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Voorwoord  
Voor u ligt mijn masterscriptie “Van taak- naar ketengeoriënteerd werken in een 

overheidsdeelneming”. Ik heb deze scriptie geschreven ter proeve van mijn academische vaardigheden 

ter afsluiting van mijn studie Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. 

In de zomer van 2013 had ik drie beweegredenen voor de keuze voor een masteropleiding in plaats 

van een eerste baan: Hoewel ik nooit spijt heb gehad voor mijn keuze voor een hbo-opleiding na het 

vwo, was de mogelijkheid om mijzelf op academisch niveau te scholen toch verleidelijk. Ten tweede 

raakte ik tijdens mijn wereldreis in 2012-2013 geïnteresseerd in de wereld van publiek bestuur, en 

wilde mijzelf hier graag in verdiepen. Tot slot wilde ik graag nog even student zijn. 

Ik merk dat dat de masteropleiding en dit onderzoek mij gevormd hebben in een open doch kritische 

manier van denken en beredeneren. Dankzij een interessant cursuspakket, het doen van academisch 

onderzoek en het regelmatig als laatste de bibliotheek verlaten heb ik de afgelopen twee jaar veel 

nieuwe kennis en vaardigheden over veel meer dan enkel publiek bestuur op mogen doen. Als Nestor 

bij de bestuurskunde-studievereniging en zevendejaars lid bij de studentenroeivereniging mag ik 

tevens concluderen dat ik mijn laatste streven bereikt heb.  

Nu ben ik klaar om de studententijd gedag te zeggen, de boekentas in de kast te zetten, en mijn kennis 

in de praktijk te gaan brengen. 

Een woord van dank gaat ten eerste naar Dr. Marieke van Genugten voor de betrokken begeleiding bij 

het uitvoeren en schrijven van dit onderzoek. Tevens wil ik mijn stagebegeleider en manager bij 

Alliander, Fred van der Heijden en Nanon Klok, bedanken voor hun toewijding mij kennis te laten 

maken met het Alliander en te ondersteunen bij mijn stage en onderzoek. Ook gaat mijn dank uit naar 

de vele collega’s en respondenten binnen Alliander die een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan 

dit onderzoek en van wie ik veel heb mogen leren. Ik wil mijn vriendin Maaike bedanken voor haar 

steun en begrip wanneer het einde van dit onderzoek ver weg leek, en mijn vrienden Wouter en Kris 

voor hun hulp bij het redigeren van dit verslag. 

 

  



Samenvatting  
Alliander is vanwege haar publieke taak als regionale netbeheerder geen normale private organisatie 

maar een overheidsdeelneming. Een kenmerkende eigenschap van een overheidsdeelneming was tot 

eind twintigste eeuw een bureaucratische werkwijze. Bureaucratie wordt veelal gekenmerkt door 

juridische procedures, vaste regels, veel papierwerk, rigide formele regelgeving, inflexibiliteit, en een 

lage efficiëntie en effectiviteit. De onvrede over deze manier van werken heeft in het begin van de 

eenentwintigste eeuw geleid tot een roep om modernisering en hervorming binnen publieke 

organisaties. Centraal binnen deze hervormingen staat de poging om de efficiëntie en effectiviteit van 

publieke organisaties te verhogen door deze publieke organisaties bloot te stellen aan de 

wisselvalligheden van een door de overheid ingerichte quasi-marktwerking. Bedrijfsprocessen dienen 

ten gunste van de efficiëntie niet zozeer op een afgekaderde taak gericht te zijn, maar op een efficiënte 

keten voor het realiseren van de klantvraag. Werkzaamheden die in hun samenhang een keten vormen 

worden ‘ketens’ genoemd en worden gekenmerkt door een hoge mate van procesoriëntatie. Omdat 

het voor Alliander, net als voor veel andere overheidsdeelnemingen, door deze hervormingen steeds 

belangrijker wordt om prestaties te verbeteren door efficiënter, effectiever en klantgerichter te 

werken is het juist voor deze sector interessant te onderzoeken hoe bedrijfsprocessen 

ketengeoriënteerd ingericht kunnen worden, en welke factoren deze hoge mate van procesoriëntatie 

verklaren. Het doel van dit onderzoek is dan ook inzicht te krijgen in de actuele mate van 

procesoriëntatie binnen Alliander, en welke factoren deze mate van procesoriëntatie verklaren. De 

onderzoeksvraag luidt daartoe: Welke factoren verklaren binnen Alliander de mate van 

procesoriëntatie? 

Om een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren is wetenschappelijke literatuur over 

procesoriëntatie bij private organisaties toegepast op de overheidsdeelneming Alliander. Het centrale 

concept in dit onderzoek is ‘procesoriëntatie’. Proces-georiënteerd werken is een manier van werken, 

waarbij de samenhang tussen de uit te voeren werkzaamheden centraal staat. Bij een lage mate van 

samenhang tussen de uit te voeren werkzaamheden wordt over ‘taakoriëntatie’ gesproken, en bij een 

hoge mate van samenhang wordt over ‘ketenoriëntatie’ gesproken. Een ketengeoriënteerde 

organisatie is door McCormack en Johnson (2001) gedefinieerd als ‘Een organisatie die, in al haar doen, 

de nadruk legt op processen in tegenstelling tot hiërarchieën, met een speciale nadruk op resultaten 

en klanttevredenheid’. De mate van procesoriëntatie wordt veelal uitgedrukt in termen van 

‘procesvolwassenheid’, welke vervolgens wordt geoperationaliseerd in verschillende 

‘volwassenheidsfasen’. De vijf gebruikte volwassenheidsfasen in dit onderzoek zijn: Activiteit-

georiënteerd, Proces-georiënteerd, Systeem-georiënteerd, Keten-georiënteerd en Transformatie-

georiënteerd. Factoren die van kritiek belang zijn voor het bereiken van een strategisch doel, in dit 

onderzoek een hogere mate van procesoriëntatie, worden kritieke succesfactoren genoemd. De 

kritieke succesfactoren in dit onderzoek komen voort uit het Business Process Management-model en 

het European Framework for Quality Management-model. Door de invloed op de verschillende 

kenmerkende eigenschappen op de kritieke factoren in één model bij elkaar samen te brengen is een 

rijk conceptueel model gevormd. Uit dit conceptueel model kan afgeleid worden dat een 

overheidsdeelneming als gevolg van de kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming 

naar verwachting zwak scoort op de factoren Strategische afstemming & beleid, Management van 

middelen en Prestatiemeting, en naar verwachting nog zwakker op de factor Leiderschap. Als gevolg 



hiervan wordt verwacht dat bij overheidsdeelneming Alliander sprake zal zijn van een lage mate van 

procesoriëntatie. 

Omdat het conceptueel model veronderstelt dat de mate van procesoriëntatie door een veelvoud aan 

factoren verklaard wordt is voor het toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden gekozen. Als 

opdrachtgever van dit onderzoek is Alliander de case binnen dit onderzoek, en staat hierbij model voor 

een overheidsdeelneming. Gekozen is één onderdeel van deze organisatie te onderzoeken: de keten 

‘Reconstructie & Netten’, verantwoordelijk voor de geplande aanleg of vervanging binnen het 

distributienetwerk. Om de mate van procesoriëntatie te bepalen is gekozen voor de ‘Quickscan’ van 

het consultancybureau Comatech bij het EFQM-model. Door middel van het beoordelen van bepaalde 

organisatie-eigenschappen middels een enquête door vijf medewerkers op de Comatech 

vijfpuntenschaal wordt een score vastgesteld. Deze score correspondeert met één van de 

eerdergenoemde volwassenheidsfasen. De vijf punten correspondeert met de vijf eerdergenoemde 

volwassenheidsfasen. Om vast te kunnen stellen of, en zo ja hoe en in op welke manier of in welke 

mate, de kritieke succesfactoren binnen de onderzochte organisatie aanwezig is worden deze factoren 

geoperationaliseerd naar indicatoren. Op basis van deze indicatoren zijn interviewvragen gevormd en 

negentien medewerkers geïnterviewd. Tevens zijn hierbij een achttal documenten bestudeerd. Om te 

kunnen beoordelen op welke manier of in welke mate aan de gestelde kritieke succesfactoren binnen 

Alliander voldaan wordt, wordt net als bij de afhankelijke variabele de eerdergenoemde Comatech 

vijfpuntenschaal toegepast. Voorlopige resultaten zijn middels een membercheck met negentien 

medewerkers gevalideerd. 

De uitkomst van de Quickscan wijst erop dat Alliander zich in de proces-georiënteerde fase bevindt. 

Alle factoren uit het conceptueel model blijken zich op zijn minst occasioneel bij Alliander voor te doen. 

Bovendien komt uit de data van de halfgestructureerde interviews ‘bedrijfscultuur’ meerdere malen 

naar voren als een belangrijk thema welke binnen Alliander de mate van procesoriëntatie deels 

verklaart. Binnen de gebruikte literatuur wordt echter geen melding gemaakt van een dergelijke factor. 

Op basis van deze bevinding wordt de factor ‘Bedrijfscultuur’ aan het model toegevoegd. De lage mate 

van procesoriëntatie bij Alliander kan voornamelijk verklaard worden door de factoren Strategische 

afstemming, Ondersteuning door ict-diensten, en Management van middelen en in mindere mate door 

de factoren Organisatiestructuur en Management van processen, welke beiden zwak scoren. Deze 

factoren zijn slechts gedeeltelijk ontwikkelde factoren, en doen zich slechts op enkele plaatsen voor. 

Omdat de factor Bedrijfscultuur niet systematisch in alle interviews en documentanalyse systematisch 

meegenomen is kan hier geen score aan toegekend worden. Wel kan gesteld worden dat op basis van 

de erg lage bereidheid tot verandering binnen het bedrijf en dat medewerkers elkaar niet snel 

aanspreken op hun verantwoordelijkheden dat dit thema weinig ontwikkeld is en zodoende de lage 

mate van procesoriëntatie helpt verklaren. De factor Training & empowerment van medewerkers is 

gedeeltelijk tot goed ontwikkeld. De factoren Prestatiemeting en Leiderschap zijn binnen de keten 

Reconstructie & Netten goed tot sterk ontwikkeld en doen zich op de meeste plaatsen voor binnen 

Alliander. Deze factoren scoren daarmee aanzienlijk hoger dan de andere factoren.  
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3 Van taak- naar ketengeoriënteerd werken in een overheidsdeelneming 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Op een blogbericht van Ingrid Thijsen, Raad van Bestuurslid van Alliander, aan alle medewerkers valt 

op 25 mei 2015 het volgende te lezen: 

“Keten heeft voorrang 

In het najaar deden we een 'review' naar de stand van zaken van Visie op Operatie. Het beeld 

dat daaruit maar voren kwam, was dat Visie op Operatie de basis had gelegd om de prestaties 

van de Operatie te kunnen verbeteren. Maar een belangrijke conclusie was ook dat er op wel 

èrg veel indicatoren (KPI's) gestuurd werd en dat we nog bijna helemaal denken vanuit het 

eigen bedrijfsonderdeel in plaats van in de keten. En dat terwijl geen enkel bedrijfsonderdeel 

in z'n eentje een klus klaart voor een klant of een mooi reconstructie-werk aflevert.” 

(Thijssen, 2015). 

De geschetste situatie, waarbij veelal ‘vanuit eigen bedrijfsonderdelen in plaats van in de keten’ 

gedacht wordt, illustreert het probleem dat in dit onderzoek centraal staat. Het management van 

Alliander streeft naar een organisatieaansturing vanuit ‘ketens’ waarbinnen meerdere betrokken 

bedrijfsonderdelen nauw samen om een opdracht van begin tot eind te realiseren, in plaats van een 

aansturing op hiërarchisch geschikte bedrijfsonderdelen (Thijssen, 2015).  

Netwerkbedrijf Alliander is vanwege haar publieke taak geen normale private organisatie maar een 

overheidsdeelneming. De achtergrond van Alliander zal in het volgende hoofdstuk nader worden 

beschreven. Een kenmerkende eigenschap van veel overheidsdeelnemingen was tot eind twintigste 

eeuw een bureaucratische werkwijze. Deze bureaucratische werkwijze heeft een impact op de manier 

van werken binnen een organisatie. Een bureaucratische werkwijze wordt volgens Weber onder 

andere gekenmerkt door formele regels en procedures, vaste gespecialiseerde ambten, hiërarchische 

ambtsordening, ambtsuitoefening door middel van schriftelijke stukken, geen eigendomsrecht op het 

ambt, en  rationele discipline en controle (Politiek Compendium, 2001). Het doel hiervan is te 

voorkomen dat medewerkers gaan werken vanuit persoonlijke morele waarden. Binnen een 

bureaucratische organisatie wordt van medewerkers immers verwacht dat men ‘sine ira et studium’ – 

zonder haat of passie – aan een duidelijk afgekaderde taak binnen de organisatie werkt (Weber, 

Lassman, & Speirs, 1994). De functie van een medewerker is hierdoor taak-georiënteerd, waardoor 

voor de medewerker zijn of haar rol binnen het proces waar de taak toe behoort onbekend en 

irrelevant is (Tadajewski, Parsons, & Maclaran, 2011). Veel van de eigenschappen van publieke 

organisaties uit het moderne westerse overheidsbeeld zijn te danken aan deze taakgeoriënteerde 

werkopvatting. Eigenschappen als rechtvaardigheid, (procedurele) gelijkheid, 

toerekeningsvatbaarheid, eerlijkheid en veiligheid komen voort uit deze formele, rationele 

bureaucratische werkwijze (Bollmann, 2012; Tadajewski, Parsons, & Maclaran, 2011).  

Bureaucratie wordt in het begin van de eenentwintigste eeuw echter veelal gekenmerkt door 

juridische procedures, vaste regels, veel papierwerk, rigide formele regelgeving, inflexibiliteit, en lage 

efficiëntie en effectiviteit (Bozeman, 2000; Tadajewski, Parsons, & Maclaran, 2011). Voormalig topman 

van Nuon, Top Swelheim, erkent dat ook binnen Nuon sprake was van ‘bureaucratische drempels’ 

(“Interne bureaucratie belemmert bedrijven”, 2001). De onvrede over deze manier van werken heeft 

in het begin van de eenentwintigste eeuw geleid tot een roep om modernisering en hervorming binnen 
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publieke organisaties. Hervormingsstromingen  als ‘New Public Management’ en een ‘Ondernemende 

Overheid’ claimen een antwoord te bieden op de problematiek die deze bureaucratische, 

taakgeoriënteerde werkopvatting eigen lijkt (Osborne & Gaebler, 1992). Centraal binnen deze 

stroming staat de poging om de efficiëntie en effectiviteit van publieke organisaties te verhogen door 

deze publieke organisaties bloot te stellen aan de wisselvalligheden van een door de overheid 

ingerichte quasi-marktwerking. Deze vrije markt eigenschappen moeten publieke organisaties 

stimuleren het competitieve gedrag van private organisaties na te bootsen (Tadajewski, Parsons, & 

Maclaran, 2011).  

Om door de druk van deze continue (gesimuleerde) marktwerking steeds efficiënter te kunnen werken 

staat het verbeteren van bedrijfsprocessen bij veel ondernemingen, overheidsdeelnemingen, en 

onderzoekers hoog op de agenda (McCormack, et al., 2009). Zo ook bij Alliander (Thijssen, 2015). 

Bedrijfsprocessen dienen ten gunste van de efficiëntie niet zozeer op een afgekaderde taak 

georiënteerd te zijn, maar op een efficiënte keten voor het realiseren van de klantvraag. Een 

afgekaderde taak kan voor Alliander bijvoorbeeld het graven van een geul voor een nieuwe gasleiding 

zijn. De klant vraagt echter niet om een nieuwe gasleiding, maar om een betrouwbare gasvoorziening. 

Het graven van die geul is daarmee slechts een taak binnen een keten van taken om deze klantvraag 

te realiseren. Bij dit ketengeoriënteerde denken wordt gekeken naar de samenhang van meerdere 

taken en werkzaamheden die samen moeten leiden tot een bepaald resultaat. Dat resultaat is 

gekoppeld aan het doel van het bedrijf, in dit voorbeeld een betrouwbare gasvoorziening. “De kracht 

van ketengeoriënteerd denken ligt in het denken vanuit de samenhang van de uit te voeren 

werkzaamheden. Die werkzaamheden vormen in hun samenhang een keten.” (Kars & Evers, 2014). 

Werkzaamheden die in hun samenhang een keten vormen worden ‘ketens’ genoemd. Een hoge mate 

van procesoriëntatie wordt dan ook ‘ketenoriëntatie’ genoemd, tegenover ‘taakoriëntatie’ bij een lage 

mate van procesoriëntatie. De belangrijkste uitdaging voor het management met betrekking tot de 

mate van procesoriëntatie is de vraag welke principes gehanteerd moeten worden om de 

organisatieprocessen tot ketens te optimaliseren (Skrinjar & Trkman, 2013).   

Het is voor overheidsdeelnemingen echter niet altijd gemakkelijk, of zelfs mogelijk, om zich naar 

voorbeeld van een private onderneming efficiënt en klantgericht te gedragen. Zo heeft de overheid 

vaak meer inbreng in de overheidsdeelnemingen dan aandeelhouders bij private organisaties. 

Tegelijkertijd worden managers van overheidsdeelnemingen door hun opdrachtgevers vaak voor 

meervoudige, vaak onduidelijke eisen gesteld welke verschillende doelen nastreven. Deze 

meervoudigheid en onduidelijkheid van doelen maakt het voor managers soms lastig keuzes te maken, 

maar biedt hen ook excuses bepaalde doelen niet te halen en selectief te kiezen welke gestelde doelen 

na te streven. Hierdoor is beleid en de focus bij overheidsdeelnemingen vaak ad-hoc en inefficiënt, 

terug te voeren op belangen van managers en niet per definitie in het belang van de 

overheidsdeelneming (Aharoni, The Evolution and Management of State-owned Enterprises, 1986). 

Deze en andere kenmerkende eigenschappen van overheidsdeelnemingen kunnen interfereren met 

het streven van Alliander om de traditionele taakoriëntatie binnen de organisatie te verwisselen voor 

een moderne ketenoriëntatie. 

In lijn met het citaat van Ingrid Thijsen aan het begin van dit verslag, gaat dit onderzoek over het 

streven van Alliander naar het realiseren van een hogere mate van procesoriëntatie. Omdat het voor 

Alliander, net als voor veel andere overheidsdeelnemingen, steeds belangrijker wordt om prestaties 

te verbeteren door efficiënter, effectiever en klantgerichter te werken is het juist voor deze sector 
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interessant te onderzoeken welke factoren de mate van procesoriëntatie verklaren. In dit onderzoek 

staat het achterhalen van de actuele mate van procesoriëntatie binnen Alliander, en het duidelijk 

krijgen welke factoren deze mate van procesoriëntatie bepalen dan ook centraal. Hierbij wordt 

literatuur uit de private sector toegepast op een overheidsdeelneming. 

1.2 Probleemstelling 
In de bovenstaande aanleiding is de achtergrond van het te onderzoeken probleem uiteengezet. 

Tevens is reeds kort stilgestaan bij belangrijke thema’s als taakoriëntatie, het streven naar efficiëntie, 

ketenoriëntatie, en de relatie tussen efficiëntie en overheidsdeelnemingen. Deze aanleiding vormt de 

basis van de probleemstelling binnen het onderzoek. Onderstaand wordt het doel van het onderzoek 

en de probleemstelling uitgewerkt, gevolgd door een korte uiteenzetting van de onderzoeksopzet.  

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de actuele mate van procesoriëntatie binnen 

Alliander, en welke factoren deze mate van procesoriëntatie verklaren. Hierin staat de volgende 

vraagstelling centraal: 

Welke factoren verklaren binnen Alliander de mate van 
procesoriëntatie? 

Om antwoord op deze vraag te kunnen geven zijn de volgende deelvragen ontworpen: 

1. Wat is procesoriëntatie? 

2. Wat zijn de kritieke factoren die de mate van procesoriëntatie verklaren? 

3. Hoe kunnen deze kritieke factoren verbonden worden met overheidsdeelnemingen? 

4. In welke mate is er sprake van procesoriëntatie bij Alliander? 

5. In welke mate doen de kritieke factoren die de mate van procesoriëntatie verklaren zich voor 

bij Alliander? 

6. Welk verband bestaat er tussen de mate van procesoriëntatie en deze factoren bij Alliander? 

Binnen dit onderzoek wordt bestaande, wetenschappelijke literatuur over procesoriëntatie bij private 

organisaties toegepast op de overheidsdeelneming Alliander. Dit maakt dit onderzoek een deductief 

onderzoek. Na een beschrijving van de achtergrond, externe omgeving, en interne organisatie van 

Alliander volgt het theoretisch kader. In het theoretisch kader wordt het centrale concept 

‘procesoriëntatie’ met behulp van wetenschappelijke literatuur uitgewerkt. Vervolgens zal, eveneens 

aan de hand van wetenschappelijke literatuur, een overzicht worden opgesteld welke organisatie-

eigenschappen een kritieke invloed hebben op de mate van procesoriëntatie, en daarmee tezamen de 

mate van procesoriëntatie verklaren. Deze organisatie-eigenschappen worden in dit onderzoek 

‘kritieke succesfactoren voor procesoriëntatie’ genoemd. Elk van deze organisatie-eigenschappen, of 

‘factoren’, bevatten meerdere operationele items. Aansluitend zullen deze kritieke factoren 

verbonden worden met de kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming. Op basis van 

de impact van deze kenmerkende eigenschappen op de kritieke factoren zal een conceptueel model 

ontworpen worden. Door het toepassen van kwalitatief empirisch onderzoek wordt nagegaan in welke 

mate sprake is van procesoriëntatie binnen Alliander en in welke mate de kritieke succesfactoren deze 

procesoriëntatie kunnen verklaren zich voordoen. Met deze kennis kan tot slot worden nagegaan welk 

verband er bestaat tussen de mate van procesoriëntatie en de kritieke factoren bij Alliander. Voor het 

empirische onderzoek is gekozen voor een enkelvoudige casestudy welke plaats zal vinden binnen de 
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keten ‘Reconstructie & Netten’ van netbeheerder Alliander. De keuze voor deze keten zal in het 

methodologische kader nader worden toegelicht. 

1.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij zowel de wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie 

van dit onderzoek. In wetenschappelijke literatuur is reeds veel geschreven over procesoriëntatie 

(McCormack, et al., 2009; Skrinjar & Trkman, 2013). Zo is meerdere malen empirisch aangetoond en 

theoretisch onderbouwd dat, en hoe, een hoge mate van procesoriëntatie bij kan dragen aan betere 

klanttevredenheid, lagere foutmarges en snellere processen (Skrinjar & Trkman, 2013; Tadajewski, 

Parsons, & Maclaran, 2011). De mate van procesoriëntatie wordt vaak uitgedrukt in 

‘volwassenheidsfasen’ of ‘process maturity’. Hierbij staat een lage volwassenheidsfase vaak voor een 

ad-hoc, taakgerichte procesoriëntatie, en staat bij een hoge volwassenheidsfase de rol van de 

werknemer in het proces van de realisatie van de klantwens centraal (McCormack, et al., 2009). Over 

de vraag hoe een hogere mate van procesoriëntatie te realiseren is eveneens veel wetenschappelijke 

literatuur beschikbaar. Een veelheid aan auteurs presenteert modellen en schema’s waarin zij 

verschillende factoren benoemen die invloed zouden hebben op de mate van procesoriëntatie 

(Röglinger, Pöppelbug, & Becker, 2012). Weer andere auteurs richten hun pijlen op bestaande 

modellen en schema’s om zo een toevoeging te leveren aan bestaande literatuur (Rinderle-Ma, 

Toumani, & Wolf, 2011). Dit onderzoek past bestaande wetenschappelijke literatuur, welke gebaseerd 

is op private organisaties, toe op overheidsdeelnemingen. Zoals in de aanleiding reeds kort aangehaald 

bezit deze sector een aantal kenmerkende eigenschappen, waardoor het interessant is te onderzoeken 

of, en hoe, de beschikbare literatuur toepasbaar is voor deze sector. Dit onderzoek ontleent zodoende 

haar wetenschappelijke relevantie aan het toepassen van bestaande wetenschappelijke literatuur in 

een andere context. 

Naast deze wetenschappelijke relevantie bezit dit onderzoek tevens een maatschappelijke relevantie. 

Zo wordt dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Alliander. Het management van Alliander probeert 

duidelijk te krijgen middels welke factoren het management invloed op de mate van procesoriëntatie 

uit kan oefenen. De bevindingen van dit onderzoek kunnen hier een significante bijdrage aan leveren 

en hebben om deze reden een direct toepasbare relevantie voor Alliander. Daarnaast zijn in 

Nederland, alsook daarbuiten, veel vergelijkbare overheidsdeelnemingen te vinden met een 

vergelijkbare vraag. Hierdoor zijn de bevindingen uit dit onderzoek ook voor hen relevant, hetgeen de 

maatschappelijke relevantie van dit onderzoek verhoogt. 

1.4 Leeswijzer 
Om de lezer inzicht te geven in de onderzochte organisatie volgt na deze inleiding allereerst in 

hoofdstuk twee een uiteenzetting van de achtergrond, omgeving, en interne organisatie van Alliander. 

Vervolgens worden in hoofdstuk drie binnen theoretisch kader het centrale begrip ‘procesoriëntatie’ 

(deelvraag één) en de kritieke factoren die deze procesoriëntatie beïnvloeden en zodoende kunnen 

verklaren aan de hand van wetenschappelijke literatuur uiteengezet (deelvraag twee). Door een 

theoretische verkenning naar de kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming te 

verbinden met de gevonden kritieke factoren, wordt de derde deelvraag beantwoord, te weten ‘Hoe 

kunnen deze kritieke factoren verbonden worden met overheidsdeelnemingen?’. 

Binnen het hierop volgende methodologische kader in hoofdstuk vier zal uiteen worden gezet op welke 

wijze de eerder geformuleerde theoretische veronderstellingen in de empirie getoetst zullen worden. 



 
7 Van taak- naar ketengeoriënteerd werken in een overheidsdeelneming 

De resultaten van deze empirische toetsing zullen binnen in hoofdstuk vijf worden geanalyseerd. Uit 

deze analyse zal duidelijk worden in welke mate er bij Alliander sprake van procesoriëntatie is 

(deelvraag vier), en in welke mate de kritieke factoren die de mate van procesoriëntatie verklaren zich 

voordoen bij Alliander (deelvraag vijf). Zodoende wordt het verband tussen de mate van 

procesoriëntatie en deze factoren inzichtelijke gemaakt. Zodoende worden tevens de resterende drie 

deelvragen beantwoord (deelvraag zes). 

Tot slot zal in hoofdstuk zes op basis van de resultaten geconcludeerd worden welke factoren binnen 

Alliander de mate van procesoriëntatie bepalen, waarmee antwoord gegeven wordt op de hoofdvraag. 

Aansluitend volgt een reflectie op de gehanteerde theorie, methode en bevonden resultaten. 
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2 De overheidsdeelneming Alliander 

2.1 Inleiding 
Alvorens binnen het theoretisch kader de probleemstelling wetenschappelijk te benaderen, wordt in 

dit hoofdstuk de achtergrond en omgeving van de onderzochte organisatie beschreven. Hierbij wordt 

in paragraaf 2.2 allereerst stilgestaan bij de achtergrond van Alliander met de opkomst van 

energiebedrijven in de 20e eeuw en de splitsing van deze bedrijven in de 21e eeuw. Vervolgens zal in 

paragraaf 2.3 de externe omgeving van Alliander worden geschetst door stil te staan bij relevante 

trends en ontwikkelingen in de maatschappij, de overheid als eigenaar en de rol van toezichthouders. 

Dit hoofdstuk sluit af met een beknopte verkenning van de relevante interne eigenschappen van 

Alliander in paragraaf 2.4: hoe is het bedrijf opgebouwd? En hoe probeert de organisatie vorm te geven 

aan haar streven naar een hogere mate van procesoriëntatie? 

2.2 Achtergrond Alliander 
In het begin van de 20e eeuw verandert het energiegebruik van burgers en organisaties in Nederland 

in razend tempo, zoals in grote delen van de wereld. Elektriciteit en gas doen in hoog tempo hun 

intrede. De eerste Nederlandse elektriciteitscentrales en gasfabrieken kennen maar weinig structuur. 

Het is een wirwar aan particuliere initiatieven, hetgeen grote diversiteit in tarieven en kwaliteit tot 

gevolg heeft. Gas- en elektriciteitsvoorzieningen worden voor de maatschappij zo belangrijk dat de 

overheden energievoorziening als een publieke taak gaan zien. Om in deze taak te voorzien wordt op 

24 maart 1915 door samenvoeging van tal van lokale bedrijfjes de overheidsdeelneming ‘NV 

Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij’, de PGEM, opgericht. Door de groeiende vraag naar 

energie en het uitbreiden van het voorzieningsgebied door overnames van andere 

energiemaatschappijen is PGEM, na een fusie in 1994 ‘Nuon’ genaamd, uitgegroeid tot de grootste 

energieconcern van Nederland. Nuon voorzag in zowel de productie van energie, de energiedistributie 

middels het aanleggen en beheer van een distributienetwerk, én in de levering van energie aan de 

klant. 

Het begin van de 21e eeuw staat in het teken van veranderingen in de energiewereld. In Nederland 

deden de hervormingen naar meer efficiëntie en effectiviteit binnen publieke organisaties tijdens de 

twee kabinetten Kok (1994-2002) hun intrede. Een belangrijk kenmerk hiervan is de privatisering en 

op-afstand-plaatsing van veel (voormalige) overheidsdeelnemingen en zelfstandige bestuursorganen 

(ZBO’s) (Korsten, 2011). De energiesector is hier een goed voorbeeld van. Binnen de energiesector zijn 

namelijk middels de Wet onafhankelijk netbeheer, beter bekend als de ‘splitsingswet’, regels gesteld 

voor de splitsing van de energieconcerns. Binnen de Europese Unie gemaakte afspraken omtrent de 

liberalisering en internationalisering van de energiemarkt vormen de basis voor deze wet (Ministerie 

van Economische Zaken, 2015). “De aanleiding voor de splitsing is drieledig. Naast de borging van de 

onafhankelijkheid van de netten, liggen ook de liberalisering en de internationalisering van de 

energiemarkt ten grondslag aan de visie van de regering om de toekomstige structuur van de 

energiemarkt en daarmee aan het wetsvoorstel” (Economische Zaken, 2005). Het doel van deze 

splitsing is “een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening tegen zo laag mogelijke 

maatschappelijke kosten” (Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2006). Dit past geheel in de tendens van 

de New Public Management-stroming. Met deze wet uit 2006 wordt Nuon opgesplitst in een 

productie- leverings- en netwerkbedrijf. Gemeenten en provincies verkopen het productiebedrijf in juli 

2009 aan het Zweedse bedrijf Vattenfall. De levering van energie wordt geprivatiseerd, waaruit 
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bedrijven als E.ON, Electrabel, Greenchoice en Oxxio voortkomen. De aandelen van het netwerkbedrijf, 

verantwoordelijk voor de energiedistributie, blijven om de publieke taak te borgen eigendom van de 

gemeenten en provincies en gaat verder onder de naam Liander, ondergebracht binnen netwerkbedrijf 

Alliander. Alliander verzorgt de distributie van energie in één derde deel van Nederland. Zo’n 88.000 

kilometer aan elektriciteitskabels, 43.000 kilometer aan gasleidingen en 5.7 miljoen klantaansluitingen 

staan onder het beheer van dit netwerkbedrijf (Alliander, 2015a; Nuon, 2014).  

