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“Our ability to find patterns in phenomena rests on the adequacy
of the conceptual schemes we employ; that is, the kinds of
answers we get are limited by the kinds of questions we ask”.

Thompson, J.D. (1967). Organizations in action: social science bases of administrative theory. New York: McGraw-Hill.
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1. Inleiding
1.1 Introductie
Het begrip continu verbeteren wordt regelmatig in verband gebracht met de cultuur
van de organisatie. Continu verbeteren is een organisatie breed proces en het succes
ervan is afhankelijk of het onderdeel wordt van de manier van leven, het patroon van
gedeelde overtuigingen, waarden en gedragsnormen van die organisatie. Zonder een
dergelijke

culturele

onderbouwing

zal

het

moeilijk

zijn

voor

continu

verbeterprogramma’s om wortel te schieten en hun lange termijnoverleving wordt
geremd door een gebrek aan gedragsversterking Bessant et al. (1994). In deze definitie
wordt het succes van continu verbeteren afhankelijk gesteld van de cultuur van de
organisatie, waarbij continu verbeteren beschouwd wordt als een proces dat betrekking
heeft op de gehele organisatie. Deze benadering dat het succes afhankelijk is van de
cultuur van de organisatie wordt gedeeld door Bhuiyan en Baghel (2005) die continu
verbeteren definiëren als een cultuur van voortdurende verbetering gericht op het
elimineren van afval in alle systemen en processen van een organisatie. Van belang
hierbij is dat iedereen samenwerkt om verbeteringen aan te brengen zonder
noodzakelijkerwijs enorme kapitaalinvesteringen te doen.

De verwijzing naar cultuur voor het succesvol implementeren van continu verbeter
processen komt in de literatuur veelvuldig voor. Echter van Amelsvoort en
Metsemakers (2011) gaan ervan uit dat voor het veranderen van een bestaande cultuur
tevens gekeken moet worden naar de structuur van de organisatie. Ze verwijzen hierbij
naar De Sitter (1995) die spreekt over ‘de onzichtbare hand’ van de arbeidsverdeling in
organisaties. De keuzes ten aanzien van de organisatiestructuur hebben aldus
onzichtbare effecten.
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1.2 Beschrijving van het projectkader
Warmte- en koeltechniek Zeldenrust BV (WKZ BV) geeft advies, installeert en
onderhoudt verschillende soorten technische installaties. Dit doet ze op het gebied van
klimaatbeheersing, CV installaties, warmtepompen, luchtbehandeling, zonnepanelen en
koeltechniek. WKZ verkrijgt de opdrachten vanuit overheden, ondernemingen, industrie
en particulieren. De onderneming is gevestigd in Apeldoorn en heeft 39 medewerkers.
De directie bestaat uit de directeur en zijn vrouw die de functies van hoofd P&O en
hoofd financiële afdeling bekleedt. WKZ is aangesloten bij diverse brancheorganisaties
waaronder de Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van
Koeltechniek en Luchtbehandeling (NVKL). Om lid te zijn van de NVKL en hiervan het
kwaliteitslabel te mogen voeren, moeten aangesloten ondernemingen aan een aantal
criteria voldoen. Aangesloten ondernemingen dienen onder andere te voldoen aan
vastgestelde normen op het gebied van communicatie met klanten en uitstraling van de
onderneming. Ook moeten aangesloten ondernemingen aantonen dat het kennisniveau
van de medewerkers op het vereiste niveau is en dat de onderneming voldoet aan de
wettelijke eisen die vanuit de overheid zijn opgesteld. Een wettelijke eis voor
ondernemingen die werken met f-gassen is het behalen van het f-gassen certificaat
voor ondernemingen. Voor het behalen van dit f-gassen certificaat en het behalen van
de NVKL-erkenning heeft de NVKL een samenwerkingsverband afgesloten met DEKRA.
DEKRA is de certificerende instelling voor de NVKL-erkenning en het f-gassen certificaat.

Op 9 april 2018 vond er een heraudit plaats voor de NVKL-erkenning en het f-gassen
certificaat. Ten aanzien van de normering voor het behalen van het f-gassen certificaat
zijn er nieuwe eisen gesteld. Een van de eisen betreft het commitment tot continue
verbeteren ter voorkoming van emissies van f-gassen en naleving van wet- en
regelgeving. De directie ziet deze nieuwe eis ten aanzien van continu verbeteren als een
kans om de huidige organisatiestructuur te analyseren en te verbeteren.

Continu verbeterprogramma’s worden door veel organisaties ingevoerd om prestaties
te verbeteren en een voorsprong te genereren op concurrerende organisaties. Helaas is
het aantal mislukte programma’s groter dan de succesvolle. Resultaten van een
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onderzoek onder Amerikaanse producenten in 2007 toonden aan dat hoewel 70% van
de fabrieken lean manufacturing-technieken had ingezet, 74% van hen teleurgesteld
was over de vooruitgang die ze boekten met lean (Pay, 2008). Hiervoor zijn volgens de
literatuur twee redenen te vinden. Ten eerste hebben een aantal onderzoekers
geconstateerd dat continu verbeterimplementaties die onvoldoende coördinatie en
ondersteuning missen hun tractie verliezen en ineffectief worden na het behalen van de
eerste winst (Choo et al., 2007; Wruck en Jensen, 1998). De organisatiestructuur vervult
ten aanzien van de coördinatie en ondersteuning van continue verbeterinitiatieven een
belangrijke rol en kan een cultuur creëren voor voortdurende verbetering om een
continu verbeterinitiatief te ondersteunen. Cultuur wordt door Metsemakers et al.
(2002)

omschreven

als:

‘een

patroon

van

aangeleerde,

veelal

gedeelde,

basisveronderstellingen die het gedrag beïnvloeden’. Deze basisveronderstellingen
worden gevoed of geconserveerd door interactie- en communicatiepatronen die zich
verankeren in gewoontes. De interactie- en communicatiemogelijkheden worden sterk
bepaald door de organisatiestructuur en systemen. Gewenste gedrags- en
cultuurverandering

kunnen

worden

afgedwongen

met

aanpassingen

in

de

organisatiestructuur en systemen (Metsemakers, 2008). Organisatiestructuur wordt in
dit onderzoek beschouwd als leidend ten opzichte van de cultuur en wordt derhalve
niet meegenomen in dit onderzoek.

De tweede reden is dat continu verbeteren een commitment vereist tot leren. Op welke
wijze kunnen organisaties verbeteren zonder eerst iets nieuws te leren? Het oplossen
van een probleem, het introduceren van een nieuw product, het herontwerpen van een
proces, dat alles vraagt om nieuwe inzichten en handelswijzen. In de afwezigheid van
leren blijven organisaties en individuen zichzelf herhalen in eenvoudigweg oude
gewoonten. Veranderingen blijven cosmetisch en verbeteringen zijn toevallig of van
korte duur D.A. Garvin (1993).

