In een opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie 
is het echter van belang dat er gefocust wordt op projectniveau. De focus op projectniveau 
houdt in dat de projectprestaties die vooraf afgesproken worden en de evaluaties bij het 
afsluiten van projecten de belangrijkste momenten zijn in de interface tussen AsM en IS. De 
controle op de projectbeheersing dient echter ook plaats te vinden voor de vervangings
projecten, vooral voor projecten met een doorlooptijd langer dan een maand. Deze controle is 
noodzakelijk omdat op deze manier, indien noodzakelijk, projectprestaties (normstelling) in 
overleg tussen beide afdelingen tussentijds gewijzigd kunnen worden. Ondanks dat voor 
vervangingsprojecten AsM opdrachtgever is, dienen wijzigingen in overleg te gebeuren, zie 
basisoorzaak 3 in Tabel 10. Beide afdelingen behoren namelijk tot een en dezelfde organisatie 
(dus er is geen sprake van een strikte opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie) en IS heeft met 
meerdere externe invloeden te maken. De belangrijkste taak in de projectbeheersing is het 
coordineren van de voortgang van de individuele vervangingsprojecten. Voor het uitvoeren 
van de coordinerende taak is het vanuit efficiency-oogpunt wenselijk dat de informatie over 
projectvoortgang bij een centraal punt binnen IS beschikbaar is. Coordinatie tussen de 
afdelingen en teams binnen IS vindt echter beperkt plaats waardoor vervolgens programma 
management ook voor een groot deel focust op taakuitvoering. Directe coordinatie tussen de 
(sub)afdelingen binnen IS wordt daardoor ook niet bevorderd. Om in de samenwerking tussen 
AsM en IS de focus te leggen op projectniveau is het noodzakel ijk dat IS intern in staat is om 
de projectbeheersing uit te voeren. Sturing op voortgang van projecten blijkt binnen IS echter 
niet voldoende te zijn doordat op taakniveau te weinig coordinatie plaatsvindt. 

De invloed van de cultuur speelt zoals uit de diagnose blijkt (paragraaf 5.3), een belang
rijke rol in het verwezenlijken van de samenwerking tussen de verschillende hierarchisch 
gescheiden afdelingen en teams, zie basisoorzaak 1 in Tabel 10. De cultuur die binnen de 
organisatie ervaren wordt, beperkt medewerkers in de coordinatie over afdelings- en 
teamgrenzen heen. Medewerkers worden door het management te weinig op hun eigen 
verantwoordelijkheden aangesproken en ervaren de verantwoordelijkheid dan ook niet. Vooral 
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tegenover andere afdelingen en teams is dat merkbaar. Medewerkers zijn namelijk niet 
gewend om door medewerkers van andere afdelingen en teams gestuurd en be'lnvloed te 
worden. De conventionele bureaucratische cultuur schept onvoldoende de mogelijkheid om 
coordinatie over afdelingsgrenzen heen te verwezenlijken. De cultuur is echter niet op kort 
termijn te be·lnvloeden en vormt dus een lange termijn verandering die verwezenlijkt moet 
word en. 
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6. Ontwerp 

In dit hoofdstuk wordt een coordinatiemechanisme beschreven dat de samenwerking tussen 
IS en AsM bij vervangingsprojecten moet verbeteren. In paragraaf 6.1 wordt allereerst 
ingegaan op de ontwerpeisen en de uitgangspunten voor het ontwerp. Paragraaf 6.2 gaat 
vervolgens in op het ontwerp van het coordinatiemechanisme in de samenwerking tussen 
afdelingen bij vervangingsprojecten. In paragraaf 6.3 en 6.4 wordt het ontwerp getoetst aan 
respectievelijk de ontwerpeisen en de mate waarin het de drie belangrijkste basisoorzaken 
wegneemt. Tot slot staan in paragraaf 6.5 een aantal stappen gedefinieerd om het ontwerp te 
kunnen implementeren. 

6.l Ontwerpeisen 
Het verleggen van de focus van taakniveau naar projectniveau maakt zowel 
structuurveranderingen binnen IS alsook veranderingen in de communicatiestructuur tussen 
AsM en IS noodzakelijk. Het verbeteren van de projectbeheersing binnen IS, o.a. het sturen 
op de voortgang van projecten, kan gerealiseerd worden door een aanpassing van de 
organisatiestructuur. Bij aanvang van het afstudeerproject is de organisatiestructuur echter 
als uitgangspunt genomen voor het ontwerpen van oplossingen om de samenwerking tussen 
AsM en IS te verbeteren. Ten tijde van dit onderzoek liep er echter een project binnen IS 
(gericht op AE&I), waarin o.a. onderzoek werd gedaan naar het interne proces. Uit dit 
onderzoek blijkt vooralsnog dat structuurveranderingen noodzakelijk zijn om het interne 
proces (bij IS) te verbeteren. Om deze reden worden in dit afstudeeronderzoek de structuur
veranderingen t.b .v. van het verbeteren van de interne projectbeheersing binnen IS 
beschreven. De structuurveranderingen dienen als voorwaarden om overige veranderingen in 
de samenwerking te doen slagen. 

In tegenstelling tot de oorspronkelijke opdrachtformulering wordt in het ontwerp 
wel een verandering van de organisatiestructuur meegenomen, namelijk 
verandering naar een evenwichtige matrixstructuur. Deze structuurverandering 
komt voort uit een ander onderzoek, maar wordt wel meegenomen om het 
ontwerp uit dit afstudeeronderzoek op de nieuwe situatie te laten aansluiten . 
Zoals hierboven beschreven staat, wordt het ontwerp versterkt door de 
verandering van de organisatiestructuur. 

Voordat een ontwerp gemaakt is van een verbetering van de samenwerking tussen AsM 
en IS bij vervangingsprojecten, is een aantal ontwerpeisen opgesteld. De ontwerpeisen zijn 
opgesteld vanuit de randvoorwaarden waar het ontwerp aan moet voldoen, om de basis
oorzaken (voor een deel) op te kunnen lossen. De ontwerpeisen zijn als volgt: 

o het ontwerp moet te vertalen zijn naar andere typen vervangingsprojecten; 
o het ontwerp moet een vereenvoudigde bestu ringsstructuur geven ten aanzien van 

vervangingsprojecten; 
o het ontwerp moet de coordinatie tussen de afdelingen AsM en IS vereenvoudigen; 
o het ontwerp moet mogelijkheden scheppen voor een cultuurverandering op de lange 

termijn, om de inducerende coordinatie te verbeteren. 

6.2 Ontwerp van een coordinatiemechanisme bij vervangingsprojecten 

In de gewenste situatie moeten vervangingsprojecten op projectniveau als gehele opdracht 
worden beschouwd en niet opgedeeld worden in kleinere taken. Door de sterke 
taakafhankelijkheden binnen IS is het noodzakelijk dat regeling (besturing) op taakniveau 
binnen de afdeling van IS plaatsvindt terwijl regeling (besturing) over het gehele project moet 
gebeuren in overleg tussen de afdelingen AsM en IS. AsM en IS hebben namelijk op 
projectniveau te maken met verschillende strategische- en omgevingsinvloeden o.a. ten 
aanzien van de prioriteiten van versch illende typen projecten. De verschillende strategische 
en omgevingsinvloeden van de afdelingen zorgen voor meer behoefte aan interactie en 
coordinatie tussen de afdelingen (Ensign, 1998). Om de complexiteit van deze coordinatie te 
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beperken, is het noodzakelijk dat op projectniveau een structureel mechanisme zorgt voor 
een overzichtelijke en heldere interactie tussen de afdel ingen IS en AsM . Om de coordinatie 
op projectniveau te kunnen definieren, wordt allereerst ingegaan op de interne beheersing 
van projecten binnen de afdeling IS. Om deze sturing binnen de afdeling IS te verbeteren, 
zijn a.a. veranderingen in de organisatiestructuur noodzakelijk. 

Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen sturing op projectniveau en sturing 
op taakn iveau is het noodzakelijk dat projecten voor aanvang duidelijk en scherp gedefinieerd 
warden. Voor vervangingsprojecten open-systemen neemt AsM dan een duidelijkere rol in als 
opdrachtgever en de subafdeling binnen IS, AE&I, neemt de duidelijke rol van opdrachtnemer 
op zich. De samenwerking tussen AsM en IS beperkt zich dan oak tot de samenwerking 
tussen programma management en AE&I. AE&I is zelf niet in staat om vervangingsprojecten 
techn isch uit te voeren en heeft zelf de keuze of de uitvoering door O&S of door een externe 
aannemer wordt gedaan . AE&I blijft echter zelf verantwoordelijk voor de aansturing (regeling) 
van de projecten. Deze sturing is in de huidige situatie binnen AE&I gescheiden over de 
verschillende functionele gebieden. Het verbeteren van de projectbeheersing maakt het 
noodzakelijk dat taken gestuurd kunnen warden over de verschillende functionele gebieden 
heen. Integrale sturing betekent dat op een centraal punt de projectinformatie aanwezig moet 
zijn en dat die medewerker oak de bevoegdheid moet hebben om te sturen op de uitvoering 
van taken van de verschillende functionele gebieden. De interne organisatie binnen IS is in de 
gewenste situatie te typeren als een evenwichtige matrixstructuur (Sy & D'Annunzio, 2005), 
zie Figuur 19. De evenwichtige matrixstructuur is noodzakelijk omdat de projectleider dan de 
bevoegdheid heeft om te bepalen welke taken binnen welk termijn uitgevoerd moeten zijn. 
Daartegenover is het echter niet wenselijk dat de projectleider de volledige verantwoordelijk
heid krijgt over het inzetten van de middelen over de verschillende projecten. De team
managers blijven in een evenwichtige matrixstructuur verantwoordelijk voor het toewijzen 
van medewerkers aan de betreffende projecten. 
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Figuur 19: Organisatiestructuur van de afdeling IS voor de gewenste werkwijze bij het uitvoeren 
van vervangingen open systemen 

Uitgaande van deze organisatiestructuur is het mogelijk om de communicatiestructuur op 
projectniveau en taakniveau te vereenvoudigen tot een bijna zuivere wielstructuur (Bavelas, 
1948; Leavitt, 1951), zie Figuur 20. In bijlage 6 is een beschrijv ing weergegeven van de 
informatie die volgens deze communicatielijnen wordt uitgewisseld. De communicatiestructuur 
is net als in de huidige werkwijze niet voor alle fasen in het project gelijk. Echter, in de 
gewenste situatie blijft de projectleider de centrale rol in de communicatie vervullen ge
durende het gehele project. Een ander verschil met de huid ige situatie is dat de coordinatie 
zoveel mogelijk binnen de hierarchisch gescheiden afdel ingen wordt gehouden . Tevens wordt 
het coordinatiemechanisme van onderlinge afstemming (M intzberg, 1989) alleen gebruikt in 
de communicatie over afdelingsgrenzen heen. In tegenstell ing tot de open-kringstructuur leidt 
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de wielstructuur in de gewenste situatie tot nauwkeurigere en snellere communicatie 
(Buchanan & Huczynski, 1997), waardoor de doorlooptijd van projecten omlaag gaat. 