2.3 Omgeving Alliander 
Netbeheerders vervullen een cruciale, publieke, rol in de maatschappij. Maar welke invloed heeft de 

omgeving van de netbeheerders op deze organisaties? Onderstaand wordt de invloed van trends en 

ontwikkelingen, overheidsdeelnemingsschap, en toezichthouders op netwerkbedrijf Alliander 

uiteengezet. 

Een onderdeel van efficiënter en effectiever opereren omvat het vermogen om tijdig in te spelen op 

andere actuele, maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de activiteiten van 

de organisatie. Uit onderzoek van Alliander (2014) komen drie belangrijke ontwikkelingen naar voren. 

Ten eerste de ontwikkelingen op de energiemarkt: Consumenten en bedrijven gebruiken steeds meer 

elektrische toepassingen, en worden daardoor steeds afhankelijker van elektriciteit en rekenen erop 

dat die energie er altijd is. Door het zelf opwekken van energie wordt de consument ook steeds vaker 

producent, hetgeen veel invloed heeft op de inrichting van het energienet en het bestaansrecht van 

de organisatie. Ten tweede hebben ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie veel 

invloed op de organisatie: Het introduceren van ‘slimme meters’ en ‘slimme netten’ geeft Alliander 

veel inzicht in de status en gebruik van haar distributienetten, maar roept ook vragen om omtrent 

wetgeving en privacy. Ook speelt ict binnen de bedrijfsvoering een steeds belangrijkere rol, 

verschillende bedrijfsonderdelen kunnen door ict-oplossingen bijvoorbeeld steeds beter met elkaar 

communiceren. Ten derde zijn er meerdere ontwikkelingen op het gebied van politiek en regulering 

die invloed hebben op Alliander. Binnen het nationale Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14% 

van alle energie duurzaam opgewekt wordt, en in 2023 zelfs 16%. Ook het wetsvoorstel STROOM zal 

een impact hebben op de organisatorische indeling en activiteiten van Alliander. Binnen de wet 

STROOM zullen bestaande wetten worden samengevoegd en gemoderniseerd met als doel een kader 

te bieden aan de veranderende energiemarkt en beter aan te sluiten op Europees niveau. Op Europees 

niveau wordt onder meer gekeken naar de inrichting en taken van netbeheerders en 

netwerkbedrijven, tarieven en decentrale opwekking (Alliander, 2014; VEMW, 2015). Een hoge mate 

van procesoriëntatie maakt een organisatie flexibeler en klantgerichter, waardoor de organisatie beter 

in staat is tijdig en effectief in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen en trends. 

Naast maatschappelijke trends en ontwikkelingen speelt de overheid een belangrijke rol binnen de 

externe omgeving van Alliander. Netbeheerder Alliander blijft, in tegenstelling tot energieproducenten 

en leveranciers van energie die volledig geprivatiseerd zijn, als overheidsdeelneming volledig in 

handen van provincies en gemeenten. De constructie waarbij (lokale) overheden eigenaar zijn van een 

op afstand geplaatste organisatie, maakt de netbeheerders een overheidsdeelneming (‘state owned 

enterprise’). De staat heeft in deze bedrijven geïnvesteerd vanwege de publieke belangen die met deze 

bedrijven zijn gemoeid (Rijksoverheid, 2014). Contact met deze verschillende overheden in de rol van 

aandeelhouders vindt voornamelijk plaats middels aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast is er 

geregeld direct contact tussen de organisatie en de aandeelhouders buiten deze 

aandeelhoudersvergaderingen om. Dit laatste gebeurt meestal middels een periodiek, informeel 
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overleg tussen de Raad van Bestuur en het zogenoemde Grootaandeelhoudersoverleg en de 

Klankbordgroep. Omdat Alliander in handen van gemeentes en provincies is, heeft de organisatie voor 

het verkrijgen van financiering door middel van de uitgifte van nieuwe aandelen geen toegang tot 

private beleggers (Alliander, 2014). De kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming, 

en de impact die dit mogelijk heeft op de mate van procesoriëntatie, worden later in dit verslag 

uiteengezet.  

Het beleid van Alliander wordt tevens beïnvloed door meerdere toezichthouders. De belangrijkste 

toezichthouders zijn in dit geval de Autoriteit Consument en Markt en het Staatstoezicht op de Mijnen. 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt op basis van een benchmark tussen de Nederlandse 

netbeheerders de maximale prijs vast welke netbeheerders mogen heffen voor het transporteren van 

elektriciteit. De uitkomst van deze benchmark, de zogenoemde ‘X-factor’, maakt het mogelijk dat 

netbeheerders wanneer zij hun processen efficiënt inrichten winst kunnen maken en investeringen 

kunnen doen. Wanneer een netbeheerder in vergelijking met andere netbeheerders er echter niet in 

slaagt de processen efficiënt in te richten zal zij verlies maken en wordt zo gedwongen haar processen 

efficiënter in te richten. Wanneer een netbeheerder erin slaagt een betere kwaliteit te leveren dan 

door de ACM voorgeschreven, bijvoorbeeld door een lager aantal storingsminuten per jaar, mag zij de 

wettelijke heffing bovendien met een vastgesteld percentage verhogen. Deze kwaliteitstoeslag staat 

bekend als de ‘Q-factor’. Op deze manier worden netbeheerders als Alliander gestimuleerd efficiënt 

en klantgericht te werken en de het elektriciteitsnet in een goede conditie te houden (Autoriteit 

Consument & Markt, 2015). Op deze manier stelt de ACM eisen aan een netbeheerder als Alliander, 

en beïnvloedt zo ook de doelen die de organisatie zichzelf stelt. De tweede belangrijke toezichthouder 

is het Staatstoezicht op de Mijnen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), een inspectiedienst van 

het Ministerie van Economische Zaken houdt naast toezicht op de olie- en gasindustrie sinds 2008 ook 

toezicht op de veiligheid bij het gastransport van netbeheerders (Staatstoezicht op de Mijnen, 2008). 

“Doordat de huidige netbeheerders afkomstig zijn uit de vroegere gemeentelijke gasbedrijven kende 

de sector geen overheidstoezicht op veiligheid. Voordat in 2004 de kwaliteitsregulering in de Gaswet 

werd opgenomen, deden de netbeheerders vooral aan zelfregulering. […] Door de liberalisering 

werden de netbeheerders echter verplicht om efficiënter te gaan werken. Dit heeft tot resultaat gehad 

dat er bij de bedrijven een focus ontstond op efficiency en te weinig aandacht voor veiligheid. Naar 

aanleiding van verschillende ongevallen en incidenten in Nederland en België, heeft het Ministerie van 

Economische Zaken in oktober 2006 SodM aangewezen als veiligheidstoezichthouder op de Gaswet.” 

(Staatstoezicht op de Mijnen, 2010). Vanuit de toezichthoudersrol stelt zo ook de SodM eisen aan 

netbeheerders als Alliander. Met zowel het ACM als SodM heeft Alliander periodieke bijeenkomsten 

over actuele onderwerken en issues (Alliander, 2014).  

2.4 Interne organisatie Alliander 
De energiedistributie in Nederland is op te splitsen in een hoofdnet en regionale netten. Het hoofdnet 

voor elektriciteit is in handen van TenneT, het hoofdnet voor gas in handen van de Gasunie. De 

regionale netten zijn in handen van regionale netbeheerders. Liander en Endinet zijn dergelijke 

regionale netbeheerders en zijn onderdeel van Alliander. Alliander is een energienetwerkbedrijf, een 

groep waarin diverse bedrijven actief zijn. Netbeheer is hierbinnen de belangrijkste activiteit. Naast 

netbeheerders omvat netwerkbedrijf Alliander ook Liandon, een expertisecentrum in technische 

innovaties in het transport en distributie van elektriciteit, gas en warmte. Daarnaast wordt 

geïnvesteerd in ‘nieuwe energiemarkten’ zoals laadpalen voor elektrisch rijden (Allego) en advisering 

bij het verduurzamen van woningen (Hoom). Het grootste deel van de energie die Alliander 
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distribueert komt van internationale en landelijke energienetten. Daarnaast leveren steeds meer 

consumenten en bedrijven door hen zelf geproduceerde energie aan deze netten. Hierdoor wordt de 

energieketen de laatste jaren steeds dynamischer. Alliander zorgt ervoor dat alle energie zo veilig en 

efficiënt mogelijk wordt gedistribueerd (Alliander, 2014).  

Op dit moment werken er ruim 7.100 medewerkers voor Alliander, verdeeld over 26 

bedrijfsonderdelen en drie regio’s.  De operationele bedrijfsonderdelen als Aanleg, Aansluitingen en 

Logistiek vallen onder de netbeheerders Liander en Endinet. Stafafdelingen als Regulering, HRM, IT en 

Strategie vallen onder het overkoepelende Alliander. Alliander kent door haar achtergrond als publieke 

organisatie een traditionele, bureaucratische, taakgerichte procesoriëntatie, waarbinnen 

bedrijfsonderdelen voornamelijk hiërarchisch en opzichzelfstaand worden aangestuurd. Daarnaast 

wordt tussen de verschillende regio’s binnen Alliander vanuit veel verschillende werkprocessen en 

procedures gewerkt, hetgeen verklaard kan worden uit het gegeven dat Alliander uit een groot aantal 

voorheen zelfstandige gemeentelijke elektriciteits- en gasbedrijven voortgekomen is. In het streven 

naar een hogere mate van procesoriëntatie heeft het management van Alliander enkele jaren terug 

een negental ketens vastgesteld. Het betreft hier bijvoorbeeld een keten als Netplanning, 

Instandhouding & Storingen, Realisatie Kleinverbruik, en Reconstructie & Netten. Deze ketens 

omvatten de bedrijfsonderdelen die nodig zijn om een product of dienst voor de klant van begin tot 

eind te voltooien. Zo bestaat de keten Reconstructie & Netten uit de bedrijfsonderdelen Aanleg, 

Assetmanagement, Inkoop, Informatietechnologie, Klant en Markt, Logistiek, en Netcare. Deze keten 

is verantwoordelijk voor de geplande aanleg of vervanging binnen het distributienetwerk. Eén 

bedrijfsonderdeel is vaak onderdeel van meerdere ketens. Zo zijn de bedrijfsonderdelen Aanleg en 

Inkoop bij bijna alle ketens betrokken. Dit creëert een duale organisatiestructuur, waarin medewerkers 

die hetzelfde soort werk doen in afdelingen als ‘Aanleg’ zijn gegroepeerd, terwijl dezelfde mensen aan 

verschillende ketens zijn toegewezen. Een organisatie met een dergelijke organisatiestructuur wordt 

een ‘Matrixorganisatie’ genoemd. Het voordeel van een Matrixorganisatie is een duidelijke 

specialisatie naar vakgebied, een nadeel is dat er vaak sprake is van conflicterende belangen tussen 

bedrijfsonderdeel en keten (Buitenhuis & Lubbers, 1979). Een compleet overzicht van het organogram 

van Alliander is opgenomen in als bijlage 2 (Alliander, 2015). 

Nu in dit hoofdstuk door een feitelijke beschouwing van de achtergrond, omgeving, en interne 

organisatie van Alliander de context van het onderzoeksgebied geschetst is, volgt in het volgende 

hoofdstuk de theoretisch beschouwing en afbakening van het onderzoeksgebied in het theoretisch 

kader. 
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3 Theoretisch kader 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een theoretische, wetenschappelijke beschouwing en afbakening van het 

onderzoeksgebied. Voor een goed begrip van dit onderzoek wordt in paragraaf 3.2 allereerst het 

centrale begrip binnen dit onderzoek, ‘procesoriëntatie’, aan de hand van theoretische literatuur 

uiteengezet. In paragraaf 3.3 volgt een uiteenzetting wat volgens wetenschappelijke literatuur de 

kritieke succesfactoren zijn die de mate van deze procesoriëntatie verklaren. Door deze theoretische 

uiteenzetting worden tevens direct de eerste twee onderzoeksvragen beantwoord, namelijk ‘Wat is 

procesoriëntatie?’ en ‘Wat zijn de kritieke factoren die de mate van procesoriëntatie verklaren?’. 

Aansluitend wordt in paragraaf 3.4 een verbinding tussen deze factoren en de kenmerkende 

eigenschappen van een overheidsdeelneming gemaakt. Hiermee wordt een antwoord geformuleerd 

op de derde deelvraag, te weten: ‘Hoe kunnen deze kritieke factoren verbonden worden met 

overheidsdeelnemingen?’. Dit hoofdstuk wordt middels paragraaf 3.5 afgesloten met een conceptueel 

model waarin de theorie en de verwachtingen die uit deze theorie naar voren komen visueel 

weergegeven worden. 

3.2 Procesoriëntatie 
In deze paragraaf zal antwoord gegeven worden op de vraag wat ‘procesoriëntatie’ is. Zoals reeds 

vernoemd staat binnen een traditionele bureaucratische organisatie de taak van de medewerker 

centraal en is de medewerker zich vaak niet bewust van-, noch betrokken bij, het proces waar hij of zij 

deel van uit maakt. Porter noemde deze lage mate waarin de verschillende autonome afdelingen in 

staat zijn met elkaar te communiceren (interoperabiliteit) een van de grootste problemen van 

organisaties in zijn tijd. (Porter, 1987). Vanuit dit uitgangspunt ontwikkelde Porter het concept 

procesoriëntatie, waarbij verbeterde functie-overschrijdende interactie tussen afdelingen een 

oplossing voor dit probleem moet bieden. Men spreekt niet meer over een taak of activiteit, maar over 

een afdeling-overstijgend proces. “Een ketenproces bestaat uit een reeks procesketens, een 

procesketen bestaat uit een reeks processen, een proces bestaat uit een reeks activiteiten, een 

activiteit bestaat uit een reeks handelingen, en een handeling kan een taak zijn” (Achterberg, n.d.). Bij 

een procesgeoriënteerde organisatie worden processen afdeling-overstijgend ingericht en staat de 

samenhang tussen de uit te voeren werkzaamheden centraal. Bij een hoge mate van samenhang wordt 

over ‘ketenoriëntatie’ gesproken. Er bestaat geen eenduidige definitie van ketenoriëntatie. Voor dit 

onderzoek wordt uitgegaan van de definitie van McCormack en Johnson. Zij omschrijven een 

ketengeoriënteerde organisatie als: “Een organisatie die, in al haar doen, de nadruk legt op processen 

in tegenstelling tot hiërarchieën, met een speciale nadruk op resultaten en klanttevredenheid” 

(McCormack & Johnson, 2001). Zoals uit de voorgaande quote van Achterberg blijkt is het belangrijk 

duidelijk te stellen welke reikwijdte of ‘scope’ onder ‘keten’ of ‘activiteit’ te verstaan. Zo kan men 

bijvoorbeeld het aanleggen van een gasleiding door bedrijfsonderdeel Netcare als een keten 

beschouwen, hierbij spelen immers meerdere processen als het graven van een geul, het inleggen van 

de nieuwe gasleiding, het aansluiten van de nieuwe gasleiding, en het dichten van de geul en her-

bestraten van opengebroken wegen een rol. Dezelfde keten is echter slechts één proces wanneer de 

scope de hele keten ‘Reconstructie & Netten’ omvat. Binnen de keten Reconstructie & Netten is het 

aanleggen van een gasleiding door Netcare slechts één proces te midden van andere processen als 

projectvoorbereiding (bedrijfsonderdeel Aanleg), het onderhouden van klantcontact 
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(bedrijfsonderdeel Klant & Markt) en de regie over het leveren van materiaal (bedrijfsonderdeel 

Logistiek).  

McCormack (1999) valideert het concept procesoriëntatie vervolgens. Zijn literatuuronderzoek levert 

de volgende vijf componenten van procesoriëntatie (‘Business Process Orientation’) op: 

- Een procesmatige kijk op de organisatie. Toegepast op Alliander wordt er over ketens als 

‘Grootverbruik’ of Reconstructie & Netten’ gesproken in plaats van bedrijfsonderdelen als ‘Aanleg’, 

‘Inkoop’, ‘IT’, of ‘Logistiek’. 

- Structuren die bij deze processen passen 

- Arbeidsplaatsen die de processen bedienen 

- Management- en meetsystemen die de processen vaststellen en aansturen 

- Een op klanten, empowerment, en continu verbeteren georiënteerd normen en waardensysteem 

die in alle componenten terugkomt (cultuur). 

3.2.1 Procesoriëntatie & Prestaties 
Het effect van een hoge mate van procesoriëntatie op de prestaties van een organisatie is door 

verschillende onderzoeken aangetoond. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat ketengeoriënteerde 

organisaties voordeel ondervinden van een hogere flexibiliteit en responsiviteit bij het tot stand 

brengen van hun producten en diensten in vergelijking met taakgeoriënteerde organisaties. Andere 

voordelen zijn informatie van hoge kwaliteit over producten, diensten en klanten, een goede 

bedrijfsstructuur, en een verhoogd niveau van autonomie en tevredenheid onder de medewerkers. 

Bovendien kan ketenoriëntatie het risico op spanningen tussen verschillende functies en afdelingen 

verlagen en de verbondenheid tussen deze afdelingen juist verbeteren (Hammer, 1996; Lockamy & 

McCormack, 2004; McCormack, 2001). Bij ketengeoriënteerde organisaties vindt men een sterke 

nadruk op proces-afstemming en het integreren van vaardigheden van medewerkers. De 

organisatiestructuur is minder hiërarchisch, meer organisch en gedecentraliseerd. Bovendien zijn deze 

organisaties beter in staat complexe producten voort te brengen en zich aan te passen aan de 

klantvraag (Kumar, Movahedi, Miri-Lavassani, & Kumar, 2010). Een empirische studie door Skrinjar, 

Bosilj-Vuksic en Indihar-Stemberger (2008) naar de effecten van ketenoriëntatie toonde zelfs een 

hogere directe impact van niet-financiële prestaties, en een indirecte impact op financiële prestaties, 

dan vooraf op basis van literatuur verondersteld werd (Skrinjar, Bosilj-Vuksic, & Indihar-Stemberger, 

2008). 

3.2.2 Procesmanagement & Managementmodellen 
Er bestaan binnen de wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur veel 

managementmodellen die antwoord pogen te geven op de vraag hoe de mate van procesoriëntatie 

binnen een organisatie bepaald kan worden. Voor dit onderzoek is bewust gekozen om de kritieke 

succesfactoren van twee verschillende managementmodellen binnen het onderzoek te combineren. 

Op deze manier worden meer veronderstelde kritieke factoren in het onderzoek opgenomen voor een 

zo rijk mogelijke start. Het eerste model dat in dit onderzoek gebruikt wordt voor het uiteenzetten van 

de mate van procesoriëntatie, en later voor de definitie van de kritieke succesfactoren, is het Business 

Process Management-model volgens Skrinjar en Trkman (2012). Het tweede model het European 

Framework for Quality Management-model (Ignacio, Ruiz-Carrillo, & Fernández-Ortiz, 2005). 

Het Business Process Management-model is in dit onderzoek meegenomen, omdat het wereldwijd een 

van de meest toegepaste managementmodellen is met betrekking tot procesoriëntatie van 
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organisaties (Rohloff, 2009). Het model is gestructureerd, analytisch, veelzijdig toepasbaar en gericht 

op het continu verbeteren van processen (Skrinjar & Trkman, 2013). Om deze redenen mag dit model 

in dit onderzoek niet ontbreken. Vanwege de populariteit van het model zijn er veel wetenschappelijke 

artikelen met betrekking tot dit model gepubliceerd, alle met een eigen benadering en invalshoek. 

Voor de controleerbaarheid van het model en de navolgbaarheid van gebruikte terminologie wordt 

uitgegaan van één artikel. Het gekozen artikel van Skrinjar en Trkman is gekozen omdat het op basis 

van statistische toetsing het aantal kritieke succesfactoren tot procesoriëntatie terugbrengt tot vijf, en 

met een lijst van achttien kritieke items binnen deze factoren komt. Het Business Process Management 

(BPM)-model is een managementmodel waarbij het optimaliseren van bedrijfsprocessen centraal 

staat. Bij BPM wordt gestreefd naar het efficiënter maken van bedrijfsprocessen (Kennisportal, n.d.). 

Het concept achter BPM is dat bij processen bepaalde volwassenheidsfasen te herkennen zijn die door 

de tijd duidelijk gedefinieerd, bestuurd en gecontroleerd kunnen worden. Een hogere mate van 

volwassenheid van processen binnen een organisatie kan resulteren in een betere controle van 

resultaten, verbeterde voorspelbaarheid van doelen, kosten en prestaties, betere effectiviteit in 

doelbereiking, en het beter in staat zijn prestatiedoelen te stellen (McCormack, et al., 2009). 

Het tweede model, het European Framework for Quality Management-model (EFQM-model), wordt in 

dit onderzoek gebruikt omdat er binnen Alliander veel interesse in dit model en het binnen Europa het 

meest toegepaste managementmodel voor proces-excellentie is (Dahlgaard, Chen, Jang, Banegas, & 

Dahlgaard-Park, 2013). Het EFQM-model is ontworpen op basis van de ‘Total Quality Management’-

principes. Het model biedt een duidelijk raamwerk, een terminologie en methodologie om organisaties 

te helpen verbeteren (Gómez, Micaela, Costa, & Martínez Lorente, 2011). In Nederland heeft het 

model op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken door het Instituut Nederlandse Kwaliteit 

naam gemaakt als INK-model (INK, n.d.). Het EFQM-model bestaat uit een set van criteria die 

systematisch de verschillende organisationele gebieden van een organisatie onder de aandacht 

brengen (Ignacio, Ruiz-Carrillo, & Fernández-Ortiz, 2005). Het model is gebaseerd op de assumptie dat 

tevredenheid van de klanten, de medewerkers, en een positieve impact op de maatschappij bereikt 

kunnen worden door leiderschap, management van medewerkers, een effectief gebruik van 

beschikbare middelen, en een adequate definitie van processen, welke uiteindelijk leiden tot 

excellentie van de resultaten (Padrón, 1996). De organisatieonderdelen kunnen de kritieke items 

binnen de factoren enkel realiseren door een hoge mate van procesoriëntatie. Hierdoor is ook binnen 

dit model het bereiken van ketenoriëntatie het centrale uitgangspunt om de prestaties van een 

complexe organisatie te verbeteren. Het bereiken van de hoogste fase resulteert echter niet per 

definitie binnen elke organisatie tot maximale efficiëntie. Een organisatie zal daarom voor zichzelf 

duidelijk moeten stellen welke volwassenheidsfase het beste bij haar processen, doelen en wensen 

past (Nabitz & Klazinga, 1999). 

Beide modellen kennen hun eigen volwassenheidsfasen en kritieke succesfactoren. 

3.2.3 Procesvolwassenheid & Volwassenheidsfasen 
De mate van procesoriëntatie wordt veelal uitgedrukt in termen van ‘procesvolwassenheid’, welke 

vervolgens wordt geoperationaliseerd in verschillende ‘volwassenheidsfasen’ (Looy, Backer, & Poels, 

2011). De auteurs van de verschillende modellen formuleren ieder eigen volwassenheidsfasen, waarbij 

het laagste niveau kenmerkend is voor een lage mate van procesoriëntatie (taakoriëntatie) en hogere 

niveaus de verschillende gradaties van ketenoriëntatie representeren.  
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Anders dan het Business Process Management-model worden de definities en beschrijvingen binnen 

het EFQM-model door een officieel instituut vastgesteld. Hieronder zal voor een goed begrip van beide 

management-modellen en van het concept ‘procesvolwassenheid’ de volwassenheidsfasen van beide 

modellen worden besproken. 

Het Business Process Management-model kent vier volwassenheidsfasen (McCormack, et al., 2009). 

De eerste, minst procesgeoriënteerde, fase wordt ad hoc genoemd: Processen zijn hier binnen de 

organisatie ongestructureerd en amper gedefinieerd. Processen worden niet gemeten en 

arbeidsplaatsen en organisationele structuren zijn gebaseerd op traditionele taken in plaats van de 

horizontale processen. De tweede fase wordt gedefinieerd genoemd: De belangrijkste processen zijn 

gedefinieerd, gedocumenteerd en beschikbaar in processchema’s. Aanpassingen aan deze processen 

moeten formeel worden beoordeeld. Werkplaatsen en organisationele structuren bevatten een 

proces-aspect, maar blijven in de basis taakgericht. Vertegenwoordigers van taakgebieden (Inkoop, IT, 

Klant en Markt, Logistiek, etc.) komen ter coördinatie regelmatig bijeen, maar blijven daarbij 

vertegenwoordiger van hun taakgebied. De derde fase is de verbonden fase: Managers passen 

procesmanagement met strategische bedoelingen en resultaten toe. Taakgerichte arbeidsplaatsen en 

structuren maken ruimte voor procesgerichte functies en structuren. De hoogste mate van 

procesoriëntatie is de vierde, geïntegreerde fase: De organisatie, haar klanten en leveranciers werken 

samen op procesniveau. Organisationele structuren en arbeidsplaatsen zijn gebaseerd op processen, 

en de traditionele taken worden gelijkgesteld of soms zelfs ondergeschikt gemaakt aan het horizontale 

proces. Procesmeetbaarheid en procesmanagementsystemen zijn een onderdeel van de organisatie. 

Het tweede model is het EFQM-model. De organisaties achter dit model hebben de laatste jaren veel 

kritiek gekregen omdat de focus te veel kwam te liggen op het bereiken van een hogere 

volwassenheidsfase als doel op zich en veel minder als middel ter reflectie (Kerklaan & Hoogendijk, 

n.d.). Om deze reden is besloten het concept van volwassenheidsfasen minder prioriteit te geven 

binnen het model, maar niet totaal te laten verdwijnen (INK, 2008). Het EFQM-model kent vijf 

volwassenheidsfasen (Bessems & Niederer, 2005): De eerste fase is de activiteitgeoriënteerde fase: “In 

deze fase staat kwaliteit op de werkplek centraal. Medewerkers van de organisatie zijn erop gericht 

hun taak, het leveren van goede producten en diensten, zo goed mogelijk uit te voeren. De 

medewerkers zijn goed opgeleid. Vakmanschap wordt gewaardeerd. De directie regelt het beleid en 

de externe contacten en informeert de medewerkers hierover. Als er klachten zijn probeert de 

organisatie die te verhelpen.” (INK-model, 2015). In fase twee werkt men proces-georiënteerd: “Het 

primaire proces, het leveren van goede producten en diensten wordt beheerst: er bestaat een helder 

en gedeeld beeld van de wijze waarop producten en diensten aansluiten op de wensen van de klant 

en wat daarvoor aan inzet van personeel en middelen nodig is. De afzonderlijke processtappen zijn 

vastgesteld, en taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven. Voor het primaire proces zijn 

prestatie-indicatoren afgesproken, op basis van metingen daarmee worden verbeteringen 

aangebracht.”  (INK-model, 2015). Het is goed hier kort te benadrukken dat de ‘proces-georiënteerde 

fase’ dus niveau twee is binnen ‘de mate van procesoriëntatie’. Beide verschillende, op elkaar lijkende 

begrippen zouden mogelijk voor de lezer voor verwarring kunnen zorgen. De derde fase wordt 

gekenmerkt door een systeemoriëntatie: “Op alle niveaus (directie, team en individu) wordt 

systematisch gewerkt aan het verbeteren van het primaire proces. De ‘Plan-Do-Check-Act 

verbetercyclus’ wordt zowel in het primaire proces als in de ondersteunende processen en 

besturingsprocessen toegepast. Voor alle processen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld aan de hand 

waarvan wordt geëvalueerd en bijgesteld. De focus ligt op het voorkomen van problemen in plaats van 
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het verhelpen van problemen.”  (INK-model, 2015). In de vierde fase werkt men ketengeoriënteerd: 

“Het beleid van de organisatie komt in nauwe samenwerking met de partners tot stand. Partners zijn 

bijvoorbeeld andere organisaties, samenwerkingsverbanden, netwerken, ondersteunende 

organisaties en overheden. Het streven is om gezamenlijk maximale toegevoegde waarde te 

realiseren. Per partner wordt bepaald wie het meest geschikt is om een bepaalde taak uit te voeren. 

Ook de evaluatie van beleid wordt gezamenlijk met partners ondernomen. Innovatie staat voorop.”  

(INK-model, 2015). In de laatste fase is de organisatie transformatie georiënteerd: “De organisatie is 

erop gericht om tot de beste te horen. Het proces van continu verbeteren is in de organisatiestructuur 

en –cultuur verankerd. Trends als maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wetgeving 

worden vroegtijdig gesignaleerd. Op basis van een langetermijnvisie worden tijdig de bakens verzet 

om nieuwe activiteiten op te starten, de organisatie daarvoor in te richten en de samenwerking met 

de partners bij te stellen.”  (INK-model, 2015).  

De beschreven volwassenheidsfasen zijn binnen beide modellen praktisch en concreet beschreven, en 

daarom gemakkelijk toe te passen. Het EFQM-model kent echter met vijf volwassenheidsfasen meer 

differentiatie tussen de fasen, en zal om die reden nauwkeuriger bij de actuele situatie van een 

organisatie aansluiten. Ook zijn de verschillende fasen binnen het EFQM-model duidelijker en uitvoerig 

beschreven, waardoor ze makkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. Waar bij het BPM-model één 

volwassenheidsniveau voor de hele organisatie geldt, kan bij het EFQM-model bovendien aan elk van 

de negen afzonderlijke organisatiegebieden een eigen volwassenheidsfase toegekend worden. Binnen 

het BPM-model wordt echter weer een koppeling gelegd tussen de volwassenheidsfase, de 

doelstellingen die een organisatie nastreeft en de randvoorwaarden die hiervoor binnen de organisatie 

moeten zijn ingevuld (Wit & Tolsma, 2009). De uiteindelijke bepaling van de mate van 

procesvolwassenheid binnen dit onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en 

terminologie van het EFQM-model. Naast de bovengenoemde verschillen is voor dit model gekozen 

omdat de opdrachtgever van dit onderzoek aangegeven heeft de voorkeur aan het EFQM-model te 

geven en het hier (anders dan bij het toetsen van kritieke succesfactoren) geen toegevoegde waarde 

heeft beide modellen te combineren. 

3.3 Kritieke factoren voor procesoriëntatie 
In deze paragraaf zal antwoord gegeven worden op de vraag wat de kritieke factoren zijn die de mate 

van procesoriëntatie verklaren. Kritieke succesfactoren zijn die factoren die van cruciaal belang zijn 

voor het bereiken van een strategisch doel, in dit onderzoek een hogere mate van procesoriëntatie. 

Kritieke succesfactoren worden in dit hoofdstuk besproken als ‘kritieke succesdimensies’. Elke van 

deze dimensies bestaat vervolgens uit één of meerdere operationele items, in dit hoofdstuk de 

‘kritieke factoren’ genoemd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gebruik van de term ‘factor’ 

in deze paragraaf dus een afwijkende betekenis heeft ten opzichte van het voorgaande. Onderstaand 

zullen de veronderstelde kritieke succesdimensies en factoren behorende bij beide modellen 

uiteengezet worden, te beginnen met het Business Process Management-model. Vervolgens zal op 

basis van overlap en aansluiting een samengevoegd model gevormd worden. 