Volgens Kim (1993) zijn verschillende theorieën over organisatorisch leren gebaseerd op
theorieën over individueel leren. Als een onderscheid tussen organisatie en individu
echter niet expliciet wordt gemaakt, zal een model van organisatorisch leren het
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feitelijke leerproces verdoezelen door de rol van het individu te negeren of een
simplistische uitbreiding van individueel leren worden door organisatorische
complexiteit weg te nemen. Individueel leren wordt gedefinieerd als een cirkel van
conceptueel en operationeel leren die gevormd wordt door ons mentale model. Senge
beschouwt mentale modellen als zijnde interne beeldvorming van hoe de wereld werkt
die individuen sterk beïnvloeden op wat ze doen en hoe ze de wereld ervaren.
Aannames vanuit de interne beeldvorming die niet getest worden, kunnen interacties
hierbij uitlokken van een self-fulfilling prophecy.

Met operationeel leren wordt leren op procedureel niveau bedoeld waarmee een
individu leert hoe je in stappen iets doet zoals het bedienen van een machine. Deze
kennis wordt opgeslagen in routines. Routines worden gevormd door het opslaan van
kennis. Met het toepassen van nieuwe kennis kunnen dan nieuwe routines gevormd
worden waarmee de organisatie zijn prestaties kan verbeteren. Operationeel leren
cumuleert en verandert routines. Routines veranderen ook het proces van operationeel
leren. Het nadenken over waarom we dingen doen zoals we ze doen of dingen zijn zoals
ze zijn wordt conceptueel leren genoemd.

Hoewel organisatorisch leren zijn wortels heeft in individueel leren (Shrivastava, 1983;
Senge, 1990), is het proces dat leidt tot de ontwikkeling ervan niet zo eenvoudig als
alleen het toevoegen van het individuele leren van de verschillende leden van de
organisatie (Argyris en Schön, 1978; Hedberg, 1981). Organisatorisch leren wordt gezien
als een dynamisch proces gebaseerd op kennis, wat impliceert dat men zich verplaatst
tussen de verschillende niveaus van het individuele naar het groepsniveau en
vervolgens naar het organisatorische niveau en weer terug (Huber, 1991; Crossan et al.,
1999). De organisatie is niet alleen een informatie verwerkende machine maar een
entiteit die kennis creëert door actie en interactie. Ze communiceert met haar
omgeving en hervormt de omgeving en zichzelf door het proces van kenniscreatie. Het
belangrijkste aspect om de capaciteit van een organisatie te begrijpen betreffende
kennis is de dynamische mogelijkheid om voortdurend nieuwe kennis te creëren uit
bedrijfsspecifieke capaciteiten. Het voortdurend creëren van nieuwe kennis is
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belangrijker dan de de voorraad kennis over bijvoorbeeld een bepaalde technologie die
een organisatie op een bepaald moment bezit. Zoals eerder vermeld in dit onderzoek
vereist continu verbeteren een commitment tot leren. Een voorwaarde voor leren is
kennis. Nonaka et al. (2000) geven een visie van het dynamische proces waarin een
organisatie voortdurend kennis creëert, onderhoudt en exploiteert. Dit dynamische
proces wordt kennisconversie genoemd.

Samengevat kan worden gezegd dat organisatiestructuur en kennisconversie een
belangrijke rol vervullen in het continu verbeteren van de prestaties van de organisatie,
zie figuur 1.1. “Je kunt iets alleen als slecht of goed, dan wel als wenselijk of onwenselijk
beleven tegen de achtergrond van iets anders” De Sitter (1994). In dit onderzoek wordt
iets beschouwd als een verbetering wanneer de prestatie ten aanzien van de
geformuleerde doelstelling van de organisatie beter gerealiseerd wordt. Het formuleren
en herformuleren van de missie, visie, doelstellingen, beleid en het ontwerpen en
herontwerpen van de organisatiestructuur zijn ook in processen weer te geven.
Hiermee beschouwt dit onderzoek deze activiteiten dan ook binnen het bereik van
continu verbeteren.
Kennisconversie

Organisatiestructuur

Continu verbeteren

Figuur 1.1: Relatie tussen organisatiestructuur, kennisconversie en continu verbeteren.

1.3 Formulering van de doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan de directie voor het
implementeren van continue verbeteringen door inzicht te geven in de manier waarop
de organisatiestructuur en kennisconversie het proces van continu verbeteren
beïnvloeden.
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1.4 Het onderzoeksmodel
Het onderzoeksmodel bestaande uit drie stappen laat zich van links naar rechts lezen.
In stap I volgt na een vooronderzoek en bestudering van verschillende theorieën over
organisatiestructuur, kennisconversie en continu verbeteren een omschrijving van de
gewenste situatie met betrekking tot de invloed van de organisatiestructuur en
kennisconversie op continu verbeteren.
Stap II: In het uit te voeren onderzoek wordt vervolgens vastgesteld wat de feitelijke
situatie is met betrekking tot de invloed van de organisatiestructuur en kennisconversie
op continu verbeteren bij WKZ Installatietechniek.
In stap III wordt de feitelijke situatie met de gewenste situatie vergeleken en op basis
van de analyse worden aanbevelingen geformuleerd.
Theorie
organisatie
structuur

Stap II

Stap I

Theorie
kennisconversie

Gewenste situatie
Kennis
conversie

Theorie continu
verbeteren
Organisatie
structuur

Vooronderzoek

Continu
verbeteren

Aanbevelingen

Feitelijke situatie
Kennis
conversie

Stap III
Organisatie
structuur

Continu
verbeteren

Figuur 1.2: Het onderzoeksmodel waarbij de invloed van de organisatiestructuur en kennisconversie op het
proces van continu verbeteren wordt onderzocht.
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1.5 Formulering van de vraagstelling

Theoretische vraagstelling:
Wat is vanuit de theorie en een vooronderzoek bekend over de gewenste situatie met
betrekking tot de invloed van organisatiestructuur en kennisconversie op het proces van
continu verbeteren binnen WKZ?

-

Wat wordt volgens de theorie verstaan onder organisatiestructuur?

-

Wat zijn relevante dimensies van organisatiestructuur volgens de theorie?

-

Wat wordt volgens de theorie onder kennisconversie verstaan?

-

Wat zijn relevante dimensies van kennisconversie volgens de theorie?

-

Wat wordt volgens de theorie verstaan onder continu verbeteren?

-

Wat zijn volgens de theorie de relevante dimensies van continu verbeteren?

-

Welke aspecten van organisatiestructuur en kennisconversie hebben een
positieve relatie op het proces van continu verbeteren?

Empirische vraagstelling:
Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot de organisatiestructuur en
kennisconversie op het proces van continu verbeteren binnen WKZ?
-

Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot de organisatiestructuur?

-

Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot kennisconversie?

-

Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot het proces van continu
verbeteren?

-

Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot hoe de organisatiestructuur en
kennisconversie het proces van continu verbeteren beïnvloedt?
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Analytische vraagstelling:
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de gewenste en de feitelijke situatie
met betrekking tot de invloed van de organisatiestructuur en kennisconversie op het
proces van continu verbeteren binnen WKZ?
-

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de gewenste en de feitelijke
situatie met betrekking tot de organisatiestructuur?

-

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de gewenste en de feitelijke
situatie met betrekking tot kennisconversie?

-

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de gewenste en de feitelijke
situatie met betrekking tot het proces van continu verbeteren?