0 
6 

Communicatiestructuur aan de hand van de 
typeringen van Bavelas (1948), Leavitt (1951): 
wielstructuur 

Coordinatiemechanisme per relatie getypeerd aan de 
hand van Mintzberg (1989) : 
1 standaardisatie van werk 
2 standaardisatie van werk 
3 onderling afstemming 
4 standaardisatie van werk 
5 standaardisatie van werk 
6 standaardisatie van werk 
7 onderling afstemming 
8 direct toezicht 
9 onder ling afstemming 

invloed 
invloed 
invloed 
mac ht 
mac ht 
mac ht 
invloed 
mac ht 
invloed 

Figuur 20: Communicatiestructuur in de gewenste werkwijze 

Een andere concrete verbetering ten opzichte van de huidige situatie is de 
verantwoordelijkheid van de projectleider over de projecten. In een matrixorganisatie is de 
projectleider, in tegenstelling tot de functionele manager, namelijk beter in staat om de 
projectactiviteiten te monitoren en te beheersen. De projectleider heeft daardoor een beter 
inzicht om decentraal besluiten te nemen over de projecten (Kolodny, 1979). Tussen de 
afdelingen IS en AsM vindt geen sturing meer plaats op taakniveau en worden slechts 
projectafspraken gemaakt (denk aan opdrachten, planningen, budget afspraken, en 
kwaliteitsafspraken). De projectleider heeft, met uitzondering van de sturing op de uitvoering 
van projecten (namelijk van de afdeling O&S), de macht om operationeel aan te sturen. 
Indien de uitvoering van projecten echter een knelpunt in de doorlooptijd is, dan kan de 
regiomanager daar uiteindelijk concreet op sturen. Het voordeel ten opzichte van de huidige 
situatie is dan dat deze sturing hierarchisch binnen een afdeling ligt en niet plaatsvindt tussen 
IS en AsM (want dat gebeurt namelijk in de huidige situatie). Programma management (AsM) 
houdt zich in deze gewenste werkwijze dus per definitie niet bezig met sturing op taakniveau, 
met als gevolg dat er minder taakafhankelijkheden over de afdelingen AsM en IS heen liggen. 
Minder taakafhankelijkheden tussen de hierarchisch gescheiden afdelingen leiden tot een 
lagere complexiteit en noodzaak tot coordinatie (Thompson, 1967). In Figuur 21 is 
aangegeven ender welke verantwoordelijke afdeling de verschillende stappen van de sturing 
op taakniveau en de verschillende stappen van projectbeheersing vallen (De Sitter, 2000). 
Deze regelkring geeft een inzicht in welke sturing intern en extern plaatsvindt, oftewel binnen 
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Figuur 21: Interne (sturing op taakniveau) versus externe (projectniveau) regeling van de 
vervangingsprojecten. Bron: De Sitter (2000), pp. 92 

de afdeling IS 6f in overleg tussen IS en AsM. Coordinatie tussen de afdelingen AsM en IS 
vindt op projectniveau plaats door middel van invloed die beide afdelingen hebben op de 
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besluitvorming. Het uitoefenen van invloed is bij de projectdefinitie (communicatielijn 3 uit 
Figuur 20) te typeren als inducerende coordinatie (Van Aken 1978), omdat beide afdelingen in 
overleg (direct) projectafspraken maken. Deze projectafspraken vormen een belangrijk 
onderdeel van de samenwerking tussen AsM en IS, omdat de projectafspraken ook door beide 
partijen als doel moeten worden gezien. 

Een ander aspect wat betreft vervangingsprojecten is dat de technische uitvoering zowel 
door de afdeling O&S alsook door een externe aannemer gedaan kan worden. O&S is, als 
afdeling binnen IS, echter altijd de eerste keus om het project uit te voeren. Indien zij hiertoe 
niet in staat is, bijvoorbeeld door capaciteitsproblemen, kan een externe aannemer in
geschakeld worden. Bij externe aannemers speelt echter ook een soortgelijke capaciteits
problematiek. De daadwerkelijke keuze over het wel of niet uitbesteden van de uitvoering ligt 
bij AE&I. De uiteindelijke eindverantwoordelijkheid ligt bij de regiomanager binnen IS, omdat 
die persoon hierarchisch zowel AE&I alsook O&S aanstuurt. 

In de gewenste werkwijze worden de vervangingsprojecten van open systemen net als in 
de huidige werkwijze individueel per locatie in opdracht gegeven. Op project-aggregatieniveau 
moet AsM met AE&I voorafgaand aan het totale plan, vervangen open systemen, een 
principe-overeenkomst tekenen. In deze overeenkomst wordt een grove planning gemaakt 
met een verdeling van de te vervangen systemen over de verschillende jaren en wordt de 
totale begroting van het plan aangegeven. AE&I wordt door de principe-overeenkomst vanaf 
het begin bij het totale project betrokken en heeft dan ook de mogelijkheid om dat plan bij de 
uitvoerende partij neer te leggen. De betrokkenheid van de verschillende afdelingen is 
daardoor ook vanaf het begin groter en heeft een positief effect op een constructieve 
samenwerking. Voorafgaand aan ieder jaar maakt de projectleider binnen AE&I een specifieke 
planning van de te vervangen locaties per kwartaal. Bijvoorbeeld in het geval van 100 
projecten in dat jaar een verdeling van 40, 20, 10, en 30. Deze clustering van de projecten 
over de kwartalen is noodzakelijk om de voortgang overzichtelijk te kunnen beheersen. De 
projectleider is verantwoordelijk voor de clustering, omdat diegene ook inzicht heeft in de 
capaciteitsplanning van IS en tevens zorg kan dragen voor een evenwichtige verdeling van de 
projecten over de verschillende werkgebieden (subregio). De clustering van de individuele 
projecten over de kwartalen wordt gedaan voorafgaand aan het desbetreffende jaar en vindt 
plaats in de projectinitiatie en definitiefase. In Figuur 21 zijn alle verschillende fases van de 
vervangingsprojecten in beeld gebracht. De initiatie- en definitiefase vinden voorafgaand aan 
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Figuur 22: Projectfases, zowel voor jaaropdrachten als voor individuele projecten 

het desbetreffende jaar plaats en hebben betrekking op alle te vervangen open systemen in 
het desbetreffende jaar. In deze fase worden ook de algemene beheersaspecten 
(normstelling) afgesproken. Deze zijn namelijk: geld, tijd, en kwaliteit, zie 'aspecten' vermeld 
in Figuur 21. Het aspect tijd wordt ingevuld aan de hand van clustering van de projecten over 
de kwartalen. Dat betekent dus dat de doorlooptijd van een project maximaal drie maanden is 
(een kwartaal). Het aspect geld wordt op basis van een begroting in een principe
overeenkomst afgesproken, maar ook op basis van een specifiek budget per individueel 
project. Het aspect kwaliteit wordt op basis van de principe-overeenkomst afgesproken en 
houdt in dat op hoofdlijnen afspraken worden gemaakt over de te vervangen systemen. De 
normstelling bij projecten vindt dus, met uitzondering van de concrete budgetvrijgave per 
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project (zie Figuur 22) volledig plaats voorafgaand aan het desbetreffende jaar. De 
budgetvrijgave per project maakt namelijk onderdeel uit van de fase ontwerp en voor
bereiding. Een project moet daarvoor voor een deel specifiek voorbereid zijn en AsM moet 
tevens budgetacceptatie per individueel project geven (vervangingsprojecten zijn namelijk 
PRAS-projecten). De drie mijlpalen na de in itiatie- en definitiefase hebben betrekking op een 
specifieke locatie, oftewel zijn individueel per project, en maken de beheersing van de 
voortgang overzichtelijker. Elke momentopname van de voortgangsstatus geeft dan namelijk 
een overzichtelijker beeld van de voortgang dan slechts of een project al dan niet is afgerond. 
De voortgang van projecten weergeven door middel van deze vier mijlpalen vormt de basis 
van de terugkoppel ing van IS naar AsM. De projectleider is verantwoordelijk voor het in beeld 
brengen van de voortgang van de projecten. Naast het maandelijkse overleg is er tijdens de 
realisatiefase van projecten geen formele relatie tussen IS en AsM, en kan er slechts sprake 
zijn van informeel overleg tussen medewerkers van beide afdelingen, bijvoorbeeld voor het 
opvragen van beveiligingsinstellingen van systemen . In de afrond ingsfase van een project is 
er echter wel een formele communicatielijn tussen AsM en IS. AsM moet namelijk de 
nacalculatie en de verwerking van data in de informatiesystemen bevestigen, zodat de 
financiele afronding van het project kan plaatsvinden. In Figuur 23 zijn als voorbeeld de taken 
met betrekking tot een specifiek project in een tijdsbalk weergegeven. De verschillende 
tijdsaanduid ingen zijn een voorbeeld, omdat de doorlooptijd door verschillende afdelingen 
wordt be"invloed. Zo wordt mijlpaal 1 be"invloed door de afdeling AE&I en mijlpaal 2 door de 
afdeling O&S of een externe aannemer. 

1~-9-200i 
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1i -7-200i 24-8-2007 \ 
Voort>ereiding afgerond (o a tekeninger ) Realisatie afgeronc (technisch uitvoering 
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Figuur 23: Voorbeeld van de doorlooptijd van een specifiek project 

De voortgangsrapportages zijn het belangrijkste middel in de coordinatie tussen IS en 
AsM. De voortgang van individuele projecten wordt bijgehouden door de projectleider. De 
projectleider stuurt de rapportage maandelijks door naar programma management (AsM). De 
controle en sturing op de voortgang op projectniveau wordt gedaan t ijdens het vooroverleg 
waarbij programma management de projectleider en de manager AE&I aanwezig is. Tijdens 
het overleg worden de beheersaspecten van de projecten in het desbetreffende kwartaal 
besproken. Indien projectprestaties niet voldoen aan de norm, kan AE&I eventueel aangeven 
de normen bij te willen stellen (externe regeling , zie Figuur 21). Indien projectprestaties in 
tijd meer dan 20% afwijken of in geld meer dan 10% afwijken van de afgesproken norm, 
moeten de oorzaken worden vastgelegd en concrete acties worden gedefinieerd . Als AE&I 
geen mogelijkheden ziet om door middel van interne regeling de projectprestaties te gaan 
bijsturen, volgt dus externe regeling (zie Figuur 21). Dit laatste houdt in dat de projectleider 
en programma management in gezamenlijk overleg de normen (projectafspraken) bijstellen. 
De coordinatie bij normwijzigingen verloopt volgens onderlinge afstemming (Mintzberg, 1989) 
en kan dus niet door een partij beslist worden . Een voorbeeld is de situatie dat in een 
kwartaal 40 open systemen omgebouwd moeten worden. Na twee maanden blijkt dat de 
verdeling van die 40 projecten over de vier mijlpalen 0, 35, 5, 0 is. Dit betekent dat de 
technische uitvoering voor de vertraging zorgt. Indien capaciteit in de uitvoering de oorzaak 
blijkt te zijn, kan bijvoorbeeld besloten worden dat de planning voor dat jaar bijgesteld wordt 
naar 20, 20, 10, 30 open systemen vervangen per kwartaal. Volgens de nieuwe planning 
worden er dan geen 100 maar slechts 80 open systemen vervangen. Indien het vervangen 
van de open systemen echter zeer belangrijk wordt gevonden, kan er bijvoorbeeld ook 
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worden gekozen om andere vervangingsprojecten of onderhoudswerk niet of minder uit te 
voeren. De mogelijkheden om te schuiven in de planning blijven echter beperkt tot de 
werkstromen Onderhoud, Vervangingen, Aanvullend werk, Netuitbreidingen (intern ge
·initieerd). Deze werkstromen worden namelijk vanuit de interne organisatie ge"initieerd en er 
zijn dus geen klanten bij betrokken, die eisen kunnen stellen aan de uiterlijke opleverdatum 
van projecten. 