3.3.1 Business Process Management-model 
In sub-paragraaf 3.2.2 is reeds uiteengezet wat de kenmerken van het BPM-model zijn, en in sub-

paragraaf 3.2.3 zijn de bij dit model horende volwassenheidsfasen uiteengezet. In deze sub-paragraaf 

zullen de kritieke succesdimensies en factoren bij dit model uiteengezet worden. Skrinjar en Trkman 

(2013) stellen dat binnen de beschikbare literatuur ontelbaar veel succesdimensies met betrekking tot 
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BPM worden verondersteld. Zij stellen dat het daarom cruciaal is om een rigoureuze selectie te maken 

en de vraag te stellen welke van deze dimensies daadwerkelijk effect hebben op de mate van 

procesoriëntatie binnen een organisatie en welke niet. Hiertoe stellen Skrinjar en Trkman een lijst op 

van negen vermeende dimensies die volgens de beschikbare literatuur een effect op procesoriëntatie 

zouden hebben. Daarbij stellen ze 53 factoren op als waarneembare operationele items binnen deze 

dimensies. Na empirische toetsing door middel van een enquête met een respons van 324 bedrijven 

worden vijf kritieke succesdimensies uit deze groep gedestilleerd. Bovendien worden uit de 53 

factoren achttien kritieke factoren gedestilleerd. Door deze systematische selectie van kritieke 

dimensies en factoren kunnen managers zich richten op het implementeren van de aangetoonde 

succesvolle factoren en verspillen zij niet langer hun tijd aan onbelangrijke werkwijzen (Skrinjar & 

Trkman, 2013). 

De eerste kritieke succesdimensie die zij veronderstellen is strategische afstemming. Het is essentieel 

dat er een duidelijke link is tussen procesmanagement en de organisatiestrategie. Het ontbreken van 

een dergelijke link of afstemming is een van de hoofdoorzaken van falende procesoriëntatie (Bandara, 

Indulska, Chong, & Sadiq, 2007). Deze dimensie is verdeeld over vijf kritieke factoren. Allereerst dienen 

topmanagers procesmanagement niet enkel te ondersteunen. Topmanagers dienen ook actief 

betrokken te zijn bij inspanningen tot procesverbeteringen. De tweede kritieke factor sluit hierbij aan 

door te stellen dat het verbeteren van bedrijfsprocessen regelmatig binnen het topmanagement 

besproken dient te worden. De derde kritieke factor geeft aan dat de doelen van de bedrijfsprocessen 

moeten aansluiten bij de doelen van de organisatiedoelen, bijvoorbeeld ‘een lagere foutmarge’ of 

‘efficiënter met middelen omgaan’. Verder is het belangrijk dat proces-veranderingen duidelijk met de 

medewerkers worden gecommuniceerd en dat de medewerkers van de verschillende afdelingen ook 

het gevoel hebben dat de doelen van de afdelingen zijn afgestemd.  

De tweede kritieke succesdimensie is prestatiemeting. De behaalde resultaten van 

(verander)processen moeten worden gemeten en gebruikt als feedback om de kans van een succesvol 

project te verbeteren. Het doel van prestatiemeting is om (verandering) te ondersteunen door 

continue afstemmingen tussen (verandering in) procesoriëntatie en organisatiedoelen (Kumar, 

Lavassani, Kumar, & Movahedi, 2008). Deze dimensie bevat twee kritieke factoren. Ten eerste dienen 

prestatieresultaten gebruikt te worden in het bepalen van nieuwe (verbeter)doelen. Ten tweede is het 

belangrijk dat de resultaat-indicatoren binnen de organisatie op regelmatige basis worden 

gecommuniceerd om medewerkers te stimuleren hun gedrag aan te laten sluiten op deze nieuwe 

(verbeter) doelen. 

De volgende kritieke succesdimensie is organisatieverandering. Organisaties hoeven niet hun 

complete traditionele structuur te vervangen door een proces-gebaseerde structuur, maar dienen wel 

een manier te vinden om de specialisatie en expertise van een traditionele taakgerichte structuur te 

combineren met het aanpassingsvermogen en de responsiviteit van een procesgerichte structuur 

(McCormack & Johnson, 2001). De eerste kritieke factor hier is dat de organisatiestructuur verenigbaar 

is met het erkennen van processen of ‘ketens’ over de verschillende afdelingen binnen de organisatie. 

Hiervoor moeten bijvoorbeeld onnodige managementniveaus, welke een knelpunt vormen voor 

samenwerking en afstemming tussen de afdelingen, worden voorkomen. De tweede kritieke factor is 

het toewijzen van professionele ‘ketenmanagers’, die toezien op deze samenwerking en afstemming 

tussen de verschillende afdelingen binnen de keten.  

De vierde kritieke succesdimensie is een goede ondersteuning door ict-diensten. Ict-diensten kunnen 

bedrijfsprocessen en ketenoriëntatie ondersteunen door bijvoorbeeld het automatisch toewijzen van 
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taken aan geschikte personen. Ict-diensten zullen echter niet op zichzelf voor verbeteringen zorgen, 

en kunnen enkel essentiële ondersteunen bieden om tot ketenoriëntatie te komen (Barua, Kriebel, & 

Mukhopadhyay, 1995). Binnen deze kritieke succesdimensie worden maar liefst vijf kritieke factoren 

verondersteld. Allereerst is het belangrijk dat ict-systemen op gericht zijn om de processen binnen 

ketens te ondersteunen, in plaats van de taken binnen afdelingen. Daarbij moeten de systemen de 

managers voorzien van de prestatie-informatie van de processen. Verder moet er binnen de 

organisatie een Customer Relationship Management systeem aanwezig zijn om de processen met de 

klant te ondersteunen, een Electronic Resource Planning systeem om de interne processen te 

ondersteunen, en een Supply Chain Management systeem om de processen met leveranciers- en keten 

partners te ondersteunen.  

De vijfde en laatste kritieke succesdimensie betreft de Training & empowerment van medewerkers.  

Het aansporen van medewerkers om onafhankelijk beslissingen te nemen kan resulteren in soepelere 

activiteiten met kortere doorlooptijden (Reijers & Mansar, 2005). De training van medewerkers is 

daarom een voorwaarde voor succesvol Business Process Management. De eerste kritieke factor hier 

is dat medewerkers de processen en ketens begrijpen en de interacties tussen de verschillende 

activiteiten inzien en niet enkel op de hoogte zijn van hun eigen taak. De tweede kritieke factor hier is 

dat mensen getraind zijn om met nieuwe processen te werken voordat deze processen 

geïmplementeerd worden. Het is daarbij belangrijk dat de medewerkers de bijhorende proces-

terminologie met termen als ‘input’, ‘output’, ‘proces’ en ‘ketenmanager’ eigen maken en gebruiken 

in hun communicatie. De laatste kritieke factor hier is dat het beleid en strategie van de organisatie 

door alle lagen van de organisatie gecommuniceerd wordt en daardoor bij iedereen bekend is. 

3.3.2 Het European Framework for Quality Management-model 
Het tweede model is het European Framework for Quality Management (EFQM)-model. Dit model kent 

negen aandachtsgebieden, waarvan vijf managementgebieden en vier resultaatgebieden. De negen 

aandachtsgebieden gelden voor alle organisatieonderdelen, dus voor zowel afdelingen als Inkoop en 

IT als voor Aanleg en Netcare. Bij het EFQM-model staat de klantvraag centraal. Daarom begint men 

bij het werken met het EFQM-model met het formuleren van de gewenste resultaten binnen de vier 

resultaatgebieden. Vervolgens worden de vijf managementgebieden ingericht om dit gewenste 

resultaat te realiseren. Deze managementgebieden zijn daarmee de gebieden waar het management 

mee stuurt om de gewenste resultaten te bereiken. De kritieke succesdimensies richten zich daarom 

op de managementgebieden. Ignacio, Ruiz-Carrillo & Fernández-Ortiz (2005) hebben door middel van 

een uitgebreide literatuuranalyse inzichtelijk gemaakt welke factoren bij elke kritieke succesdimensie 

horen. Dit hebben zij gedaan op de ‘resource-based view’-methodiek, waarbij interne factoren van een 

organisatie de sleutel tot succes vormen. Dit in tegenstelling tot de ‘structure based view’, waarbij 

succesfactoren voor een organisatie voornamelijk buiten de organisatie zelf gezocht worden (Ignacio, 

Ruiz-Carrillo, & Fernández-Ortiz, 2005). De volgende kritieke succesdimensies en factoren zijn dan ook 

aan dit onderzoek ontleend.  

De eerste kritieke succesdimensie binnen het EFQM-model is leiderschap, het gaat hier om de manier 

waarop het management de organisatie op koers houdt en inspireert tot voortdurende verbetering. 

Ofwel de persoonlijke betrokkenheid van de leiding om de ontwikkeling, implementatie, en continue 

verbetering van het managementsysteem van de organisatie veilig te stellen. Binnen deze dimensie 

zijn vier kritieke factoren geformuleerd. De eerste kritieke factor is het definiëren van de 

bestaansredenen en de unieke kracht van de organisatie. Daarnaast dient een visie op toekomstige 

ontwikkelingen in dialoog met de stakeholders gevormd te worden. De derde kritieke factor stelt dat 
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leidinggevenden de interne organisatie op deze visie afstemmen en zichtbaar betrokken zijn. Tot slot 

is leiderschap niet alleen een zaak voor de top, maar is leiderschap een taak van alle leidinggevende 

niveaus.  

De tweede kritieke succesdimensie betreft strategie en beleid. Hier staat de manier waarop de 

organisatie haar missie en visie vertaalt naar de te behalen resultaten voor alle belanghebbenden 

centraal. De factor strategie en beleid beoordeelt en verbindt de managementcapaciteiten met de 

haalbaarheid voor het implementeren van de strategie. De eerste kritieke factor hier is de 

concretisering van strategie in beleid, plannen en budgetten. Daarnaast dient er een interne en 

externe oriëntatie aan de strategie ten grondslag te liggen. Het communiceren van deze strategie 

binnen en buiten de organisatie is de derde kritieke factor.  

Management van medewerkers is de derde kritieke succesdimensie. Hieronder wordt de manier 

waarop de organisatie in het licht van de visie en de missie de kennis, kwaliteiten en energie van de 

medewerkers maximaal benut verstaan. Ignacio et al. (2005) noemden hierbij “het beoordelen en 

meten van de mogelijkheden gebaseerd op de menselijk potentieel in de organisatie, specifiek 

gerelateerd aan kennis, training en leervermogen”. Het inspireren en in de gelegenheid stellen tot het 

maximaal ontwikkelen en benutten van de competenties van de medewerkers is hierbij de 

belangrijkste kritieke factor. Ook het erkennen, respecteren en waarderen voor de inzet van 

medewerkers en hun bijdrage aan verbetering en vernieuwing is van groot belang.  

Management van middelen, de vierde succesdimensie, betreft de manier waarop de organisatie 

ervoor zorgt dat de middelen die de realisatie van de strategie vergt veilig, duurzaam en beschikbaar 

zijn. Het betreft hier de specifieke vaardigheden van met name de managers om op eigen wijze een 

relatie met de omgeving te bewerkstelligen. Daarbij gaat het om financiële middelen, kennis, 

technologie, materialen en diensten. De eerste kritieke factor hierbij is dat middelen efficiënt en 

effectief worden aangewend om taken uit te voeren. Daarnaast is samenwerking met leveranciers en 

partners om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten essentieel.  

De laatste kritieke succesdimensie is het management van processen, ofwel de manier waarop de 

organisatie vanuit de strategie en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en -waar 

nodig- verbetert of vernieuwt. De effectiviteit voor interne en externe klanten is een belangrijke 

graadmeter voor succes. Ten eerste dient er onderscheid gemaakt te worden tussen primaire, 

ondersteunende en besturingsprocessen. De tweede kritieke factor is balans tussen enerzijds 

standaardisatie en regulering en anderzijds ruimte en handelingsvrijheid voor de professionele 

medewerker om in de praktijk adequaat te kunnen functioneren (Ignacio, Ruiz-Carrillo, & Fernández-

Ortiz, 2005; INK, n.d.). 

3.3.3 Samengevoegd model 
De bovenstaande modellen vertonen op een aantal vlakken overeenkomsten. Zo komen ‘strategische 

afstemming’ (BPM) en ‘strategie en beleid’ (EFQM) op veel punten met elkaar overeen, idem voor 

‘Training & empowerment van medewerkers’ (BPM) en ‘management van medewerkers’ (EFQM). Op 

andere gebieden vullen de modellen elkaar aan, als bij ‘ondersteuning door ict-diensten’ (BPM) of 

‘management van processen’ (EFQM). Door overeenkomstige dimensies en factoren samen te voegen 

en unieke of aanvullende dimensies en factoren te behouden is in dit onderzoek een nieuw, 

samengevoegd model gevormd. Dit model geeft de factoren weer die naar verwachting de mate van 

procesoriëntatie verklaren. Het model kent acht dimensies en daarbinnen vierentwintig factoren die 

binnen de private sector als kritieke succesdimensies en factoren tot ketenoriëntatie verondersteld 
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worden. Middels de empirische toetsing wordt nagegaan wat de mate van procesoriëntatie bij 

Alliander is, en welke kritieke succesfactoren dit kunnen verklaren. 

De dimensies waarvan verondersteld wordt een kritieke invloed te hebben op de mate van 

procesoriëntatie zijn hieronder in figuur 1 weergegeven. 

 

Figuur 1. Samengevoegd model van kritieke succesdimensies 

Tabel 1 toont hieronder alle veronderstelde kritieke factoren binnen deze acht dimensies. 

Kritieke succesdimensie Kritieke factor 

1. Leiderschap  1.1 Er is een visie op de toekomstige ontwikkelingen in dialoog met de 
stakeholders gevormd. 

1.2 Leidinggevenden stemmen de interne organisatie op deze visie af en 
zijn zichtbaar betrokken. 

1.3 Managers zijn betrokken bij de organisatie. 

1.4 (Mogelijke) procesverbeteringen worden binnen het topmanagement 
besproken 

2. Strategische 
afstemming & beleid 

2.1 Doelen van de bedrijfsketens sluiten aan op de doelen van de 
organisatie. 

2.2 De organisatiestrategie is geconcretiseerd in beleid, plannen en 
budgetten. 

2.3 Aan de organisatiestrategie ligt een interne en externe oriëntatie ten 
grondslag. 

2.4 De organisatiestrategie en procesveranderingen worden binnen en 
buiten de organisatie gecommuniceerd. 

2.5 Medewerkers van de verschillende afdelingen binnen de keten 
hebben het gevoel dat de doelen van de afdelingen op elkaar zijn 
afgestemd. 

3. Organisatiestructuur 3.1 De organisatiestructuur is  verenigbaar met het erkennen van ketens 
over de verschillende afdelingen binnen de organisatie. 

Mate van 
Procesoriëntatie

1. Leiderschap

2. Strategische 
afstemming & 

beleid

3. Organisaties 
structuur

4. 
Ondersteuning 

door ict 
diensten

5. Training en 
empowerment 

van 
medewerkers

6. Management 
van middelen

7. Management 
van processen

8. 
Prestatiemeting
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3.2 Er zijn binnen de organisatie toegewezen ‘ketenmanagers’ die toezien 
op de samenwerking en afstemming tussen verschillende afdelingen 
binnen de keten. 

4. Ondersteuning door 
ict-diensten 

4.1 Ict-systemen zijn gericht om de processen & ketens te ondersteunen, 
in plaats van de afdelingen. 

4.2 De ict-systemen voorzien de managers van de prestatie-informatie 
over de bedrijfsprocessen. 

4.3 Er is een Customer Relationship Management systeem aanwezig. 

4.4 Er is een Electronic Resource Planning systeem om de interne 
processen te ondersteunen. 

4.5 Er is en een Supply Chain Management systeem om de processen met 
leveranciers- en keten partners te ondersteunen. 

5. Training & 
empowerment van 
medewerkers 

5.1 Medewerkers begrijpen wat processen en ketens zijn, en zien de 
interacties tussen de verschillende activiteiten binnen een proces in. 

5.2 Het inspireren en in de gelegenheid stellen tot het maximaal 
ontwikkelen en benutten van de competenties van de medewerkers. 

5.3 Het erkennen, respecteren van de medewerkers voor hun inzet en 
bijdrage aan verbetering en vernieuwing. 

6. Management van 
middelen1 

6.1 Middelen worden efficiënt en effectief aangewend om taken uit te 
voeren. 

6.2 Samenwerking met leveranciers en partners om de toegevoegde 
waarde in de keten te vergroten. 

7. Management van 
processen 

7.1 Er is sprake van een balans tussen standaardisatie en regulering 
enerzijds en ruimte en handelingsvrijheid voor de professionele 
medewerker om in de praktijk adequaat te kunnen functioneren 
anderzijds. 

8. Prestatiemeting 8.1 De prestatieresultaten worden gebruikt bij het bepalen van nieuwe 
(verbeter)doelen. 

8.2 De resultaat-indicatoren worden binnen de organisatie op 
regelmatige basis gecommuniceerd. 

Tabel 1.  Kritieke factoren binnen de acht kritieke succesdimensies 

3.4 Kritieke factoren binnen overheidsdeelnemingen 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de kritieke factoren verbonden kunnen 

worden met de kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming. Zoals in de inleiding reeds 

benoemd is Alliander een overheidsdeelneming, en hebben overheidsdeelnemingen kenmerkende 

eigenschappen. Een overheidsdeelneming is volgens de definitie van het Ministerie van Financiën “een 

vennootschap met uitstaande aandelen, (al dan niet volledig) gehouden door de staat, waarin de 

directe verantwoordelijkheid en uitvoering van bepaalde activiteiten is ondergebracht” (Ministerie van 

Financiën, 2012). Als aandeelhouder heeft de overheid bepaalde bevoegdheden en 

zeggenschapsrechten in deze bedrijven. De overheid heeft in deze bedrijven geïnvesteerd vanwege de 

publieke belangen die met deze bedrijven zijn gemoeid (Rijksoverheid, 2014). In het geval van 

netwerkbedrijven als Alliander zijn er meerdere publieke belangen in het geding. Het Ministerie van 

Economische Zaken noemt vier publieke belangen die hier van toepassing zijn. Allereest dient het 

afnemers beschermt te worden tegen misbruik door een monopolist, ten tweede leveringszekerheid 

voor afnemers voor zover deze wordt bepaald door de netten, ten derde dienstverlening die recht 

doet aan de maatschappelijke doelstellingen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid en als vierde 

                                                           
1 Middelen zijn financiële middelen, kennis, technologie, materialen en diensten 
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publiek belang een doelmatige marktordening en doelmatig toezicht (Economische Zaken, 2005). Het 

borgen van deze publieke belangen vervult een centrale rol binnen de Wet Onafhankelijk Netbeheer, 

hetgeen blijkt uit het beleidsdocument van het Ministerie van Economische Zaken (2005): “Bij de 

toekomstige ontwikkeling van de energiemarkt is de structurele borging van het onafhankelijke 

netbeheer leidend. Dit raakt immers het meest direct de publieke belangen die met de 

energievoorziening in Nederland gemoeid zijn.”. De keuze voor overheidsdeelneming komt voort uit 

het huidige deelnemingenbeleid van de Rijksoverheid: “Daar waar wet- en regelgeving niet kan 

voldoen om publieke belangen te borgen, kan het aandeelhouderschap aanvullend van toegevoegde 

waarde zijn” (Ministerie van Financiën, 2012).  

3.4.1 Kenmerken overheidsdeelnemingen 
Zoals in de aanleiding reeds beschreven is, zijn er een aantal kenmerkende verschillen tussen private 

organisaties en overheidsdeelnemingen.  

Van managers van overheidsdeelnemingen wordt bijvoorbeeld vaak verwacht hogere verwachtingen 

waar te maken in vergelijking met managers van private organisaties. Ook heeft de overheid vaak meer 

inbreng in de overheidsdeelnemingen dan aandeelhouders bij private organisaties. Tegelijkertijd 

worden managers van overheidsdeelnemingen door hun opdrachtgevers vaak voor meervoudige, vaak 

onduidelijke eisen gesteld welke verschillende doelen nastreven. Deze meervoudigheid en 

onduidelijkheid van doelen maakt het voor managers soms lastig keuzes te maken, maar biedt hen ook 

excuses bepaalde doelen niet te halen en selectief te kiezen welke gestelde doelen na te streven. 

Hierdoor is beleid en de focus bij overheidsdeelnemingen vaak ad-hoc en inefficiënt, terug te voeren 

op belangen van managers en niet per definitie in het belang van de overheidsdeelneming (Aharoni, 

The Evolution and Management of State-owned Enterprises, 1986).  

Deze meervoudige doelen en ad-hoc beleid kunnen voor een deel verklaard worden volgens de 

‘principaal-agent’ en het ‘meervoudige-principaal-agent’ theorie (Waterman & Meier, 1998).  Bij een 

principaal-agent dilemma is sprake van belangentegenstelling tussen de opdrachtgever (principaal) en 

uitvoerder (agent). Bovendien heeft de uitvoerder een informatievoorsprong over het onderwerp, 

waardoor sprake is van informatieasymmetrie. In 2012 heeft het Ministerie van Financiën een 

interdepartementaal beleidsonderzoek naar de aansturing van overheidsdeelnemingen vanuit de staat 

uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de rolverdeling tussen de staat als beleidsmaker en de staat als 

aandeelhouder ten aanzien van overheidsdeelnemingen, de rolinvulling door deze partijen, en de 

afweging tussen beleidsmatige en financiële belangen. Beide belangen maken immers onderdeel uit 

van de publieke belangen die de overheid dient. In lijn met het artikel van Aharoni (1986) komt uit dit 

beleidsonderzoek naar voren dat de rolinvulling tussen beleidsmaker en aandeelhouder anno 2012 

nog steeds een heikel punt is. “De borging van beleidsmatige belangen kan tot kosten leiden voor 

overheidsdeelnemingen met een negatief effect op de winst, en op die manier gevolgen hebben voor 

de financiële belangen van de staat. […] Vanuit het ministerie van Financiën als hoeder van de 

rijksbegroting is geconstateerd dat een transparante en integrale afweging daar niet vanzelfsprekend 

tot stand komt.” (Ministerie van Financiën, 2012). Regelmatig blijkt sprake te zijn van onduidelijke 

rolverdeling, matige rolinvulling en niet-transparante belangenafweging door de overheid. Bij veel 

overheidsdeelnemingen zijn er naast de overheid, in haar verschillende rollen, bovendien nog meer 

opdrachtgevers of actief (Aharoni, 1981). Het hebben van meerdere opdrachtgevers en eigenaren staat 

bekend als een meervoudige-principaal-agent dilemma. Bij de onderzochte organisatie betreft dit 

onder andere gemeenten, provincies en toezichthouders, die allen vanuit hun eigen belangen en 

doelen eisen stellen aan de uitvoerder (agent), hier de netbeheerder (Waterman & Meier, 1998). De 
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uitvoerder kan hierdoor zelf, deels op basis van eigenbelang, uit de aan hem (soms zelfs strijdige) 

gestelde doelen een keuze maken. Bovendien is de uitvoerder door de opdrachtgever door de 

informatieasymmetrie moeilijk te controleren. Recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer over 

het beheer van overheidsdeelnemingen bevestigt dit beeld door te stellen dat de staat als 

aandeelhouder nog altijd de zeggenschap heeft die nodig is voor de uitvoering van het beleid van actief 

aandeelhouderschap, maar dat de uitvoering van het besluitvormingsproces bij grote investeringen 

van overheidsdeelnemingen niet altijd transparant en zorgvuldig is. De financiële informatie is 

fragmentarisch en informatie over kosten en risico’s van grote investeringen door 

overheidsdeelnemingen ontbreekt (Algemene Rekenkamer, 2015). Het onderzoeksrapport beveelt 

onder andere transparantie aan, als ook het beoordelen van investeringsvoorstellen op hoe het 

publieke belang ermee gediend wordt en wat de risico’s voor de staat zijn.  

Andere belangrijke verschillen zijn dat publieke organisaties niet vanuit een winstoogmerk opereren 

en daarnaast aan veel meer wet- en regelgeving gebonden zijn (Eskildsen, Kristensen, & Jorn Juhl, 

2004). 

De hierboven genoemde kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelnemingen in vergelijking 

met een organisatie in de private sector zijn samenvattend in tabel 2 weergegeven. 

 

Tabel 2. Kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming 

3.4.2 Kenmerkende eigenschappen & kritieke factoren 
Binnen overheidsdeelnemingen wordt veel met managementmodellen gewerkt om de 

bedrijfsprocessen te sturen en de mate van procesoriëntatie te verbeteren. Vooral het EFQM-model 

wordt in Europa veelvoudig binnen organisaties met een publieke taak toegepast (Eskildsen, 

Kristensen, & Jorn Juhl, 2004). Door bovengenoemde verschillen tussen private organisaties en 

overheidsdeelnemingen rijst echter de vraag in hoeverre deze managementmodellen, welke 

ontworpen zijn voor organisaties in de private sector, toepasbaar zijn op overheidsdeelnemingen. Deze 

kenmerkende eigenschappen zijn immers van invloed op de manier waarop een organisatie haar 

processen bestuurt, waardoor enkele kritieke succesfactoren door deze eigenschappen mogelijk 

zwakker of sterker scoren. Omdat deze kritieke factoren de mate van procesoriëntatie bepalen, 

kunnen deze kenmerkende eigenschappen indirect invloed hebben op de mate van procesoriëntatie 

1. Hogere verwachtingen managers 

2. Meer overheidsinbreng

3. Meervoudige doelen

4. Ad-hoc-beleid

5. Onduidelijke rolverdeling van de overheid

6. Matige rolinvulling van de overheid

7. Niet-transparante belangenafweging van de overheid

8. Meerdere opdrachtgevers of eigenaren

9. Geen winstoogmerk

10. Meer wet- en regelgeving
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bij Alliander. Onderzoek bevestigt in een kritische evaluatie van het EFQM-model dat het verschil 

tussen private organisaties en overheidsdeelnemingen invloed heeft op de toepasbaarheid en 

effectiviteit van managementmodellen, en het EFQM-model in het bijzonder (Gómez, Micaela, Costa, 

& Martínez Lorente, 2011). Wegens de gelijkenis van het BPM-model met het EFQM-model is het 

aannemelijk dat daar vergelijkbare toepasbaarheidsproblemen aanwezig zijn. In deze paragraaf wordt 

nagegaan welke kritieke factoren bij een overheidsdeelneming als gevolg van de kenmerkende 

eigenschappen van een overheidsdeelneming naar verwachting sterk of zwak scoren. Hiertoe wordt 

onderstaand per kenmerkende eigenschap geschetst welke kritieke factoren naar verwachting 

beïnvloed worden door deze eigenschap.  

De hogere verwachtingen van managers van een overheidsdeelneming in vergelijking met een private 

organisatie zal naar verwachting invloed hebben op de factoren Leiderschap en Strategische 

afstemming & beleid. Naar verwachting zullen deze hogere verwachtingen in sommige gevallen niet 

realistisch of haalbaar zijn, waardoor door tegenvallende resultaten Leiderschap en Strategische 

afstemming & beleid bij een overheidsdeelneming zwakker scoren. Ook wordt naar verwachting de 

externe oriëntatie bij het bepalen van de organisatiestrategie beïnvloed door deze hogere 

verwachtingen. 

De overheid heeft bij een overheidsdeelneming vaak meer inbreng in de organisatie. Dit maakt de 

overheid een erg invloedrijke externe stakeholder, hetgeen naar verwachting tevens invloed heeft op 

het formuleren van een visie. Omdat de visie en strategie continu aan de wispelturigheid van de 

overheid verbonden is, is het voor managers lastig de organisatie op die visie af te stemmen, de 

strategie te vertalen naar concreet beleid, plannen en budgetten, en de visie binnen de organisatie te 

doorleven. Door deze kenmerkende eigenschap zullen naar verwachting de factoren Leiderschap, 

Strategische afstemming & beleid, Training & empowerment van medewerkers en Management van 

processen zwakker scoren. 

Omdat managers van overheidsdeelnemingen vaak voor meervoudige, vaak onduidelijke doelen 

gesteld worden wordt het gecompliceerder om een eenduidige visie en strategie in dialoog met de 

verschillende stakeholders te vormen. Ook maakt dit kenmerk het complex de organisatie op deze 

meervoudige en vaak onduidelijke doelen af te stemmen, en de interne bedrijfsprocessen bij deze 

doelen aan te laten sluiten. Ook wordt het gebruik van prestatieresultaten bij het bepalen van nieuwe 

(verbeter) doelen complexer, door de meervoudigheid van doelen is het namelijk niet altijd duidelijk 

welke prestaties geleverd moeten worden, en daardoor net zomin welke prestatieresultaten goed dan 

wel slecht zijn. Naar verwachting scoren binnen overheidsdeelnemingen de factoren Leiderschap, 

Strategische afstemming & Beleid, Training & empowerment van medewerkers, en Prestatiemeting 

door deze kenmerkende eigenschap zwakker. 

Het beleid en focus bij een overheidsdeelneming zijn vaak ad-hoc. Naar verwachting is het daardoor 

erg lastig een visie te vormen, en de interne organisatie daarop af te stemmen. Het concretiseren van 

strategie in beleid en plannen is bij continu veranderende prioritering erg lastig. Ook hier is het gebruik 

van prestatieresultaten voor verbeterdoelen erg lastig omdat de doelen continu veranderen, en is het 

zodoende voor managers lastig verbeterplannen te bespreken, de organisatie hierop te sturen, en de 

medewerkers hiervoor te trainen. Tevens is het voor een overheidsdeelneming lastig met partners en 

leveranciers langdurig en nauw samen te werken wanneer beleid en doelen continu veranderen. Naar 

verwachting scoren de factoren Leiderschap, Strategische afstemming & Beleid, Training & 

empowerment van medewerkers, Management van middelen en Prestatiemeting door deze 

kenmerkende eigenschap zwakker. 
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De onduidelijke rolverdeling, matige rolinvulling en niet-transparante belangenafweging van de 

overheid als eigenaar zal naar verwachting vooral een sterke invloed hebben op de visievorming in 

dialoog met stakeholders, en het betrekken van externe stakeholders bij het vormen van de 

organisatiestrategie. Daarmee zullen de factoren Leiderschap en Strategische afstemming & beleid 

naar verwachting zwakker scoren.  

Door het hebben van meerdere opdrachtgevers en meerdere eigenaren is het naar verwachting 

problematisch om in overleg met stakeholders tot een eenduidige organisatievisie en strategie voor 

een overheidsdeelneming te komen. Vervolgens zal het naar verwachting lastig zijn deze organisatie 

af te stemmen op deze visie en strategie, vanwege de strijdigheid en wisselvalligheid van de gestelde 

doelen en eisen. Naar verwachting zullen door deze eigenschap de factoren Leiderschap, Strategische 

afstemming & beleid, Management van middelen en het Management van processen zwakker scoren. 

Door het ontbreken van een winstoogmerk is een overheidsdeelneming naar verwachting minder 

gericht op continue verbetering, het stellen van verbeterdoelen, en het verhogen van de efficiëntie. 