-

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de gewenste situatie en de
feitelijke situatie met betrekking tot de invloed van de organisatiestructuur,
kennisconversie en het proces van continu verbeteren?

1.6 Opbouw van de thesis
In dit onderzoek is tot nu toe inzicht verkregen in het projectkader, doelstelling,
onderzoeksmodel en

vraagstelling. De volgende stap in dit onderzoek is de

ontwikkeling van een globaal conceptueel model naar een definitief conceptueel model.
Hiervoor

zal

in

de

literatuur

gezocht

worden

naar

de

kernbegrippen

organisatiestructuur, kennisconversie en continu verbeteren om voor dit onderzoek die
dimensies te vinden waarvan verondersteld mag worden dat ze de meeste invloed
hebben. Op deze wijze wordt de doelstelling van dit onderzoek met een verdere
beschouwing van de literatuur ten aanzien van de kernbegrippen en nadere vaststelling
van het definitieve conceptuele model

gerealiseerd. Dit onderzoek maakt verder

onderscheid in een theoretisch, empirisch en analytisch deel. Per deel zullen de vragen
zoals gesteld in de formulering van de vraagstelling in de vorige paragraaf behandeld
worden. In het laatste deel van dit onderzoek zullen de aanbevelingen en conclusies
beschreven worden.
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2 Het theoretisch deel
2.1 Het globaal conceptueel model
Het globaal conceptueel model geeft in onderzoek de variabelen en de relatie ertussen
aan. Voor het realiseren van de geformuleerde doelstelling richt dit onderzoek zich op
de organisatiestructuur en kennisconversie als zijnde de onafhankelijke variabelen. De
onafhankelijke variabelen zullen in dit onderzoek de variabele afhankelijke, continu
verbeteren, dienen te verklaren of te voorspellen. Hiermee zal het gewenste inzicht
worden verkregen in hoe de organisatiestructuur en kennisconversie het proces van
continu verbeteren beïnvloeden.
Kennisconversie

Continu verbeteren

Organisatiestructuur
Figuur 2.1: Globaal conceptueel model

2.2 Kernbegrippen en definities
Hieronder worden de

kernbegrippen vanuit de theorie benoemd voor de

onafhankelijke en de afhankelijke variabele. Gekozen is voor een praktijkgericht
onderzoek waarin een diagnose wordt gemaakt van de gewenste en feitelijke situatie
met betrekking tot de kernbegrippen organisatiestructuur, kennisconversie en continu
verbeteren. Om te komen tot een beargumenteerde conclusie over de kernbegrippen
organisatiestructuur, kennisconversie en continu verbeteren worden in dit onderzoek
verschillende theorieën over de kernbegrippen behandeld en met elkaar in verband
gebracht. Hierna wordt een theorie over organisatiestructuur, kennisconversie en
continu verbeteren gekozen waarmee in dit onderzoek verder gewerkt zal worden.
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2.3 Theorieën over organisatiestructuur
2.3.1 Inleiding
‘Historisch gezien speelt de gedachte dat de omgeving een belangrijke rol vervult nog
niet eens zolang in managementtheorieën. Fayol en Taylor gingen nog uit van een
gesloten systeem. Zij ontwikkelden algemene organisatieprincipes die altijd en overal
zouden

gelden.

Pas

na

de

Tweede

Wereldoorlog

maakte

de

zogeheten

opensysteembenadering opgang. De contingentiebenadering is bij uitstek de stroming
die

verband

tussen

omgeving

en

interne

organisatie

onderzoekt.

De

contingentiebenadering probeert op rationele gronden uitspraken te doen over
verstandig handelen. Thompson (1967) is daar het meest expliciet in. De kern van de
contingentiebenadering is ‘the goodness of fit’. Dit houdt in dat de effectiviteit van een
organisatie afhankelijk is van de mate van congruentie tussen haar structuur en haar
omgeving’ (Rogier 1998). In paragraaf 2.3.2 wordt deze invloed van de
contingentiebenadering op de organisatiestructuur vanuit de visie van Thompson
besproken. In paragraaf 2.3.3 zal de benadering van Mintzberg, die verder ingaat op
‘the goodness of fit’, met zijn congruentie- en configuratiehypothese besproken
worden. Paragraaf 2.3.4 gaat in op de theorie van de Moderne Sociotechniek waarin de
randvoorwaarden van een systeem in het kader van zijn uitwisselingsprocessen met zijn
omgeving worden besproken. De samenvatting in paragraaf 2.3.5 behandelt de vraag
met welke theorie verder wordt gewerkt in dit onderzoek.

2.3.2 Thompson, Organizations in action
Thompson benadrukt in hoofdstuk 5 dat de structuur van een organisatie voornamelijk
afhangt van technologie, doelen, omgeving en coördinatieproblemen. Thompson stelt
in zijn boek dat de belangrijkste componenten van een complexe organisatie worden
bepaald

door

het

hoofdcomponenten

ontwerp
verder

van

die

gesegmenteerd

organisatie.
of

Steevast

gedecentraliseerd

worden
en

deze

worden

verbindingen tot stand gebracht binnen en tussen afdelingen. Het is deze interne
differentiatie en patroonvorming van relaties die we structuur noemen. Thompson
onderscheidt drie verschillende onderling afhankelijke relaties en stelt dat deze
verschillende relaties hun eigen type van coördinatie hebben. Wanneer we volgens
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Thompson de organisatiestructuur willen begrijpen, dan moeten we overwegen wat
bedoeld wordt met onderlinge afhankelijkheid en coördinatie en moeten we
verschillende soorten hiervan overwegen. Naarmate het netwerk van onderlinge
afhankelijkheden complexer wordt in de productiestructuur, hoe complexer en duurder
de coördinatie, ofwel de besturingsstructuur wordt.
Thompson onderscheidt drie typen van onderlinge afhankelijkheden met een
toenemende mate van complexiteit: pooled, sequential, en reciproke. Deze drie typen
van onderlinge afhankelijkheden hebben elk hun eigen specifieke coördinatie.
Thompson specificeert drie vormen van coördinatie met een toenemende mate van
complexiteit, te weten standaardisatie, coördinatie middels afstemming en coördinatie
door wederzijdse aanpassing. Standaardisatie vraagt om relatief stabiele, zich
herhalende situaties, die met vastgestelde routines en regels geregeld kunnen worden.
Coördinatie door afstemming gebeurt met behulp van het opstellen van schema’s voor
de onderlinge afhankelijke eenheden waardoor hun acties beheerst kunnen worden.
Deze vorm van coördinatie is passend in meer dynamische situaties. Coördinatie door
wederzijdse aanpassing is passend in onvoorspelbare en variabele situaties en omvat de
overdracht van nieuwe informatie tijdens het productieproces.
Concluderend kunnen we stellen dat belangrijke parameters in de structuur volgens
Thompson de mate van onderlinge afhankelijkheden in het primaire proces en
coördinatie zijn. De vastgestelde doelen ten aanzien van de primaire activiteiten zijn
effectiviteit en efficiëntie.