In de toekomst moeten normen alleen worden bijgesteld als er onvoorziene omstandig
heden voorkomen. Andere redenen om de normen bij te stellen, houden namelijk in dat 
planningen en schattingen niet goed genoeg zijn opgesteld. De cultuur speelt hierbij een grote 
rol. Het vaststellen van normen (projectafspraken) verloopt volgens inducerende coordinatie 
tussen projectleider en programma manager. Zeals eerder gezegd, heeft de inducerende 
coordinatie te maken met de cultuur die in de organisatie heerst. De omgang met 
projectafspraken is een uiting van de cultuur. Door projectafspraken (zoals planningen) ook 
als daadwerkelijke doelen te gaan beschouwen, heeft dat een invloed op de cultuur en wordt 
dus tevens de inducerende coordinatie verbeterd. Iedere medewerker moet de 
verantwoordelijkheid over zijn of haar doelen ook ervaren en daar op aangesproken kunnen 
worden. De ontwikkeling in deze professionalisering moet bewust gestuurd worden door alle 
managementlagen, zowel op het niveau van teammanagers alsook op het niveau van de 
directie. Hierdoor realiseert het management mede de cultuurverandering binnen de 
organisatie. In de gewenste humanistische en bemoedigende cultuur stellen de medewerkers 
zich constructief en open op, ook wat betreft het aangesproken worden op verantwoordelijk
heden, zowel op negatieve als positieve punten. 

Het ontwerp dat in deze paragraaf beschreven staat bevat echter ook een duidelijk 
kritiekpunt, namelijk de samenwerking tussen O&S en AE&I. De projectleider stemt de jaar
en kwartaalplanning af met de planner bij O&S, maar stuurt de teammanagers van O&S 
operationeel aan. Dit betekent dat de projectleider de coordinatie verzorgt tussen de 
voorbereiding en uitvoering van de projecten. Deze aansturing overschrijdt de afdelingsgrens 
van AE&I, waardoor de projectleider niet op basis van macht kan sturen, zie relatie 7 en 9 in 
Figuur 20. Dit betekent dat de projectleider niet de autoriteit heeft maar wel de 
verantwoordelijkheid over het project. De projectleider moet zich dat realiseren en op een 
juiste manier invloed uitoefenen, namelijk door middel van overtuiging en/of kennis 
(Bacharach & Lawler, 1980). Afgezien van de manier waarop de projectleider daarmee 
omgaat, is het belangrijk dat de regiomanager hier duidelijk op stuurt. Indien blijkt dat de 
projectleider consequent moeilijkheden ervaart in de richting van O&S, moet de regiomanager 
daar concrete stelling innemen. Dat vergt een situationele leiderschapsstijl, waarbij het dus 
belangrijk is dat de regiomanager de situatie goed weet in te schatten (Bos & Mastenbroek, 
1998). Een onderhandelende leiderschapsstijl zou er namelijk toe leiden dat subdoelen 
worden nagestreefd en dus niet het 'overall' organisatiedoel. Overigens nemen de 
afdelingsmanagers van AE&I en O&S een belangrijke rol in, aangezien het tot hun taak 
behoort om de invulling van de capaciteiten te bewaken en met elkaar af te stemmen. 

De manier waarop projectleiders en functionele managers omgaan met de aansturing van 
de organisatie heeft voor een groot deel te maken met persoonlijke competenties, 
bijvoorbeeld leiderschapsstijlen die goed bij een persoon passen. Naast deze management
competenties is het ook belangrijk in welke mate het organisatieklimaat de manier van 
aansturing accepteert. De acceptatie van de aansturing in de organisatie wordt namelijk 
bepaald door de cultuur. Medewerkers zijn niet allemaal even gewend om verantwoordelijk
heden op zich te nemen en dus ook kritisch te zijn over zichzelf. Door middel van situationeel 
leidinggeven kan het management deze cultuurverandering echter wel bereiken. 

6.3 Toetsing aan de ontwerpeisen 

Voorafgaand aan het maken van het ontwerp zijn de volgende vier ontwerpeisen 
geformuleerd: 

1. het ontwerp moet te vertalen zijn naar andere typen vervangingsprojecten; 
2. het ontwerp moet een vereenvoudigde besturingsstructuur geven ten aanzien van 

vervang ingsprojecten; 
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3. het ontwerp moet de coi:irdinatie tussen de afdelingen AsM en IS vereenvoudigen; 
4. het ontwerp moet mogelijkheden scheppen voor een cultuurverandering op de lange 

termijn, om de inducerende coi:irdinatie te verbeteren. 

Het ontwerp is hieronder aan elk van deze ontwerpeisen getoetst. 
Ad. 1 Het ontwerp is goed te vertalen naar andere typen vervangingsprojecten. Bij de 

vervanging van een voedingskabel bijvoorbeeld kan het project opgedeeld warden in 
tracedelen in plaats van aantal locaties (stations). Het coi:irdinatiemechanisme blijft 
gelijk alsook de betrokken afdelingen en teams. Bij het leggen van kabels en leidingen 
neemt de complexiteit in de samenwerkingstructuur af omdat de afdeling O&S daar 
niet of slechts in geringe mate bij betrokken is. 

Ad. 2 De besturingsstructuur is duidelijk eenvoudiger doordat programma management 
geen overleg meer voert met de teammanagers, zie Figuur 25 in bijlage 7. De 
coi:irdinatie tussen IS en AsM vindt alleen plaats tussen projectleider en programma 
management. Indien er escalaties bij projecten voorkomen, komen die ter sprake in 
het overleg tussen regiomanager, afdelingsmanager AE&I en netdeelmanager. 

Ad. 3 De coi:irdinatie is eenvoudiger doordat programma management vervangingsprojecten 
maar met een persoon afstemt, namelijk de desbetreffende projectleider. Tevens vindt 
de coi:irdinatie alleen plaats aan het begin en einde van het vervangingsproject. 
Gedurende het project is er naast de maandelijkse terugkoppelingen geen coi:irdinatie 
over de afdelingsgrenzen van AsM en IS heen. 

Ad. 4 In het ontwerp zijn de verantwoordelijkheden duidelijk over de verschillende 
betrokken functies verdeeld. Daardoor kunnen afspraken ook concreet en duidelijk 
warden afgesproken . Met name bij afspraken die afdelingsgrenzen overschrijden, 
namelijk projectafspraken, is dat zeer belangrijk. Het management in de verschillende 
organisatielagen heeft de taak om te sturen op deze afspraken en dus de 
verantwoordelijkheden van de medewerkers die de afspraken gemaakt hebben. Indien 
op deze verantwoordelijkheden beter gestuurd wordt, gaan medewerkers zich 
uiteindelijk tegenover andere afdelingen en teams opener en meer meedenkend 
opstellen. Een ander aspect aan het ontwerp dat bijdraagt aan een cultuurverandering 
is dat het ontwerp geschikt is om geleidelijk te implementeren. Het is niet noodzakelijk 
om van het ene op het andere moment alle project volgens het ontworpen coi:irdinatie
mechanisme te laten verlopen. De mogelijkheid tot stapsgewijze implementatie draagt 
op die manier bij aan een geleidelijke cultuurverandering. 

6.4 Toetsing aan basisoorzaken 

Het doel van het ontwerp was het (deels) wegnemen van de drie belangrijkste basisoorzaken 
in de samenwerking, namelijk: 

1. Afdelingen zijn niet gewend om vanuit de interne organisatie te opereren; 
2. Slechte inhoudelijke communicatie tussen AsM en IS in voortraject van intern 

ge·initieerde projecten (planning en financieel); 
3. Tussen de teams bestaat slechte coi:irdinatie over de projecten. 

Deze basisoorzaken zijn in het ontwerp als volgt aangepakt: 
Ad 1. Om een verandering in het psychologische klimaat te kunnen realiseren, moet het 

management in alle lagen van de organisatie duidelijker sturen op verantwoordelijk
heden van medewerkers. Met name een betere sturing op verantwoordelijkheden ten 
opzichte van andere afdelingen en teams is belangrijk. Het management draagt 
daarmee specifiek de cultuur uit dat een open en constructieve opstelling van 
medewerkers noodzakelijk is. Op de lange termijn gaan medewerkers daardoor meer 
met medewerkers van andere afdelingen en teams meedenken in plaats van alleen het 
resultaat van de eigen afdeling of van het eigen team na te streven. De cultuur
verandering zorgt voor verbetering van de coi:irdinatie tussen hierarchisch gescheiden 
afdelingen en teams. 
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Ad 2. De structuurverandering binnen IS zorgt voor een projectverantwoordelijke, de 
projectleider. De communicatie tussen de AsM en IS wordt daardoor makkelijker, er 
zijn dan namelijk minder afdelingen en teams betrokken. De normafspraken over de 
individuele vervangingsprojecten maken het voortraject inhoudelijk veel concreter. 
Met name ten aanzien van planning vormen de kwartaalindelingen en de benoeming 
van vier mijlpalen een duidelijke verbetering. Deze indeling moet ook gebruikt worden 
tijdens de terugkoppeling. De inzichtelijke terugkoppeling over de projectvoortgang is 
een duidelijke verbetering die ervoor zorgt dat de projectbeheersing toeneemt. Dit 
heeft dus een positief effect op de strategische gevolgen. 

Ad 3. De projectleider heeft als primaire taak de projecten in tijd en geld beheersbaar te 
houden. Door deze specifieke focus van de projectleider verbetert de coordinatie 
tussen de teams binnen AE&I en O&S. De projectleider heeft de verantwoordelijkheid 
om de projectmedewerkers te sturen op de voortgang van hun taken. Doordat de 
projectleider het overzicht over het gehele project behoudt, is hij/zij ook in staat om 
de terugkoppeling naar de opdrachtgever, AsM, te verzorgen. Indien zich dan 
onvoorzien omstandigheden voordoen, is de projectleider ook in staat om te bepalen 
of interne regeling niet toereikend is en dus externe regeling (zie Figuur 21) met AsM 
noodzakelijk is. Deze heldere afspraken zorgen ervoor dat projecten beheersbaar 
blijven in geld en in tijd, de strategische gevolgen worden dus kleiner. 

Geconcludeerd kan worden dat het ontwerp de drie bovengenoemde basisoorzaken voor 
het grootste deel wegneemt. In de diagnose is aangegeven dat de drie basisoorzaken de 
belangrijkste oorzaken vormen van de strategische gevolgen. De strategische gevolgen zullen 
door het gebruik van het coordinatiemechanisme in combinatie met de structuur
veranderingen aanzienlijk afnemen. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat deze 
verbetering alleen van toepassing is op vervangingsprojecten, aangezien gedurende het 
onderzoek daarop gefocust is. In Tabel 11 is overzicht weergegeven van de verbeteringen van 
het ontwerp ten opzichte van de huidige situatie. 

Tabel 11: Vergelijking tussen de huidige situatie en het ontwerp 

Huidige situatie Ontwerp 
1 Veel interfaces over de afdelingsgrens tussen IS en Slechts twee interfaces over de afdelingsgrens 

AsM; inefficient tussen IS en AsM; efficienter 
2 Slechte projectafspraken; afspraken worden niet als Concrete projectafspraken; projectafspraken 

wederzijdse afspraak beschouwd worden als doel gezien 
3 Geen of slechts beperkte projectbeheersing mogelijk Projectbeheersing zeer goed mogelijk 
4 Onoverzichtelijke voortgang van projecten Overzichtelijke voortgangsrapportage mogelijk; 

geeft inzicht in bottlenecks 
5 Medewerkers zijn gericht op resultaat van eigen Medewerkers zijn weer bewust van lange termijn 

afdeling; bedrijfs- flange termijn belang is soms en bedrijfsbelangen; wordt concreter op 
onderbelicht gestuurd 

Het eerste punt uit Tabel 11 geeft aan dat de besturingsstructuur veel eenvoudiger wordt. 
Dit voordeel moet overigens in combinatie met punt 3 worden beschouwd. Het ontwerp maakt 
betere projectbeheersing mogelijk doordat binnen de afdeling AE&I projectleiders de 
verantwoordelijkheid over de projecten krijgen. Projectleiders hebben namelijk tot hun 
primaire taak het beheersen van projecten, in tegenstelling tot de functionele managers die 
nooit het overzicht kunnen bewaren over de vele projecten. Doordat de project
verantwoordelijkheid bij de projectleider komt te liggen, moet de sturing verdwijnen, die over 
de afdelingsgrens tussen IS en AsM op dit moment plaatsvindt. Dus zorgt dat voor minder 
interfaces tussen IS en AsM en wordt de besturing vereenvoudigd. 