Het management zal naar verwachting dan ook minder bezig zijn met het bespreken van 

procesverbeteringen. Door deze eigenschap scoren de factoren Leiderschap, Strategische afstemming 

& beleid, en het Management van middelen naar verwachting zwakker. 

Omdat een overheidsdeelneming met meer wet- en regelgeving te maken heeft is de organisatie bij 

het vormen van een visie meer gebonden. De wetgever is hierbij in feite een extra belangrijke externe 

stakeholder. Ook de doelen die een overheidsdeelneming zich stelt kunnen vanwege de extra wetten 

of regels worden beïnvloed of beperkt in vergelijking met een private organisatie. Ook kan de extra 

wet- en regelgeving invloed hebben op de samenwerking met leveranciers en partners of extra eisen 

stellen aan werkprossen. Naar verwachting scoren de factoren Leiderschap, Strategische afstemming 

& beleid, Management van middelen, en Management van processen zwakker door deze eigenschap. 

De tien kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming zijn hieronder nogmaals grafisch 

weergegeven in tabel 3. Ditmaal zijn aan de hand van bovenstaande analyse kleuren aan de 

eigenschappen toegekend. Een rode kleur impliceert dat deze eigenschap naar verwachting een hoge 

invloed op de kritieke succesfactoren heeft. Een oranje kleur impliceert een veronderstelde 

substantiële invloed, en kenmerken met een groene kleur hebben naar verwachting een lage invloed 

op de kritieke succesfactoren. 



 
26 Theoretisch kader 

 

Tabel 3. Invloed van de kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming op de kritieke factoren 

3.5 Conceptueel model 
Door de invloed op de verschillende kenmerkende eigenschappen op de kritieke factoren in één model 

bij elkaar te brengen is een conceptueel model gevormd. Dit model geeft de factoren weer die naar 

verwachting de mate van procesoriëntatie verklaren, met daarbij de verwachting welke factoren sterk 

of zwak scoren en wat de verwachte mate van procesoriëntatie daardoor bij een overheidsdeelneming 

is. Hieruit kan afgeleid worden dat een overheidsdeelneming als gevolg van de kenmerkende 

eigenschappen van een overheidsdeelneming naar verwachting zwak scoort op de factoren 

Strategische afstemming & beleid, Management van middelen en Prestatiemeting zullen, en naar 

verwachting nog zwakker op de factor Leiderschap. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat bij 

overheidsdeelneming Alliander sprake zal zijn van een lage mate van procesoriëntatie. De factoren 

Organisatiestructuur, Ondersteuning door ict-diensten, Training & empowerment van medewerkers, 

en Management van processen worden naar verwachting niet significant beïnvloed door deze 

kenmerkende eigenschappen en zullen daardoor naar verwachting sterker scoren dan de andere 

factoren. 

Deze verwachting is in figuur 2 grafisch tot uitdrukking gebracht. Van factoren in oranje cellen wordt 

een zwakke score verwacht, van factoren in een rode cel een zeer zwakke score. Van factoren met een 

groene kleur wordt verwacht dat deze sterker scoren.   

1. Hogere verwachtingen managers 

2. Meer overheidsinbreng

3. Meervoudige doelen

4. Ad-hoc-beleid

5. Onduidelijke rolverdeling van de overheid

6. Matige rolinvulling van de overheid

7. Niet-transparante belangenafweging van de overheid

8. Meerdere opdrachtgevers of eigenaren

9. Geen winstoogmerk

10. Meer wet- en regelgeving
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Figuur 2. Het conceptueel model. Procesoriëntatie in een overheidsdeelneming 
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4 Methodologisch kader 

4.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is vastgesteld wat procesoriëntatie inhoudt, en wat de veronderstelde kritieke 

succesfactoren zijn die de mate van procesoriëntatie verklaren. De veronderstelde relatie tussen de 

kritieke succesfactoren en de mate van procesoriëntatie bij een overheidsdeelneming is vervolgens 

weergegeven in het conceptueel model. Hierbij is rekening gehouden met kenmerkende 

eigenschappen van een overheidsdeelneming zoals Alliander. Door middel van empirisch onderzoek 

zal dit conceptueel model getoetst worden. In dit hoofdstuk zal uiteen worden gezet hoe dit onderzoek 

uitgevoerd zal worden. In paragraaf 4.2 wordt de keuze van het type onderzoek toegelicht. In paragraaf 

4.3 volgt een uiteenzetting waarom welke case is gekozen voor dit onderzoek. Paragraaf 4.4 bevat de 

operationalisatie van de centrale begrippen, en in paragraaf 4.5 wordt de methode van onderzoek 

beschreven. In paragraaf 4.6 zal tot slot worden stilgestaan bij het borgen van de validiteit en 

betrouwbaarheid van dit onderzoek. 

4.2 Type onderzoek 
Het conceptueel model veronderstelt dat de mate van procesoriëntatie naar verwachting door een 

veelvoud aan factoren verklaard wordt. Een meervoudige causaliteit laat zich minder goed door 

kwantitatief onderzoeken, en beter door kwalitatief onderzoek (Bleijenbergh, 2013). Uit het 

conceptueel model blijkt tevens dat het onderzochte sociale verschijnsel een persoonlijke beleving kan 

zijn zoals bij factor 5.1: ‘Medewerkers begrijpen de processen en ketens en zien de interacties tussen 

de verschillende activiteiten in’. Het te onderzoeken sociale verschijnsel kan echter ook 

contextvariabelen als ‘Betrokkenheid topmanagers’, factor 1.3, zijn. Kwalitatief onderzoek is, in 

tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, geschikt voor onderzoek naar persoonlijke beleving én 

context. Om deze redenen zal de toetsing van het conceptueel model worden uitgevoerd door middel 

van kwalitatief onderzoek.  

Kwalitatief onderzoek richt zich op het verzamelen en interpreteren van talig materiaal, om op basis 

daarvan uitspraken te kunnen doen over sociale verschijnselen in de werkelijkheid. Door de diversiteit 

aan onderzoeksmethoden als interviews en documentanalyse komt veel kennis boven tafel over de 

manier hoe het sociale verschijnsel door betrokkenen beleefd wordt en in welke context het probleem 

staat (Bleijenbergh, 2013). De consequentie van kwalitatief onderzoek is wel dat men slecht in staat is 

algemene uitspraken te doen: immers wordt maar een beperkt aantal personen en documenten 

binnen slechts één organisatie onderzocht. 

4.3 Caseselectie 
Als opdrachtgever van dit onderzoek is Alliander de case binnen dit onderzoek, en staat hierbij model 

voor een overheidsdeelneming. Met meer dan 7.100 medewerkers, 26 afdelingen en negen ‘ketens’ is 

Alliander echter te groot om door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden en binnen de 

beschikbare tijd in zijn geheel representatief te onderzoeken. Om deze reden is gekozen één onderdeel 

van de organisatie te onderzoeken. Omdat dit onderzoek zich op ketenoriëntatie richt is de keuze 

gemaakt om ook de empirische toetsing op een van de ketens binnen Alliander te richten. Gekozen is 

voor de keten ‘Reconstructie & Netten’.  

De keten Reconstructie & Netten is verantwoordelijk voor de geplande aanleg of vervanging binnen 

het distributienetwerk (Alliander, 2015b). De keuze voor deze keten komt voort uit het gegeven dat 
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deze keten één van de belangrijkste ketens is in het realiseren van de primaire taak van Alliander, en 

het borgen van de publieke belangen die daarmee gemoeid zijn. Daarnaast wordt op dit moment 

binnen deze keten reeds hard gewerkt aan het verbeteren van samenwerking binnen de keten, 

waardoor betrokken personen naar verwachting bereid zijn mee te werken aan het onderzoek, de 

maatschappelijke relevantie van dit onderzoek groter is en de bruikbaarheid van de 

onderzoeksresultaten relevanter zijn. De betrokken bedrijfsonderdelen binnen de keten Reconstructie 

& Netten zijn Aanleg, Assetmanagement, Bedrijfsbureau uitvoering, Inkoop, IT, Klant en Markt, 

Logistiek en Netcare. Vanwege de focus op één keten is in dit onderzoek sprake van een enkelvoudige 

casestudy. 

4.4 Operationalisatie 
Om de mate van procesoriëntatie bij vast te kunnen stellen dient deze variabele meetbaar gemaakt te 

worden. Om vast te kunnen stellen in welke mate de kritieke succesfactoren zich binnen de 

onderzochte organisatie voordoen dienen ook de kritieke succesfactoren geoperationaliseerd te 

worden. Dit wil zeggen dat de algemene factoren worden vertaald naar specifieke en waarneembare 

sociale verschijnselen. Deze operationalisering is het uitgangspunt van de interviews en 

documentanalyse later dit onderzoek. Binnen deze paragraaf worden, evenals in paragraaf 3.3, kritieke 

factoren als ‘kritieke succesdimensies’ besproken waarbinnen de operationele items ‘kritieke factoren’ 

genoemd worden. 

4.4.1 Operationalisatie afhankelijke variabele 
Om de mate van procesoriëntatie te bepalen wordt gebruikgemaakt van een ‘Quickscan’ bij het EFQM-

model. Er zijn verschillende versies van deze Quickscan in omloop. Voor dit onderzoek wordt gekozen 

voor de Quickscan van het Belgische consultancybureau Comatech (Comatech, n.d.). Deze keuze is 

gebaseerd op het gegeven dat deze scan uit slechts twintig vragen bestaat en daardoor voor de 

respondenten minder tijd vergt dan veel gangbare uitgebreidere scans. De consequentie hiervan is dat 

de vastgestelde mate van procesoriëntatie mogelijk een minder complete weerspiegeling geeft van de 

organisatie dan een uitgebreidere test zou kunnen bieden. Daarnaast wordt deze scan gratis verstrekt, 

waar voor veel andere Quickscans een aanzienlijk bedrag betaald moet worden. Door middel van het 

beoordelen van bepaalde organisatie-eigenschappen op de Comatech vijfpuntenschaal wordt een 

score vastgesteld. De vijf punten correspondeert met de vijf eerdergenoemde volwassenheidsfasen. 

De Comatech vijfpuntenschaal is door Comatech als volgt geformuleerd (Comatech, n.d.): 

0. De factor is niet van toepassing. 

1. De factor is weinig ontwikkeld, of wordt occasioneel toegepast. 

2. De factor is gedeeltelijk ontwikkeld, of wordt op enkele plaatsen toegepast. 

3. De factor staat voor een goed ontwikkelde benadering, goed gekend en goede resultaten, 

wordt veel toegepast 

4. De factor staat voor een sterk ontwikkelde benadering, goed gekend door iedereen en geeft 

zeer goede resultaten, wordt op de meeste plaatsen toegepast. 

5. De gebruikte methodes en de benaderingen behorende bij deze factor worden door anderen 

als benchmark erkend, behalen uitstekende resultaten, de resultaten zullen ook in de 

toekomst goed blijven, en wordt overal toegepast. 

 De getoetste organisatie-eigenschappen bij deze Quickscan luiden als volgt (Comatech, n.d.). 
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1. In welke mate worden de managementvaardigheden van alle directie- en kaderleden systematisch 

gemeten, geëvalueerd, ontwikkeld en opgevolgd?         

2. In welke mate nemen alle directie- en kaderleden zelf systematisch actief deel aan 

verbetergroepen en geven deze groepen minimaal twee concrete en belangrijke resultaten per 

jaar?         

3. In welke mate zijn alle personeelsleden goed op de hoogte van de visie, missie en strategie van de 

organisatie? In welke mate gaan alle directie- en kaderleden systematisch na of hun medewerkers 

hun doelstellingen kennen, in de praktijk brengen en kunnen de medewerkers uitleggen wat het 

verband is met de hoger gelegen doelstellingen? 

4. In welke mate worden de individuele en teamdoelstellingen regelmatig en systematisch 

opgevolgd met behulp van boordtabellen, grafieken, etc.  

5. In welke mate worden de resultaten op een systematische manier geëvalueerd en worden daar 

lessen uitgetrokken? In welke mate is ‘problem solving’ methodiek ingebakken in de cultuur en 

behoort het brandjes blussen definitief tot het verleden?         

6. In welke mate zijn alle directie- en kaderleden betrokken bij het inschatten van de behoeften en 

verwachtingen van de klanten, personeelsleden, samenleving en aandeelhouders? 

7. In welke mate bestaat er een duidelijke relatie tussen de sleutelprocessen, kritische 

succesfactoren, sleutelindicatoren, objectieven enerzijds en de bekomen resultaten anderzijds? 

8. In welke mate is het personeelsbeleid afgestemd op het beleid en de strategie van de organisatie? 

9. In welke mate worden de competenties van de medewerkers systematisch in kaart gebracht en 

wordt er op een planmatige en systematische manier aan een ontwikkeling van deze competenties 

gewerkt? 

10. In welke mate meten wij op een geplande, regelmatige en systematische manier de perceptie van 

onze klanten? In welke mate gebruiken we deze informatie om nieuwe concrete doelstellingen af 

te spreken die dan binnen het jaar een duidelijke verbetering laten zien?         

11. In welke mate meten wij op een geplande, regelmatige en systematische manier de perceptie van 

onze medewerkers? In welke mate gebruiken we deze informatie om nieuwe concrete 

doelstellingen af te spreken die dan binnen het jaar een duidelijke verbetering laten zien?         

12. In welke mate is het overgrote deel van de medewerkers betrokken bij verbetergroepen die de 

‘problem solving’ methode systematisch toepassen en er meerdere resultaten per jaar mee 

bekomen?         

13. In welke mate ervaren de medewerkers dat de interne communicatie zeer vlot verloopt? In welke 

mate zijn behoren de fenomenen als geruchtenmolen, weerstand tegen verandering, scepticisme, 

afwachtende houding, enz. tot het verleden?         

14. In welke mate houdt het beloningssysteem rekening met elementen zoals lange-termijn 

resultaten, parameters die de aandeelhouders interesseren, indicatoren met betrekking tot 

tevredenheid van klanten en motivatie van medewerkers?         

15. In welke mate wordt ‘cost management’ toegepast in plaats van ‘cost cutting’?         

16. In welke mate zijn de sleutelprocessen (processen die leiden tot sleutelresultaten) 

gedocumenteerd, verlopen ze beheerst, bezitten ze een eigenaar en worden ze door de 

proceseigenaar (directielid) regelmatig geaudit?         

17. In welke mate maken de medewerkers actief gebruik van prestatie-indicatoren met betrekking tot 

klantentevredenheid, medewerkerstevredenheid, aandeelhouderstevredenheid en 

samenlevingstevredenheid?         
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18. In welke mate behoren de activiteiten “meten, leren en innoveren” tot het dagelijkse leven en de 

bedrijfscultuur?         

19. In welke mate worden alle bekomen resultaten systematisch vergeleken met eigen doelstellingen 

en benchmarks?         

20. Kunnen alle bekomen resultaten op alle domeinen en in alle afdelingen als zeer goed beschouwd 

worden?   

4.4.2 Operationalisatie onafhankelijke variabelen 
In het theoretisch kader is een conceptueel model met veronderstelde kritieke succesdimensies en 

factoren opgesteld. Van deze factoren worden zijn operationele, meetbare indicatoren afgeleid. Met 

behulp van deze indicatoren kan getoetst of, en zo ja hoe en in op welke manier of in welke mate, de 

veronderstelde kritieke factoren naar voren komen bij de keten Reconstructie & Netten (R&N) binnen 

Alliander aanwezig zijn. Alle factoren met afgeleide indicatoren zijn in de tabellen vijf tot en met twaalf 

weergegeven. 

Dimensie 1: Leiderschap 

Kritieke factor Indicator 

Er is een visie op de toekomstige 
ontwikkelingen in dialoog met de 
stakeholders gevormd. 

 Het is duidelijk welke personen en organisaties als 
stakeholder betrokken zijn bij Alliander. 

 Er is een visie op toekomstige ontwikkelingen 
vastgelegd. 

 Deze visie is in dialoog met de stakeholders gevormd. 

Leidinggevenden stemmen de interne 
organisatie op deze visie af en zijn 
zichtbaar betrokken. 

 Leidinggevenden hanteren uitgangspunten in de 
visie bij het toewijzen van taken en activiteiten aan 
personen en afdelingen. 

 De leidinggevenden identificeren zich met Alliander. 

 Leidinggevenden leveren extra inspanning in het 
belang van Alliander. 

Managers zijn betrokken bij de 
organisatie. 

 Topmanagers identificeren zich met Alliander  

 Topmanagers leveren extra inspanning in het belang 
van Alliander. 

(Mogelijke)  procesverbeteringen 
worden binnen het topmanagement 
besproken. 

 Directeuren en leden van de RvB zijn op de hoogte 
van (mogelijke) procesverbeteringen. 

 Directeuren en leden van de RvB bespreken deze 
(mogelijke) procesverbeteringen onderling. 

Tabel 4. Operationalisatie dimensie 1 - Leiderschap 

Dimensie 2: Strategische afstemming & beleid 

Kritieke factor Indicator 

Doelen van de bedrijfsketens sluiten 
aan op de doelen van de organisatie. 

 De doelen van Alliander zijn duidelijk. 

 De doelen van de bedrijfsketen R&N zijn duidelijk. 

 De doelen van de bedrijfsketen R&N sluiten aan op 
de doelen van de organisatie. 

De organisatiestrategie is 
geconcretiseerd in beleid, plannen en 
budgetten. 

 Alliander heeft een organisatiestrategie 

 De organisatiestrategie is geconcretiseerd in beleid 
voor de keten R&N. 

 De organisatiestrategie is geconcretiseerd in 
plannen voor de keten R&N. 

 De organisatiestrategie zijn geconcretiseerd in 
budgetten voor de keten R&N.  
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Aan de organisatiestrategie ligt een 
interne en externe oriëntatie ten 
grondslag. 

 Er ligt een interne analyse naar de sterke en zwakke 
punten van Alliander ten grondslag aan de 
organisatiestrategie. 

 Er ligt een externe analyse naar de kansen en 
bedreigingen ten grondslag aan de 
organisatiestrategie. 

De organisatiestrategie en 
procesveranderingen worden binnen en 
buiten de organisatie gecommuniceerd. 

 De organisatiestrategie wordt binnen de organisatie 
naar medewerkers gecommuniceerd. 

 De organisatiestrategie wordt buiten de organisatie 
naar externe stakeholders gecommuniceerd. 

Medewerkers van de verschillende 
afdelingen binnen de keten hebben het 
gevoel dat de doelen van de afdelingen 
op elkaar zijn afgestemd. 

 Medewerkers van de verschillende 
bedrijfsonderdelen binnen de keten R&N hebben 
het gevoel dat de doelen van de bedrijfsonderdelen 
op elkaar zijn afgestemd. 

Tabel 5. Operationalisatie dimensie 2 - Strategische afstemming & beleid 

Dimensie 3: Organisatiestructuur 

Kritieke factor Indicator 

De organisatiestructuur is  verenigbaar 
met het erkennen van ketens over de 
verschillende afdelingen binnen de 
organisatie. 

 De structuur en eigenschappen van verschillende 
bedrijfsonderdelen binnen Alliander laten het toe 
om bedrijfsonderdelen, op basis van op elkaar 
aansluitende bedrijfsprocessen, als keten aan te 
merken. 

Er zijn binnen de organisatie 
professionele ‘ketenmanagers’ die 
toezien op de samenwerking en 
afstemming tussen verschillende 
afdelingen binnen de keten. 

 Er is sprake van professionele ‘ketenmanagers’ 
binnen Alliander. 

 Deze ketenmanager zien toe op de samenwerking 
tussen verschillende bedrijfsonderdelen binnen de 
ketens. 

 De ketenmanagers zien toe op de afstemming tussen 
verschillende bedrijfsonderdelen binnen de ketens. 

Tabel 6. Operationalisatie dimensie 3 - Organisatiestructuur 

Dimensie 4: Ondersteuning door ict-diensten 

Kritieke factor Indicator 

Ict systemen zijn gericht om de 
processen & ketens te ondersteunen, in 
plaats van de afdelingen. 

 Ict-systemen, zoals rapportagesystemen, geven bij 
Alliander primair informatie die gericht is op het 
aansturen en de prestaties van de keten in plaats van 
enkel bedrijfsonderdelen. 

De ict systemen voorzien de managers 
van de prestatie-informatie over de 
bedrijfsprocessen. 

 Ict-systemen voorzien managers binnen Alliander 
van prestatie-informatie over de bedrijfsprocessen. 

Er is een Customer Relationship 
Management (CRM) systeem aanwezig. 

 Er wordt binnen Alliander wel of niet met een 
Customer Relationship Management systeem 
gewerkt 

Er is een Electronic Resource Planning 
systeem om de interne processen te 
ondersteunen. 

 Er wordt binnen Alliander wel of niet met een 
Electronic Resource Planning systeem gewerkt om 
de interne bedrijfsprocessen te ondersteunen  

Er is en een Supply Chain Management 
systeem om de processen met 
leveranciers- en keten partners te 
ondersteunen. 

 Er wordt binnen Alliander wel of niet met een Supply 
Chain Management systeem gewerkt om de 
processen met leveranciers- en ketenpartners te 
ondersteunen. 

Tabel 7. Operationalisatie dimensie 4 - Ondersteuning door ict-diensten 
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Dimensie 5: Training & empowerment van medewerkers2 

Kritieke factor Indicator 

Medewerkers begrijpen wat processen 
en ketens zijn, en zien de interacties 
tussen de verschillende activiteiten 
binnen een proces in. 

 Medewerkers kunnen onderbouwen hoe 
verschillende handelingen samen bijdragen aan een 
overkoepelend proces, en dat zodoende sprake kan 
zijn van een keten van handelingen. 

 medewerkers zien zelf de interactie tussen de 
verschillinde activiteiten in binnen een proces bij de 
keten R&N. 

Het inspireren en in de gelegenheid 
stellen tot het maximaal ontwikkelen en 
benutten van de competenties van de 
medewerkers.  

 Het inspireren van medewerkers. 

 Het in de gelegenheid stellen tot het maximaal 
ontwikkelen en benutten van competenties van 
medewerkers. 

Het erkennen en respecteren van de 
medewerkers voor hun inzet en bijdrage 
aan verbetering en vernieuwing. 

 Medewerkers worden erkend en gerespecteerd voor 
hun inzet. 

 Medewerkers worden erkend en gerespecteerd voor 
hun bijdrage aan verbetering en vernieuwing bij 
Alliander. 

Tabel 8. Operationalisatie dimensie 5 - Training & empowerment medewerkers 

Dimensie 6: Management van middelen 

Kritieke factor Indicator 

Middelen3 worden efficiënt en effectief 
aangewend om taken uit te voeren. 
 
 

 Er wordt een minimale hoeveelheid middelen als 
materiaal, tijd en financiële middelen gebruikt om 
taken uit te voeren. 

 Middelen als materiaal, tijd en financiële middelen 
worden zodanig gebruikt dat het doel zeker wordt 
behaald. 

Samenwerking met leveranciers en 
partners om de toegevoegde waarde in 
de keten te vergroten. 

 Er wordt samengewerkt met leveranciers om, door 
een betere afstemming van financiële middelen, 
kennis, technologie, materialen & diensten, de 
toegevoegde waarde in de keten te vergroten. 

 Er wordt samengewerkt met partners zoals 
onderaannemers om, door betere afstemming van 
financiële middelen, kennis, technologie, materialen 
& diensten, de toegevoegde waarde in de keten te 
vergroten. 

Tabel 9. Operationalisatie dimensie 6 - Management van middelen 

Dimensie 7: Management van processen 

Kritieke factor Indicator 

Er is sprake van een balans tussen 
standaardisatie en regulering enerzijds 
en ruimte en handelingsvrijheid voor de 
professionele medewerker om in de 
praktijk adequaat te kunnen 
functioneren anderzijds. 

 medewerkers van Alliander ervaren een balans 
tussen standaardisatie en regulering enerzijds en 
ruimte en handelingsvrijheid om in de praktijk 
adequaat e kunnen functioneren anderzijds. 

Tabel 10. Operationalisatie dimensie 7 - Management van processen 

 

                                                           
2 Medewerkers betreft alle personen over alle hiërarchische lagen werkzaam binnen Alliander 
3 Middelen zijn financiële middelen, kennis, technologie, materialen & diensten 
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Dimensie 8: Prestatiemeting 

Kritieke factor Indicator 

De prestatieresultaten worden gebruikt 
bij het bepalen van nieuwe 
(verbeter)doelen. 

 De prestatieresultaten van de bedrijfsprocessen van 
Alliander worden gebruikt bij het bepalen van 
nieuwe (verbeter)doelen. 

 

De resultaat-indicatoren worden binnen 
de organisatie op regelmatige basis 
gecommuniceerd. 

 De resultaat-indicatoren (KPI’s) worden binnen bij 
Alliander op regelmatige basis gecommuniceerd. 

Tabel 11. Operationalisatie dimensie 8 - Prestatiemeting 

Op basis van deze indicatoren zijn de interviewvragen gevormd en documenten bestudeerd. De 

interviewvragen zijn als bijlage B opgenomen bij dit verslag.  

Om te kunnen beoordelen in welke mate de gestelde kritieke succesdimensies en factoren zich binnen 

Alliander voordoen, wordt net als bij de afhankelijke variabele de eerdergenoemde Comatech 

vijfpuntenschaal toegepast. De vertaalslag van het uit de verzamelde data geschetste beeld naar een 

beoordeling is een subjectieve, door de onderzoeker gemaakte, vertaling. De beoordeling is daarbij 

een gewogen oordeel over het totaalbeeld dat uit negentien respondenten en eventueel aanvullende 

documenten verkregen is. De gemiddelde score over de factoren binnen een dimensie bepaalt de score 

van deze dimensie. Door het gebruik van eenzelfde meetschaal kunnen de scores voor kritieke 

succesdimensies op een gelijkwaardige manier tegen de score van de mate van procesoriëntatie 

worden afgezet. 

4.5 Methoden van dataverzameling 
Binnen deze casestudy worden een enquête, interviews en documentanalyse toegepast voor de 

dataverzameling. Voorlopige bevindingen uit deze data worden middels een membercheck 

gevalideerd. Omdat het onderzoeksonderwerp zeer beperkt visueel aantoonbaar is dan wel bepaalde 

waarneembare kenmerken bezit is bewust gekozen geen observatie uit te voeren. 

4.5.1 Enquête 
Om de mate van procesoriëntatie binnen Alliander vast te kunnen stellen wordt, zoals reeds 

beschreven, gebruikgemaakt van de Comatech Quickscan. Deze Quickscan is aan tien medewerkers 

voorgelegd. Deze selectie is gemaakt op basis van personen die eerder in het onderzoek hun 

medewerking hebben verleend als respondent bij de halfgestructureerde interviews. Tevens is bij deze 

selectie gepoogd medewerkers uit verschillende bedrijfsonderdelen te betrekken om een breder beeld 

van de organisatie te vergaren en de kans op toevalligheden in de bevindingen te verkleinen. De 

enquête is via e-mail digitaal verspreid, waarbij gebruikgemaakt is van een vooraf opgemaakt 

document waarin respondenten voor hun antwoord bij elke stelling konden kiezen uit de vijf 

besproken keuzes binnen de Comatech vijfpuntenschaal. Voor dit medium is gekozen omdat het voor 

respondenten op deze manier mogelijk is zelf een geschikt tijdstip te kiezen om de enquête in te vullen, 

en de ingevulde enquête vervolgens eenvoudig retour te zenden. Van deze tien personen is de enquête 

door vijf medewerkers uit drie verschillende bedrijfsonderdelen ingevuld retour gestuurd. Het gaat 

daarbij om respondenten R3, R4, R5, R7 en R15 van de halfgestructureerde interviews.  

4.5.2 Halfgestructureerde interviews 
De belangrijkste databron met betrekking tot de onafhankelijke variabelen is de kennis en ervaring van 

betrokken medewerkers binnen Alliander. Om deze kennis en ervaring voor dit onderzoek te kunnen 
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gebruiken wordt gebruikgemaakt van halfgestructureerde interviews. In deze sub-paragraaf wordt de 

methode waarop deze interviewvragen beantwoord worden uiteengezet.  

Binnen de keten Reconstructie & Netten wordt binnen alle acht bedrijfsonderdelen minimaal één 

persoon geïnterviewd. Omdat uit de kritieke succesfactoren naar voren gekomen is dat de mate van 

procesoriëntatie niet enkel een zaak het management is, maar een zaak van alle medewerkers, is 

gestreefd om zowel managers als uitvoerende medewerkers te interviewen. Hierdoor hangt de 

selectie van personen samen met de hiërarchische functie. Vanuit de stafafdelingen zijn onder andere 

een medewerker van risicomanagement & beheersing (RM&B), de manager van de afdeling 

kwaliteitsbeheersing van processen (Quality Assurance - QA), de algemene manager van de afdeling 

kwaliteitsbeheersing, de bij de keten R&N betrokken ketenauditor en de manager van de afdeling 

Governance, Risk & Compliance (GRC), waar onder andere QA en RM&B onder vallen, geïnterviewd. 

Vanuit de operationele bedrijfsonderdelen zijn onder andere een uitvoerder, informatiemanager en 

meerdere monteurs geïnterviewd. Daarnaast zijn de ketenmanager, die de aansturing tussen de 

bedrijfsonderdelen beheert, en de ketendirecteur, die uiteindelijk verantwoordelijk voor de resultaten 

in de keten is, geïnterviewd. Voor de interviews is de betrokken personen gevraagd één uur vrij te 

maken, waardoor tussen introductie en afronding ongeveer 45 minuten over blijven voor het feitelijke 

interview. In het totaal zijn negentien respondenten verspreid over zeventien gesprekken 

geïnterviewd.  

Alle interviews zijn vervolgens volledig getranscribeerd. Bij de codering van de transcripten zijn de 

kritieke succesfactoren en de operationele items binnen deze factoren leidend. Alle interviews hebben 

plaatsgevonden binnen de professionele werkomgeving van de geïnterviewde. De interviews zijn van 

eind juni tot eind augustus 2015 gehouden. Zoals bij de operationalisatie reeds aangegeven zijn de 

indicatoren van de factoren leidend voor de vragen die het gesprek sturing geven. De interviews zijn 

gedetailleerd voorbereid met behulp van een interviewguide, welke als bijlage B bij dit verslag is 

bijgevoegd. Door het opstellen van een interviewguide zijn de mogelijke vragen en vraagformulering 

vooraf goed doordacht. Het doel hiervan is zoveel mogelijk te achterhalen hoe de geïnterviewde zijn 

of haar ervaringen heeft beleefd, wat zijn visie hierop is en hoe betekenis wordt gegeven aan de wereld 

om zich heen. Hiertoe is het essentieel tijdens het interview door te vragen op de antwoorden van 

respondenten (Heldens & Reysoo, 2005). Om bij de interviews genoeg tijd te hebben om door te 

vragen naar de ervaring, beleving en visie van de respondent is ervoor gekozen in elk interview te 

focussen op slechts vier tot vijf van de acht factoren. Deze ‘focusfactoren’ zijn vooraf, afhankelijk van 

de positie en functie van de geïnterviewde, vastgesteld en voorbereid. 