2.3.3 Mintzberg, Structure in 5’s: A Synthesis of the Research on Organization Design.
Effectieve organisaties streven naar harmonie in de interne processen en hun
afstemming met de externe omgeving. Voor het ontwerpen en diagnosticeren van
organisaties stelt Mintzberg dat organisaties bestaan uit vijf basisonderdelen, vijf
coördinatiemechanismen. Daarnaast geeft hij negen ontwerpparameters weer die
gebruikt kunnen worden om de verdeling van taken en coördinatie te beïnvloeden.
Om structuur te begrijpen is het nuttig om eerst de basisonderdelen en -mechanismen
van organisaties af te bakenen die zij gebruiken om hun werk te coördineren. In dit
kader is het voor hen dan passend om zich tot de middelen te wenden die organisaties
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tot hun beschikking hebben om structuren te ontwerpen: de ontwerpparameters. Deze
kunnen geanalyseerd worden in termen van de contingentiefactoren die de keuze van
organisaties beïnvloeden.

De vijf basisonderdelen van de organisatie zijn:
•

operationele kern

•

strategische top

•

middenkader

•

technostructuur (adviserende rol)

•

ondersteunende staf (ondersteunende rol)

De vijf coördinatiemechanismen zijn:
•

directe supervisie

•

standaardisatie van werkprocessen

•

standaardisatie van vaardigheden

•

standaardisatie van output

•

wederzijdse afstemming

De ontwerpparameters kunnen worden gebruikt om de verdeling van taken en
coördinatie te beïnvloeden. Mintzberg onderscheidt er negen.
•

taakspecialisatie

•

gedragsformalisatie

•

training en indoctrinatie

•

groeperen van eenheden

•

groepsgrootte

•

planning en controle systemen

•

liaison middelen

•

verticale decentralisatie

•

horizontale decentralisatie
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De congruentiehypothese
Mintzberg stelt dat voor een effectieve organisatiestructuur er een goede aansluiting
van

contingentiefactoren

en

de

ontwerpparameters

moet

zijn.

De

vier

contingentiefactoren zijn:
•

leeftijd en grootte

•

technische systemen

•

omgeving

•

macht

De configuratiehypothese
Mintzberg benoemt de configuratie hypothese. Met deze hypothese neemt Mintzberg
aan dat een effectieve organisatiestructuur een interne consistentie veronderstelt
tussen de ontwerp parameters.
Door de twee hypothesen te combineren tot één stelt Mintzberg een derde hypothese
voor: de uitgebreide configuratie. Deze hypothese veronderstelt dat een effectieve
organisatiestructuur, consistentie vereist tussen de ontwerpparameters en de
contingentiefactoren.

Hiermee

vormen

de

ontwerpparameters

en

de

contingentiefactoren een interactief systeem. De contingentiefactoren beïnvloeden de
ontwerpparameters en andersom.

2.3.4 De moderne sociotechniek
‘De Sitter neemt van Bemelmans (1981) het onderscheid tussen productiestructuur,
besturingsstructuur en informatiestructuur (PBI) over. De wijze waarop uitvoerende
functies gegroepeerd en gekoppeld worden verwijst naar de productiestructuur en de
wijze waarop regelende functies gegroepeerd en gekoppeld worden naar de
besturingsstructuur. Voor de diagnose en het herontwerp van organisatiestructuren
ontwikkelt De Sitter structuurparameters, de knoppen waaraan de ontwerper draait om
gewenste effecten op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering te verkrijgen.’
(Christis 2011). Volgens Kuipers et al. (2010) wordt, naarmate arbeidsverdeling per
parameter steeds verder is doorgevoerd, een organisatie structureel complexer en is
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daarmee steeds minder in staat om met dynamiek in de omgeving om te gaan. De
eerste drie parameters geven de productiestructuur en de overige vijf parameters
geven de besturingsstructuur weer. De volgorde van de parameters is hiervan belang
omdat volgens Kuipers et al. (2010): “De structuur van arbeidsverdeling van de
besturingsstructuur wordt in belangrijke mate begrensd door en is tot op zekere hoogte
een afgeleide van de productiestructuur”.

De structuurparameters zijn hieronder weergegeven
•

Mate van functionele concentratie

•

Mate van specialisatie in de uitvoering

•

Mate van splitsing in de uitvoering

•

Mate van scheiden tussen uitvoeren en regelen

•

Mate van specialisatie van horizontaal regelen

•

Mate van specialisatie van verticaal regelen

•

Mate van splitsing van regelen

Wanneer je productiesystemen beoordeelt moet je beschikken over criteria volgens De
Sitter (1998). De Sitter noemt deze criteria functie-eisen. De randvoorwaarden waaraan
een systeem in het kader van zijn uitwisselingsprocessen met zijn omgeving dient te
kunnen voldoen worden externe functie-eisen genoemd. Externe functie-eisen kun je
vertalen in de interne functie-eisen, te stellen aan een productiesysteem dat aan
externe functie-eisen beantwoordt. De functie-eisen worden gebruikt als primaire
criteria voor de beoordeling van een structuur en een herontwerp.
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Functie-eisen
Trefwoord
Kwaliteit van de organisatie

Externe functie-eisen
Flexibiliteit

Beheerstheid
Innovatievermogen

Kwaliteit van de arbeid

Laag verzuim
Laag verloop
Kwalitatieve vraag in overeenstemming
sociaal-economische ontwikkeling

Kwaliteit van de
arbeidsverhoudingen

Effectief overleg

Interne functie-eisen
Korte doorlooptijden
productvarianten en opties
Variabele productmix
Betrouwbare doorlooptijden
Effectieve kwaliteitsbeheersing
Strategische
productontwikkeling
Korte innovatietijd
Beheersbare stresscondities
Mogelijkheden zich betrokken
te voelen
Mogelijkheden om te leren
Mogelijkheden om zich te
ontwikkelen
Gedeelde verantwoordelijkheid
Participatie in werkoverleg

Tabel 2.1: De functie-eisen van De Sitter (1998)