Punt 2 en 4 uit Tabel 11 zijn verbeteringen die voortkomen uit concrete voorstellen om de 
projectbeheersing makkelijker en inzichtelijker te maken . Punt 2 heeft daarnaast ook 
betrekking op de cultuurverandering die in het ontwerp is voorgesteld. Punt 5 heeft volledig 
betrekking op de cultuurverandering. De cultuurverandering moet bewerkstelligen dat 
coordinatie door middel van invloed beter in de organisatie geaccepteerd wordt. 
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6.5 Veranderplan 

In de vorige paragraaf is het ontwerp van het coordinatiemechanisme volledig uitgewerkt. Om 
te kunnen beoordelen of het ontwerp in praktijk ook daadwerkelijk een verbetering is ten 
opzichte van de huidige situatie, kan er een pilot opgezet worden. Deze pilot heeft tot doel te 
bepalen of het ontwerp een verbetering is voor de samenwerking tussen IS en AsM. In het 
geval dat de pilot positieve bevindingen oplevert is het mogelijk om het coordinatie
mechanisme stapsgewijs voor meer projecten en tevens ook voor andere werkstromen te 
implementeren. Bij het opzetten van een pilot is het van belang dat deze niet te uitgebreid 
wordt opgezet. Dit heeft twee redenen. Ten eerste moet de pilot niet complex zijn in het 
aantal betrokken personen, zodat ervaringen snel met elkaar uitgewisseld kunnen worden. 
Ten tweede moet de tijdsdruk in de pilot niet heel hoog liggen, omdat de betrokkenen dan 
geen mogelijkheid hebben om bij de positieve en negatieve ervaringen stil te staan. Voor de 
pilot is het aan te bevelen om een relatief groot vervangingsproject te nemen dat op dit 
moment nog opgestart moet worden. Het voordeel van een nog niet lopend project is dat de 
medewerkers gedurende het project niet blijven vasthouden aan de huidige samenwerking. 
Een ander voordeel van een nog niet lopend project is dat het project vanaf het begin volgens 
de gewenste situatie verloopt. Het begin van het project vormt in de gewenste situatie een 
belangrijk aspect, namelijk bij het maken van projectafspraken (normafspraken). Door een 
nog niet lopend vervangingsproject te gebruiken maakt ook de beginfase onderdeel uit van de 
pilot. 

Tabel 12: Stappenplan met betrekking tot het opzetten van een pilot 

Stappen Werkwijze Verantwoor- Tijd 
deliike 

Terugkoppeling naar Individuele sessies met de belangrijkste Edmond Week 32 en 
de organisatie; betrokkenen bij het onderzoek. Het ontwerp 33 
mogelijkheden voor toelichten en een concreet vervangingsproject 
implementatie voor pilot bespreken 
besoreken 
Beslissen over de Netdeelmanager en regiomanager moeten Netdeelmanager Week 34 I 
doorgang van een pilot beslissen in een gezamenlijke sessie. Looptijd en regiomanager 35 
en keuze van een en opzet van de pi lot bepalen. 
vervangingsproject 
De werkwijze in een In een gezamenlijke sessie waarbij alle Regiomanager, Afhankelijk 
projectteam bespreken betrokkenen bij de pilot aanwezig zijn en een netdeelmanager van 
en invullen discussie op gang wordt gebracht over de op vervangings-

hoofdlijnen voorgestelde nieuwe werkwijze. project; rond 
Uiteindelijk moeten er concreet afspraken oktober 
worden gemaakt met betrekking tot het 
soecifieke vervanainasoroiect. 

Evaluaties Gedurende het project zorgt de projectleider Projectleider Maandelijks 
ervoor dat in afdelings- en teamvergaderingen gedurende 
binnen de regio van IS de ervaringen uit de de looptijd 
pilot besproken worden, zowel positieve als van de pilot. 
neaatieve ervarinaen 

Evaluatie na een De ervaringen over de pilot worden besproken Projectleider & Afhankelijk 
drietal maanden met alle betrokkenen bij de pilot; dus zowel program ma van start van 

AsM alsook IS betrokken. management de pilot 
Eind evaluatie, bredere Aan het eind van de pilot de positieve en Projectleider, Afhankelijk 
implementatie negatieve ervaringen uitwisselen tijdens een netdeelmanager, van het eind 

sessie met alle betrokkenen bij het project. De regiomanager van de pilot 
mogelijkheden bespreken voor een bredere 
opzet van de nieuwe werkwijze in een nieuwe 
uitgebreidere pilot. Mogelijkheden tot 
stapsgewijze implementatie over verschillende 
werkstromen 

In Tabel 12 zijn de verschillende stappen voor het opzetten van de pilot op hoofdlijnen 
geformuleerd. In de tabel is tevens weergegeven wie voor welke stap verantwoordelijk is en 
wanneer dat deze stap uitgevoerd moet worden. Als de resultaten uit de pilot positief zijn, is 
het mogelijk om de pilot uit te breiden met meer projecten en mogelijk ook meer betrokkenen 
(bijvoorbeeld meer projectleiders en projectteams). 
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Een belangrijk aspect waar tijdens de pilot rekening mee gehouden moet worden is de 
nieuwe rol waar de projectleider invulling aan moet geven. Aangezien de rol van de project
leider zoals die in het ontwerp is beschreven volledig nieuw is, moet de projectleider de 
mogelijkheid krijgen zich in deze rol te ontwikkelen. Er moet dus terdege rekening worden 
gehouden met de noodzakelijkheid dat de projectleider de ruimte en mogelijkheden krijgt om 
zich de rol eigen te maken. Dit vergt enerzijds enige acceptatie en opbouwende kritiek van de 
betrokkenen in de pilot en anderzijds begrip en sturing vanuit het management. 

- 54 - E.P.H. Vossen 



Technische Universiteit Eindhoven Eindrapport Essent Netwerk B.V. 

7. Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk staat de conclusie van het onderzoek beschreven. In paragraaf 7.1 worden 
de resultaten van een lichte toetsing beschreven of het ontwerp in praktijk zou kunnen 
werken. Vervolgens staat in paragraaf 7.2 de eindconclusie van dit onderzoek beschreven. Tot 
slot wordt in paragraaf 7 .3 ingegaan op een aantal aanbevelingen aan het management. 

7.1 Toetsing door eva/uatie 

Aangezien het coordinatiemechanisme gedurende dit afstudeeronderzoek niet in praktijk 
getoetst kan worden, is er door middel van een evaluatie een lichte toets gedaan. Deze lichte 
toets geeft een schatting van in hoeverre de medewerkers denken dat het ontwerp een 
verbetering oplevert ten opzicht van de huidige situatie en geeft tevens een indicatie van het 
draagvlak voor het ontwerp. Het evaluatieformulier dat voor deze toets is gebruikt is 
weergegeven in bijlage 8. Negen medewerkers zijn gevraagd om de evaluatie in te vullen. 
Deze medewerkers waren allemaal bij het onderzoek betrokken, onder andere als klankbord. 
In het totaal zijn er zeven evaluaties ingevuld teruggekomen, twee evaluatie zijn niet I niet 
tijdig ingeleverd. De resultaten uit die evaluatie zijn als volgt: 

o Op de vraag of het ontwerp in theorie een verbetering is ten opzichte van de huidige 
situatie, is de gemiddelde score een 4, 7 (op een schaal van 1 t/m 5) 

o Op de vraag of het ontwerp in praktijk zou kunnen werken is de gemiddelde score een 
4,2 (op een schaal van 1 t/m 5) 

o Op de stelling dat het ontwerp ge'implementeerd moet worden is 5 maal geantwoord 
met een juist en 2 maal met een neutraal. 

Ondanks dat deze evaluatie onder relatief weinig medewerkers is uitgevoerd, kan 
geconcludeerd warden dat de medewerkers die bij het afstudeerproject betrokken zijn 
geweest, het ontwerp als een duidelijke verbetering van de huidige situatie vinden. Tevens 
gaven vijf van de zeven respondenten in de evaluatie aan dat het ontwerp ge·implementeerd 
moet warden. Dit laatste geeft een indicatie van de hoeveelheid draagvlak voor dit ontwerp. 

Een andere indicatie dat er, in ieder geval op managementniveau in de regio, draagvlak is 
voor het ontwerp blijkt uit het feit dat er besloten is een pilot op te zetten. Ten tijde van het 
schrijven van dit rapport is de status van de pilot dat er een of enkele projecten worden 
geselecteerd en dat er tevens gekeken wordt welke medewerkers bij de pilot betrokken zullen 
wa rden. 

7.2 Eindconclusie 

In deze paragraaf warden de eindconclusies gegeven van dit afstudeeronderzoek. Achtereen
volgens zal gekeken warden of aan de onderzoeksdoelstellingen van de diagnose en het 
ontwerp is voldaan. 

De opdrachtformulering van dit onderzoek, zoals die in hoofdstuk 2 geformuleerd staat is als 
volgt: 
Diagnose: Het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de samenwerking 

tussen de afdeling Infra Services en Asset Management in de opdrachtnemer -
opdrachtgeverrelatie in de regio Brabant Oost en het op hoofdlijnen vergelijken 
van deze factoren met de andere regio's. 

De diagnose geeft een duidelijk overzicht van factoren die van invloed zijn op de 
samenwerking tussen IS en AsM in Brabant Oost. In de klankbordsessies aan het eind van de 
diagnosefase werd aangegeven dat de analyse zeer herkenbaar is voor de organisatie. De 
knelpunten uit de analyse illustreerden de moeilijkheden in de organisatie. Tijdens de analyse 
is ook in andere regio's ge·informeerd naar de samenwerking tussen AsM en IS. Door de 
beperkte informatie over de andere regio 's is het niet mogelijk om daar gefundeerde 
conclusies uit te trekken. Het vermoeden is echter dat het in de meeste andere regio's 
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grotendeels dezelfde factoren zijn die een rol spelen in de samenwerking tussen IS en AsM als 
in de regio Brabant Oost. 

De opdrachtformulering voor het ontwerpdeel was als volgt : 
Ontwerp: Het ontwerpen van een mechanisme om de samenwerking tussen de afdeling 

Asset Management en Infra Services in de opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie 
te verbeteren voor de locale situatie, en proberen deze te generaliseren. 

Het ontwerp van het coordinatiemechanisme heeft tot doel gehad het verbeteren van de 
samenwerking tussen IS en AsM voor vervangingsprojecten. In hoeverre dit ontwerp de 
samenwerking bij vervangingsprojecten daadwerkelijk verbetert, moet blijken uit een imple
mentatie van het mechanisme. Tijdens het schrijven van dit rapport is het ontwerp nog niet 
ge·lmplementeerd. De toetsingen aan de ontwerpeisen en de basisoorzaken geeft echter aan 
dat het ontworpen mechanisme in theorie zou kunnen werken. Door het ontwerp te laten 
evalueren door de medewerkers in de organisatie is er tevens een lichte toets gedaan of het 
mechanisme in praktijk zou kunnen werken. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat de 
medewerkers binnen de regio Brabant Oost het ontwerp als een verbetering zien. Mede
werkers van zowel Asset Management alsook Infra Services zien het ontwerp als een 
verbetering. 