Met welke respondenten gesproken is, wat bij dit gesprek de focusfactoren zijn en op welke datum 

het interview gehouden is, is in tabel 12 weergegeven. De afkoring ‘R1’ voor ‘respondent 1’ wordt later 

opnieuw gebruikt voor bronvermelding in het analysehoofdstuk. 

Respo
ndent 

Functie Bedrijfs-
onderdeel 

Afdeling Focus-
factoren 

Datum 

R1 Kwaliteit  Adviseur GRC Kwaliteit 2, 3, 7 & 8 6 juli 

R2 Manager Kwaliteit GRC QA 1, 2, 7 & 8 9 juli 

R3 Manager Quality Assurance GRC Kwaliteit 1, 2, 7 & 8 9 juli 

R4 Manager GRC GRC GRC 1, 2, 7 & 8 22 juli 

R5 AO/IC Adviseur GRC RMB 2, 3, 5 & 7 13 juli 
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R6 
Ketensponsor GV R&N, 
directeur Aanleg 

Uitvoering Aanleg 1, 2, 3 & 7 28 
aug. 

R7 
Ketenmanager R&N Uitvoering Bedrijfsburea

u Uitvoering 
1, 2, 3 & 8 10 juli 

R8 

Manager Complexe 
Assetprojecten 

Assetmanageme
nt 

Complexe 
Assetprojecte
n 

1, 3, 6 & 8 8 juli 

R9 
Medior Projectmanager Uitvoering Ketensupport 

GV R&N 
1, 2, 3 & 6 14 juli 

R10 Inkoop Manager Inkoop Aannemerij 1, 3, 6 & 8 15 juli 

R11 
Teammanager 
Informatiemanagement 

Informatietechn
ologie 

Informatie 
Management 

1, 4, 6 & 8 17 juli 

R12 
Informatiemanager Informatietechn

ologie 
Informatie 
Management 

1, 4, 6 & 8 17 juli 

R13 
Manager Sales Klant & Markt Sales 1, 4, 5 & 7 24 

aug. 

R14 
Servicemanager Uitvoering Service & 

Planning 
1, 3, 6 & 8 15 juli 

R15 

Uitvoerder Uitvoering Team 
Coördinatie 
I&S 

1, 2, 5, 6 & 
7 

22 juli 

R16 
Monteur Uitvoering Service West 1, 2, 5, 6 & 

7 
22 juli 

R17 
Monteur Uitvoering Service West 1, 2, 5, 6 & 

7 
22 juli 

R18 
Monteur Uitvoering Service West 1, 2, 5, 6 & 

7 
22 juli 

R19 
Regiomanager Oost en Noord Uitvoering Regio Oost en 

Noord 
1, 2, 4, 6 & 
8 

21 juli 

Tabel 12. Overzicht respondenten interviews 

Aan het einde van ieder interview is de respondent gevraagd of er sprake is van belangrijke 

onderwerpen met betrekking tot de mate van procesoriëntatie binnen de keten die nog niet besproken 

zijn. Op deze manier is rekening gehouden met eventuele nieuwe of niet besproken maar wel relevante 

factoren. Elke factor is in minimaal vier interviews besproken. Factoren welke volgens het conceptueel 

model naar verwachting zwak scoren zijn in minimaal acht interviews besproken. Zo is de factor 

Leiderschap, waarvan verwacht wordt zwak te scoren, in meer dan tien interviews besproken.  

4.5.3 Documentanalyse 
Naast interviews wordt een beroep gedaan op beschikbare documentatie als databron. Belangrijke 

documenten hierbij zijn het jaarplan van Alliander en het ‘Koers & Kalender’ document. Belangrijke 

elementen uit deze documenten worden eveneens gecodeerd, waarbij ook hier de kritieke 

succesfactoren leidend zijn. De documentanalyse is in de maanden juni, juli en augustus van 2015 

uitgevoerd. 

De gebruikte documenten zijn: 

 Alliander jaarverslag 2014 (Alliander openbaar) 

 Alliander jaarplan 2015 (Alliander openbaar) 

 Keten KPI’s operatie 2015 (Alliander intern) 
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 Koers en Kalander Liander 2015 (Alliander openbaar) 

 Presentatie Koers Liander Doorvertaling GV R&N 

 Presentatie Voorjaarsgesprekken Liander (Alliander intern) 

 Visietekst Alliander 2015 (Alliander intern) 

 Analyse cijfers gereguleerde energiemarkt 2000 – 2013 (Autoriteit Consument en Markt) 

Deze documenten zijn gebruikt om te achterhalen in welke mate de bestaansredenen en de unieke 

kracht van de organisatie gedefinieerd zijn (Leiderschap), of de organisatievisie en strategie schriftelijk 

is vastgelegd en zijn uitgewerkt in beleid, plannen en budgetten (Strategische afstemming & beleid), 

en in welke mate prestatieresultaten gebruikt worden op nieuwe (verbeter)doelen te vormen 

(Prestatiemeting). 

4.5.4 Onofficiële dataverzameling 
Als voorbereiding op dit onderzoek is meegelopen met de audit-training voor keten-auditoren, 

meegelopen met een teammanager bij de afdeling operatie en een rondleiding gevolgd bij het 

Bedrijfsvoering Centrum. Daarnaast is het hele onderzoekstraject vanuit een werkplek binnen 

Alliander voorbereid en uitgevoerd, waardoor een goed beeld van de organisatie ontstaan is. Alle 

informatie uit deze bronnen is secundair gebruikt voor een beter begrip van de situatie, en is niet 

meegenomen in de uiteindelijke data-analyse ter toetsing van het conceptueel model en 

beantwoording van de onderzoeksvraag. 

4.5.5 Membercheck 
Na de analyse van de data uit interviews en documenten zijn de voorlopige bevindingen middels een 

membercheck gepresenteerd aan een negentiental geïnteresseerden binnen de organisatie, 

waaronder enkele interviewrespondenten. Op deze manier zijn de voorlopige resultaten gevalideerd. 

Aanwezigen is gevraagd of zij zich in de voorlopige bevindingen kunnen vinden, en zijn tevens in de 

gelegenheid gesteld te reageren op de deze bevindingen. Belangrijke toevoegingen en nuances die 

daaruit zijn voortgekomen, zijn bij de resultaten in hoofdstuk vijf verwerkt. De negentien respondenten 

van de membercheck waren afkomstig uit acht verschillende afdelingen en drie verschillende 

bedrijfsonderdelen, te weten Governance, Risk & Compliance, Netcare en Inkoop. Verreweg de meeste 

respondenten waren afkomstig van het bedrijfsonderdeel Governance, Risk & Compliance. Dit is 

verklaarbaar omdat dit onderzoeksonderwerp dicht bij de activiteiten van dit bedrijfsonderdeel ligt, 

en dit onderzoek vanuit dit bedrijfsonderdeel geïnitieerd is. 

4.6 Validiteit en betrouwbaarheid 
Om de validiteit te borgen is het belangrijk zeker te stellen dat de empirische analyse aansluit bij de 

gestelde onderzoeksvragen, en dat wordt gemeten aansluit bij wat men wilt meten en weten. Tevens 

zijn betrouwbare metingen belangrijk om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarom wordt hier 

ingegaan op de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek. 

Interne validiteit heeft betrekking op de vraag of verkregen data geschikt is om de gestelde vragen te 

beantwoorden. Hiertoe is in de operationalisatie van dit onderzoek een zorgvuldige keuze gemaakt 

voor bestaande, binnen de markt gerenommeerde managementmodellen voor het opstellen van het 

conceptueel model. Met behulp van uit deze modellen afgeleide indicatoren worden middels 

datatriangulatie zowel de afhankelijke als onafhankelijke variabelen gemeten. De datatriangulatie 

omvat zoals in de methode van dataverzameling genoemd halfgestructureerde interviews, 
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documentanalyse, het gebruik van een enquête en het toepassen van een membercheck. Bovendien 

is door een bewuste selectie van interviewrespondenten uit zowel de keten als uit stafafdelingen en 

het gebruik van zowel interne als openbare documenten een brede en gedegen selectie van 

databronnen samengesteld om een valide antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen formuleren. 

Tevens zijn voorlopige bevindingen middels een membercheck bovendien ter validatie en aanvulling 

aan negentien medewerkers voorgelegd.   

De externe validiteit betreft de generaliseerbaarheid van de bevindingen uit dit onderzoek. Het relatief 

lage aantal respondenten en een beperkte documentanalyse vormen aanzienlijke beperkingen voor 

de generaliseerbaarheid van de uitspraken van dit kwalitatieve onderzoek. Een kwalitatief onderzoek 

in één keten van de organisatie geeft slechts een zeer beperkte weerspiegeling van de te onderzoeken 

situatie in de gehele organisatie, en een nog beperktere weerspiegeling van de hele sector 

‘overheidsdeelnemingen’. De onderzochte situatie binnen Netwerkbedrijf Alliander is in haar doelen 

immers anders dan een overheidsdeelneming als Holland Casino (“gastvrije uitgaansgelegenheden 

met een gevarieerd spel en horeca aanbod” (Holland Casino, 2015)) of de N.V. Bank Nederlandse 

Gemeenten (“Gespecialiseerde bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk 

belang” (BNG Bank, 2015)). Hierdoor rijst de vraag in hoeverre de conclusies en bevindingen in dit 

onderzoek naar andere overheidsdeelnemingen te generaliseren zijn. De gekozen 

managementmodellen zijn echter generiek en worden zoals in het theoretisch kader beschreven reeds 

veelvuldig toegepast bij overheidsdeelnemingen. Door de zorgvuldige selectie van respondenten en 

documenten is dit onderzoek in ieder geval generaliseerbaar en relevant voor de keten Reconstructie 

& Netten, en is gepoogd de bevindingen voor heel Alliander, dus ook voor de andere zeven ketens, 

generaliseerbaar en relevant te maken. Ook zijn de bevindingen naar alle waarschijnlijkheid 

generaliseerbaar naar andere netbeheerders in Nederland. De diversiteit onder 

overheidsdeelnemingen is echter zo groot dat een kwalitatief onderzoek welke representatief is voor 

de gehele groep, in ieder geval binnen de gestelde tijd van dit onderzoek, niet realistisch is.  

Door de relatief kleine steekproef van negentien geïnterviewde medewerkers en zeven geraadpleegde 

documenten bestaat een relatief grote kans dat bevindingen worden vertekend door toevalligheden, 

onjuistheden in de data, of door invloed van de onderzoeker. Om een vertekening door toevalligheden 

of fouten te voorkomen is een zorgvuldige selectie van de juiste personen en documenten belangrijk. 

Voor dit onderzoek is bewust gekozen om respondenten uit verschillende afdelingen en van 

uiteenlopend hiërarchisch niveau uit het bedrijf te interviewen. Ook worden de respondenten tijdens 

het interviewen op hun gemak gesteld door aan te bieden de verkregen informatie anoniem te 

verwerken en de interviews op een open en informele manier plaats te laten hebben. Op deze manier 

wordt de kans op sociaal-wenselijke antwoorden, en zo vertekenende data, verkleind. Tevens is de 

onderzoeker zich tijdens de interviews zich ervan bewust dat hij in zijn vragen of reacties niet sturend 

of suggererend is. Daartoe wordt voor alle interviews uitgegaan van dezelfde vooraf geformuleerde 

vragen uit de interviewguide. Toch heeft de onderzoeker onvermijdelijk een invloed op het onderzoek 

vanwege de keuze voor modellen, respondenten en documenten. Daarom worden, om de 

betrouwbaarheid van het onderzoek te borgen, de gemaakte keuzes bij het selecteren van modellen, 

de keuze voor respondenten en documenten inzichtelijk gemaakt, en is data zorgvuldig vastgelegd in 

interviewtranscripten welke op aanvraag inzichtelijk zijn. Deze controleerbaarheid van de 

dataverzameling verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek (Bleijenbergh, 2013). 
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5 Resultaten 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de in de empirie vergaarde informatie geanalyseerd. Hiertoe wordt allereerst 

in paragraaf 5.2 de mate van procesoriëntatie binnen de onderzochte keten gepresenteerd door de 

uitkomsten uit de Quickscan te analyseren. Hiermee wordt de vierde deelvraag, ‘In welke mate is er 

sprake van procesoriëntatie bij Alliander?’, beantwoord. Vervolgens worden in paragraaf 5.3 de 

onafhankelijke variabelen per factor geanalyseerd, om zo tot een aan iedere kritieke succesfactor een 

score toe te kennen. De gebruikte schaalverdeling voor zowel de afhankelijke als onafhankelijke 

variabelen is de eerdergenoemde Comatech vijfpuntenschaal. Op deze manier wordt een antwoord 

op de vijfde deelvraag, ‘In welke mate doen de kritieke factoren die de mate van procesoriëntatie 

verklaren zich voor bij Alliander?’, beantwoord. In paragraaf 5.4 wordt tenslotte de relatie tussen de 

kritieke factoren en de mate van procesoriëntatie in kaart gebracht. Hiermee wordt een antwoord 

geformuleerd op de zesde en laatste deelvraag, te weten ‘Welk verband bestaat er tussen de mate van 

procesoriëntatie en deze factoren bij Alliander?’. 

Omdat de termen uit de Comatech vijfpuntenschaal in dit hoofdstuk regelmatig gebruikt worden bij 

de beoordeling van de factoren wordt de schaalverdeling hier voor de leesbaarheid van dit hoofdstuk 

herhaalt:  

0. De factor is niet van toepassing. 

1. De factor is weinig ontwikkeld, of wordt occasioneel toegepast. 

2. De factor is gedeeltelijk ontwikkeld, of wordt op enkele plaatsen toegepast. 

3. De factor staat voor een goed ontwikkelde benadering, goed gekend en goede resultaten, 

wordt veel toegepast 

4. De factor staat voor een sterk ontwikkelde benadering, goed gekend door iedereen en geeft 

zeer goede resultaten, wordt op de meeste plaatsen toegepast. 

5. De gebruikte methodes en de benaderingen behorende bij deze factor worden door anderen 

als benchmark erkend, behalen uitstekende resultaten, de resultaten zullen ook in de 

toekomst goed blijven, en wordt overal toegepast. 

5.2  Mate van procesoriëntatie bij Alliander 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag in welke mate er sprake van procesoriëntatie 

bij Alliander is. De resultaten van de twintig afzonderlijke stellingen uit de Comatech Quickscan zijn in 

tabel 14 weergegeven. Naast de gemiddelde score is ook de laagste en hoogste door de respondenten 

toegekende scores weergegeven. Dit is een indicatie of de respondenten onderling een vergelijkbare, 

of juist een erg afwijkende mening of visie op de vraag hebben. 

Item Laagste 
score 

Hoogste 
score 

Gemiddelde 
score 

1. Managementvaardigheden van alle directie- en kaderleden 
worden systematisch gemeten, geëvalueerd, ontwikkeld en 
opgevolgd. 

1 3 2.3 

2. Directie- en kaderleden nemen zelf systematisch actief deel 
aan verbetergroepen. 

2 3 2.3 

3. Personeelsleden zijn goed op de hoogte van de visie, missie 
en strategie van de organisatie. Directie- en kaderleden gaan 

2 2 2.0 
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systematisch na of hun medewerkers hun doelstellingen 
kennen, in de praktijk brengen en kunnen de medewerkers 
uitleggen wat het verband is met de hoger gelegen 
doelstellingen. 

4. Individuele en teamdoelstellingen worden regelmatig en 
systematisch opgevolgd met behulp van boordtabellen, 
grafieken, etc. 

2 4 3.0 

5. Resultaten worden op een systematische manier 
geëvalueerd en daar worden lessen uitgetrokken. het ‘brandjes 
blussen’ behoort definitief tot het verleden. 

2 3 2.4 

6. Directie- en kaderleden zijn betrokken bij het inschatten van 
de behoeften en verwachtingen van de klanten, 
personeelsleden, samenleving en aandeelhouders. 

2 3 2.3 

7. Er bestaat een duidelijke relatie tussen de sleutelprocessen, 
kritische succesfactoren, sleutelindicatoren, objectieven 
enerzijds en de bekomen resultaten anderzijds. 

2 3 2.5 

8. Het personeelsbeleid is afgestemd op het beleid en de 
strategie van de organisatie. 

1 3 2.4 

9. De competenties van de medewerkers worden systematisch 
in kaart gebracht en wordt op een planmatige en systematische 
manier aan een ontwikkeling van deze competenties gewerkt. 

1 3 2.2 

10. Het op een geplande, regelmatige en systematische manier 
meten van de perceptie van de klanten. Deze informatie wordt 
gebruikt om nieuwe concrete doelstellingen af te spreken. 

2 2 2 

11. Het op een geplande, regelmatige en systematische manier 
meten van de perceptie van onze medewerkers. Deze 
informatie gebruiken om nieuwe concrete doelstellingen af te 
spreken. 

2 3 2.4 

12. Medewerkers zijn betrokken bij verbetergroepen die de 
‘problem solving’ methode systematisch toepassen. 

2 3 2.4 

13. Medewerkers ervaren dat de interne communicatie zeer 
vlot verloopt. De fenomenen als geruchtenmolen, weerstand 
tegen verandering, scepticisme, afwachtende houding, enz. 
behoren tot het verleden. 

1 3 2.0 

14. Het beloningssysteem houdt rekening met elementen zoals 
lange-termijn resultaten, parameters die de aandeelhouders 
interesseren, indicatoren met betrekking tot tevredenheid van 
klanten en motivatie van medewerkers. 

1 2 1.8 

15. Cost management wordt toegepast in plaats van cost 
cutting. 

1 3 1.8 

16. Sleutelprocessen (processen die leiden tot 
sleutelresultaten) zijn gedocumenteerd, verlopen beheerst, 
bezitten een eigenaar en worden door de proceseigenaar 
(directielid) regelmatig geaudit. 

1 3 2.2 

17. Medewerkers maken actief gebruik van prestatie-
indicatoren met betrekking tot klantentevredenheid, 
medewerkerstevredenheid, aandeelhouderstevredenheid en 
samenlevingstevredenheid. 

1 2 1.8 

18. De activiteiten “meten, leren en innoveren” behoren tot 
het dagelijkse leven en de bedrijfscultuur. 

1 2 1.4 
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19. Alle bekomen resultaten worden systematisch vergeleken 
met eigen doelstellingen en benchmarks. 

1 2 1.8 

20. Bekomen resultaten kunnen op alle domeinen en in alle 
afdelingen als zeer goed beschouwd worden. 

2 2 2.0 

Tabel 13. Mate van procesoriëntatie bij Alliander 

Opvallend is dat slechts één van de stellingen gemiddeld met een score van 3, ofwel ‘goed’ is 

beoordeeld en geen van de factoren met ’sterk’ (4) of ‘uitstekend’ (5) zijn beoordeeld. Voor een 

ketengeoriënteerde fase moeten de bovenstaande stellingen gemiddeld met ‘goed’ of zelfs ‘sterk’ 

beantwoord worden. 

De uitkomst van de Quickscan, de gemiddelde score over alle twintig items, is met 2.1 vrij laag en wijst 

erop de Alliander zich in de proces-georiënteerde fase bevindt. De gemiddelde scores van de 

afzonderlijke respondenten sluit goed aan bij deze uitkomst, hetgeen duidelijk naar voren komt uit 

tabel 15. Deze lage afwijking van het gemiddelde toont aan dat de verschillende respondenten een 

vergelijkbare kijk op de onderzochte organisatie hebben, hetgeen positief is voor de validiteit van dit 

onderzoek. 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Gemiddeld 

2,3 2,1 1,9 1,9 2,3 2,1 
Tabel 14. Mate van procesoriëntatie bij Alliander per respondent 

Dit beeld is door de membercheck bevestigd. Hoewel enkele respondenten uit de membercheck 

aangeven dat er weldegelijk projecten en enkele processen ingericht zijn die aansluiten bij de 

kenmerken van hogere volwassenheidsfasen, is bevestigd dat de algemene werkwijzen en processen 

zich laten omschrijven volgens de kenmerken van de proces-georiënteerde fase.  

Door inzichtelijk te maken in welke mate de kritieke succesfactoren bij Alliander voorkomen ontstaat 

een beeld door welke factoren deze geconstateerde lage mate van procesoriëntatie bepaald wordt.  

5.3 Kritieke succesdimensies en factoren bij Alliander 
Geconstateerd is dat de afhankelijke variabele, de mate van procesoriëntatie bij de keten 

Reconstructie & Netten binnen Alliander, laag is. In deze paragraaf wordt gekeken hoe de 

onafhankelijke variabelen scoren, om zo antwoord te geven op de vraag in welke mate de kritieke 

factoren die de mate van procesoriëntatie verklaren zich bij Alliander voordoen. In deze paragraaf 

worden kritieke succesfactoren wederom als ‘kritieke succesdimensies’ besproken waarbinnen de 

operationele items de ‘kritieke factoren’ genoemd worden. 

De acht veronderstelde kritieke succesdimensies worden in deze paragraaf per factor besproken en 

beoordeeld op basis van de besproken Comatech vijfpuntenschaal. Op basis van de gemiddelde score 

over de factoren binnen de dimensie wordt een beoordeling aan de gehele dimensie toegekend. 

5.3.1 Leiderschap 
Voor de dimensie Leiderschap is het belangrijk dat de bestaansredenen en unieke kracht goed 

gedefinieerd zijn, en dat er in dialoog met stakeholders een visie en strategie gevormd is. Managers 

hebben hier een belangrijke rol met betrekking tot betrokkenheid, afstemming en afstemming binnen 

het topmanagement. De dimensie Leiderschap bestaat in totaal uit zes factoren. 

Factor 1.1: Het definiëren van de bestaansredenen en de unieke kracht van de organisatie. 
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Het bestaansrecht van organisatie is in de documenten ‘Koers en Kalender’ en in het bijhorende 

document ‘Presentatie voorjaarsgesprekken Liander 2015’ expliciet in de vorm van een missie en de 

streefwaarden ‘Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid en Bereikbaarheid’ genoemd en uitgewerkt. Ook de 

unieke kracht is in de vorm van de drie kernwaarden ‘Sensitief, Samen en Slim’ in dezelfde documenten 

gedefinieerd (Liander, 2015e; Liander, 2015b). De bestaansredenen en unieke kracht van de 

organisatie zijn expliciet en daarom sterk gedefinieerd.  

Factor 1.2: Er is een visie op de toekomstige ontwikkelingen in dialoog met de stakeholders gevormd. 

Onder de naam ‘Koers en Kalender’ (Liander, 2015b) is in mei dit jaar een visie en strategiedocument 

op de toekomstige ontwikkelingen gepubliceerd. Dit document behandelt onderwerpen als het 

bestaansrecht, toekomstbeeld, trends, strategische kaders en ambities, en de initiatieven waarmee 

deze ambities gerealiseerd dienen te worden. Dit document is tot stand gekomen in dialoog met 

betrokken stakeholders, hetgeen onder de dimensie ‘Strategische afstemming & beleid’ uitgebreid 

beschreven wordt. Dit blijkt onder andere uit meerdere interviews (R4, R5, R6, R7, R19), maar komt 

het beste naar voren uit het visiedocument ‘Koers en Kalender’ zelf (Liander, 2015b) waarin de visie 

en strategie voor Alliander expliciet beschreven is en onderbouwd wordt. Voorafgaand aan de 

lancering van dit ‘Koers en Kalender’ document waren er binnen Alliander wel verschillende 

beleidsplannen en jaarplannen zoals ‘Visie op Operatie’, maar ontbrak het aan een eenduidige 

organisatiebrede visie (R5, R7).  Omdat er op dit moment een duidelijk geformuleerde visie op de 

toekomstige ontwikkelingen aanwezig is, die bovendien in dialoog met stakeholders gevormd is, is 

deze factor sterk ontwikkeld. 

Factor 1.3: Leidinggevenden stemmen de interne organisatie op deze visie af. 

Leidinggevenden zijn veelal nog volop bezig met het afstemmen van de organisatie op het visie en 

strategiedocument. Als reden wordt bijvoorbeeld aangedragen dat het visiedocument pas recentelijk 

gepubliceerd is, en dat veel beleidsplannen en beleidsdocumenten voor de losse afdelingen al 

gevormd zijn voor het bekendmaken van de organisatiebrede visie (R3, R6, R10). Een belangrijk 

obstakel in deze afstemming blijkt de aanwezigheid van prestatiedoelstellingen voor de losse 

bedrijfsonderdelen, hetgeen onder 'Strategische afstemming & beleid' nader zal worden toegelicht. 

Directeuren ‘preken voornamelijk voor de eigen parochie’ en ‘creëren hun eigen koninkrijkjes’, 

hetgeen goede afstemming vaak extra lastig maakt (R7, R16). Er is nog veel ruimte om de organisatie 

beter op de visie af te stemmen. Zo dient volgens meerdere respondenten de organisatiebrede visie 

nog verder doorvertaald en geconcretiseerd te worden naar de betekenis per afdeling. Vervolgens zal 

de visie doorleefd moeten worden zodat de visie een onderdeel wordt van de motivatie van de 

medewerkers binnen de organisatie (R2, R4, R6, R7). Op dit moment hebben leidinggevenden de 

interne organisatie slechts gedeeltelijk en op enkele plaatsten op de visie afgestemd.  

Factor 1.4: Managers zijn betrokken bij de organisatie. 

Betrokkenheid is in het methodologisch kader geoperationaliseerd als ‘zich identificeren met 

Alliander’, en ‘een extra inspanning leveren in het belang van Alliander’. Veel leidinggevende 

respondenten die aangeven bekend te zijn met het visie en strategiedocument geven aan zich met 

deze visie en strategie te kunnen identificeren (R4, R6, R12, R19). Dit blijkt onder andere uit de 

opmerking dat ‘de Koers en Kalender met enthousiasme en applaus ontvangen is’ (R6). De 

ketendirecteur geeft bovendien expliciet aan dat hij het niet kan maken de koers niet goed te kennen, 

en het ook belangrijk te vinden achter de koers te staan. Hij ziet dit als zijn verantwoordelijkheid (R6). 

Ook komt duidelijk naar voren dat managers zich graag in het belang van de organisatie inspannen (R2, 

R11).  Geconcludeerd kan worden dat topmanagers veel betrokken zijn met de organisatie.  

Factor 1.5: Leiderschap is niet alleen een zaak voor de top, maar betreft alle leidinggevende niveaus. 
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Het initiatief nemen tot, en het realiseren van veranderingen blijkt een zwakke schakel. Meerdere 

respondenten geven aan dat er naar hun beeld sprake is van een ‘brandweermentaliteit’. Bij elke 

calamiteit wordt veel initiatief genomen en alle ruimte gegeven om te werken aan oplossingen en 

verbeteringen. Door deze ad-hoc-oplossingen op laag niveau lijken structurele oplossingen niet altijd 

de aandacht te krijgen die nodig is om de achterliggende oorzaken aan te pakken (R1, R5, R7, R11, 

R13). Andere respondenten geven juist aan dat er geen initiatief voor verandering en leiderschap 

genomen wordt (R8, R9, R12). Het niet nemen van initiatief kan goed geïllustreerd worden door de 

volgende quote: “Op het moment dat je om een besluit vraagt dan loopt iedereen weg, niemand durft 

de verantwoordelijkheid te nemen. Neem ik een besluit, dan zie je iedereen uit alle hoeken en gaten 

tevoorschijn komen om mijn besluit ter discussie te stellen” (R14). Bovendien blijken besluiten vaak 

‘niet in beton gegoten’ (R5, R13). “Wij kunnen echt met een grote groep wat besluiten, bij de 

implementatie gaat vervolgens iedereen zijn eigen gang” (R13). Leidinggevenden buiten de top van de 

organisatie zijn zich slechts occasioneel bewust van hun leiderschapsrol door weinig initiatief te nemen 

en veranderingen te realiseren.  

Factor 1.6: (Mogelijke) procesverbeteringen worden binnen het topmanagement besproken. 

Veel respondenten geven aan dat procesverbeteringen nu beter binnen het topmanagement worden 

besproken dan voorheen, waarbij een situatie geschetst wordt dat problemen van de werkvloer tot 

enkele jaren terug het hogere management niet haalden en het hoger management onderling 

mogelijke procesverbeteringen niet structureel besprak (R3, R5, R6, R7, R8, R9, R13). De organisatie 

lijkt de laatste jaren een grote stap gemaakt te hebben wanneer het gaat om het bespreken van 

procesverbeteringen in het (top)management. Er is onder andere sprake van een ‘Managementteam 

Operatie’, ‘Landelijk Ketenoverleg’ en ‘Lokaal Ketenoverleg’, waarbij deze twee laatste overleggroepen 

bovendien nog onderscheid kennen in ‘operationeel overleg’ en ‘verbeteroverleg’. Bij deze 

bijeenkomsten worden problemen en (mogelijke) procesverbetering tussen afdelingshoofden en 

directeuren besproken. Al deze overleggroepen komen op periodieke basis bij elkaar en bespreken 

(mogelijke) procesverbeteringen met elkaar. Belangrijke toevoeging hierbij is dat bedrijfsonderdelen 

die binnen de onderzochte keten betrokken zijn, geen gelijke vertegenwoordiging binnen de keten-

overleggen blijken te hebben. Hierdoor bestaat het risico dat mogelijke procesverbeteringen in 

bepaalde bedrijfsonderdelen meer aandacht krijgen en beter besproken worden dan mogelijke 

procesverbeteringen in andere bedrijfsonderdelen (R8). Managers geven aan dat (mogelijke) 

procesverbeteringen tegenwoordig binnen het topmanagement op veel situaties worden besproken, 

maar dat feedback van onderaf nog te vaak het hoger management niet haalt om te kunnen spreken 

een sterk ontwikkelde factor waarbij (mogelijke) procesverbeteringen op de meeste gelegenheden 

worden besproken.  

Factor Score 

1.1 De bestaansredenen en unieke kracht van de organisatie zijn expliciet en daarom sterk 
gedefinieerd. 

4 

1.2 Omdat er op dit moment een duidelijk geformuleerde visie op de toekomstige 
ontwikkelingen aanwezig is, die bovendien in dialoog met stakeholders gevormd is, is deze 
factor sterk ontwikkeld. 

4 

1.3 Op dit moment hebben leidinggevenden de interne organisatie slechts gedeeltelijk en 

op enkele plaatsten op de visie afgestemd.  

2 

1.4 Geconcludeerd kan worden dat topmanagers veel betrokken zijn met de organisatie.  

 

3 

1.5 Leidinggevenden buiten de top van de organisatie zijn zich slechts occasioneel bewust 
van hun leiderschapsrol door weinig initiatief te nemen en veranderingen te realiseren. 

1 
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1.6 Managers geven aan dat (mogelijke) procesverbeteringen tegenwoordig binnen het 
topmanagement op veel situaties worden besproken, maar dat feedback van onderaf nog 
te vaak het hoger management niet haalt om te kunnen spreken een sterk ontwikkelde 
factor waarbij (mogelijke) procesverbeteringen op de meeste gelegenheden worden 
besproken. 

3 

Gemiddelde score dimensie ‘Leiderschap’ 3.0 
Tabel 15. Dimensie één. Mate van leiderschap bij Alliander 

5.3.2 Strategische afstemming & beleid 
Binnen de dimensie ‘Strategische afstemming & beleid’ staat de manier waarop de organisatie haar 

missie en visie vertaalt naar de te behalen resultaten voor alle belanghebbenden centraal. Sluiten de 

gestelde doelen op elkaar aan? En worden deze gecommuniceerd? Ervaren medewerkers ook een 

zekere afstemming tussen de bedrijfsonderdelen? Deze dimensie bestaat uit vijf factoren. Deze vijf 

factoren worden op dezelfde wijze als onder ‘Leiderschap’ individueel besproken en beoordeeld, 

waarna een gemiddelde beoordeling over de hele dimensie gegeven kan worden. 