Zoals eerder vermeld in dit onderzoek vervult de organisatiestructuur een belangrijke
rol in de coördinatie en ondersteuning van continu verbeterimplementaties. Volgens
Montgomery (2008) kennen traditionele organisatiestructuren doorgaans een topdown strategische planning met als doel de acties van midden- en eerstelijnsmanagers
te dicteren en te controleren. Hierdoor zijn ze niet geschikt voor het proces van continu
verbeteren. Dergelijke organisatiestructuren wijzen uitsluitend de verantwoordelijkheid
voor de formulering en implementatie van de organisatiestrategie toe aan het
topmanagement. Dit werkt slecht samen met organisatorisch leren en de ontwikkeling
van het proces van continu verbeteren, om ten minste drie redenen (Pfeffer, 2005;
Tourish, 2005). Ten eerste omdat informatie verschillende lagen moet passeren en het
hierdoor langer duurt voordat beslissingen van het hoger management operationele
frontlinies bereiken. Deze vertraging beïnvloedt de snelheid en nauwkeurigheid van de
communicatie (Beer et al., 2005). Ten tweede worden organisatieniveaus beïnvloed
door meerdere omgevingsfactoren, waardoor het moeilijk is voor het hogere
management om de factoren die van invloed zijn op elk niveau bij te houden (Elenkov,
1997). Ten slotte remt een conventionele top-downstructuur de bottom-up
communicatie over veranderingen in de omgeving en belemmert zo het leren van
organisaties (Wright en Snell, 1998). Bovenstaande beschreven disfuncties zoals die op
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het gebied van de arbeidsrelaties en het innovatievermogen herkennen we volgens
Kuipers et al. (2010) vooral in de lijnstructuur. De Sitter (1994) schrijft dat voor het
ingrijpen in processen om met voortdurende veranderlijke omstandigheden om te gaan
behoefte is aan afstemming en hiervoor verschillende begrippen gebruikt worden. Zo
spreekt men van afstemmen, besturen, coördineren, ingrijpen enzovoort. De Sitter
gebruikt het begrip regelen en definieert regelen kortweg als ‘omgaan met
verandering’. Daarbij worden de regelmogelijkheden van een proces in eerste instantie
bepaald door de productiestructuur. Het regelen van een proces kent hierbij vier
soorten onderling nauw met elkaar verbonden activiteiten. Je neemt de stand van
zaken waar, beoordeelt die op basis van de vastgestelde normen, kiest voor een ingreep
en voert die uit. Daarna neem je weer de stand van zaken waar zodat je kunt zien of de
ingreep het verwachte effect heeft gehad et cetera. Dit is wat De Sitter beschouwt als
een regelkring. Deze regelkring is vergelijkbaar met de PDCA-cirkel van Deming. In deze
cirkel worden resultaten die de organisatie wil bereiken vastgelegd in een Plan. Het plan
wordt uitgevoerd, Do. De bereikte resultaten worden vergeleken met de vastgestelde
resultaten (normen) in het plan, Check. Daarna worden maatregelen getroffen om de
resultaten alsnog te bereiken, Action. Volgens Noem en Norman (2006) hebben Langley
et al. (1994) de verbeteringscyclus verfijnd en noemen zij deze de PDSA-cirkel. Hierbij
wordt nu in de derde fase van de verbeteringscyclus het woord “studie” gebruikt in
plaats van “check”. Het woord studie benadrukt dat het doel van deze fase is om
nieuwe kennis op te bouwen. Het is niet genoeg om achteraf vast te stellen dat een
verandering resulteert in verbetering. Wanneer je kennis opbouwt moet je kunnen
voorspellen of een verandering ook zal leiden tot verbetering onder de verschillende
omstandigheden die in de toekomst kunnen voorkomen.

Figuur 2.1: De PDSA-cirkel van Langley et al. (1994)
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2.3.5 Samenvatting en keuze theorie
Thompson heeft een belangrijke basis gevormd voor de theorie ten aanzien van de
contingentiebenadering die onder andere door Mintzberg verder is uitgewerkt. Volgens
Schreuder et al. (1989) is Mintzberg echter onduidelijk in de operationalisering van wat
nu het belangrijkste basisdeel van de organisatie is en het belangrijkste coördinatie
mechanisme. De nadruk op een bepaald basisdeel lijkt hierbij automatisch tot een
passend coördinatie mechanisme te leiden. Verder lijken de variabelen niet
onafhankelijk te zijn en slecht te operationaliseren.

Zoals door Montgomery (2008) aangegeven vervult de organisatiestructuur een
belangrijke rol in de coördinatie en ondersteuning van continue verbeterinitiatieven. De
theorie van de moderne sociotechniek geeft ten aanzien van de organisatiestructuur
een uitgebreid begrippenkader weer en verschillende toetsbare parameters. In dit
onderzoek zal de theorie van de moderne sociotechniek gebruikt worden om
uiteindelijk te komen tot het doen van aanbevelingen zoals die in de
onderzoeksdoelstelling omschreven staan. Volgens De Sitter (1998) bepalen de
productieparameters de overzichtelijkheid en homogeniteit van de werkstromen. De
besturingsparameters reduceren de splitsing en scheiding van operationele
regelkringen. Samen bieden zij een grondslag voor het opdoen van ervaring en het
verkrijgen van inzicht in procesbeheersing. Deze ervaringen en inzichten kunnen in het
overleg worden ingezet voor verbetering en vernieuwing. De productie- en
besturingsparameters zullen gebruikt worden in de beantwoording van de verschillende
typen vraagstellingen. Volgens De Sitter creëren met name de parameters 1, 4, 5, 6 en
vooral 8 de voorwaarden voor het creëren van kansen om te leren omdat deze de
regelcapaciteiten en dus de capaciteiten voor het omgaan met veranderingen
vergroten. Concreet richt dit onderzoek zich op de productiestructuur middels de eerste
parameter van de Sitter en verder op de besturingsstructuur door te kijken naar de
parameters 4, 5, 6 en 8.
‘De waarde van de parameters kan variëren. Als de waarde maximaal is, is er sprake
van maximale functionele concentratie, scheiding, specialisatie en splitsing, dus van een
vergaande arbeidsdeling en een complexe structuur. In dat geval, zo stelt de theorie, is
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de

coördinatiebehoefte

groot

en

niet

in

balans

met

de

beschikbare

coördinatiemogelijkheden’. (Laar et al. 2015). In dit onderzoek gaan we ervan uit dat de
gewenste situatie ten aanzien van de organisatiestructuur lage parameterwaarden kent
zoals die door De Sitter zijn geformuleerd. Op basis van deze uitwerking over
organisatiestructuur vullen we het globaal conceptueel model aan zoals hieronder is
weergegeven.
Kennisconversie

Organisatiestructuur

Continu verbeteren

Productiestructuur
De mate van:
- functionele concentratie
Besturingsstructuur
De mate van:
- scheiden uitvoeren en regelen
- splitsen van regelen over
procesdelen
- splitsing van regeling per aspect
- splitsing van de regeling per
regelkring

Figuur 2.2: Het conceptueel model met twee dimensies en vijf topics voor organisatiestructuur.

2.4 Theorie over kennisconversie
2.4.1 Het SECI-proces
Nonaka et al. (2000) geven een visie van het dynamische proces waarin een organisatie
voortdurend kennis creëert, onderhoudt en exploiteert. Organisatorische kennis wordt
gecreëerd door een continue dialoog tussen impliciet en expliciete kennis. Expliciete
kennis kan worden uitgedrukt in taal en worden gedeeld in bijvoorbeeld
projectplannen, e-mails en handleidingen. Ze kan relatief eenvoudig verwerkt,
verzonden en opgeslagen worden. Impliciete kennis is zeer persoonlijk en moeilijk te
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formaliseren. Subjectieve inzichten en intuïties vallen in deze categorie. Impliciete
kennis is diep geworteld in actie, routines, toewijding, idealen, waarden en emoties.
Impliciete en expliciete kennis zijn complementair en beide van belang voor het
creëren van kennis. Expliciete kennis zonder impliciete kennis verliest snel zijn
betekenis. Nonaka et al. (2000) stellen een model voor van kenniscreatie dat uit drie
elementen bestaat: (1) het SECI-proces, kenniscreatie door de omzetting van impliciete
kennis en expliciete kennis, (2) Ba, de gedeelde context voor kenniscreatie en (3)
kennisactiva, de inputs, outputs en moderators van het kennisproces. De organisatie is
niet alleen een informatie verwerkende machine maar een entiteit die kennis creëert
door actie en interactie. Ze communiceert met haar omgeving en hervormt de
omgeving en zichzelf door het proces van kenniscreatie. Het belangrijkste aspect om de
capaciteit van een organisatie te begrijpen betreffende kennis is de dynamische
mogelijkheid om voortdurend nieuwe kennis te creëren uit bedrijfsspecifieke
capaciteiten. Het vermogen om voortdurend kennis te creëren is belangrijker dan de
voorraad kennis over bijvoorbeeld een bepaalde technologie die een organisatie op een
bepaald moment bezit.