Geconcludeerd kan worden dat het mechanisme dat in dit afstudeeronderzoek ontworpen 
is, de samenwerking tussen IS en AsM verbetert voor vervangingsprojecten. De werkstroom 
Vervangingen is echter maar een beperkt deel van de totale samenwerking tussen AsM en IS. 
Dat wil dus zeggen dat de samenwerking, die tot en met de diagnose over alle werkstromen is 
onderzocht, slechts voor een deel verbetert door het ontworpen mechanisme. 

De cultuurverandering die in het onderzoek is voorgesteld, is overigens wel van invloed op 
de totale samenwerking tussen IS en AsM. Cultuurveranderingen verlopen zoals gezegd zeer 
traag waardoor de positieve effecten niet op de korte termijn merkbaar zijn. 

Met betrekking tot de andere regio's is niet voldaan aan de opdrachtformulering. Het is 
niet mogelijk om ten aanzien van de samenwerking tussen IS en AsM concrete uitspraken te 
doen over de verschillen en overeenkomsten tussen de regio's. 

7.3 Aanbevelingen 

In deze paragraaf wordt een aantal aanbevelingen gedaan aan het management. Deze 
aanbevelingen hebben betrekking op zaken die tijdens het onderzoek zijn opgevallen en zijn 
niet alleen van toepassing op de regio Brabant Oost. Deze aanbevelingen hebben ook 
betrekking op de samenwerking tussen afdelingen in andere regio's. 

De eerste aanbeveling heeft betrekking op het veranderen van het organisatieklimaat. Om 
dat te bewerkstelligen, is het belangrijk dat het management in de organisatie zich ervan 
bewust is dat zij die verandering moeten sturen. De interne communicatie moet gebruikt 
worden als stuurmiddel om de cultuur te veranderen. Managers moeten daarbij meer 
aandacht besteden aan de manier waarop medewerkers omgaan met de communicatie en 
afspraken die gemaakt worden met andere afdelingen en teams. Dit vergt een situationele 
stijl van leidinggeven (Bos & Mastenbroek, 1998). Managers moeten sturend optreden indien 
ze merken dat bijvoorbeeld afspraken niet worden nagekomen. Daarbij wordt veel overleg 
gevoerd om de wenselijke manier van communiceren uit te leggen. Echter, in situaties waarin 
deze professionele benadering onvoldoende bereikt wordt, kan het zijn dat managers te veel 
gewend zijn aan de binnen die afdeling bestaande manier van communiceren. Een goede 
mogelijkheid om deze gewenning te doorbreken, is het rouleren in managementposities. In 
iedere afdeling wordt er namelijk anders met communicatie omgegaan. Het principe van 
rouleren kan in alle managementlagen toegepast worden, ook lager in de organisatie. 

Een tweede aanbeveling is dat er ge·lnvesteerd moet worden in goede capaciteits
planningen. De complexiteit van de werkstromen en de aantallen projecten alsook bedrijfs
middelen zijn zo hoog dat de huidige manier van capaciteitsplanning ontoereikend is. 
Enerzijds moet de aandacht voor realistische capaciteitsplanningen vergroot worden, en 
anderzijds moet er een tool komen waarmee capaciteitsplanningen veel beter gemaakt 
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kunnen worden. Capaciteitsplanningen voor de korte termijn worden niet of zeer slecht 
gemaakt in de huidige situatie. Capaciteitsplanningen met betrekking tot de jaarplanning 
zouden anders moeten verlopen. De hoeveelheid beschikbare middelen (beschikbare uren van 
de uitvoerders) moet een randvoorwaarde zijn bij het bepalen van het werkpakket voor een 
jaar (jaarplanning) en niet visa versa. Middelen zijn namelijk niet voldoende flexibel om op 
jaarbasis te be'invloeden. 

De derde aanbeveling is dat het management een duidelijkere positie moet innemen ten 
aanzien van de relatie tussen het totale jaarprogramma dat AsM opstelt en de capaciteit die 
bij IS en externe aannemers aanwezig is. Het topmanagement neemt de stelling in dat het 
totale jaarprogramma door IS in opdracht genomen moet worden, terwijl er geen inzicht is in 
de totale capaciteit die aanwezig is. Capaciteit is niet flexibel in te zetten terwijl daar in feite 
wel impliciet vanuit wordt gegaan. Het management moet zorgen dat er meer schattingen 
gemaakt worden van de hoeveelheid werk op lange termijn en op basis daarvan ook 
daadwerkelijk de capaciteitsbehoefte bepalen. Deze aanbeveling is overigens gerelateerd aan 
de tweede aanbeveling. Als er namelijk geen of slecht zeer beperkt inzicht is in de huidige 
capaciteit, is het ook niet mogelijk om de capaciteitsbehoefte op de lange termijn te bepalen. 

Een vierde en laatste aanbeveling is dat er meer moet worden gefocust op de hoeveelheid 
werk die uitgevoerd wordt. Op dit moment worden efficiencyberekeningen uitgerekend door 
financiele kentallen op elkaar te delen. Eigenlijk zou de hoeveelheid werk (in aantallen) 
gedeeld moeten worden door de kosten teneinde een correcte efficiencyberekening te kunnen 
maken. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet eerst in de systemen de hoeveelheid werk 
die is uitgevoerd in aantallen worden geregistreerd. Het meten in aantallen in plaats van 
financiele boekingen, maakt ook een betere voortgangscontrole op projecten mogelijk. 
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8. Discussie en persoonlijke reflectie 

Aan het eind van dit rapport wordt in paragraaf 8.1 nogmaals ingegaan op de analyse- en 
ontwerpmethodieken die in het afstudeeronderzoek gebruikt zijn. In paragraaf 8.2 staat tot 
slot een persoonlijke reflectie op het afstudeerproject beschreven. 

8.1 Discussie 

In dit afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van verschillende analyse methodieken. In het 
begin van het onderzoek is door middel van een besturingsmodel en een oorzaak
/gevolgschema de samenwerking tussen IS en AsM over de gehele breedte geanalyseerd. Het 
besturingsmodel was zeer geschikt om op een relatief hoog abstractieniveau de aansturing 
van de organisatie in kaart te brengen. Het besturingsparadigma van De Leeuw (1979) is 
gericht op het proces in de samenwerking. De besluitvormingsstructuur is bijvoorbeeld niet in 
kaart gebracht, omdat die gericht is op het in kaart brengen van de functies in de organisatie 
waar beslissingsbevoegdheden liggen. De besluitvormingsstructuur is dus niet op het proces 
gericht, hetgeen voor dit onderzoek juist wel veel inzicht gaf. Het oorzaak- /gevolgschema is 
eveneens een zeer bruikbare methodiek geweest om de knelpunten die zich in de 
samenwerking voordoen overzichtelijk in kaart te brengen. De basisoorzaken die uit het 
schema naar voren komen geven een goed inzicht in welke richting mogelijke oplossingen van 
de knelpunten gezocht moesten worden. Echter bleek dat beide analysemethodieken op een 
te hoog abstractieniveau gericht waren om concrete verbeteringen in de samenwerking te 
ontwerpen. Vervolgens is gebruik gemaakt van een andere analysemethodiek, namelijk 
communicatiestructuren. Communicatiestructuren maakten het juist mogelijk om op 
operationeel niveau de informatie-uitwisseling tussen de verschillenden betrokkenen bij een 
specifiek vervangingsproject in kaart te brengen. Door middel van deze methodiek werd het 
veel makkelijker om concrete oplossingen vorm te geven. 

Afgezien van de communicatiestructuur gaat het ontwerp ook in op methoden voor 
projectbeheersing. De regelkring van De Sitter (2000) maakte daarbij de koppeling tussen de 
manier van projectbeheersing en de aansturing in de organisatie. Tevens was op basis van 
het model van De Sitter (2000) het onderscheidt aan te geven in de betrokkenheid van de 
afdelingen in het proces. Met name waar de betrokkenheid van AsM begint en waar de 
betrokkenheid ophoudt. De methode van projectbeheersing kan op basis van literatuur nog 
verder uitgewerkt worden. De planningsmethodieken en het definieren van mijlpalen kan 
namelijk afhankelijk van het type project op andere manieren ingevuld worden. Projecten 
zoals Netuitbreidingen hebben bijvoorbeeld andere kenmerken dan vervangingsprojecten en 
kunnen daardoor ook op een andere manier beheerst worden. 

De scope van het afstudeeronderzoek is gedurende de eerst helft van de analyse zeer 
breed geweest. Vervolgens is op een klein deel van de samenwerking, namelijk vervangings
projecten, ingezoomd. Het is interessant om nu achteraf weer uit te zoomen naar de 
samenwerking tussen de twee afdelingen. Men kan zich daarbij afvragen of de samenwerking 
over het geheel wel effectief dan wel efficient is. Uit de analyse is o.a. gebleken dat het 
besturingsmodel van de samenwerking nogal complex is. Dat wijst volgens Hoevenaars 
(1991) op een hoge beheersbehoefte. Vervolgens worden er veel beheersmogelijkheden 
ontwikkeld om toch te zorgen dat de samenwerking effectief is. In totaliteit valt te conclu
deren dat de efficiency van de samenwerking laag is, zie Figuur 7. Om de beheersbehoefte te 
verlagen, zou de complexiteit van het besturingsmodel omlaag moeten. Aangezien het 
besturingsmodel voor een groot deel bepaald wordt door de organisatiestructuur, zou 
structuurverandering de besturing van de organisatie kunnen vereenvoudigen. Een mogelijke 
verandering is bijvoorbeeld dat AsM zich a Ileen richt op de lange termijn : het bepalen van de 
strategie in het beheren van het energienet, waarbij AsM dus geen rol meer speelt bij niet 
intern ge·lnitieerde werkzaamheden zoals Reconstructies of Maatwerkaansluitingen. De orga
nisatie heeft dan minder afhankelijkheden tussen de afdelingen, waardoor de beheersbehoefte 
zal afnemen. Uiteindelijk zou dat leiden tot een hogere efficiency. 
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8.2 Persoonlijke reflectie 

Terugkijkend op het afstudeeronderzoek zijn er een aantal zaken die naar mijn mening het 
onderzoek typeren. Dit zijn verschillende zaken waar ik gedurende het onderzoek mee te 
maken had. 

Allereerst, de positie van mijn opdrachtgever in de organisatie. AsM (specifiek de afdeling 
strategie realisatie) is in feite de probleemhebber. Gedurende de analyse van het onderzoek 
bleek echter dat AsM voor het grootste deel afhankelijk is van het functioneren van IS binnen 
de regio's. De afdeling IS heeft te maken met een hoge complexiteit in het proces waardoor 
de samenwerking tussen IS en AsM niet soepel verloopt. De beheersing van de complexiteit 
speelt binnen de regio's van IS een grote rol. Tijdens het afstudeeronderzoek is de opdracht 
feitelijk verschoven in de richting van IS. Qua positionering van de opdracht geeft dat tevens 
het lastige politieke speelveld van het onderzoek aan. AsM is de opdrachtgever voor een 
onderzoek naar de samenwerking, terwijl de verbetervoorstellen voor een groot deel binnen 
de afdeling IS liggen. In het begin van het onderzoek heeft dit speelveld toch enige frictie 
veroorzaakt. Op het management niveau is vanaf het begin van het onderzoek de 
betrokkenheid van IS gewaarborgd, echter in het begin reageerde medewerkers binnen de 
regio van IS argwanend ten opzichte van het onderzoek. Dit kwam met name doordat AsM 
opdrachtgever van het onderzoek was. Door medewerkers veel en vroegtijdig bij het 
onderzoek te betrekken merkte ik wel dat de openheid toenam. Gedurende het hele 
onderzoek is het echter wel een aandachtspunt gebleven. Achteraf denk ik dat de 
afstudeeropdracht ook binnen de regio van IS uitgevoerd had kunnen worden om op die 
manier de samenwerking met AsM te verbeteren. Doordat AsM echter de probleemhebber is, 
zijn zij de logische initiator van het onderzoek. 