Factor 2.1: Doelen van de bedrijfsprocessen sluiten aan op de doelen van de organisatie. 

De doelen van de bedrijfsketens zijn afgeleid van de doelen van de organisatie, en sluiten dan ook goed 

op elkaar aan (Liander, 2015d, R4, R6, R19). De geformuleerde doelen zijn volgens meerdere 

respondent echter ‘hoog over’, ‘algemeen’ en ‘niet concreet’ (R7, R9, R11, R14). Een belangrijk 

knelpunt is dan ook niet het afstemmen van de bedrijfsketens op de doelen van de organisatie, maar 

het aansluiten van de doelen van de bedrijfsonderdelen op de doelen van de bedrijfsketens 

waarbinnen deze bedrijfsonderdelen zich bevinden. Bedrijfsonderdelen worden sinds jaar en dag 

beoordeeld op prestatiedoelstellingen (KPI’s) voor enkel het eigen bedrijfsonderdeel. Kostenbesparing 

en personeelsreductie zijn meerdere malen genoemd als voorbeeld van deze KPI’s, waardoor 

bedrijfsonderdeelmanagers minimaal bereid zijn extra te investeren in financiële middelen of tijd om 

bedrijfsonderdeel overstijgende verbeteringen te realiseren. Omdat bedrijfsonderdelen en managers 

afgerekend worden op bedrijfsonderdeel-KPI’s, blijken deze doelstellingen duidelijk dominant over 

ketendoelen. Het management van de organisatie erkent dit probleem (R6, R7) en werkt daarom aan 

het  realiseren van ‘keten KPI’s’ (Liander, 2015a), ofwel prestatiedoelstellingen op ketenniveau. Op dit 

moment sluiten de doelen van bedrijfsprocessen dus slechts occasioneel aan op de doelen van de 

organisatie.  

Factor 2.2: De organisatiestrategie is geconcretiseerd in beleid, plannen en budgetten. 

De organisatiestrategie is vastgelegd in het document ‘Koers en Kalender’ (Liander, 2015b) en wordt 

toegelicht in de documenten ‘Koers Liander voorjaarsgesprekken’ (Liander, 2015e) en ‘Koers Liander’ 

(Liander, 2015c). In deze documenten wordt een duidelijk visiebeeld geschetst, en in duidelijke taal 

omschreven waarom deze doelen gekozen zijn. Tevens wordt een aantal projecten genoemd dat bij 

moet dragen aan het realiseren van deze doelen. Het ontbreekt in het document echter aan een 

vertaalslag naar duidelijk beleid, plannen en budgetten. Het management van de onderzochte keten 

heeft daarom onlangs onder de naam ‘Koers Liander – doorvertaling GV R&N’ (Liander, 2015d) een 

eerste vertaalslag gepresenteerd over wat deze organisatiestrategie concreet voor deze keten 

betekent (R6). Echter wordt er in dit stuk nog steeds geschreven in niet concrete doelstellingen als 

‘Storingen sneller oplossen’ en ‘Gerichter investeren door inzicht in de netten’. Verschillende 

managers onderkennen dit probleem, en onderstrepen het belang van een duidelijke doorvertaling 

van de organisatiestrategie en doelen naar duidelijke operationele regels (R5, R7, R9, R13). De 
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vastgelegde organisatiestrategie is momenteel gedeeltelijk geconcretiseerd in beleid, plannen en 

budgetten. Slechts op enkele plaatsen is een concrete doorvertaling gemaakt.  

Factor 2.3: Aan de organisatiestrategie ligt een interne en externe oriëntatie ten grondslag. 

Intern zijn er de afgelopen jaren een aantal afzonderlijke projecten uitgevoerd zoals ‘Visie op Operatie’, 

waarin gekeken is wat binnen het operationele proces verbeterd kan worden, en ‘Tune In’, waarbij 

medewerkers en externe stakeholders hun mening konden geven over mogelijke procesverbeteringen 

(R4, R6). Deze programma’s hebben als interne analyse gediend om de organisatievisie af te stemmen 

op de sterke en zwakke punten van Alliander. Uiteindelijk is het echter het werk geweest van een 

selecte groep personen, waaronder Raad van Bestuur en de strategiegroep, die uit deze informatie 

een prioritering en keuze van thema’s gemaakt hebben bij het vormen van het strategiedocument 

Koers en Kalender. Ondanks bovengenoemde projecten geven respondenten uit de lagere 

hiërarchische gebieden van de organisatie unaniem aan niet betrokken of gehoord te zijn bij een 

interne oriëntatie en voelen zich soms niet gehoord of ‘het afvalputje’ binnen de organisatie (R15, R16, 

R18). 

Tevens is bij het vormen van de organisatiestrategie rekening gehouden met externe stakeholders. Zo 

zijn de Autoriteit Consument & Markt (ACM), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), politiek, gemeenten 

en provincies in de rol van aandeelhouders, belangenverenigingen, klantgroepen van consumenten en 

grote klanten, en werkgevers- en werknemersverenigingen gehoord en is met hun wensen en eisen 

rekening gehouden bij het vaststellen van de organisatiestrategie (R5, R6, R7, R12, R13). Opvallend is 

dat daarbij niet naar voren komt of de wensen en belangen van de grootste klantgroep, de burger als 

consument van energie, expliciet is meegenomen in deze analyse. Respondent 14 merkt hierover op 

dat de burger, in zijn ogen de belangrijkste stakeholder, maar zelden bij processen wordt betrokken of 

centraal staat. Daarentegen geeft respondent 7 aan dat veel van bovengenoemde stakeholders als 

toezichthouders en politiek juist de taak het belang van de burgers te borgen, en dat de belangen van 

de burger zo impliciet geborgd zijn. Meerdere respondenten geven tevens aan dat het niet enkel 

belangrijk is te luisteren naar interne en externe stakeholders, maar dat het al dan niet belangrijker is 

na te gaan wat de verwachte marktontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen zullen zijn, en 

daar de organisatiestrategie op in te richten (R11, R13). Door respondenten worden te veel 

kanttekeningen geplaatst om hier te kunnen spreken van een sterk ontwikkelde factor waarbij ten 

grondslag aan de organisatiestrategie op de meeste plaatsen een interne en externe oriëntatie ten 

grondslag ligt. Echter blijkt er wel op veel plaatsen een interne en externe oriëntatie aan de 

organisatiestrategie ten grondslag te liggen. 

Factor 2.4: De organisatiestrategie en procesveranderingen worden binnen en buiten de organisatie 

gecommuniceerd. 

Met betrekking tot externe stakeholders zijn met aannemers via het ‘Aannemerij Platform’ speciale 

sessies gehouden om het strategiedocument, Koers en Kalender, met deze belangrijke stakeholders te 

delen en bespreken (R5, R7). Tevens is dit strategiedocument voorgelegd aan de Autoriteit Consument 

& Markt, en middels aandeelhoudersvergaderingen besproken met provincies en gemeenten (R6). 

Bovendien is structureel en regelmatig contact met aannemers, klanten en toezichthouders via diverse 

afdelingen waarbij de organisatiestrategie aan externe stakeholders kenbaar wordt gemaakt (R10). 

Intern zijn, en worden, stappen gezet om de nog geen half jaar oude organisatiestrategie kenbaar te 

maken aan de medewerkers. De ketensponsor erkent het belang dat iedereen op de hoogte is van de 
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organisatiestrategie. “Omdat mensen echt moeten weten waar je als bedrijf voor gaat. En waarom we 

keuzes maken” (R6). Dit is een proces waarbij de informatie van de hiërarchische top van het bedrijf 

naar beneden moet cascaderen. Momenteel zijn met name binnen het hogere management veel 

mensen op de hoogte van de inhoud van de organisatiestrategie en visie, maar lijkt de inhoud nog 

maar zeer beperkt doorgedrongen tot de gewone monteur of het kantoorpersoneel, laat staan door 

hen doorleeft (R1, R2, R4, R5, R8, R10, R15, R16, R17, R18). Als verklaring worden meerdere 

argumenten gegeven. Door de waan van de dag houdt het organisatiestrategie-document mensen niet 

echt bezig, en zal de strategie vaak herhaald moeten worden voordat medewerkers haar echt gaan 

onthouden (R1, R3). Daarnaast is het belangrijk dat er een vertaalslag wordt gemaakt van de abstracte 

visie naar praktische doelstellingen (R3, R5, R6, R13, R15), is het bedrijf met 7.100 medewerkers erg 

groot en heeft het cascaderen van de organisatiestrategie tijd nodig (R1, R6), en speelt leiderschap, 

toegankelijke communicatie en het benadrukken van de noodzaak tot veranderen een sleutelrol om 

de boodschap van het management op de medewerkers over te brengen (R7, R8, R9, R15). De ‘Keek 

op de week’, een wekelijkse bijeenkomst binnen de verschillende afdelingen per afdeling en team, 

wordt genoemd als goed moment om de organisatiestrategie meerdere malen bij de medewerkers 

onder de aandacht te laten komen (R1, R6, R15). Het gebruik van Intranet, een interne webpagina om 

informatie te delen, blijkt een minder goed medium. Van de 7.100 medewerkers heeft namelijk nog 

geen tien procent zich ingeschreven op de informatiepagina over de Koers en Kalender, hetgeen 

vereist is om het strategiedocument digitaal in te kunnen zien en de achtergrond te leren kennen 

(Alliander, 2015b; R5). Wel is een discrepantie waarneembaar tussen respondenten die van mening 

zijn dat het doorvertalen een rol van het management is (R6, R19), of dat de medewerkers juist 

gevraagd moet worden hoe zij zelf invulling aan de organisatiestrategie willen geven (R4). De 

gesproken monteurs blijken unaniem niet op de hoogte te zijn van het strategiedocument. Zij geven 

bovendien aan interesse te hebben in meer achtergrond in het bedrijf en de redenering waarom 

managers willen wat ze het personeel vragen te doen (R16, R17, R18). De organisatiestrategie wordt 

zowel naar externe stakeholders en intern dus slechts op enkele plaatsen gecommuniceerd. 

Factor 2.5: Medewerkers van de verschillende afdelingen binnen de keten hebben het gevoel dat de 

doelen van de afdelingen op elkaar zijn afgestemd. 

Een belangrijk knelpunt bij de afstemming tussen de verschillende afdelingen blijkt het geven en 

nemen van verantwoordelijkheid. Er is regelmatig discussie wie verantwoordelijk is voor bepaalde 

dingen en hoe dit is geborgd (R1, R5). “Stel nou dat er iets misgaat in de praktijk, wie of welke afdeling 

is daar nou verantwoordelijk voor?” (R1). Een goede afstemming tussen bedrijfsonderdelen blijkt 

essentieel om verantwoordelijkheden duidelijk te stellen. Daarom dienen goede afspraken gemaakt te 

worden tussen de bedrijfsonderdelen, als ook met aannemers, zodat iedereen duidelijke kaders krijgt 

waarbinnen hij zijn rol kan vervullen (R1, R14). Op dit moment zorgt deze gebrekkige afstemming voor 

discussies over verantwoordelijkheid. Soms kan er zelfs niet verder gewerkt worden doordat vereiste 

afstemming te traag gaat (R1, R10).  

Ook het eerdergenoemde probleem waarbij bedrijfsonderdeel-belangen dominant zijn over het 

belang van de keten, dragen zeker niet bij aan een goede afstemming tussen bedrijfsonderdelen. De 

kostprijs is makkelijker te meten dan bijvoorbeeld veiligheid of klanttevredenheid, daarom zijn kosten 

al snel de leidende factor. Zodoende wordt vooral naar de totale kosten per bedrijfsonderdeel 

gekeken, en niet naar bijvoorbeeld totale kostprijs per product over alle ketens. Ook hebben 

verschillende bedrijfsonderdelen andere prikkels binnen dezelfde keten. Zo zijn Aanleg en Asset 
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Management vooral kostengedreven, en is Netcare vooral gebaat bij een zo’n hoog mogelijke 

productiviteit. Dit kan leiden tot strijdige belangen (R5, R6, R9, R13, R14, R15). “KPI’s staan haaks op 

elkaar. Als mijn KPI rood kleurt, maar daardoor is de keten KPI over bepaalde punten groen of 

verbetert, dan zou ik eigenlijk een schouderklopje moeten krijgen omdat ik mij heb kunnen wegcijferen 

voor de keten. Maar zo zijn we niet georganiseerd. We hebben een cultuur dat de directeur zíjn 

dashboard groen wilt hebben. Voor de een krijgt hij een bonus, voor de ander gezeik en gezeur.”(R14). 

Eén van de betrokken bedrijfsonderdelen binnen de onderzochte keten blijkt niet betrokken te worden 

in het Landelijke operationele Ketenoverleg waarin de prestaties van de keten worden besproken. 

Deze respondent geeft te kennen dat hij het belangrijk vindt betrokken te blijven, ook wanneer zijn 

bedrijfsonderdeel niet direct betrokken is bij de meest besproken knelpunten binnen het ketenoverleg 

(R14). Zoals reeds aangegeven wordt momenteel wel gewerkt aan het ontwikkelen van keten-KPI’s en 

het vastleggen van ketenprocessen om meer duidelijkheid te krijgen in de afstemming en 

verantwoordelijkheid (R5).  

Medewerkers van de verschillende bedrijfsonderdelen van de keten R&N hebben het gevoel dat de 

doelen van de bedrijfsonderdelen weinig en occasioneel op elkaar zijn afgestemd. 

Factor score 

2.1 Op dit moment sluiten de doelen van bedrijfsprocessen slechts occasioneel aan op de 
doelen van de organisatie. 

1 

2.2 De vastgelegde organisatiestrategie is momenteel gedeeltelijk geconcretiseerd in beleid, 
plannen en budgetten. Slechts op enkele plaatsen is een concrete doorvertaling gemaakt. 

2 

2.3 Door respondenten worden te veel kanttekeningen geplaatst om hier te kunnen spreken 
van een sterk ontwikkelde factor waarbij ten grondslag aan de organisatiestrategie op de 
meeste plaatsen een interne en externe oriëntatie ten grondslag ligt. Echter blijkt er wel op 
veel plaatsen een interne en externe oriëntatie aan de organisatiestrategie ten grondslag te 
liggen. 

3 

2.4 De organisatiestrategie wordt zowel naar externe stakeholders en intern slechts op 
enkele plaatsen gecommuniceerd. 

2 

2.5 Medewerkers van de verschillende bedrijfsonderdelen van de keten R&N hebben het 
gevoel dat de doelen van de bedrijfsonderdelen weinig en occasioneel op elkaar zijn 
afgestemd. 

1 

Gemiddelde dimensie ‘Strategische afstemming & beleid’ 1.8 
Tabel 16. Dimensie twee. Mate van strategische afstemming & beleid bij Alliander 

5.3.3 Organisatiestructuur  
Binnen de dimensie Organisatiestructuur staat allereerst de vraag of Alliander überhaupt wel geschikt 

is voor het vormen van ketens over de afdelingen centraal. Vervolgens wordt gekeken welke rol 

ketenmanagers op dit moment binnen de gevormde ketens spelen, en welke rol ze wellicht zouden 

moeten spelen. Deze dimensie bestaat uit twee factoren. 

Factor 3.1: De organisatiestructuur is verenigbaar met het erkennen van ketens over de verschillende 

afdelingen binnen de organisatie. 

“Wat ik nu zie, is dat we wel als ketens bij elkaar zitten, maar dat we niet met elkaar hebben 

afgesproken wat we van elkaar verwachten binnen de keten.” (R4).  

Een belangrijke kritieke succesfactor tot ketenoriëntatie is dat de organisatiestructuur verenigbaar is 

met het erkennen van ketens over de verschillende afdelingen binnen de organisatie. Qua 

eigenschappen zou Alliander zich erg goed lenen voor een inrichting in horizontale, procesgerichte 
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ketens (R1, R6, R7, R9, R10, R11, R12). De hybride aansturing en de bedrijfscultuur lijken een echte 

kanteling van een taakgerichte naar ketengerichte structuur echter in de weg te staan (R1, R2, R5, 

R11). “Ik zie daar zo’n berg met goed liggen in de hoek van de kamer, maar iedereen zit in de andere 

hoek rondjes te draaien.” (R5). 

Er is binnen de onderzochte organisatie sprake van een ‘dubbele hiërarchie’. Zoals het proces nu is 

ingericht hebben de bedrijfsonderdelen eigen directeuren, en is los van deze directeuren sprake van 

een ketensponsor die tevens directeur van een van de bedrijfsonderdelen binnen deze keten is. Er is 

geen sprake van een hiërarchische verhouding tussen deze personen, de ketendirecteur heeft op dit 

moment dus geen hiërarchisch mandaat over de afdelingsdirecteuren (R5, R7, R11, R13). Zoals reeds 

besproken, worden deze ketendirecteuren bovendien voornamelijk beoordeeld op het behalen van de 

KPI’s van het eigen bedrijfsonderdeel. De beloningsstructuur is zodoende voornamelijk op de taak 

binnen het bedrijfsonderdeel gericht, in plaats van het proces binnen de keten. De ketendirecteur zelf 

ervaart de laatste jaren echter een toenemend mandaat en focus op ketens om te bepalen wat moet 

gebeuren om de keten goed te laten functioneren (R6). Binnen Alliander is een discussie gaande 

omtrent het volledig afstand nemen van de hybride structuur en de organisatie compleet te ´kantelen´ 

naar een procesgerichte organisatie. Volgens enkele respondenten is het probleem hierbij dat dit veel 

onrust en tijd zal kosten, terwijl ´de winkel tijdens de verbouwing wel open moet blijven´, en je 

hierdoor synergievoordelen kwijt zou raken. Nu zijn monteurs bijvoorbeeld gegroepeerd naar 

specialiteit binnen Netcare en voor meerdere ketens inzetbaar. Daardoor kan een betere personeels- 

en capaciteitsplanning worden gemaakt, wat na deze ‘kanteling’ niet meer zou kunnen omdat 

monteurs specifiek voor één keten werken (R3, R6). Andere respondenten zijn echter van mening dat 

een complete reorganisatie of ‘kanteling’ van Alliander niet nodig is. Volgens hen is het vooral een 

kwestie sturing en leiderschap om een ketengerichte structuur te ontwikkelen (R7, R9, R11). “Veel 

bepalender is: waar sturen we op? Sturen we op keten-performance of ga ik mijn bedrijfsonderdeel 

op financiële targets sturen? Dat is nu dominant.”(R7). Bovendien zou men volgens respondent zeven 

meer moeten sturen op kwaliteit en processen, hetgeen dient te resulteren in klanttevredenheid en 

goede financiële cijfers. “Klanttevredenheid en goede financiële cijfers zijn resultaten van goede 

sturing, en niet de input voor sturing” (R7). 

Daarnaast komt de huidige bedrijfsstructuur voor een belangrijk deel voort uit de achtergrond van de 

organisatie als publieke dienstverlener. Er is sprake van een zeer diverse klantgroepen, welke 

bovendien door de monopolypositie van de regionale netbeheerders geen keuzevrijheid voor 

netbeheerder heeft. In vergelijking met commerciële organisaties is tevens sprake van een hoge 

regeldruk vanuit de politiek en toezichthouders. Binnen dit spanningsveld is een organisatie ontstaan 

die probeert aan een veelheid van gestelde eisen te voldoen, maar daarbij slechts zeer beperkt 

verbeter- en prestatiegericht is (R3, R10, R11, R17). 

Hoewel Alliander op papier al ketens over de verschillende afdelingen binnen de organisatie erkent, 

en er ook steeds beter in slaagt dit binnen de praktijk vorm te geven, moet worden geconcludeerd dat 

binnen de keten Reconstructie & Netten door de bedrijfsonderdelen maar op enkele plaatsen als een 

procesgeoriënteerde keten gewerkt wordt.  

Factor 3.2: Er zijn binnen de organisatie professionele ‘ketenmanagers’ die toezien op de 

samenwerking en afstemming tussen verschillende afdelingen binnen de keten. 
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Binnen Alliander heeft elke keten een ketenmanager. Het is de functie van de ketenmanager om vanaf 

de zijlijn toe te zien en te sturen op samenwerking binnen de keten. Hij is verantwoordelijk voor de 

inrichting van het ketenproces en het management van het veranderproces, en is in feite een 

‘ketenregisseur’. Binnen de organisatie is binnen elke keten bovendien een ketensponsor actief. De 

ketensponsor, ook wel ketendirecteur genoemd, is verantwoordelijk voor het uiteindelijke presteren 

binnen de keten. Zoals eerder genoemd is de ketensponsor tevens directeur van één van de 

bedrijfsonderdelen uit de keten. In het geval van de onderzochte keten Reconstructie & Netten is dat 

het bedrijfsonderdeel Aanleg, dit omdat Aanleg het bedrijfsonderdeel is die in deze keten het 

productieproces start (R1, R5, R6, R7, R8, R14). De ketenmanager staat hiërarchisch niet boven de 

ketensponsor. De ketensponsor staat hiërarchisch net zomin boven de andere 

bedrijfsonderdeeldirecteuren. Meerdere respondenten geven aan dat naar hun idee de ketensponsor 

hiërarchisch boven de bedrijfsonderdelen zouden moeten staan, of in ieder geval meer mandaat 

zouden moeten hebben (R5, R6, R10, R11). De ketenmanager wordt door meerdere respondenten als 

complementair aan de ketensponsor gezien omdat hij niet direct verbonden is aan één van de 

betrokken bedrijfsonderdelen. Hierdoor is hij in staat op het overstijgende proces te focussen in plaats 

van de losse bedrijfsonderdelen (R1, R6, R7). Zowel de ketensponsor als ketenmanagers geven aan in 

het verleden te kampen met een gebrek aan mandaat om zaken aan te kaarten en op te pakken, maar 

dit mandaat nu beter te krijgen en te nemen (R6, R7), hetgeen wordt bevestigd door andere 

respondenten (R8, R9, R11). Daarentegen blijven meerdere respondenten van mening dat de 

ketenmanager en ketensponsor nog steeds niet genoeg in hun rol zitten, en dus nog onvoldoende 

verantwoordelijk zijn voor inrichting van het ketenproces dan wel de verantwoordelijkheid van de 

uiteindelijke prestaties over de keten te dragen (R8, R10, R14). Daarnaast zijn enkele respondenten 

van mening dat het gegeven dat de ketensponsor zelf uit een van de betrokken bedrijfsonderdelen 

komt, invloed heeft op de aandacht van de sturing binnen de keten. Ook voor de ketensponsor geldt 

immers dat de hij voornamelijk afgerekend wordt op de KPI’s van zijn bedrijfsonderdeel, en minder op 

de prestaties van de gehele keten (R9, R11). Op dit moment zijn ketenmanagers gedeeltelijk in staat 

toe te zien op de samenwerking en afstemming binnen de keten. 

Factor Score 

3.1 Hoewel Alliander op papier al ketens over de verschillende afdelingen binnen de 
organisatie erkent, en er ook steeds beter in slaagt dit binnen de praktijk vorm te geven, 
moet worden geconcludeerd dat binnen de keten Reconstructie & Netten door de 
bedrijfsonderdelen maar op enkele plaatsen als een procesgeoriënteerde keten gewerkt 
wordt.  

2 

3.2 Op dit moment zijn ketenmanagers gedeeltelijk in staat toe te zien op de samenwerking 
en afstemming binnen de keten. 

2 

Gemiddelde dimensie ‘Organisatiestructuur’ 2.0 
Tabel 17. Dimensie drie. Mate van organisatiestructuur bij Alliander 

5.3.4 Ondersteuning door ict-diensten 
Ict-diensten kunnen bedrijfsprocessen en ketenoriëntatie ondersteunen door bijvoorbeeld het 

automatisch toewijzen van taken aan geschikte personen. Ict-diensten zullen echter niet op zichzelf 

voor verbeteringen zorgen, en kunnen enkel essentiële ondersteuning bieden om tot ketenoriëntatie 

te komen (Barua, Kriebel, & Mukhopadhyay, 1995). De dimensie ‘Ondersteuning door ict-diensten’ 

bestaat uit vijf factoren. De eerste twee factoren richten zich op algemene functionaliteit en inrichting 

van deze systemen. De overige drie factoren richten zich op de aanwezigheid van specifieke systemen. 
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Factor 4.1: Ict-systemen zijn gericht om de processen & ketens te ondersteunen, in plaats van de 

afdelingen. 

Ict-middelen die operationele processen ondersteunen moeten zijn als “water uit de kraan, het moet 

gewoon werken” (R11). Bij vernieuwingen en vooruitkijken ligt dat iets anders, daar is het belangrijk 

dat de ict-afdeling met betrokken afdelingen binnen Alliander verbonden en betrokken is (R11, R12). 

“Echt radicale procesverbeteringen en procesveranderingen, die echt tot concurrentievoordelen 

leiden, die zijn tegenwoordig allemaal geïnitieerd door IT. Ga daarom sámen met IT kijken wat er 

gebeurt in de wereld om ons heen op IT vlak, en hoe IT echt kan helpen om onze processen radicaal te 

veranderen dat we écht voordelen gaan halen in plaats van dat we een kaasschaaf gaan hanteren over 

het proces.” (R12). Vanuit de achtergrond van Alliander, namelijk een versnippering van verschillende 

bedrijfsonderdelen die als ‘eilandjes’ werken en ook nog eens voortgekomen zijn uit een veelvoud van 

verschillende gemeentelijke energiebedrijven, wordt er bij Alliander met tal van verschillende ict-

systemen gewerkt. Op bedrijfsonderdeelniveau geven deze systemen redelijk inzicht en ondersteuning 

bij de processen. Op ketenniveau communiceren deze systemen echter slecht met elkaar. Omdat het 

niet mogelijk is om vanuit een blanco ontwerp een nieuw systeem op te zetten, is het belangrijk de 

huidige systemen beter met elkaar te integreren. Dit resulteert momenteel in het aan elkaar knopen 

van verschillende losse systemen en erg veel maatwerk in plaats van standaardoplossingen. De 

systemen zijn oorspronkelijk op de eisen van wensen van losse bedrijfsonderdelen aangeschaft en 

ingericht, niet om in ketenverband samen te werken en data en informatie te delen (R11, R12, R13, 

R19). “Het is dan ook geen schoolvoorbeeld van hoe je het vanuit IT het beste zou willen doen. Het is 

een hele bak maatwerk geworden” (R11). Ict-systemen zijn maar weinig gericht om processen en 

ketens te ondersteunen. 

Factor 4.2: De ict-systemen voorzien managers van de prestatie-informatie over de bedrijfsprocessen. 

Prestatie-indicatoren uitgedrukt in KPI’s zijn een afspiegeling van de IT-systemen binnen de organisatie 

en wat de organisatie belangrijk vindt om op te sturen. De complexiteit aan IT-systemen komt terug in 

een complex dashboard aan KPI’s. De informatie voorziet de managers niet van de informatie over 

bedrijfsprocessen die zij wensen. De systemen zijn erg complex waardoor het lastig is om goed inzicht 

te krijgen. Ook zijn er twijfels over de betrouwbaarheid van de data (R11, R13, R14, R19). 

Respondenten vanuit de IT-afdeling geven aan dat het belangrijk is dat vanuit de organisatie de 

urgentie gevoeld wordt om te willen of moeten verbeteren, en dat deze urgentie nu vaak ontbreekt. 

En wanneer gewerkt wordt aan de implementatie van IT-systemen worden processen onnodig 

ingewikkeld gemaakt door uit te gaan van uitzonderingen in plaats van standaardprocessen (R1, R12). 

De mate waarin ict-systemen managers voorzien van prestatie-informatie over de bedrijfsprocessen is 

daarom maar weinig ontwikkeld. 

Factor 4.3: Er is een Customer Relationship Management systeem aanwezig. 

Er wordt binnen Alliander met een Customer Relationship Management systeem gewerkt, hetgeen als 

kritieke factor is aangemerkt. Echter geven geïnterviewde respondenten aan er dat niet goed met dit 

systeem gewerkt wordt. Zo is het essentieel dat al het klantcontact in een dergelijk systeem 

bijgehouden wordt zodat duidelijk is wie, wanneer en waarover contact met een klant heeft gehad.  

Omdat verschillende bedrijfsonderdelen met verschillende systemen werken en ook nog eens niet al 

het klantcontact in systemen wordt vastgelegd, werkt dit systeem niet goed (R11, R12, R13, R19). Zo 

illustreert respondent 13 “Als je zoekt op gemeente Nijmegen kwamen wel twaalf verschillende 
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organisaties in het systeem naar voren. […] Op een dag zijn vijf verschillende accountmanagers bij de 

gemeente op bezoek geweest, geen van hen wist dat er nog vier andere managers op dezelfde dag 

langskwamen.” (R13). Er is dus een Customer Relationship Management systeem aanwezig, maar dit 

systeem wordt slechts op enkele plaatsen toegepast. 

Factor 4.4: Er is een Electronic Resource Planning systeem om de interne processen te ondersteunen. 

Een ander kritiek informatiesysteem is een zogenaamd Electronic Resource Planning systeem om 

interne processen te ondersteunen. Binnen Alliander wordt daar het programma SAP Matrix voor 

gebruikt, en voor de planning van projecten wordt een ander, aansluitend, programma gebruikt. Zoals 

hierboven reeds aangegeven is het IT-landschap erg complex en een compromis van belangen (R11, 

R12, R19). “[Het Electronic Resource Planning systeem] is een afbeelding van de organisatie op dat 

moment, een politiek antwoord. […] Het is zeker geen referentie implementatie. Het is niet dat mensen 

van heinde en verre komen kijken van ‘dit is hoe je SAP moet inrichten…” (R11). Ondanks haar 

complexiteit voldoet het Electronic Resource Planning systeem in de basis aan de eisen en wensen en 

wordt het systeem binnen de organisatie veel toegepast om interne processen te ondersteunen.  

Factor 4.5: Er is een Supply Chain Management systeem om de processen met leveranciers en 

ketenpartners te ondersteunen”. 

Het gebruikte IT-programma SAP Matrix bevat een Supply Chain Management component om de 

organisatie bij processen met leveranciers en andere ketenpartners te ondersteunen. “Het probleem 

zit niet in de hoeveelheid systemen, maar in hoe koppel je die systemen nou” (R13). Met betrekking 

tot deze kritieke factor komt een vergelijkbaar beeld als hierboven naar voren: De vereiste systemen 

zijn wel aanwezig, maar zijn vanuit de achtergrond van een versnipperde organisatie erg complex, 

onsamenhangend en ingewikkeld in gebruik. Tevens wordt maar sporadisch op basis van 

samenwerking met leveranciers en ketenpartners via een dergelijk systeem afgestemd (R12, R13, R19). 

Ook dit systeem voldoet in de basis aan de eisen en wensen, maar wordt slechts op enkele plaatsen 

toegepast.  

Factor Score 

4.1 Ict-systemen zijn maar weinig gericht om processen en ketens te ondersteunen. 1 

4.2 De mate waarin ict systemen managers voorzien in prestatie-informatie over de 
bedrijfsprocessen is maar weinig ontwikkeld. 