Het SECI-proces: vier vormen van kennisconversie
De interactie tussen impliciete en expliciete kennis wordt kennisconversie genoemd.
Door het conversieproces breidt impliciete en expliciete kennis zich uit in zowel
kwaliteit als kwantiteit. Er zijn vier vormen van kennisconversie die hieronder benoemd
worden.

Socialisatie
Socialisatie is het proces waarbij nieuwe impliciete kennis wordt verkregen door
gedeelde ervaringen. Tijdens face-to-face interactie kan het volledige scala aan
zintuiglijke en psycho-emotionele reacties worden overgebracht (Nonaka et al. 1996).
Impliciete kennis is moeilijk te formaliseren en is tijd- en ruimte specifiek. Het delen van
impliciete kennis kent een technische en een cognitieve dimensie. De technische
dimensie betreft het overbrengen en delen van technische vaardigheden; de cognitieve
dimensie het delen van elkaars wereldbeeld en overtuigingen waardoor een
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gemeenschappelijk beeld van de wereld wordt gecreëerd. Volgens Kessels (1996) kun je
kennis niet managen maar slechts faciliteren door het bevorderen van de kwaliteit van
de omgeving. Het bij elkaar brengen van verschillende kennisbronnen is een belangrijk
middel om dit te bereiken. Om dit proces van kennisdelen te faciliteren kunnen formele
en informele ontmoetingskansen gecreëerd worden.. De informele delen van een
formele bijeenkomst worden bijvoorbeeld vaak als uiterst nuttig ervaren (Kuipers et al.
2010).

Externalisering
Externalisering is het proces waarbij impliciete kennis wordt omgezet in expliciete
kennis. Wanneer impliciete kennis expliciet wordt gemaakt, wordt kennis vormgegeven,
waardoor ze gedeeld kan worden en ze de basis vormt voor nieuwe kennis. Deze vorm
van kennisconversie levert de meest significante bijdrage van de vier vormen.
Externalisering wordt geactiveerd door de dialoog aan te gaan met elkaar om
bijvoorbeeld nieuwe productconcepten te creëren.

Combinatie
Hierbij wordt expliciete kennis omgezet in meer complexe expliciete kennis. Expliciete
kennis wordt verzameld van binnen of buiten de organisatie en vervolgens
gecombineerd, bewerkt of verwerkt om nieuwe kennis te vormen. De nieuwe kennis in
de vorm van bijvoorbeeld nieuwe standaarden, richtlijnen en werkinstructies vormen
de ingang tot het proces van internalisering en wordt vervolgens verspreid in de
organisatie.

Internalisering
Internalisering is het proces waarbij expliciete kennis wordt eigen gemaakt in impliciete
kennis. Door internalisering wordt expliciete kennis gecreëerd die door een hele
organisatie wordt gedeeld en door individuen wordt omgezet in impliciete kennis.
Kennis die via het SECI-proces is gecreëerd kan een nieuwe spiraal van kenniscreatie in
gang zetten en zich horizontaal en verticaal over de organisatie uitbreiden. Het creëren

26

van organisatorische kennis is een nooit eindigend proces dat zichzelf voortdurend
verbetert.

Figuur 2.3: Het SECI model van kennisconversie, Nonaka

Autonomie
Hier gaat Nonaka in op de toegevoegde waarde van een zelf organiserend team.
In de organisatie wordt een krachtige tool voor het creëren van autonomie geboden
door het zelforganiserende team. Een autonoom team kan vele functies uitvoeren,
waardoor individuele perspectieven worden versterkt en naar een hoger niveau
gebracht.

Creatieve chaos
Het continu proces van het ondervragen en evalueren van het bestaande bevordert de
creatie van organisatorische kennis.

Vereiste variëteit
De vereiste variëteit kan worden verbeterd door informatie op verschillende manieren
te combineren: flexibel, snel en door overal in de organisatie gelijke toegang tot
informatie te bieden. Er zijn twee manieren om de vereiste variëteit te realiseren. Een
daarvan is om een flexibele organisatiestructuur te ontwikkelen waarin de verschillende
eenheden met een informatienetwerk verbonden zijn. Hierdoor hebben de
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organiserende leden snel en op gelijke wijze toegang tot de meest uiteenlopende
informatie. Een andere benadering is om de organisatiestructuur te veranderen of
personeel regelmatig te wisselen, waardoor medewerkers interdisciplinair kennis
kunnen opdoen om de complexiteit van de omgeving aan te pakken.

2.5 Theorieën over continu verbeteren
2.5.1 Geschiedenis van continu verbeteren
Zoals Bhuiyan en Baghel (2006) in hun overzicht over continu verbeteren melden,
kunnen moderne verbeterprogramma’s worden teruggevoerd tot in de jaren 1800
waarbij het management door medewerkers gestuurde verbeteringen aanmoedigde en
stimuleringsprogramma’s werden ingesteld om werknemers te belonen die positieve
veranderingen in de organisatie teweegbrachten Schroeder en Robinson (1991). Tijdens
de Industriële Revolutie is aandacht ontstaan voor standaardisatie en een
wetenschappelijke kijk op werkprocessen die in de loop der tijd steeds verder is
uitgebouwd. Deze wetenschappelijke kijk op werkprocessen en standaardisatie omvat
het ontwikkelen van methoden om managers te helpen bij het analyseren en oplossen
van productieproblemen. De Amerikaanse regering richtte tijdens de Tweede
Wereldoorlog de service “Training Within Industry” op om de industriële output op
nationale schaal te verbeteren. Hierbij werd een programma ontworpen om supervisors
voor te lichten over het belang en de technieken van continu verbetermethoden. Dit
programma werd later in Japan geïntroduceerd door managementexperts zoals
Deming, Juran, Gilbreth en door de Amerikaanse troepen die daar aanwezig waren na
het einde van de Tweede Wereldoorlog (Robinson, 1990). Uiteindelijk ontwikkelden de
Japanners hun eigen ideeën en kwaliteitscontrole die aanvankelijk in het
productieproces werden gebruikt. In de loop van de decennia zijn een aantal continu
verbetertechnieken ontwikkeld om verspilling te verminderen, productielijnen en
kwaliteit te verbeteren. De bekendste zijn: lean manufacturing, six sigma, de balanced
scorecard en lean six sigma.
Dit onderzoek richt zich primair op het proces van continu verbeteren en op welke wijze
de organisatiestructuur en kennisconversie het proces van continu verbeteren
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beïnvloeden. De verschillende methodieken en technieken die voor de concrete
invulling

van

continue

verbeterimplementatie

worden

gebruikt,

zoals

lean

manufacturing, laten we in dit onderzoek buiten beschouwing. Hieronder volgt een
uiteenzetting van verschillende definities van continu verbeteren en waarom continu
verbeteren noodzakelijk is. Daarna zal onderbouwd worden met welke definitie van
continu verbeteren in dit onderzoek verder wordt gewerkt.
2.5.2 Waarom de noodzaak tot continu verbeteren?
Organisaties, zowel de publieke als de private sector, staan voortdurend voor de
uitdaging "meer doen met minder". Er is een toegenomen concurrentiepositie op de
markten en in veel sectoren zijn de wettelijke controles strenger geworden om ervoor
te zorgen dat wat in het verleden aanvaardbaar was, nu niet aanvaardbaar is. Het is niet
mogelijk voor een organisatie om stil te blijven staan. Klanten verwachten continu
verbeteringen te zien (Fryer et al. 2007).