Een tweede aspect dat naar mijn mening het onderzoek typeert, is de kwalitatieve aard 
van het onderzoek. Tijdens de analyse heb ik pogingen gedaan om het onderzoek en dan met 
name de strategische gevolgen kwantitatief te onderbouwen. Het bleek echter zeer lastig om 
betrouwbare data te vinden en op basis daarvan gefundeerde uitspraken te kunnen doen . Met 
een kwantitatieve onderbouwing in de analyse zou het wel mogelijk zijn om ook op een 
kwantitatieve wijze verbeteringen in een pilot te kunnen meten. Afgezien van de 
afhankelijkheid van de beschikbare data, zou ik het onderzoek een volgende keer ook voor 
een deel kwantitatief willen onderbouwen. 

Een derde en laatste typerende aspect van het onderzoek is de organisatiecultuur die er 
als een rode draad doorheen loopt. In feite is de cultuurverandering de belangrijkste 
verandering die uit het onderzoek naar voren komt. De besturing van de organisatie en de 
beheersing van de projecten zijn in feite slechts een middel om de cultuurverandering te 
bewerkstelligen. Indien in de toekomst de organisatiestructuur of de inrichting van het proces 
verandert, dan blijft het aspect cultuur dat in dit onderzoek naar voren is gekomen nog altijd 
van toepassing. De cultuur blijft echter naar mijn mening in een organisatie als Essent 
Netwerk altijd een aandachtspunt. De cultuur wordt naar mijn mening namelijk voor het 
grootste deel bepaald door het natuurlijke monopolie waar elke netbeheerder in Nederland 
mee te maken heeft. 
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Afkortingenlijst 

AsM = afdeling Asset Management 
IS = afdeling Infra Services 
O&S = afdeling onderhoud en storingen 
AE&I = afdeling account, engineering, en infra 
LS = laagspanning ( elektriciteitsnet) 
MS = middenspanning ( elektriciteitsnet) 
MS-DB= middenspanning distributie (elektriciteitsnet) 
MS-TP = middenspanning transport (elektricite itsnet) 
HS = hoogspanning (elektriciteitsnet) 
LD = lage druk (gasnet) 
HD = hoge druk (gasnet) 
TAO = toestand afhankelijk onderhoud 
PRIS = procuratie Infra Services 
PRAS = procuratie Asset Management 
DTe = Directie Toezicht Energie 
ACOP = Acceptatie Opdrachtgever 
NMa = Nederlandse Mededingingsautoriteit 
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Bijlage 1: Taken binnen de verschillende systeemelementen van het 
besturingsmodel 

Essent Netwerk 8.V. 

Tabel 13: Besturende en uitvoerende taken binnen verschillende systeemelementen van het 
besturingsmodel 

Systeem- Taken Verantwoor-
element delijk 

organisatie-
onderdeel 

la - volgen en in kaart brengen van macro- / economische en AsM 
maatschappelijke veranderingen in de omgeving 

- strategisch beleid opstellen t.a.v. het beheren van het energienet so 
(ontwikkelen van strategieen) 

- inschatten en beoordelen van risico's op de bedrijfsmiddelen so 
- vertalen van wensen en eisen van stakeholders in termen van het bedrijf Netwerk 
- beleid opstellen t.a .v. van welke activiteiten / werkzaamheden tot de core IS I Netwerk 

business behoren 
lb - beleid uitzetten om in de capaciteitsbehoefte te kunnen voorzien (o .a. IS regio 

keuzes maken over wel of niet uitbesteden van werk) 
2a - consolideren van toekomstige projecten landelijk (PRAS) en schatten van SR 

jaarplan (PRIS projecten) 
- opzet maken ten aanzien van toekomstige projecten o.b.v. macro SR 

gegevens (PRIS projecten tav komend jaarplan) 
- consolideren van de regio / jaar resultaten SR 
- technische en financiele voortgang landelijk in kaart brengen per SR 

werkstroom 
- per kwartaal bijstellen van het landelijke jaarplan SR 
- toetsen van investeringsvoorstellen (indien van toepassing) SR 
- goedkeuren van offerte (indien van toepassing) SR 

2b - consolideren van toekomstige projecten in specifieke regio (PRAS) en SR regio(PM) 
schatten van regio-jaarplan (PRIS projecten) 

- in opdracht geven van regioplan (gespecificeerd naar aantallen en kosten) SR regio(PM) 
uitgesplitst naar de verschillende typen projecten (opdracht=SLA) 

- maandelijks de technische en financiele voortgang per werkstroom SR regio(PM) 
controleren en vergelijken met regio-jaarplan 

- per kwartaal bijstellen van regio-jaarplan op kwartaalbasis SR region 
- beheersing van de aantallen in opdracht gegeven projecten door AsM IS region (AE&I 

( werklastbeheersing) I O&S) 
- goedkeuren van offertes (indien van toepassing) SR regio 

3a-l - maandelijkse rapportages maken van het aantal, kosten, en opbrengsten Aansluitingen 
van de standaard aansluitingen (in geval van afwijkingen moeten 
verklaringen worden toegevoegd) 

- aansturing en beheersing van de in opdracht zijnde aansluitingen Aansluitingen 
- informatie over verwachtte aantallen standaard aansluitingen van het Aansluitingen 

komende jaar doorgeven aan AsM 
- in opdracht nemen van het reqio-iaarplan standaard aansluitinqen Aansluitinqen 

3a-2 - het plannen van de aansluitingen Aansluitingen 
- in opdracht geven van werkzaamheden aan aannemers Aansluitingen 
- wekeliiks voortqanq van aannemers controleren Aansluitinqen 

3b-l - aansturing en beheersing van de technische voorbereid ing van de Eng . team 
projecten (tekeningen / voorcalculaties / vergunn ingen / detailuitwerking) 

- goedkeuren deta il engineering van PRAS-projecten AE 
- vrijgeven budget PM 
- opstellen van investeringsvoorstellen en ter goedkeuring doorsturen naar AE 

'strateg ie ontwikkeling' (indien van toepassing) 
- het in opdracht geven van intern ge·in itieerde projecten SR regio(PM) 
- aansturing en beheersing van het in opdracht nemen van projecten AO team 

(indien opdracht vanuit de klant) 
- aansturing en beheersing van het in opdracht nemen van AsM ge·initieerde Eng. team 

projecten (o.a. netuitbreidingen) 
- in opdracht nemen van regio-jaarplan AE&I 
- offertes goedkeuren en doorsturen naar betreffende manager (indien van AE 

toepassing) 
- informatie over aankomende PRAS- projecten doorgeven aan AsM AE&I (eng.) 
- schatt ingen van aantallen PRIS-projecten van volgend jaar AE&I 

3b-2 - opstellen voortgangsrapportages van de typen werkstromen en AE&I 
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maandelijks status rapporteren aan AsM 
- aansturen en beheersen van de technische (=uitvoerende) (en financiele) Infrateam 

voortgang van projecten 
- maandelijkse voortgang van de onderhanden PRAS-projecten (echter niet PM 

a Ileen technische voortoano · ook administratief) 
3b-3 - aansturing en beheersing van het invoeren van kabel en leiding ligging AO team (AE&I) 

informatie in 'smallworld' (informatiesysteem) 
- aansturing en beheersing van het invoeren van bedrijfsmiddelen in het O&S 

informatiesysteem SAP 
- aansturing en beheersing van het maken van na-calculaties AO team 
- toetsen van PRAS projectmappen ter afsluiting AE 
- goedkeuren van het afsluiten van PRAS-projecten ( =ACOP-status) PM 

3b-4 - PRAS projectmappen bij AsM aanleveren voor toetsing en verkrijgen Eng. team 
definitieve opdracht verstrekking 

- aanleveren van gegevens voor het aanvragen van investeringsvoorstel Eng. team 
(indien van toepassing) 

- detailengineering maken van de projecten Eng . team 
- offerte doorsturen naar AsM voor toetsing (indien van toepassing) AO team 
- projecten van klanten in opdracht nemen AO team 
- in opdracht nemen van intern ge"lnitieerde projecten AE&I 
- bij PRAS-projecten aanvraag bij AsM voor vroegtijdig bestellen van AO team 

materialen (indien van toepassing) 
3b-5 - plannen van de uitvoerende werkzaamheden Infra team 

- controle van de technische voortgang (slechts deels op financiele Infra team 
voortgang / afwijking) 

- wekelijks voortgang van aannemers (dus uitvoering van projecten) Infra team 
controleren 

- ooleverino van uitvoerende werkzaamheden (oroiecten) verwerken in SAP Infra team 
3b-6 - nacalculeren en verklaring (bij meer dan 10% afwijking) AO team 

- PRAS-projectmappen ter afsluiting aanbieden aan AsM voor toetsing AO team 
- gewijzigde kabel en leiding liggingsinformatie in informatiesysteem AO team 

invoeren 
- projecten afsluiten (administratieve verwerking) AO team 
- oewiiziode bedriifsmiddelen in informatiesvsteem invoeren O&S 

3c-1 - aansturing en beheersing van de technische voorbereiding van de Eng. team 
projecten (tekeningen I voorcalculaties I vergunningen I detailuitwerking) 

- aansturing en beheersing van administratieve verwerking van projecten AO team 
- goedkeuren detailengineering van PRAS-projecten AE 
- vrijgeven budget PM 
- opstellen van investeringsvoorstellen en ter goedkeuring doorsturen naar AE 

'strategie ontwikkeling ' (indien van toepassing) 
- aansturing en beheersing van het in opdracht nemen van PRAS-projecten O&S 
- in opdracht nemen van regio-jaarplan O&S 
- in opdracht geven van PRAS-projecten AE (PM) 
- informatie en schattingen over hoeveelheid werk van volgend jaar O&S 

doorsturen naar AsM 
3c-2 - aansturen en beheersen van de technische (=uitvoerende) (en financiele) O&S 

voortgang van projecten (specifiek per project) 
- opstellen voortgangsrapportages per project en maandelijks status O&S 

rapporteren aan AsM 
- maandelijkse voortgang van de onderhanden PRAS-projecten (echter niet PM 

a Ileen technische voortoano · ook administratief) 
3c-3 - aansturing en beheersing van het invoeren van kabel en leiding ligging AO team (AE&I) 

informatie in 'smallworld' (informatiesysteem) 
- aansturing en beheersing van het invoeren van bedrijfsmiddelen in het O&S 

informatiesysteem SAP 
- aansturing en beheersing van het maken van nacalculaties AO team 
- toetsen van PRAS projectmappen ter afsluiting AE 
- qoedkeuren van het afsluiten van PRAS-projecten (=ACOP-status) PM 

3c-4 - PRAS projectmappen bij AsM aanleveren voor toetsing en verkrijgen Eng. team 
definitieve opdracht verstrekking 

- detailengineering maken van de projecten Eng. team 
- in opdracht nemen van PRAS-projecten AE&I 
- oroiecten administratief verwerken AO team 

3c-5 - plannen van de uitvoerende werkzaamheden O&S 
- controle van de technische voortgang (slechts deels op financiele O&S 

voortgang I afwijking) 
- oplevering van uitvoerende werkzaamheden (projecten) verwerken in SAP O&S 
- werkzaamheden uitvoeren (montaoe I installatie werkzaamheden) O&S 