1 

4.3 Er is een Customer Relationship Management systeem aanwezig, maar wordt slechts op 
enkele plaatsen toegepast. 

2 

4.4 Ondanks haar complexiteit voldoet het Electronic Resource Planning systeem in de basis 
aan de eisen en wensen en wordt het systeem binnen de organisatie veel toegepast om 
interne processen te ondersteunen. 

3 

4.5 Ook het Supply Chain Management systeem systeem voldoet in de basis aan de eisen 
en wensen, maar wordt slechts op enkele plaatsen toegepast. 

2 

Gemiddelde over de dimensie ‘Ondersteuning door ict-diensten’ 1.8 
Tabel 18. Dimensie vier. Mate van ondersteuning door ict-diensten bij Alliander 

5.3.5 Training & empowerment van medewerkers 
Onder de dimensie Training & empowerment van medewerkers wordt de manier waarop de 

organisatie in het licht van de visie en de missie de kennis, kwaliteiten en energie van de medewerkers 

maximaal benut verstaan. Deze dimensie bestaat uit een drietal factoren. De veronderstelling is dat 

het belangrijk is dat medewerkers begrijpen wat processen en ketens zijn, dat medewerkers 
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geïnspireerd worden en in staat gesteld worden om hun competenties te ontwikkelen en dat ze 

erkenning en respect krijgen voor hun bijdrage aan verbetering en vernieuwing. 

Factor 5.1: Medewerkers begrijpen wat processen en ketens zijn, en zien de interacties tussen de 

verschillende activiteiten binnen een proces in” 

Medewerkers begrijpen wat processen en ketens zijn, en zij zien de interactie tussen verschillende 

activiteiten binnen een proces (R1, R4, R9, R13, R15, R17, R18, R19). De rol die medewerkers zélf 

binnen dit proces spelen, is hen echter niet altijd duidelijk. “Ik heb geen flauw idee voor wie ik het doe. 

Het werken doe ik voor mijzelf” (R17), “Ik stel me de vraag of mijn manager zou weten welke bijdrage 

dit dan levert binnen het grote geheel van Alliander” (R5), en “ik ben ervan overtuigd dat het ook 

geheel op jezelf kan, zonder de rest” (R15). Respondent negen onderstreept het belang van het inzien 

van de ketens: “Het zou mooi zijn als ze [de medewerkers] ook het achterliggende doel, het leveren 

van energie, inzien. Maar we zijn op de goede weg. Je ontneemt jezelf anders een hoop plezier op je 

werk” (R9). Daarnaast wordt gewezen op veel controlestappen en overdrachtsmomenten binnen de 

keten die veel tijd kosten en weinig waarde toevoegen (R6, R7, R15). Over het algemeen genomen kan 

echter toch wel gesteld worden dat medewerkers goed begrijpen wat processen en ketens zijn, en dat 

zij de interactie tussen de verschillende activiteiten binnen een proces zien. 

Factor 5.2: Het inspireren en in de gelegenheid stellen tot het maximaal ontwikkelen en benutten van 

competenties van medewerkers. 

Vanuit de theorie wordt het als kritiek verondersteld dat medewerkers geïnspireerd worden en in staat 

worden gesteld hun competenties maximaal te benutten. Meerdere managers hebben het inspireren 

en motiveren van medewerkers verheven tot kerncomponent van hun functie (R4, R6), en ervaren 

medewerkers erg veel inspiratie en motivatie vanuit hun management (13, R15, R17). Een select aantal 

managers geeft ook aan het inspireren en motiveren van medewerkers niet als kerntaak te zien, maar 

dat een medewerker uit zichzelf gemotiveerd dient te zijn (R3, R19). “Je kunt wel iets definiëren, maar 

hoe krijg je de boodschap over de bühne bij de medewerkers? Dat je empowerment krijgt en dat ze 

gaan veranderen? Herkennen de medewerkers het? Accepteren ze dat er een probleem is? Ik heb uit 

eigen ervaring meegemaakt bij de aftrap van een project dat de jongens in de zaal hadden van ‘waar 

gaat dit over?’ Dat er geen connectie was met de problematiek waar de medewerkers dagelijks mee 

te maken hebben ten opzichte van wat gesteld wordt” (R7). En een enkele respondenten geeft aan 

zich niet door de manager geïnspireerd of gemotiveerd te voelen (R5). Er wordt steeds beter naar 

medewerkers geluisterd, hetgeen voorheen vaak niet opgepakt werd waardoor veel medewerkers zich 

niet gehoord voelden (R2, R9, R10). Er is veel ruimte voor ontwikkeling. Bij de beoordeling van 

medewerkers is bijscholing zelfs een belangrijk beoordelingscriterium (R4, R5). Volgens een enkele 

respondent is er zelfs te veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling “het is lange tijd ons model 

geweest, mensen veel ruimte geven. Dit heeft ook te maken met een sterke hiërarchische achtergrond 

bij Nuon, waardoor het na de afsplitsing honderdtachtig graden anders moest. Alles mocht, duizend 

bloemen bloeien, maar dat is niet altijd handig. Ik denk wel dat we nu meer in de juiste balans komen” 

(R13). Een opvallende discrepantie is de opvatting met betrekking tot transparantie binnen de 

organisatie. Waar de ene respondent van mening is dat “mensen niet echt zeggen wat ze vinden of 

durven elkaar dingen niet echt te benoemen. Een soort ‘corporate silence’ ” (R4), geeft een ander juist 

aan dat “Transparantie heel gevaarlijk is. […] Als we daar transparant over zijn veroorzaak je veel 

onrust. […] Onrust is niet motiverend en je krijgt veel minder de bereidwilligheid die wij echt nodig 

hebben” (R15). Monteurs binnen de organisatie blijken over het algemeen laag gemotiveerd en 



 
53 Van taak- naar ketengeoriënteerd werken in een overheidsdeelneming 

geïnspireerd te zijn. Als redenen worden de constante hervormingen binnen het bedrijf genoemd.  

“Hoe ‘fit for change’ ben je nog als je al vijfendertig reorganisaties hebt meegemaakt en je al drie keer 

het organisatiemodel bent rond geweest” (R12). Ook continu scherpere (veiligheids)regels en het niet 

gehoord voelen worden als oorzaken genoemd. Vaker werkoverleg, hetgeen nu bij enkele afdelingen 

eenmaal per jaar plaatsvindt, en contact en overleg met andere regio’s worden door de monteurs zelf 

genoemd als ideeën om problemen op te lossen en de motivatie te verbeteren (R6, R15, R17, R18).  

Ondanks de verbeteringen voelen meerdere respondenten zich echter niet geïnspireerd of gehoord, 

waardoor hier geen sprake is van een sterk ontwikkelde factor. Initiatieven en beleid om medewerkers 

te inspireren en in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen worden echter wel veel toegepast, en 

de meeste respondenten voelen zich goed geïnspireerd en in de gelegenheid gesteld zich te 

ontwikkelen en hun competenties te benutten. 

Factor 5.3: Het erkennen en respecteren van de medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan 

verbetering en vernieuwing. 

Medewerkers krijgen respect voor hun inzet voor de organisatie, maar het meedenken over 

verbetering is vooral voor het hogere management weggelegd (R5, R15, 17, R19). Toch komt ook naar 

voren dat er een zekere angst heerst tegenover efficiëntieverbeteringen en verandering, omdat op 

den duur hierdoor je eigen baan kan verdwijnen (R5, R17). Ook komt het beeld naar voren dat mensen 

het moeilijk vinden hun mening te geven, dat er sprake van een zekere hiërarchische drempel en 

‘corporate silence’ is, waardoor mensen minder durven of kunnen bijdragen aan verbeteringen (R4, 

R6). Voor het management is het op zijn beurt weer lastig een selectie te maken uit de feedback en 

voorstellen die van de werkvloer komen, hetgeen goed geïllustreerd wordt door de volgende twee 

quotes: “Toen ik hier kwam hadden we tweeduizend verbeterprojecten lopen. Je kan ook in de val 

trappen dat je teveel wil en niks afmaakt. En het moeilijke is, is dat je daarmee niet moet stoppen als 

mensen met goede ideeën komen.” (R10) en “En dat ja als bedrijf heel duidelijk keuzes maakt, ook 

weer passend in Koers en Kalender, ‘dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen’, en dat je dat netjes 

terugkoppelt” (R6). Zoals eerder benoemd is deze terugkoppeling vaak een gebrekkig onderdeel, 

hetgeen weer invloed heeft op de motivatie van medewerkers om bij te dragen aan verbetering en 

vernieuwing. Meerdere respondenten noemen ook het belang van intrinsieke motivatie en het tonen 

van interesse in het werk van de mensen wie je samenwerkt (R14, R15, R16). “Wat wel heel belangrijk 

is in een keten: investeer in elkaar” (R14). Medewerkers worden op enkele plaatsen erkend en 

gerespecteerd voor hun inzet en bijdrage aan verandering, er is echter nog geen sprake van een goed 

of sterk ontwikkelde factor. 

Factor Score 

5.1 Over het algemeen genomen kan gesteld worden dat medewerkers goed begrijpen wat 
processen en ketens zijn, en dat zij de interactie tussen de verschillende activiteiten binnen 
een proces zien. 

3 

5.2 Ondanks de verbeteringen voelen meerdere respondenten zich echter niet geïnspireerd 
of gehoord, waardoor hier geen sprake is van een sterk ontwikkelde factor. Initiatieven en 
beleid om medewerkers te inspireren en in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen 
worden echter wel veel toegepast, en de meeste respondenten voelen zich goed 
geïnspireerd en in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen en hun competenties te 
benutten. 

3 
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5.3 Medewerkers worden op enkele plaatsen erkend en gerespecteerd voor hun inzet en 
bijdrage aan verandering, er is echter nog geen sprake van een goed of sterk ontwikkelde 
factor. 

2 

Gemiddelde over dimensie ‘Training & empowerment van medewerkers’ 2,7 
Tabel 19. Dimensie vijf. Mate van Training & empowerment van medewerkers bij Alliander 

5.3.6 Management van middelen 
De dimensie Management van middelen betreft de manier waarop de organisatie ervoor zorgt dat de 

middelen die de realisatie van de strategie vergt veilig, duurzaam en beschikbaar zijn. Middelen zijn 

financiële middelen, kennis, technologie en diensten. Binnen deze dimensie wordt nagegaan of deze 

middelen efficiënt en effectief worden aangewend, en of de samenwerking met leveranciers en 

partners wordt opgezocht om de toegevoegde waarde in de ketens te vergroten. 

Factor 6.1: Middelen worden efficiënt en effectief aangewend om taken uit te voeren. 

Aan middelen als financiële middelen, kennis, technologie, materialen en diensten is geen gebrek, 

maar doelstellingen worden toch regelmatig niet gehaald. Respondenten geven aan dat de 

effectiviteit, het behalen van de doelen, matig is. Doelen worden uiteindelijk wel gehaald, maar binnen 

de bedrijfscultuur blijkt effectiviteit geen speerpunt (R8, R9, R10, R14, R15). Dit punt wordt duidelijk 

geïllustreerd door de volgende quotes: “Budgetoverschrijdingen zijn meer norm dan incidenteel, zelfs 

wanneer er rekening wordt gehouden met een marge van tien procent” (R9), en “Dat vinden we 

gewoon minder belangrijk. Daar mag wel over gepraat worden, maar daar hebben we gewoon minder 

last van”(R10).  

De belangrijke schakel lijkt hier efficiëntie te zijn (R6, R10, R14). “We hebben genoeg middelen om 

onze doelen te halen, of we het efficiënt inzetten is wat anders” (R14). Ten opzichte van een 

benchmark met de andere netbeheerders blijkt Alliander acht procent te duur te zijn (R8). Cijfers van 

het ACM bevestigen dat Alliander in vergelijking met andere netbeheerders de hoogste operationele 

onkosten (OPEX) maakt (Business Analytics in Energy, 2015). Een deel van de verklaring voor de lage 

efficiëntie wordt geïllustreerd door het volgende: “Omdat het voor ons toch onvoldoende belangrijk 

is. Onze balans is gewoon goed. Als je gewoon kijkt naar onze inkomsten versus onze uitgaven en wat 

we ieder jaar moeten afdragen aan onze aandeelhouders, toezichthouders, dat is gewoon prima. Het 

doet wel pijn in de benchmark, want we zijn de minst efficiënte. Maar onze bedrijven zijn gewoon 

goed. […] Mensen kunnen niet kiezen” (R10), en “We hebben allemaal wel het gevoel van ‘het geld 

klotst hier tegen de wanden op’. Wij voelen niet de druk die elk commercieel bedrijf zou voelen” (R14). 

Betere en duidelijkere processen, betere communicatie en afstemming tussen de bedrijfsonderdelen, 

minder complexiteit, beter delen van kennis en informatie, en minder controlestappen worden door 

respondenten aangedragen als onderdelen waarop de efficiëntie flink verbeterd zou kunnen worden 

(R9, R10, R11, R12, R15, R16, R17, R18, R19). Bedrijfsonderdelen zouden beter moeten communiceren 

en afstemmen met de bedrijfsonderdelen vóór en ná het eigen onderdeel in de keten wat zij nodig 

hebben, en hun processen daarop aanpassen (R6, R18, R19). Binnen de huidige structuur bestaan 

processen voornamelijk uit wachttijd. “Iedere meteraansluiting zouden we morgen gemaakt kunnen 

hebben, zoveel werk zit daar niet in. Maar het is gewoon processen, jij doet dit, en pas als jij klaar bent 

mag ik dat doen. En klopt er iets niet, dan ga ik weer een stapje terug” (R10). Daarnaast geven 

meerdere respondenten het belang van een duidelijke visie aan, die nu met Koers en Kalender lijkt te 

zijn. Door het gebrek aan een duidelijke visie in het verleden werd vaak voor elk idee en elk probleem 

een nieuwe projectgroep gestart en werd van visie en doel veranderd (R16, R14). “Er kan volgende 
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week zo maar iemand binnen komen en zeggen ‘dit is belangrijk’, en dan stappen we zo weer af van 

wat we de vorige keer hebben gezegd” (R14). Goed leiderschap wordt aangedragen als een belangrijk 

onderdeel om deze verbeteringen te realiseren (R4, R6, R14, R19). Hoewel doelen uiteindelijk vaak wel 

gehaald worden, is met name het efficiënt aanwenden van middelen op dit moment een weinig 

ontwikkelde factor. 

Factor 6.2: Samenwerking met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde in de keten te 

vergroten”. 

Er loopt momenteel een experiment waarbij contracten met leveranciers zo dun mogelijk worden 

gemaakt, en waarbij vanuit een partnerschap gezocht wordt naar gemeenschappelijke doelstellingen. 

In plaats van harde afspraken en stapels papier wordt dus een samenwerking met leveranciers gezocht 

op basis van vertrouwen, vakmanschap en het delen van kennis (R10, R11, R14). Belangrijk bij deze 

manier van werken is dat de KPI’s voor inkoop en logistiek niet op kosten zijn gericht, maar op het 

leveren van producten die toegevoegde waarde leveren (R10, R14). “Binnen de lean-gedachte is een 

goede afstemming met leveranciers erg belangrijk. Twee jaar terug is er nog een project uitgevoerd 

om deze afstemming te verbeteren” (R9). 

Met betrekking tot afstemming met de belangrijkste partners, de aannemers, komt echter een ander 

beeld naar voren. Met aannemers lijkt amper te worden afgestemd om op basis van 

gemeenschappelijke belangen de toegevoegde waarde in de keten te vergroten (R6, R9). “Nu wordt 

bijvoorbeeld slecht afgestemd met aannemers, waardoor zij soms meer werk hebben dan dat zij 

aankunnen, en dan weer niks te doen hebben. Hierdoor gaan deze aannemers een marge in hun 

kostprijs inbouwen om deze onregelmatigheid te kunnen verwerken.” (R9). Onder medewerkers 

bestaat veel wantrouwen naar aannemers (R10, R14, R15, R19). “De aannemer krijgt een werkpakket, 

en vervolgens controleren wij 100%. Bij bepaalde handelingen staat zelf continu een persoon van 

Liander toezicht te houden op het proces totdat die handeling afgerond is.” (R15). Binnen de 

aannemersmarkt blijkt ook sprake te zijn van een ‘vechtmarkt’ waarbij bedrijven failliet dreigen te 

gaan.  “Onlangs is er ook één [aannemer] omgevallen binnen onze keten. Op de lange termijn red je 

het zo niet, dan zet je dingen zo op scherp” (R10). Meerdere respondenten geven aan dat een betere 

samenwerking met aannemers daarom erg belangrijk is, en dat hierbij gekeken dient te worden naar 

gemeenschappelijke belangen en vertrouwen (R10, R14, R15, R16, R19). Hoewel de afstemming met 

leveranciers beter afgestemd lijkt dan de samenwerking met partners, kan over het algemeen gesteld 

worden dat de samenwerking om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten slechts op enkele 

plaatsen toegepast is. 

Factor Score 

6.1 Hoewel doelen uiteindelijk vaak wel gehaald worden, is met name het efficiënt 
aanwenden van middelen op dit moment een weinig ontwikkelde factor. 

1 

6.2 Hoewel de afstemming met leveranciers beter afgestemd lijkt dan de samenwerking met 
partners, kan over het algemeen gesteld worden dat de samenwerking om de toegevoegde 
waarde in de keten te vergroten slechts op enkele plaatsen toegepast is. 

2 

Gemiddelde over dimensie ‘Management van middelen’ 1,5 
Tabel 20. Dimensie zes. Mate van management van middelen bij Alliander 

5.3.7 Management van processen 
De dimensie Management van processen betreft de manier waarop de organisatie vanuit de strategie 

en het beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en -waar nodig- verbetert of vernieuwt. 
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Bij deze dimensie wordt met betrekking tot de mate van procesoriëntatie specifiek gekeken of 

medewerkers van Alliander een balans ervaren tussen standaardisatie en regulering enerzijds en 

ruimte en handelingsvrijheid om in de praktijk adequaat te kunnen functioneren anderzijds. 

Factor 7.1: Er is sprake van een balans tussen standaardisatie en regulering enerzijds en ruimte en 

handelingsvrijheid voor de professionele medewerker om in de praktijk adequaat te kunnen 

functioneren anderzijds. 

De mate waarin processen in procesbeschrijvingen zijn vastgelegd verschilt erg per bedrijfsonderdeel 

(R1). Een belangrijk uitgangspunt zou volgens sommige respondenten het risicoprofiel van het proces 

moeten zijn: hoe hoger het risico, des te meer processen in procesbeschrijvingen moeten worden 

vastgelegd. Ook de behoefte van medewerkers voor procesbeschrijvingen speelt hierbij een rol, en of 

de betrokken medewerkers goed met autonomie en verantwoordelijkheid om kunnen gaan (R1, R2, 

R3, R4). Het is belangrijk om mensen dicht bij de werkprocessen de autoriteit te geven om beschreven 

processen te wijzigen. Zo sta je open voor verandering en blijft de omschrijving actueel bij de praktijk 

(R1, R5). Ook wordt door respondenten de noodzaak omschreven om processen tot een bepaald 

niveau vast te leggen om een consistente manier van werken te borgen. “Met zevenduizend man kan 

dat niet anders dan schriftelijk want als we iedereen één voor één onze processen moeten uitleggen, 

dat gaat niet werken” (R3). Ook is het vastleggen van processen een manier om een ‘best practice’ vast 

te leggen, als hulpmiddel om kwaliteit te verbeteren en die kwaliteit aantoonbaar te maken (R2, R3). 

Tevens maakt het ontbreken van standaard werkwijzen en processen het moeilijk om teams en 

resultaten binnen de organisatie met elkaar te vergelijken en zo processen te verbeteren (R5, R7). Over 

de verschillende regio’s worden tevens vaak verschillende processen gehanteerd. “We hebben Oost- 

en West Nederland die heel verschillend werken” (R15). Als reden wordt de achtergrond van de 

organisatie, opgebouwd uit tal van voorheen onafhankelijke gemeentelijke energiebedrijven, en het 

wel op papier vastleggen, maar niet in de praktijk borgen en bijwerken van procesbeschrijvingen 

genoemd (R5, R6, R15). “Er is ontzettend veel vastgelegd, alleen wie doet er wat mee” (R6). Meerdere 

respondenten geven aan dat door een consistente manier van werken de klant in het eindresultaat 

niet zou moet kunnen zien met welke medewerker of regio hij te maken heeft gehad, of dat de 

monteurs intern of voor een aannemer werken (R6, R7). “Handelingsvrijheid is binnen de organisatie 

dus vrij hoog omdat heel weinig processen geborgd zijn” (R5). Het stellen van duidelijke kaders in de 

vorm van een procesbeschrijving kan medewerkers ook juist stimuleren hun autonomie te gebruiken. 

Respondent vier voert een onderzoek aan waaruit gebleken is dat mensen met duidelijke kaders, 

binnen die kaders meer autonomie en verantwoordelijkheid nemen dan mensen met onduidelijke of 

onoverzichtelijke kaders. Hier ligt een belangrijke taak voor managers om die kaders duidelijk te stellen 

en te sturen op output, waardoor mensen binnen de gegeven autonomie hun invulling aan processen 

kunnen geven (R2, R4, R6, R10). Goed geborgde procesbeschrijvingen kunnen tevens dienen als 

handboek en naslagweg, bijvoorbeeld bij het inwerken van nieuwe collega’s, en geven duidelijkheid 

over taken en bevoegdheden. Zo kunnen medewerkers beter bijdragen aan het efficiënter maken van 

processen (R5). Een opvallende aanvulling is het beeld dat door monteurs zelf geschetst wordt. Hier 

speelt het gevoel dat door met name administratieve- en veiligheidsregels ‘niets meer mag’ (R15, R17). 

“We gaan van techniek gedreven naar erg administratief gedreven. We hebben met z’n allen dat vak 

gekozen om met je handen te werken, en vervolgens zitten we echt een half uur per storing achter die 

pc” (R15). Monteurs ervaren druk vanwege vastgelegde processen, al betreft het hier veelal andere 

processen dan bovengenoemde werkproces-beschrijvingen. Daarnaast geeft respondent vijftien aan 

juist bang te zijn voor verlies van flexibiliteit wanneer processen vaker vastgelegd worden. Hij ziet 
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flexibiliteit als een vereiste voor zijn afdeling, waardoor gestandaardiseerde, vastgelegde processen 

uiteindelijk het werk omslachtiger en daardoor duurder maken. Nog volop wordt gezocht naar een 

goede balans tussen standaardisatie en regulering enerzijds en ruimte en handelingsvrijheid voor de 

professionele medewerker om in de praktijk adequaat te kunnen functioneren anderzijds. Op dit 

moment is deze balans gedeeltelijk ontwikkeld. 

Factor Score 

7.1 Nog volop wordt gezocht naar een goede balans tussen standaardisatie en regulering 
enerzijds en ruimte en handelingsvrijheid voor de professionele medewerker om in de 
praktijk adequaat te kunnen functioneren anderzijds. Op dit moment is deze balans 
gedeeltelijk ontwikkeld. 

2 

Gemiddelde over dimensie ‘Management van processen’ 2,0 
Tabel 21. Dimensie zeven. Mate van management van processen bij Alliander 

5.3.8 Prestatiemeting 
De behaalde resultaten van (verander)processen dienen te worden gemeten en gebruikt als feedback 

om de kans van een succesvol project te verbeteren. Het doel van prestatiemeting is (verandering) te 

ondersteunen door continue afstemmingen tussen (verandering in) procesoriëntatie en 

organisatiedoelen (Kumar, Lavassani, Kumar, & Movahedi, 2008). Zoals onder eerdere dimensies reeds 

naar voren kwam wordt er veel gemeten, maar worden de prestatieresultaten ook op regelmatige 

basis gecommuniceerd en gebruikt bij het bepalen van nieuwe verbeterdoelen? 

Factor 8.1: De resultaatindicatoren worden binnen de organisatie op regelmatige basis 

gecommuniceerd. 

Veel respondenten geven aan dat het communiceren van resultaten de laatste jaren sterk verbeterd 

is. Er wordt beter gemeten, beter gecommuniceerd en terugkoppelend, en minder ad-hoc gewerkt 

(R1, R3, R4, R8, R11, R12). “In het verleden gebeurde weleens van die dingen, dat mensen in de 

productie weleens iets aankaartte, daar werd dan niets aan gedaan, en dat mensen weleens zeggen 

‘ik heb al drie keer wat aangekaart nu, ze doen er gewoon niets mee. Maar het management dat er nu 

zit gaat daar heel anders mee om. […] Dat we er redelijk kort op zitten is vrij nieuw” (R8). Het 

communiceren van prestatieresultaten verloopt momenteel op structurele wijze (R2, R6, R19). “We 

hebben een dashboard. Die wordt gemeten, en daar wordt maandelijks naar gekeken.” (R2). Ook zijn 

er meerdere specifieke, structurele overlegmomenten waarop het hoger management tijd vrijmaakt 

om resultatenindicatoren te bespreken. Zo zijn er het ‘ManagementTeam Operatie’, Lokaal 

Ketenoverleg, Landelijk Ketenoverleg, en zijn er periodieke Management Business Reviews (R2, R4, R6, 

R8, R19). Een belangrijke voorwaarde is daarbij wel dat, zoals onder de dimensie Leiderschap reeds 

benoemd, alle betrokken ketenpartners hierbij aanwezig zijn (R14).  Een belangrijk punt is tevens het 

borgen van de feedback (R2, R8). “Je ziet dat als het van het [KPI] dashboard afgaat, de aandacht 

wegglijdt.” (R8). Eén van de respondenten geeft ook aan dat “wij nog steeds te veel KPI’s groen 

managen, terwijl iedereen weet: het klopt gewoon niet. Omdat we het soms belangrijker vinden om 

de KPI groen te hebben, want dan heb je het formeel goed gedaan.” (R10). Over het geheel genomen 

kan gesteld worden dat de organisatie de laatste jaren veel verbetering heeft weten te realiseren, en 

dat de resultaatindicatoren nu binnen de organisatie op de meeste plaatsen op regelmatige basis 

gecommuniceerd worden. 

Factor 8.2: De prestatieresultaten worden gebruikt bij het bepalen van nieuwe (verbeter)doelen. 
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Met betrekking tot het gebruik van prestatieresultaten bij het bepalen van nieuwe (verbeter)doelen 

komt een gefragmenteerd beeld naar voren. Met betrekking tot het gebruik van prestatieresultaten 

wordt vaak gesproken over een ‘Plan-Do-Check-Act verbetercyclus’. Zoals hierboven beschreven wordt 

deze cyclus tot het ‘check’, het controleren en communiceren van resultaten, redelijk goed doorlopen. 

De volgende stap, het hiernaar acteren, blijkt minder vanzelfsprekend (R1, R2, R3, R10, R14). “Plannen 

en doen gebeurt wel binnen de organisatie. Als je kijkt naar het controleren en het acteren daarop, 

dus met goede verbeterplannen komen, daarop ontbreekt het vaak. We zien misschien het belang 

daarvan niet” (R1). Toch geven andere respondenten aan dat prestatieresultaten naar hun beeld juist 

goed worden gebruikt (R7, R8, R12). “Elke maand kijken we naar onze prestatiecijfers, en maken we 

daar een analyse op. […] en wat zijn de onderliggende drivers. Is dat aanleiding tot, moet er iets acuuts 

gebeuren?” (R7).  

Meerdere respondenten vragen zich wel af of de juiste indicatoren zijn gesteld en of wel het juiste 

gemeten wordt (R1, R6, R11, R19). “Kijk naar het KPI-dashboard, er wordt een hoop gemeten. Maar 

meet je wat je wilt weten. Moet je niet anders gaan meten of verbeteren? […] hadden wij vijf jaar 

geleden KPI’s waarin ieder bedrijfsonderdeel allemaal groene KPI’s hadden maar die klant hartstikke 

ontevreden was en de kosten de spuigaten uitliepen.” (R6). Tevens rijst de vraag of de KPI’s op de juiste 

activiteiten sturen (R7, R11, R19). “Ik zie KPI-structuren niet altijd als ondersteunend aan de dingen die 

belangrijk zijn. […] Je moet sturen op goede kwaliteit en First time right, niet op financials.” (R7). De 

laatste jaren lijkt er sprake te zijn van een omslag en worden prestatieresultaten meer en meer 

gebruikt om nieuwe (verbeter) doelen te bepalen (R7, R8, R11). “Op die manier gaan we nu dus meer 

sturen en zitten we dus korter op de bal. […] Dat we er redelijk kort op zitten is vrij nieuw” (R8), en “Ik 

heb KPI-dashboards gezien waar KPI’s gewoon maanden niet bijgewerkt waren, of waar er geen acties 

aan gekoppeld waren als ze bijvoorbeeld rood gerapporteerd werden. […] Dat is nu bij het Landelijk 

Keten Overleg wel echt heel anders. Daar wordt echt gekeken naar de KPI’s. Zelfs in het businessplan 

worden ze aangehaald, welke projecten en activiteiten bijdragen aan die KPI’s. Dan is nog wel in 

ontwikkeling, dus dat kan nog altijd beter.” (R11). 

Vanuit een geschiedenis dat prestatieresultaten slechts op enkele plaatsen werden toegepast wordt 

deze informatie inmiddels veel toegepast. Respondenten geven echter aan dat er ook nog veel ruimte 

voor verbetering is. 

Factor Score 

8.1 Over het geheel genomen kan gesteld worden dat de organisatie de laatste jaren veel 
verbetering heeft weten te realiseren, en dat de resultaatindicatoren nu binnen de 
organisatie op de meeste plaatsen op regelmatige basis gecommuniceerd worden. 

4 

8.2 Vanuit een geschiedenis dat prestatieresultaten slechts op enkele plaatsen werden 
toegepast wordt deze informatie inmiddels veel toegepast. Respondenten geven echter aan 
dat er ook nog veel ruimte voor verbetering is. 

3 

Gemiddelde dimensie ‘Prestatiemeting’ 3,5 
Tabel 22. Dimensie acht. Mate van prestatiemeting bij Alliander 

5.3.9 Aanvulling 
Uit de data van de halfgestructureerde interviews komt ‘bedrijfscultuur’ meerdere malen naar voren 

als een belangrijk thema welke binnen Alliander de mate van procesoriëntatie deels verklaart. Binnen 

de gebruikte literatuur wordt echter geen melding gemaakt van een dergelijke dimensie of factor. De 

relevante factoren binnen dit thema laten zich als volgt omschrijven: 
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Ten eerste blijkt sprake te zijn van een lage bereidheid tot verandering, en lijkt sprake te zijn van een 

zekere verandervermoeidheid (R1, R2, R7, R11). “Wanneer medewerkers gewoon voor verandering 

openstaan, dan krijg je gewoon sneller dingen gedaan. Het kan zeker beter, laat ik het zo zeggen” (R1). 

Daarnaast wordt de urgentie bij veel medewerkers niet ingezien om te veranderen. Onder een deel 

van de medewerkers heerst een mentaliteit van “We bestaan al honderd jaar en voldoen aan alle eisen, 

waarom zouden we veranderen” (R12).  