2.5.3 Definities continu verbeteren
Het begrip continu verbeteren kent vele betekenissen in de literatuur. Zo omschrijven
Lekkerkerk en Dankbaar (2012) continu verbeteren als alle activiteiten die medewerkers
zelf doen en die doorgaans binnen de grenzen van afdelingen blijven. Deze definitie
sluit niet aan bij de definitie gegeven door Bhuiyan en Baghel (2005), die stellen dat
continu verbeteren een cultuur van voortdurende verbetering is, gericht op het
elimineren van afval in alle systemen en processen van een organisatie. Van belang
daarbij is dat iedereen samenwerkt om verbeteringen aan te brengen zonder
noodzakelijkerwijs enorme kapitaalinvesteringen te doen. Volgens De Sitter (1998) is
werken samenwerken, waarbij de vormgeving aan de structuur de delen, lees mensen,
verbindt. Continu verbeteren kan plaatsvinden door middel van evolutionaire
verbetering, in welk geval verbeteringen incrementeel zijn, of door radicale
veranderingen die plaatsvinden als gevolg van een innovatief idee of nieuwe
technologie. Het verschil tussen beide definities is onder andere dat Lekkerkerk en
Dankbaar in hun definitie continu verbeteren niet zien als een afdelingsoverstijgend
begrip. De definitie van Bhuiyan en Baghel vermeldt dat continu verbeteren niet gaat
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om dure projecten of specifieke tools, maar zoals Martichenko (2004) zei: "Continue
verbetering gaat over het verbeteren van de prestaties van de organisatie". Hij
benadrukte ook de voortdurende aard van continu verbeteren zoals Boer et al. (2000)
die continu verbeteren beschreef als "het geplande, georganiseerde en systematische
proces van voortdurende, incrementele en bedrijfsbrede verandering van bestaande
praktijken gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties". Het nadeel van deze
definitie is dat er een algemeen gecoördineerd veranderingsproces is, terwijl continu
verbeteren niet alleen een topdown-proces is, maar een proces waarbij alle
medewerkers verbeteringen kunnen voorstellen en implementeren.
Hyland et al. (2000) en Bessant et al. (1994) concentreren zich op de systematische
opname van alle werknemers in de definitie van continu verbeteren. Caffyn (1999)
beschouwde continu verbeteren als het vermogen van de organisatie om haar
concurrentie te verslaan door middel van innovatie en door een aantal werknemers te
betrekken. Jha et al. (1996) synthetiseerde een aantal definities van continu verbeteren
en concludeerden dat enkele van de belangrijkste elementen hiervan de
klantgerichtheid waren en het continu verbeteren dat niet was gericht op continue
verandering, maar op het evalueren van de uitkomsten van verandering en vervolgens
het nemen van weloverwogen acties om het proces te blijven verbeteren. Uit al deze
definities kan worden afgeleid dat continu verbeteren de plaats is waar alle leden van
de organisatie voortdurend samenwerken om processen te verbeteren en fouten te
verminderen om de algemene prestaties voor de klant te verbeteren. Deze definitie
geldt voor zowel de publieke sector als de productie.
De begrippen verbeteren en innovatie worden in de literatuur regelmatig gebruikt
waarbij nu niet direct duidelijk wordt wat het verschil is tussen verbeteren en
innoveren. Zo wordt continu verbeteren gedefinieerd door Bessant et al. (1994) als een
organisatiebreed proces van het mogelijk maken van een voortdurende stroom gerichte
incrementele innovatie. Opvallend in deze definitie is het gebruik van het begrip
innovatie voor het omschrijven van wat nu continu verbeteren is. Lekkerkerk en
Dankbaar (2012) constateren dit ook en geven aan dat de innovatieliteratuur de grens
tussen een verbetering en incrementele innovatie niet scherp trekt. Zelf stellen ze dat
innovatie alle projectmatig ingevoerde veranderingen en vernieuwingen omvat. Hierbij
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gaat het bij veranderingen om projecten die wel geld en menskracht vereisen, maar niet
veel nieuws brengen, zoals uitbreidings- en veranderingsinvesteringen. Vernieuwing
heeft volgens hen betrekking op nieuwe processen, producten en diensten die zodanig
van de bestaande verschillen dat implementatie projectmatig moet worden opgepakt.
Continu verbeteren is een filosofie die Deming eenvoudig omschreef als
"verbeteringsinitiatieven die het succes vergroten en mislukkingen verminderen"
(Juergensen, 2000). Anderen zien continu verbeteren als een uitloper van bestaande
kwaliteitsinitiatieven zoals Total Quality Management (TQM) of als een geheel nieuwe
benadering van het verbeteren van creativiteit en het bereiken van concurrerende
uitmuntendheid in de hedendaagse markt (Oakland, 1999; Caffyn, 1999; Gallagher et
al., 1997). Volgens Kossoff (1993) kan de totale kwaliteit worden bereikt door continu
verbeteren voortdurend te blijven benaderen door mensen uit alle lagen van de
organisatie te betrekken.

2.6 De afhankelijke variabele – continu verbeteren
Door het toenemende tempo en de complexiteit van bedrijfsomgevingen concurreren
organisaties niet langer op processen, maar op het vermogen om processen
voortdurend te verbeteren (Teece, 2007). Tegelijkertijd zijn tal van organisaties die
continue verbeteringsinitiatieven hebben ingezet niet succesvol geweest in het
verkrijgen van wat ze wilden bereiken. “Je kunt iets alleen als slecht of goed, dan wel als
wenselijk of onwenselijk beleven tegen de achtergrond van iets anders” (De Sitter,
1994). Continue verbetering wordt gedefinieerd als een systematische poging om
nieuwe manieren van werken te zoeken en toe te passen, dat wil zeggen actief en
herhaaldelijk verbeteringen aan te brengen in het proces (Anand, 2009). Met deze
definitie ten aanzien van continu verbeteren zal in dit onderzoek worden verder
gewerkt. De noodzaak voor het actief en herhaaldelijk aanbrengen van verbeteringen
wordt door De Sitter (1994) in het volgende benadrukt. “Het is een betrekkelijk nieuw
verworven inzicht dat processen altijd blootgesteld zijn aan veranderlijke impulsen uit
hun omgeving en dat een ‘storingsvrij proces’ een theoretisch idee is, dat in de praktijk
principieel niet kan voorkomen. In plaats van te spreken over een beheerst proces
zouden we moeten spreken over een beheersbaar proces. Als je zegt dat het proces
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beheersbaar is ben je exacter: je erkent dat het voortdurend van zijn koers kan afwijken,
maar dat je in het beste geval beschikt over voldoende bijsturingsmogelijkheden ofwel
over voldoende regelcapaciteit.” We definiëren processen als ontworpen reeksen van
taken die gericht zijn op het creëren van waarde toevoegende transformaties van inputs
- materiaal en informatie - om beoogde outputs te bereiken (Upton, 1996). Organisaties
gebruiken routinematige methoden voor het uitvoeren van processen waaronder het
selecteren van alternatieve actiepaden in reactie op veranderingen in de
werkomstandigheden. Deze routinematige bedrijfsprocessen worden van tijd tot tijd
gewijzigd om de prestaties te verbeteren, bijvoorbeeld om de productie-efficiëntie te
verhogen

of

de

klantresponsiviteit

te

verbeteren

(Zahra

et

al.,

2006).