3c-6 - nacalculeren en verklaring (bij meer dan 10% afwijking) AO team 
- PRAS oroiectmaooen ter afsluitino aanbieden aan AsM voor toetsino AO team 
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- gewijzigde kabel en leiding liggingsinformatie in informatiesysteem AO team 
invoeren 

- gewijzigde bedrijfsmiddelen in informatiesysteem invoeren O&S 
- oroiecten afsluiten (administratieve verwerkinq) AO team 
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Bij/age 2: Relevante knelpunten genoemd door de gei'nterviewde medewerkers 

Tabel 14: Relevante knelpunten genoemd door de ge'interviewde medewerkers 

Knelpunt 
1 Dataverwerkinq bii afrondinq van PRAS-oroiecten qebeurt vaak niet 
2 Programma management kan planningsproblemen (qua naleving / uitvoering) moeilijk van te voren als 

dusdanig inschatten, meldingen daarvan moeten voornamelijk komen vanuit projectleiders en asset 
enqineer. Dit laatste qebeurt te weiniq 

3 Technisch achterbliiven van veel oroiecten door beoerkte caoaciteit bii O&S 
4 Prioriteiten over welke werkzaamheden / projecten uitgevoerd moeten warden door IS, kunnen niet / 

te weiniq qestuurd warden vanuit AsM 
5 IS qeeft te weiniq orioriteit aan het verwerken van de data in de informatiesvstemen 
6 Capaciteiten zijn / warden niet inzichtelijk gemaakt door IS, hierdoor is het heel lastig voor AsM om 

reele olannen te maken 
7 Afspraken die gemaakt warden tussen de afdelingen, blijken moeilijk door te spelen te zijn naar alle 

medewerkers in de afdelinq 
8 AsM (PM) kan moeilijker sturen op projecten die door hun zelf warden ge"lnitieerd, zoals 

netuitbreidinqen en vervanqinqen 
9 Rapportages zijn niet toereikend (gedetailleerd / juiste informatie) voor wat betreft de meeste typen 

oroiecten en tevens zijn ze moeilijk te verkrijgen en/of op te stellen 
10 Geen duidelijk proces gedefinieerd voor de situatie dat bij nacalculatie blijkt dat de kosten meer dan 

10% hoger blijken te zijn. Niet duidelijk hoe de evaluatie moet plaatsvinden en hoe de organisatie daar 
lering uit kan trekken 

11 IS heeft misschien ook wel te weinig overzicht van hun totale werkpakket en tevens geen duidelijk 
overzicht van welke werkzaamheden eerst moeten qebeuren en welke eniqszins kunnen wachten 

12 Einddatum van technische afronding die in offertes naar klanten zijn opgenomen, zijn redelijk "hard". 
Klant zal qeen vertraqinqen zomaar accepteren. AsM opdrachten ziin minder hard als einddatum 

13 Wijzigingen tijdens uitvoering gaan via de uitvoerder naar projectleider naar netontwerper naar asset 
management. Dit is redelijke lange weg en lijkt omslachtig / inefficient. Een direct merkbaar gevolg is 
dat wijzigingen vaak niet voortijdig warden gemeld en pas bij het verschil tussen voor en na calculatie 
aan het licht komen 

14 AE&I is niet goed in het maken van capaciteitsplanningen omdat het kortcyclus werk moeilijk te 
olannen is doordat dat direct afhankeliik is van zaken als de economie enz. 

15 Er heeft niemand verantwoordelijkheid over het proces, wie is nu eindverantwoordelijke naar de klant 
toe. Klant tevredenheid is erg belangrijk (einddata van werkzaamheden maar ook financieel binnen 
budqet bliiven) 

16 Capaciteit is zeer beperkt vooral in de voorbereidinq van proiecten 
17 Sturen op prioriteit zou in maandelijks overleg aan de orde moeten komen, maar dat gebeurd niet; bij 

te weiniq capaciteit is er geen duidelijk beeld bij O&S wat uit het hele jaarplan belangrijker is 
18 Inkoop van materialen is een echt probleem I grate verstoring in het proces 
19 Algemeen werd er bij IS veel gestuurd op kwaliteit van werk, maar nu moet er ook veel admin istratief 

werk qebeuren dit verqt toch een redeliike omslaq 
20 Voorbereiding kost steeds meer tijd en dat veroorzaakt voor sommige type projecten voor veel 

vertraging en dus een te lange doorlooptijd 
21 Sams zijn gemeentes een probleem aangezien het vergunningen traject vaak erg moeizaam verloopt 
22 Levertiiden van trafo's zijn ook te lang waardoor geen speelruimte aanwezig is voor uitvoering 
23 Uiterlijke 4 weken voor opleverdatum map aanleveren aan infra wordt niet altijd gehaald, wat 

voornameliik komt door te weiniq caoaciteit 
24 De totale verantwoordelijkheid van projecten ligt bij niemand. Er zijn veel hokjes gecreeerd en niemand 

overziet het totale project 
25 De hoeveelheid communicatie tussen zowel de verschillende teams alsook met PM, tevens is de inhoud 

van de communicatie niet effectief I niet qoed 
26 Team infra maakt helemaal qeen raooortaqes over de voortqanq (noch technisch noch administratief) 
27 In geval van een overschrijding van meer dan 10% is de terugkoppeling alleen 'ad hoc', er is geen 

duideliik oroces qedefinieerd 
28 Netuitbreidingen en vervangingen zijn onvoldoende van te voren bekend; Infra heeft geen overzicht 

over de benodigde capaciteitsbehoefte op de (middel)lange-termijn 
29 Het overzicht van de teammanagers over water gebeurt binnen hun team is beperkt. Ook ten aanzien 

van de qrotere PRAS-oroiecten hebben de teammanaqers te weiniq overzicht / inzicht 
30 AsM wil van tevoren een grate mate van detailuitwerking hebben over hoe het budget is opgebouwd. IS 

streeft dat helemaal niet na, omdat het laatste deel van het budget specificeren veel tijd, dus 
caoaciteit zou kosten 

31 Er staat een qroot aantal vacatures uit alleen ziin de mensen oo de arbeidsmarkt niet te vinden 
32 Qua tijdigheid van het afronden van projecten wordt er alleen gestuurd binnen IS op technische 

qereedheid. De administratieve afrondinq van oroiecten qebeurt ' ad hoc' 
33 Veel grate PRAS-projecten warden financieel negatief afgesloten doordat onvoorziene kosten niet in 

budget warden meegenomen en deze bij grate projecten wel altijd voorkomen 
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Bijlage 3: Knelpunten uit observaties en eigen bevindingen 

In deze bijlage staan de knelpunten beschreven die volgen uit eigen interpretaties van het 
proces in de samenwerking tussen IS en AsM. 

De werkzaamheden van Infra Services zijn voor een groot deel klantgedreven, d.w.z. dat 
klanten opdrachten plaatsen en Essent Netwerk verplicht is die uit te voeren. In het proces is 
merkbaar dat Infra Services de voorkeur geeft aan het uitvoeren van klantgedreven 
projecten. Projecten ge'initieerd door AsM (bijvoorbeeld Vervangingen, Netuitbreidingen 
transport) lopen daardoor relatief eerder vertraging op. De vertraging die dan wordt 
opgelopen, wordt dan vooral veroorzaakt in de voorbereidingsfase. De prioritering per 
individueel project wordt bepaald door de taakuitvoerende (op teamniveau) en gaat vaak op 
basis van verschil in project-initiator. Deze voorkeur in prioritering heeft twee redenen. 
Allereerst is Infra Services, vanuit de historie van het bedrijf, meer gewend om vanuit de 
klant te opereren dan vanuit de interne organisatie. AsM heeft vervolgens moeilijkheden om 
die intern ge'initieerde projecten te sturen doordat de mogelijkheden ontbreken om 'druk' uit 
te kunnen oefenen. Het enige 'middel' is de boekhoudkundige. omzet die IS creeert als een 
project wordt afgesloten. De tweede reden voor de vertraging die intern ge'lnitieerde 
projecten oplopen, is dat er geen sprake is van een interne drijfveer. Medewerkers en 
leidinggevenden hebben namelijk geen inzicht in het aantal projecten dat te laat wordt 
afgesloten. Indien projecten van klanten te laat worden uitgevoerd, dan is het mogelijk dat 
klanten schadeclaims gaan stellen. Uit intern ge·initieerde projecten die te laat worden 
uitgevoerd, volgen echter geen schadeclaims, omdat beide afdelingen (IS en AsM) een bedrijf 
vormen. 

Het volgen en eventueel sturen op de voortgang van het jaarprogramma is de taak van 
programma management. Monitoren van de voortgang van PRAS-projecten is eveneens een 
taak van programma management. De resultaten van het voor- en voortgangsoverleg tussen 
AsM en IS wordt onvoldoende naar de teams binnen IS teruggekoppeld. De communicatie 
vindt slechts plaats op 'ad hoc'-basis en is niet structureel geregeld. 

Tabel 15: Knelpunten vanuit eigen bevindingen 

1 Formeel overleg tussen AsM en IS over de PRAS-projecten op afdelingsniveau, maar de resultaten over 
projectvoortqanq wordt onvoldoende qecommuniceerd naar de teams. 

2 De organisatie heeft geen interne drijfveer om projecten tijdig af te ronden, omdat deze niet als 
orestatie-indicator aebruikt wordt. 

3 De organisatie is vanuit de historie gewend om vanuit de klant vraag te opereren, waardoor intern 
ge·initieerde projecten tijdens het proces eerder vertraging oplopen. Geen juiste balans tussen de 
aansturinq op klant- en intern ae·initieerde oroiecten. 

4 De sturing op intern ge·initieerde projecten is onvoldoende mogelijk, omdat het aantal betrokken 
afdelinaen en teams de communicatie en coordinatie over individuele oroiecten bemoeiliiken. 
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Bij/age 4: Oorzaak- /gevo/gschema op basis van de genoemde kne/punten uit interviews 
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Figuur 24: Oorzaak- /gevolgschema op basis van de genoemde knelpunten uit interviews 
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Bijlage 5: Beschrijving van de verschillende communicatielijnen in de huidige 
samenwerking 

Figuur 15: Communicatiestructuur gedurende een volledig vervangingsproject van initiatie t/m 
archivering 

1 De verschillende vervangingsprojecten worden in kaart gebracht door een Asset 
Engineer. De bedoeling is om de installaties open systemen in een termijn van 4 jaar 
allemaal te vervangen. Een Asset Engineer brengt de locaties in kaart waar deze open 
systemen zich bevinden en definieert welke locaties per jaar vervangen moeten 
worden. Tevens bepaalt de Asset Engineer de technische randvoorwaarden van de 
vervangingen, deze zijn hetzelfde voor alle open systemen die vervangen gaan 
worden. Deze informatie over de locaties van de te vervangen systemen per jaar 
alsook de ontwerprichtlijnen worden doorgegeven aan programma management. 

2a Programma management geeft bij de afdeling O&S te kennen welke open systemen 
dat jaar vervangen zouden moeten worden. O&S geeft in verband met capaciteits
verwachtingen aan of het haalbaar is de vervangingen in dat jaar te realiseren en 
maakt een planning met de vervangingen per maand. De maandplanning wordt 
opgesteld en teruggekoppeld aan het begin van het jaar. In principe worden alle open 
systemen die programma management in een jaar wil vervangen ook daadwerkelijk 
ingepland. Standaardisatie van werk is het coordinatiemechanisme in de samen
werking tussen O&S en programma management. 