Daarnaast lijken medewerkers maar weinig op hun verantwoordelijkheid te worden aangesproken, 

waardoor er vaak van genomen besluiten wordt afgeweken. Genomen besluiten staan niet vast en zijn 

niet ‘in beton gegoten’. Er heerst een ‘brandweermentaliteit’ waardoor iedereen zijn eigen gang kan 

gaan en medewerkers elkaar niet snel op hun verantwoordelijkheden aanspreken (R7, R10, R13, R14). 

“We kunnen nu besluiten dat we naar links gaan, maar straks gaat iedereen alle kanten op. En niemand 

wordt daarop aangesproken.” (Respondent 14, 2015). 

Op basis van deze bevinding wordt de dimensie ‘Bedrijfscultuur’ aan het conceptueel model voor 

Alliander toegevoegd. Gevonden operationele kenmerken binnen deze factoren zijn bij deze 

organisatie ‘Er is sprake van bereidheid tot verandering’ en ‘Medewerkers spreken elkaar aan op 

elkaars verantwoordelijkheid’. Het is belangrijk dat deze nieuwe dimensie bij vervolgonderzoek verder 

wordt uitgewerkt, onderbouwd en de impact hiervan onderzocht wordt. 

5.4 Relatie tussen factoren en de mate van procesoriëntatie 
Nu de volwassenheidsfase van Alliander in kaart is gebracht, evenals onderzocht is in welke mate en 

op welke manier de kritieke factoren bij deze organisatie naar voren komen, kan een antwoord 

geformuleerd worden op de vraag welk verband er bij Alliander tussen de mate van procesoriëntatie 

en deze factoren bestaat. 

Alle onderzochte factoren blijken zich op zijn minst occasioneel bij Alliander voor te doen. De lage mate 

van procesoriëntatie bij Alliander kan verklaard worden door de volgende zwak-scorende factoren: De 

factoren organisatiestructuur en het management van processen scoren met een score 2.0 beiden 

zwak. Deze factoren zijn slechts gedeeltelijk ontwikkeld, en doen zich slechts op enkele plaatsen voor. 

Strategische afstemming & beleid en Ondersteuning door ict-diensten scoren beide met een score van 

1.8 nog zwakker en zijn daarmee slechts beperkt ontwikkeld. Het Management van middelen scoort 

met een score van 1.5 het zwakst binnen de organisatie en wordt slechts occasioneel of op enkele 

plaatsen toegepast. Omdat de factor Bedrijfscultuur niet systematisch in alle interviews en de 

documentanalyse systematisch meegenomen is kan hier geen score aan toegekend worden. Wel kan 

gesteld worden dat op basis van de erg lage bereidheid tot verandering binnen het bedrijf, en dat 

medewerkers elkaar niet snel aanspreken op hun verantwoordelijkheden, gesteld worden dat dit 

thema weinig ontwikkeld is en zodoende de lage mate van procesoriëntatie helpt verklaren. 

De factor Prestatiemeting is met een gemiddelde score van 3.5 binnen de keten Reconstructie & 

Netten goed tot sterk ontwikkeld en doet zich op de meeste plaatsen binnen Alliander voor. De factor 

Leiderschap is met een score van 3.0 goed ontwikkeld, en doet zich op veel plaatsen voor binnen de 

organisatie. De factoren Leiderschap en Prestatiemeting scoren daarmee aanzienlijk hoger dan de 

andere factoren. De factor Training & empowerment van medewerkers is met een score van 2.7 

gedeeltelijk tot goed ontwikkeld, en doet zich op enkele plaatsen tot veel binnen de organisatie voor.  
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De relatie tussen de factoren en de mate van procesoriëntatie bij Alliander is in figuur 3 grafisch 

weergegeven. Hierin is te zien dat de factoren Leiderschap en Prestatiemeting, in groen weergegeven, 

hoger scoren dan de andere factoren. De lage mate van procesoriëntatie wordt voornamelijk bepaald 

door de in rood weergegeven factoren Strategische afstemming, Ondersteuning door ict-diensten, 

Management van middelen en Bedrijfscultuur, en in mindere de in oranje weergegeven factoren 

Organisatiestructuur, Management van processen en Training & empowerment van medewerkers. 

 

 

Figuur 3. Relatie tussen de factoren en de mate van procesoriëntatie bij Alliander 
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6 Conclusie & Discussie 

6.1 Inleiding 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen welke factoren binnen Alliander de mate van 

procesoriëntatie bepalen. Aan de hand van theorie is een conceptueel model opgesteld met de 

veronderstelde factoren die een kritieke impact hebben op de mate van procesoriëntatie, en daarmee 

tezamen de mate van procesoriëntatie verklaren. Na een methodologische voorbereiding komt de 

verzamelde data voort uit een enquête, de transcripten van een negentiental respondenten en een 

achttal documenten. In de komende paragraaf 6.2 worden de conclusies die uit dit onderzoek naar 

voren komen gepresenteerd. In de afsluitende paragraaf 6.3 worden de beperkingen van dit onderzoek 

weergegeven en worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 

6.2  Conclusie 
Op basis van de uitgevoerde analyse wordt hier een antwoord gegeven op de centrale vraag: Welke 

factoren bepalen binnen Alliander de mate van procesoriëntatie? Om tot dit antwoord te komen 

worden achtereenvolgens de zes deelvragen (nogmaals) beantwoord. 

Het centrale concept binnen dit onderzoek is ‘procesoriëntatie’. Proces-georiënteerd werken is een 

manier van werken waarbij de samenhang tussen de uit te voeren werkzaamheden centraal staat. Bij 

een lage mate van samenhang tussen de uit te voeren werkzaamheden wordt over ‘taakoriëntatie’ 

gesproken, bij een hoge mate van samenhang wordt over ‘ketenoriëntatie’ gesproken. Een 

ketengeoriënteerde organisatie is door McCormack en Johnson (2001) gedefinieerd als ‘Een 

organisatie die, in al haar doen, de nadruk legt op processen in tegenstelling tot hiërarchieën, met een 

speciale nadruk op resultaten en klanttevredenheid’. De mate van procesoriëntatie wordt veelal 

uitgedrukt in termen van ‘procesvolwassenheid’, welke vervolgens wordt geoperationaliseerd in 

verschillende ‘volwassenheidsfasen’. De vijf gebruikte volwassenheidsfasen in dit onderzoek zijn: 

Activiteit-georiënteerd, Proces-georiënteerd, Systeem-georiënteerd, Keten-georiënteerd, en 

Transformatie-georiënteerd. 

Factoren die van kritiek belang zijn voor het bereiken van een strategisch doel, in dit onderzoek een 

hogere mate van procesoriëntatie, worden kritieke succesfactoren genoemd. De kritieke 

succesfactoren in dit onderzoek komen voort uit het Business Process Management-model en het 

European Framework for Quality Management-model. Het Business Process Management (BPM)-

model is een managementmodel waarbij het optimaliseren van bedrijfsprocessen centraal staat. Bij 

dit model wordt gestreefd naar het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Het European Framework 

for Quality Management (EFQM)-model is ontworpen op basis van de Total Quality Management-

principes. Dit model biedt een duidelijk raamwerk, een terminologie en methodologie om organisaties 

te helpen verbeteren. Door overeenkomstige kritieke succesfactoren van deze modellen samen te 

voegen, en op andere punten elkaar aan te vullen, is een nieuw model gevormd. Binnen dit model zijn 

acht kritieke succesfactoren vastgesteld, te weten: Leiderschap, Strategische afstemming & beleid, 

Organisatiestructuur, Ondersteuning door ict-diensten, Training & empowerment van medewerkers, 

Management van middelen, Management van processen en Prestatiemeting. Deze acht factoren 

bestaan ieder uit kritieke operationele items. In het totaal zijn op basis van de gehanteerde theorie 

vierentwintig van dergelijke items geformuleerd. 
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Alliander is vanwege het publieke belang van haar activiteiten een overheidsdeelneming. Een 

overheidsdeelneming is volgens de definitie van het Ministerie van Financiën (2012) “een 

vennootschap met uitstaande aandelen, (al dan niet volledig) gehouden door de staat, waarin de 

directe verantwoordelijkheid en uitvoering van bepaalde activiteiten is ondergebracht”. De 

gehanteerde literatuur veronderstelt dat overheidsdeelnemingen in vergelijking met private 

organisaties een aantal kenmerkende eigenschappen bezitten, te weten: hogere verwachtingen van 

managers, meer overheidsinbreng, meervoudige doelen, ad-hoc-beleid, een onduidelijke rolverdeling 

matige rolinvulling en niet-transparante belangenafweging door de overheid als eigenaar, meerdere 

opdrachtgevers of eigenaren, geen winstoogmerk en meer wet- en regelgeving. Door deze verschillen 

tussen overheidsdeelnemingen en private organisaties rijst de vraag in hoeverre deze 

managementmodellen, welke ontworpen zijn voor organisaties in de private sector, toepasbaar zijn 

op overheidsdeelnemingen. Deze kenmerkende eigenschappen zijn immers van invloed op de manier 

waarop een organisatie haar processen bestuurt, waardoor enkele kritieke succesfactoren door deze 

eigenschappen mogelijk zwakker of sterker scoren. Omdat deze kritieke factoren de mate van 

procesoriëntatie bepalen, kunnen deze kenmerkende eigenschappen indirect invloed hebben op de 

mate van procesoriëntatie bij Alliander. Door de invloed van de verschillende kenmerkende 

eigenschappen op de kritieke factoren in één model bij elkaar te brengen is een conceptueel model 

gevormd. Uit dit conceptueel model kan afgeleid worden dat een overheidsdeelneming als gevolg van 

de invloed van kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming naar verwachting zwak 

scoort op de factoren Strategische afstemming & beleid, Management van middelen en 

Prestatiemeting, en naar verwachting nog zwakker op de factor Leiderschap. Als gevolg hiervan wordt 

verwacht dat bij overheidsdeelneming Alliander sprake zal zijn van een lage mate van procesoriëntatie. 

De factoren Organisatiestructuur, Ondersteuning door ict-diensten, Training & empowerment van 

medewerkers, en Management van processen worden naar verwachting niet significant beïnvloed 

door deze kenmerkende eigenschappen en zullen daardoor naar verwachting sterker scoren dan de 

andere factoren. 

Om de mate van procesoriëntatie bij Alliander te kunnen bepalen is gebruikgemaakt van de Comatech 

‘Quickscan’ bij het EFQM-model (Comatech, n.d.). Deze keuze is gebaseerd om het feit dat deze scan 

slechts uit twintig vragen bestaat en daardoor voor de respondenten minder tijd vergt dan veel 

gangbare uitgebreidere scans. De consequentie hierbij is dat het resultaat mogelijk een minder 

complete weerspiegeling biedt van de organisatie dan een uitgebreidere test. De uitkomst van de 

Quickscan, de gemiddelde score over alle twintig items, is vrij laag en wijst erop de Alliander zich in de 

proces-georiënteerde fase bevindt. De gemiddelde scores van de afzonderlijke respondenten sluit 

goed aan bij deze uitkomst. Hoewel enkele respondenten van de membercheck aangaven dat er 

weldegelijk enkele projecten en processen binnen Alliander aansluiten bij de kenmerken van hogere 

volwassenheidsfasen, werd bevestigd dat de algemene werkwijzen en processen zich laten 

omschrijven volgens de kenmerken van de proces-georiënteerde fase. 

Alle onderzochte factoren blijken zich op zijn minst occasioneel bij Alliander voor te doen. De factoren 

Organisatiestructuur en het Management van processen scoren beiden redelijk zwak. Deze factoren 

zijn slechts gedeeltelijk ontwikkelde factoren, en doen zich slechts op enkele plaatsen voor. De 

factoren Strategische afstemming, Ondersteuning door ict-diensten, Management van middelen 

scoren nog ietwat zwakker. Omdat de factor Bedrijfscultuur niet systematisch in alle interviews en 

documentanalyse systematisch meegenomen is kan hier geen score aan toegekend worden. Wel kan 

gesteld worden dat op basis van de erg lage bereidheid tot verandering binnen het bedrijf, en dat 
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medewerkers elkaar niet snel aanspreken op hun verantwoordelijkheden, dit thema weinig ontwikkeld 

is en zodoende de lage mate van procesoriëntatie helpt verklaren. De factor Training & empowerment 

van medewerkers is gedeeltelijk tot goed ontwikkeld. De factoren Prestatiemeting en Leiderschap zijn 

binnen de keten Reconstructie & Netten goed tot sterk ontwikkeld en doen zich op de meeste plaatsen 

voor binnen Alliander. Deze factoren scoren daarmee aanzienlijk hoger dan de andere factoren.  

Nu de volwassenheidsfase van Alliander in kaart is gebracht, evenals is gekeken in welke mate de 

kritieke succesfactoren bij Alliander naar voren komen, kan in kaart worden gebracht welke kritieke 

factoren de gevonden mate van procesoriëntatie bepalen. Geconcludeerd kan worden dat de factoren 

Leiderschap en Prestatiemeting, in figuur 4 in groen weergegeven, hoger scoren dan de andere 

factoren. De lage mate van procesoriëntatie wordt voornamelijk bepaald door de in rood weergegeven 

factoren Strategische afstemming, Ondersteuning door ict-diensten, Management van middelen en 

Bedrijfscultuur, en in mindere de in oranje weergegeven factoren Organisatiestructuur, Management 

van processen en Training & empowerment van medewerkers 

 

Figuur 4. Factoren die bij Alliander de mate van procesoriëntatie bepalen 

Figuur 4 geeft weer welke factoren binnen Alliander de mate van procesoriëntatie bepalen. Daarmee 

is de hoofdvraag – Welke factoren binnen Alliander de mate van procesoriëntatie verklaren – 

beantwoord. 
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6.3 Discussie 
Nu de onderzoeksvraag beantwoord is, rest in deze laatste paragraaf een reflectie op de gebruikte 

theorie, gehanteerde methode en resultaten. 

6.3.1 Reflectie op de gebruikte theorie 
Op basis van de gekozen theorie is het conceptueel model gevormd. De bevonden mate van 

procesoriëntatie is, zoals in het conceptueel model verondersteld, laag. De kritieke factoren scoren 

over het algemeen binnen Alliander in lijn met, maar wel enigszins zwakker dan, de veronderstellingen 

uit het conceptueel model. Zo scoren de factoren Strategische afstemming & beleid, 

Organisatiestructuur, Training & empowerment van medewerkers, Management van middelen, 

Management van processen, én Prestatiemeting in de empirie alle ietwat zwakker dan verondersteld. 

De factor Ondersteuning door ict-diensten, waarvan in het conceptueel model verondersteld werd in 

een overheidsdeelneming niet significant zwakker te scoren dan in een private onderneming, blijkt bij 

Alliander wel zeer zwak te scoren. De redenen die voor de zwakke score op de factor Ondersteuning 

door ict-diensten uit de interviews naar voren gekomen zijn wijzen echter niet zozeer op de 

kenmerkende eigenschappen van een staatsdeelneming, als wel op de afkomst van Alliander uit veel 

verschillende vroegere gemeentelijk gas- en elektriciteitsbedrijven. De factor Leiderschap, die naar 

verwachting van het conceptueel model binnen een overheidsdeelneming het zwakst zou scoren, blijkt 

bij Alliander juist sterk te scoren. Deze factor scoort daarmee niet in lijn met de theoretische 

verwachting. Het is hierbij de vraag of de theorie onjuist is, of dat Alliander een uitzondering betreft. 

Vervolgonderzoek naar de factor Leiderschap bij meerdere overheidsdeelnemingen zou hier meer 

duidelijkheid over kunnen geven. Dat zes uit de acht factoren bij Alliander enigszins zwakker scoren 

dan in het conceptueel model verondersteld werd kan te maken hebben met de beoordeling van de 

onderzoeker. Door een strengere beoordeling bij het vormen van het conceptueel model, dan wel een 

mildere beoordeling van bij de toekennen van scores op factoren op basis van de data, zouden de 

bevindingen immers beter op het conceptueel model aangesloten hebben.  

Daarnaast bleek bij Alliander de bedrijfscultuur een belangrijke factor bij het verklaren van de mate 

van procesoriëntatie te zijn. Het is opvallend dat beide, nationaal en internationaal gebruikte en 

geroemde modellen, geen notie maken van het belang van een dergelijke kritieke succesfactor of item. 

Hoewel uit de data binnen dit onderzoek naar voren is gekomen dat bedrijfscultuur bij Alliander een 

significante verklarende factor is, is onderzoek bij andere organisaties vereist om na te gaan of deze 

factor ook belangrijk is voor andere overheidsdeelnemingen en eventueel ook voor private 

organisaties.   

Er is dan ook geen aanleiding om op basis van deze bevindingen, en het toepassen op één case, het 

model te verwerpen. 

De kenmerken van de meervoudige-principaal-agent theorie zijn in de data herkenbaar. De organisatie 

lijkt namelijk inderdaad binnen de diverse opdrachten en doelen die zij vanuit haar verschillende 

opdrachtgevers (principalen) als aandeelhouders, het rijk, ACM, SodM, en belangengroepen van 

consumenten en bedrijven ontvangt, te ‘shoppen’. Bovendien heeft Alliander (agent) een 

informatievoorsprong over het onderwerp, waardoor sprake is van informatieasymmetrie tussen de 

principalen en de agent. Dit ‘shoppen’ lijkt voornamelijk verklaard te kunnen worden door het 

ontbreken van een duidelijke focus bij beleidsvorming. Een private onderneming is voor haar 

voortbestaan afhankelijk van de huidige en toekomstige wensen en eisen van haar klanten, en heeft 

daardoor een duidelijke focus in besluitvorming. Door de speciale positie van Alliander is de klant hier 
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echter niet de enige opdrachtgever. De organisatie laat haar beleidsvorming wellicht te vaak ad-hoc 

leiden door verschillende en veranderende opdrachten en doelen vanuit de verschillende 

opdrachtgevers. Het realiseren van ketenoriëntatie kan hier uitkomst bieden. Een ketengerichte 

organisatie is immers “Een organisatie die, in al haar doen, de nadruk legt op processen in tegenstelling 

tot hiërarchieën, met een speciale nadruk op resultaten en klanttevredenheid” (McCormack & 

Johnson, 2001). Deze nadruk op resultaten en klanttevredenheid geeft een overheidsdeelneming als 

Alliander een duidelijke focus in beleidsvoering en vermindert het ad-hoc ‘shoppen’ uit verschillende 

doelen van verschillende opdrachtgevers. De recent geformuleerde organisatievisie en strategie van 

Alliander vormen hierbij een eerste stap. 

6.3.2 Reflectie op de gehanteerde methode 
Binnen dit onderzoek is uitgegaan van nationaal en internationaal gerenommeerde 

managementmodellen, een enquête, een bewuste en uitgebreide selectie van negentien 

respondenten uit zowel de keten als stafafdelingen voor de halfgestructureerde interviews, én acht 

interne als ook openbare documenten. Voorlopige bevindingen zijn bovendien door negentien 

medewerkers middels een membercheck gevalideerd. Door deze brede en gedegen selectie van 

databronnen is een betrouwbaar antwoord op de onderzoeksvraag geformuleerd, en zo de interne 

validiteit geborgd. De keuze voor de gebruikte modellen en is echter een subjectieve keuze van de 

onderzoeker. Een andere onderzoeker zou voor andere modellen kunnen kiezen hetgeen invloed zou 

hebben gehad op de veronderstelde kritieke succesfactoren binnen het conceptueel model. Zoals 

reeds in theoretisch kader uitgebreider beargumenteerd is voor het BPM-model gekozen omdat dit 

model wereldwijd een van de meest toegepaste modellen en is gestructureerd, analytisch, veelzijdig 

toepasbaar en gericht op het continu verbeteren van processen. Voor het EFQM-model is gekozen 

omdat het binnen Europa een van de meest toegepaste modellen en biedt het een duidelijk raamwerk, 

terminologie en methodologie om organisaties te helpen verbeteren. Ook de gehanteerde methodiek 

waarbij met behulp van de Comatech vijfpuntenschaal op basis van de data de mate waarin kritieke 

succesfactoren zich voordoen beoordeeld is, is een subjectieve scoring. Een andere onderzoeker zou 

op basis van de verkregen data voor een andere score binnen deze schaalverdeling kunnen kiezen. 

Deze vertaalslag is in dit onderzoek echter gemaakt op basis van een uitvoerige beschrijving van de 

bevindingen in het hoofdstuk resultaten, waarna op basis van een gewogen oordeel van de verzamelde 

data door gebruikt te maken van de terminologie uit de Comatech vijfpuntenschaal voor iedere factor 

een beargumenteerde score toegekend is. 

Door het gebruik van vijf respondenten bij de Quickscan voor het bepalen van de mate van 

procesoriëntatie en negentien respondenten en acht documenten als databronnen voor de kritieke 

factoren is de conclusie van dit kwalitatieve onderzoek direct toepasbaar op de onderzochte keten 

Reconstructie & Netten, en is zij in zekere zin ook direct generaliseerbaar voor de andere zeven ketens 

binnen Alliander, en daarmee voor Alliander als geheel. Netwerkbedrijf Alliander is in haar doelen 

echter anders dan een overheidsdeelneming als Holland Casino (“gastvrije uitgaansgelegenheden met 

een gevarieerd spel en horeca aanbod” (Holland Casino, 2015)) of de N.V. Bank Nederlandse 

Gemeenten (“Gespecialiseerde bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk 

belang” (BNG Bank, 2015)). Hierdoor rijst de vraag in hoeverre de conclusies en bevindingen in dit 

onderzoek naar andere overheidsdeelnemingen te generaliseren zijn. De gehanteerde 

managementmodellen zijn echter generiek en worden zoals in het theoretisch kader beschreven reeds 

veelvuldig toegepast bij overheidsdeelnemingen. Omdat het in dit onderzoek gevormde model 

rekening houdt met de kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming biedt dit model 
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naar verwachting een goed uitgangspunt om de mate van procesoriëntatie en de factoren die deze 

mate verklaren ook bij andere overheidsdeelnemingen te onderzoeken. Vervolgonderzoek zal uit 

moeten wijzen of dit model inderdaad bij andere overheidsdeelnemingen voor dergelijk onderzoek als 

uitgangspunt toepasbaar is.  

6.3.3 Reflectie op de bevindingen 
Zoals in het theoretisch kader beargumenteerd heeft het realiseren van een hoge mate van 

procesoriëntatie een positief effect op de prestaties als kwaliteit, efficiëntie en klantgerichtheid van 

een organisatie. Het is dan ook daarom dat Alliander naar een hogere mate van procesoriëntatie 

streeft (Thijssen, 2015). De resultaten van dit onderzoek bieden daarom allereerst Alliander, 

opdrachtgever van dit onderzoek, handvatten bij het verbeteren van de mate van procesoriëntatie. De 

resultaten geven duidelijke aandachtgebieden zoals de strategische afstemming binnen de organisatie, 

de ondersteuning die ict-systemen levert, en de heersende bedrijfscultuur. Binnen deze 

aandachtsgebieden levert dit onderzoek bovendien bijpassende operationele items waarop Alliander 

zich kan verbeteren. Door het aanhoudende streven naar een efficiëntere en effectievere overheid in 

Nederland, en daarbuiten, streven vergelijkbare overheidsdeelnemingen naar het realiseren van een 

hogere mate van procesoriëntatie op hun prestaties te verbeteren (Di Bitetto, chymis, & D'Anselmi, 

2015). Ook voor hen kunnen de resultaten van dit onderzoek handvatten en aanknopingspunten 

bevatten bij dit streven. 

Omdat binnen de gehanteerde theorie verondersteld wordt dat de kenmerkende eigenschappen van 

overheidsdeelnemingen mogelijk invloed hebben op enkele kritieke succesfactoren welke in de mate 

van procesoriëntatie verklaren, zijn deze succesfactoren met extra zorgvuldigheid onderzocht. Gesteld 

kan worden dat een aantal van de bevindingen uit dit onderzoek inderdaad direct of indirect verband 

houdt met de kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming. De Wet onafhankelijk 

netbeheer (splitsingswet) uit 2006, en het actuele wetsvoorstel STROOM zijn voorbeelden van 

overheidsinbreng die invloed hebben op het beleid van Alliander, en tevens tekenend zijn voor de 

extra wet- en regelgeving voor overheidsdeelnemingen. Eisen en regels van de ACM en SodM blijken 

soms belangrijker dan de wensen van de klant en stellen Alliander voor meervoudige doelen, hetgeen 

bijdraagt aan de voor een overheidsdeelneming kenmerkende ad-hoc-beleidsvorming. Tevens 

bevestigt dit de veronderstelde kenmerkende eigenschap van een overheidsdeelneming, het hebben 

van meerdere opdrachtgevers, invloed heeft op de kritieke succesfactoren. Het ontbreken van een 

winstoogmerk wordt door meerdere respondenten aangedragen als een van de oorzaken van de lage 

efficiëntie bij Alliander, hetgeen eveneens als kenmerk van een overheidsdeelneming verondersteld 

wordt. Uit de data is geen informatie naar voren gekomen met betrekking tot een eventuele 

onduidelijke rolverdeling, matige rolinvulling of niet-transparante belangenafweging door de overheid 

als eigenaar, welke als kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming zijn aangemerkt. 

Hierdoor kan bevestigd noch ontkracht worden of deze eigenschappen invloed hebben op de kritieke 

succesfactoren. 

Hieruit kan afgeleid worden dat de kenmerkende eigenschappen van een overheidsdeelneming die bij 

Alliander geconstateerd zijn, inderdaad een negatieve invloed op de kritieke succesfactoren hebben. 

Het is daarom aannemelijk dat andere overheidsdeelnemingen op deze factoren eveneens zwakker 

scoren, en dat een lage mate van procesoriëntatie daarmee inherent verbonden is aan 

overheidsdeelnemingen. Door ditzelfde onderzoek bij andere overheidsdeelnemingen uit te voeren 

kan uitgewezen worden of dit inderdaad het geval is. 
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Bijlagen 
In de hoofdtekst wordt naar onderstaande bijlagen verwezen. 

A. Organogram 

 



 

B. Interviewguide 
De gehanteerde interviewguide bestaat uit de volgende vragen: 

1. Leiderschap 

Vragen van ‘algemene visie’ via ‘rol leidinggevenden in die visie’ naar ‘rol leidinggevenden in de 

organisatie’  

 Welke personen en organisaties zijn als stakeholder bij Alliander betrokken? [Doorvragen over 

ACM, politiek, aandeelhouders] 

 Is de Alliander visie in dialoog met deze stakeholders gevormd? 

 Bent u op de hoogte van de Alliander visie op toekomstige ontwikkelingen?  

 In welke mate herkent u deze visie in de door de leidinggevende toegewezen taken en 

activiteiten aan personen en afdelingen? 

 In hoeverre identificeren, naar uw idee, leidinggevenden zich met Alliander? 

 Zijn directeuren en leden van de RvB op de hoogte van (mogelijke) procesverbeteringen? 

 Worden deze (mogelijke) procesverbeteringen door de directeuren en de leden van de RvB 

onderling besproken? 

2. Strategische afstemming & beleid 

 In hoeverre heeft een (interne) analyse naar de sterke en zwakke punten van Alliander ten 

grondslag gelegen aan de bepaling van de organisatiestrategie? 

 En in hoeverre heeft een (externe) analyse naar de kansen en bedreigingen ten grondslag 

gelegen aan de bepaling van de organisatiestrategie? 

 Wordt deze organisatiestrategie binnen de organisatie naar medewerkers kenbaar gemaakt? 

 Heb je het idee dat de organisatiestrategie buiten de organisatie naar externe stakeholders 

kenbaar gemaakt is? 

 Sluiten de doelen van Alliander aan op de doelen van de bedrijfsketens (R&N)? 

 Heb je het gevoel dat de doelen van uw bedrijfsonderdeel zijn afgestemd met de doelen van 

de andere bedrijfsonderdelen binnen de keten R&N? 

3. Organisatiestructuur 

 In hoeverre kunnen verschillende bedrijfsonderdelen van Alliander, op basis van op elkaar 

aansluitende bedrijfsprocessen, als ketens aangemerkt worden? 

 Is het voor de ketenmanagers mogelijk toe te zien op de samenwerking tussen verschillende 

bedrijfsonderdelen binnen de keten R&N? 

 Is het voor de ketenmanagers mogelijk toe te zien op de afstemming tussen de verschillende 

bedrijfsonderdelen binnen de keten R&N? 

4. Ondersteuning door ict-diensten 

 In hoeverre voorzien ict systemen managers van prestatie-informatie binnen Alliander? 

 In welke mate is de informatie van ict systemen bij Alliander gericht op sturing- & prestatie-

informatie over de keten? 

 In welke mate is de informatie van ict systemen bij Alliander gericht op sturing- & prestatie-

informatie over het bedrijfsonderdeel? 

 Wordt er binnen Alliander met een Customer Relationship Management systeem gewerkt? 

 Wordt er binnen Alliander met een Electronic Resource Planning systeem gewerkt om de 

interne bedrijfsprocessen te ondersteunen? 



 

 Wordt er binnen Alliander met een Supply Chain Management systeem gewerkt om de 

processen met leveranciers- en ketenpartners te ondersteunen? 

5. Training & empowerment van medewerkers 

 Begrijpt u hoe verschillende handelingen samen kunnen bijdragen aan een overkoepelend 

proces, en dat zodoende sprake kan zijn van een keten van handelingen? zou u dit willen 

toelichten? 

 Op welke manier ziet u interactie tussen de verschillende activiteiten binnen een proces bij de 

keten R&N? 

 Is uw leidinggevende een bron van inspiratie voor u? Op welke manier? 

 In welke mate voelt u uzelf in de gelegenheid gesteld om uzelf maximaal te ontwikkelen en uw 

competenties te benutten? 

 Heeft u het gevoel dat u voor uw inzet wordt erkend en gerespecteerd? En op welke manier? 

 Heeft u het gevoel dat u wordt erkend en gerespecteerd voor uw bijdrage aan verbetering en 

vernieuwing bij Alliander? 

6. Management van middelen* 

*Middelen zijn financiële middelen, kennis, technologie, materialen & diensten 

 Wordt bij de besteding van middelen veel aandacht besteedt om zo min mogelijk middelen 

nodig te hebben om de taken uit te voeren (efficiëntie)? 

 Kunnen doelen met de ingezette middelen worden behaald (effectiviteit)?  

 Op welke manieren wordt het gebruik van middelen met de leveranciers afgestemd om de 

toegevoegde waarde aan de keten te vergroten? 

 Op welke manieren wordt het gebruik van middelen met partners zoals onderaannemers 

afgestemd om de toegevoegde waarde aan de keten te vergroten? 

7. Management van processen 

 Hoe ervaart u de mate van standaardisatie en regulering? 

 Hoe ervaart u de mate van ruimte en handelingsvrijheid om in de praktijk adequaat te kunnen 

functioneren? 

 Zijn deze twee elementen (standaardisatie en regulering tegen ruimte en handelingsvrijheid) 

in balans? 

8. Prestatiemeting 

 Op welke manier worden prestatieresultaten van bedrijfsprocessen gebruikt bij het bepalen 

van nieuwe (verbeter)doelen? 

 Worden de resultaat-indicatoren (KPI’s) binnen Alliander gecommuniceerd? 

 Met welke regelmaat worden de resultaat-indicatoren (KPI’s) binnen Alliander 

gecommuniceerd? 

Open vraag 

 Zijn er belangrijke factoren die procesoriëntatie bevorderen of juist belemmeren die nog niet 

aan bod zijn gekomen? 

 