3a Programma management neemt de positie in van opdrachtgever. Hiervoor verzorgen 
zij ook het contact met Infra Services. Programma management geeft aan de afdeling 
AE&I door welke open systemen in een specifiek jaar vervangen gaan worden en 
plaatst formele opdrachten om de vervangingen uit te voeren. Vervangen open 
systemen worden individueel per locatie (dus project) in opdracht gegeven aan de 
afdeling AE&I. AE&I is verantwoordelijk voor de algemene en technische voorbereiding 
en zorgen ook voor het aanmaken en beheren van projectmappen. De reden voor het 
verstrekken van opdrachten per locaties is dat Infra Services dan niet een 
vervangingsproject onderhanden heeft gedurende een volledig jaar. Specifieke 
voordelen hierbij zijn dat de voortgang overzichtelijker is en dat de hoeveelheid 
onderhanden werk gedurende het jaar beperkt blijft (dit is vanuit financieel oogpunt 
namelijk wenselijk). 

3b Projecten die volledig (technisch en financieel) zijn afgerond, worden door AE&I ter 
controle aangeboden aan programma management. Indien programma management 
akkoord is met de projectmap, dan wordt dat teruggekoppeld naar AE&I en kunnen zij 
het project archiveren. Indien de afronding van een project onvoldoende is of 
gegevens in de projectmap ontbreken dan wordt dat ook teruggekoppeld naar AE&I, 
die vervolgens zelf actie moeten ondernemen om de afronding in orde te maken. In 
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het geval dat de wijzigingen in SAP niet of onvoldoende waren, dan is relatie 10 uit 
figuur 1 en 3 van toepassing. 

4 Programma management geeft per individueel project opdracht tot het aanmaken van 
een projectmap. Deze stap is in feite het daadwerkelijk plaatsen van de opdracht. 

5 Programma management geeft bij het Engineering team (binnen de afdeling AE&I) 
aan dat een specifiek project technisch voorbereid (engineering) moet worden. De 
projectmappen dienen hiervoor aangemaakt te zijn. 

6 Het team Engineering stuurt de technische voorbereiding door aan de betrokken 
medewerker bij O&S, waarna O&S het specifieke project kan inplannen. Dit houdt in: 
materialen reserveren, uitvoering inplannen en overige voorbereiding van de 
u itvoeri ng. 

7 De betrokken medewerker bij O&S geeft aan het team, dat het vervangen van het 
open systeem gaat realiseren, de planning door. Het uitvoerende team van de afdeling 
O&S (Een team binnen O&S is verantwoordelijk voor alle projecten in een werkgebied; 
subregio) koppelt informatie over afgeronde werkzaamheden terug naar de 
verantwoordelijke medewerker binnen O&S voor alle vervangingen van open 
systemen. Deze medewerker zorgt voor de aansturing van de administratieve 
afronding van het project. O&S moet voor het administratief afronden van projecten 
zelf gegevens over het open systeem uit SAP verwijderen en tevens het nieuwe 
ge·installeerde systeem in SAP invoeren. O&S maakt tevens bij netbeheer melding dat 
een volledig station (waar het systeem zich bevindt) in gebruik kan worden genomen 
(onder spanning zetten). Direct toezicht is het coordinatiemechanisme dat bij deze 
werkzaamheden gebruikt wordt. 

8 O&S geeft door aan de afdeling AE&l dat het project is uitgevoerd en dat het 
administratief afgerond kan worden. Team Account & Ondersteuning (binnen de 
afdeling AE&I) verzorgt de nacalculatie en het definitief afsluiten van het project. 

9 Team Account & Ondersteuning geeft aan de verantwoordelijke medewerker bij AE&I 
door dat de nacalculatie is afgerond en wijziging in SAP zijn doorgevoerd. AE&I biedt 
de projectmap ter controle dan aan bij programma management (zie relatie 3b). 

10 AE&I geeft aan O&S door dat wijzigingen in SAP voor een specifiek project 
doorgevoerd moeten worden. O&S koppelt na het uitvoeren van de wijzigingen in het 
informatiesysteem aan AE&I terug, dat het project afgesloten kan worden (zie relatie 
8). Vervolgens worden de stappen 9 en 3b nogmaals doorlopen. 

2b Maandelijks wordt in een overleg tussen programma management en O&S de 
voortgang van de onderhanden vervangingsprojecten besproken. Indien projecten 
achterlopen op de planning worden actiepunten afgesproken. 

3c Maandelijks wordt in een overleg tussen programma management en AE&l de 
voortgang van de onderhanden vervangingsprojecten besproken. Indien projecten 
achterlopen op de planning worden actiepunten afgesproken. 
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Bij/age 6: Beschrijving van de verschillende communicatielijnen in de gewenste 
samenwerking 

(:)} v 
6 

Figuur 20: Communicatiestructuur in de gewenste werkwijze 

1. Programma management krijgt van de afdeling strategie ontwikkeling jaarlijks te horen of 
en zo ja welke omvangrijke vervangingsprojecten er in de toekomst uitgevoerd moeten 
worden. Dit vormt een langere termijn planning op basis waarvan uiteindelijk de 
uitvoering (Infra Services) de capaciteit ten behoeve van vervangingswerkzaamheden op 
de lange termijn moet kunnen plannen. 

2. Programma management ontvangt voor elk specifiek vervangingsplan een uitgewerkte 
projectdefinitie. De projectdefinitie bevat een omschrijving van de te vervangen 
bedrijfsmiddelen en eventueel criteria op basis waarvan vervanging beoordeeld moet 
worden of een bedrijfsinstallatie wel of niet vervanging moet worden. Verder geeft de 
projectdefinitie weer om hoeveel bedrijfsmiddelen / locaties het gaat, tegen welke kosten 
deze vervangen gaan worden (totale projectbegroting), en binnen welk termijn het totale 
vervangingsproject afgerond moet zijn. 

3a Projectleiders worden jaarlijks op de hoogte gehouden van de lange termijn planning ten 
aanzien van vervangingswerkzaamheden. Deze informatie wordt door de afdeling gebruikt 
om capaciteitsplanningen te maken. Jaarlijks wordt tussen programma management en 
AE&I principe-overeenkomsten getekend over vervangingsprojecten. Deze overeen
komsten bevatten overall projectbegroting, kwaliteitsafspraken, en hoeveelheid werk 
(bijvoorbeeld aantallen locaties). De projectleider maakt voorafgaand aan een jaar een 
kwartaalplanning van elk vervangingsproject (verdeling van locaties over de kwartalen) en 
koppelt dat terug naar programma management. 

3b Vervangingsprojecten worden individueel per locatie (subproject) in opdracht gegeven. Dit 
betekent dat werkzaamheden voor een specifieke locatie zijn voorbereid en dat een 
budgetovereenkomst gesloten wordt. De projectleider is verantwoordelijk voor het tijdig 
aanleveren van een budgetvoorstel en programma management heeft de taak dit voorstel 
te controleren en te accepteren indien het acceptabel is. 

3c Nadat de uitvoerende werkzaamheden zijn afgerond, de gegevens in SAP en Smallworld 
zijn uitgevoerd, en de nacalculaties zijn opgesteld, biedt de projectleider ter afsluiting van 
het project de projectmap aan aan programma management. Programma management 
geeft bij goedkeuring ACOP-status aan het project waardoor de financiele afwikkeling van 
het project plaatsvindt. 

4/SDe projectleider coordineert de werkzaamheden die door de teams Account & 
Ondersteuning en Engineering moet worden uitgevoerd. Hiervoor stuurt de Projectleider 
op de planning en zorgt dat de administratieve en voorbereidende werkzaamheden van de 
projecten tijdig zijn afgerond. 

(6) Indien het project (deels) wordt uitbesteed dan stuurt de projectleider ook de werk
zaamheden van de afdeling Infra aan. De informatie-uitwisseling bestaat uit de voor
bereiding van de subprojecten (locaties), kwaliteitsafspraken, en uiterlijke opleverdatum. 
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7 (Het deel van) de uitvoerende werkzaamheden dat intern plaatsvindt, wordt uitgevoerd 
door de afdeling 0&5. De projectleider stemt met de planner van de afdeling 0&5 de 
planning af. Het betreft de planning van het aantal subprojecten over het gehele jaar 
(aggregaatplanning per vervangingsproject) alsook de planning van de uitvoering per 
kwartaal. 

8 De planner van 0&5 commun iceert de planning van de uitvoerende werkzaamheden naar 
de betreffende teams. Na de uitvoering van werkzaamheden geven de teams een bericht 
van gereedheid door aan de planner van 0&5, deze houdt daardoor een overzicht welk 
deel wel en welk deel niet volgens planning is gerealiseerd. 

9 De projectleider stuurt de projectinformatie rechtstreeks door naar de teams. Op deze 
manier krijgen de teams rechtstreeks van de projectleider de inhoudelijke project
informatie en hebben daardoor ook een centraal aanspreekpunt wat betreft de uitvoering. 
Na de uitvoering zorgen de teams ervoor dat de te muteren gegevens worden 
doorgegeven aan de persoon die SAP mutaties uitvoert (bij 0&5) en naar de persoon die 
Smallworld mutaties uitvoert (bij AE&I). 
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Bij/age 7: Besturingsmodel voor vervangingsprojecten volgens het ontworpen 
coordinatiemechanisme 

Essen! Netwe<k 

Asset Management Intra Services l 

Engineeringsteam lnlrateam 

Figuur 25: Besturingsmodel tijdens het voortraject van de vervangingsprojecten volgens het 
ontworpen mechanisme 
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Bij/age 8: Eva/uatieformulier 

Evaluatieformulier 

De nieuwe werkwijze is op papier een verbetering ten opzicht van de huidige werkwijze: 

Onjuist D D D D D Juist 

De nieuwe werkwijze zou in praktijk goed kunnen werken: 

Onjuist D D D D D Juist 

De nieuwe werkwijze moet ge'implementeerd worden: 

Onjuist D D D Juist 
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Bijlage 9: Overzicht van de besturende relaties tussen de verschil/ende afdelingen 

Tabel 16: Relaties tussen de verschillende besturende organen 

A I Relatie tussen de besturende organen uit blok la en lb 

B I Relatie tussen de besturende organen uit blok la en 2a 

c Relatie tussen de besturende organen uit blok 2a en 2b 

0 I Relatie tussen de besturende organen regionaal versus werkstroom aansluitingen (blokken 2b en 3 a) 

E Relatie tussen de besturende organen regionaal versus projectvoorbereiding voor de werkstromen REC, MA, 
NU (blokken 2b en 3b-l) 

F 

K 

H 

I 
I 
I 
I 
I 

Relatie tussen de besturende organen regionaal versus projectuitvoering voor de werkstromen REC, MA, NU 
(blokken 2b en 3b-2) 

Relatie tussen de besturende organen regionaal versus afsluiten van projecten voor de werkstromen REC, 
MA, NU (blokken 2b en 3b-3 ) 

Relatie tussen de besturende organen regionaal versus projectvoorbereiding voor de werkstromen ONO, ST, 
VV, en AVW (blokken 2b en 3c- l) 

Relatie tussen de besturende organen regionaal versus projectuitvoering voor de werkstromen ONO, ST, VV, 
en AVW (blokken 2b en 3c-2) 

Relatie tussen de besturende organen regionaal versus afsluiten van projecten voor de werkstromen ONO, 
ST, VV, en AVW (blokken 2b en 3c-3) 

• Programma 
Management. 

. D, E, F, G, H, I, J 

ccount , Engineering 
& Orx:iersteuning 
C, E, F, G. H. J 

Engineeringsleam 
E, H 

Figuur 26: Coordinatie tussen de besturende organen over de verschillende afdelingen 
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