Prestatieverbeterende veranderingen in routinematige bedrijfsprocessen kunnen
worden ontdekt en geïmplementeerd via projecten die worden uitgevoerd met continu
verbeterprotocollen- en praktijken.

In de review van Fryer (2007) worden artikelen behandeld van verschillende auteurs om
de verschillen en overeenkomsten vast te stellen van kritische succesfactoren voor de
uitvoering van continu verbeterprogramma’s. Hierbij is gekeken naar verschillende
sectoren

zoals

de

publieke,

de

diensten-

en

de

productiesector.

Managementcommitment, klantmanagement en training bleken voor alle sectoren de
belangrijkste kritische succesfactoren te zijn. Deze drie factoren beschouwen we als drie
verschillende dimensies behorende bij het kernbegrip continu verbeteren. Wat volgens
de literatuur onder managementcommitment, klantmanagement en training wordt
verstaan wordt hieronder uitgewerkt.

Organisatiestructuur
Productiestructuur
De mate van
- functionele concentratie
Besturingsstructuur
De mate van
- scheiden uitvoeren en regelen
- splitsen van regelen over
procesdelen
- splitsing van regeling per aspect
- splitsing van de regeling per regelkring

Kennisconversie
Socialisatie
Externalisatie
Combinatie
Internalisatie

Continu verbeteren
Managementcommitment
Klantmanagement
Training
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2.6.1 Managementcommitment
Volgens

Babakus

et

al.

(2003)

laat

de

literatuur

met

betrekking

tot

managementcommitment zien dat empowerment, training, en beloning de beste
indicatoren zijn voor managementcommitment (Bowen en Lawler, 1995; Hart, Heskett
en Sasser 1990; Forrester, 2000). Belangrijk hierbij is volgens Forrester (2000) dat
wensen vanuit het management en goede bedoelingen niet veel betekenen wanneer ze
niet door de werknemers als zodanig gezien worden. Dat is de reden dat
managementcommitment moet worden afgeleid uit het perspectief van de
werknemers.

Empowerment verwijst naar de vrijheid en het vermogen om beslissingen en
toezeggingen te doen (Forrester, 2000). Medewerkers die in direct contact staan met de
klanten moeten bevoegd zijn om met verzoeken en klachten om te kunnen gaan zodat
ze

de klanttevredenheid kunnen verbeteren (Banker et al. 1996). Wanneer

medewerkers niet over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschikken zijn ze
niet in staat om de klachten af te handelen (Lewis en Gabrielsen, 1998). Daarbij creëert
empowerment, motivatie en een gevoel van verbondenheid met de organisatie
(Babakus et al., 2003; Bowen en Lawler, 1995).

Training heeft een direct effect op de werktevredenheid vanwege de ontwikkeling van
vaardigheden en creatief denken die nodig zijn om fouten effectief aan te pakken (Hart
et al., 1990; Taks en Brown, 1998). Het hebben van relevante trainingsprogramma’s
geeft een krachtig signaal af naar medewerkers met betrekking tot het streven van het
topmanagement. Organisaties die meer investeren in opleiding en ontwikkeling van
medewerkers in vergelijking met organisaties die dat niet doen, beschikken vaak over
medewerkers die een sterkere affectieve betrokkenheid tonen (Tsui, Pearce, Porter en
Tripoli, 1997).
Het hebben van een passend beloningsbeleid is niet alleen belangrijk voor de mate van
werktevredenheid maar ook voor het motiveren van medewerkers om klachten van
klanten te behandelen (Bowen en Johnston 1999).
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Training,

empowerment

en

beloningsbeleid

hebben

alleen

bij

gelijktijdige

implementatie een significante impact op de affectieve betrokkenheid van
medewerkers en vervolgens weer op hun prestaties (Argyris, 1998; Bowen en Lawler,
1995; Forrester, 2000; Hesket et al., 1994). Ten aanzien van training, empowerment en
beloning, concluderen Babakus et al. (2003) dat empowerment de beste indicator is van
managementcommitment om prestaties van medewerkers te beïnvloeden. In dit
onderzoek wordt de indicator beloning niet meegenomen. Dit vanwege het feit dat
empowerment de beste indicator is voor management commitment en de meeste
invloed heeft op de organisatiestructuur en training als indicator in dit onderzoek al is
opgenomen.

2.6.2 Klantmanagement
In hun review ten aanzien van customer relationship management (CRM) geven Nai et
al. (2009) aan dat hoewel CRM erkend wordt als een belangrijk bedrijfsonderdeel er
geen algemeen aanvaarde definitie van CRM bestaat. Ngai et al. (2009) definiëren CRM
als het helpen van organisaties om effectiever middelen toe te wijzen aan de meest
winstgevende groep klanten door de cyclus van customer identification, customer
attraction, customer retention and customer development. Gedetailleerde kennis moet
systematisch worden opgebouwd om dieper inzicht te krijgen in het gedrag, kenmerken
en de behoeften van de klant. De vier dimensies van de CRM-cyclus zijn essentieel om
klantinzicht te krijgen (Ling & Yen, 2001). Customer retention speelt een centrale rol in
CRM (Ngai et al. 2009). Essentiele voorwaarde voor het behouden van klanten is het
vergelijken van de verwachtingen van de klant met zijn ervaring die aan de dienst of
product gesteld zijn, ook wel omschreven als klanttevredenheid. Het meten van de
klanttevredenheid is voor de meeste organisaties belangrijk voor het verkrijgen van
informatie ten aanzien van toekomstige inkomstenbronnen (Fornell, C. 1992).

Hierbij is klachtenmanagement een cruciale vereiste voor het beheren van de behoefte
van klanten. Klachtenmanagement is een belangrijk element voor het behoud van
klanten; zo kunnen klachtenpatronen en oorzaken ontdekt worden door het verband
tussen klachten van verschillende klanten bloot te leggen en te onderzoeken. Vanwege
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het feit dat customer retention een centrale rol speelt in CRM en vanwege de
beschikbare tijd voor dit onderzoek, zal dit onderzoek zich richten op klanttevredenheid
en klachtenmanagement en de wijze waarop dit wordt vastgelegd en gemeten binnen
WKZ.

2.6.3 Training en leren
Noe (2002) definieert training als geplande activiteiten van de organisatie die zich
richten op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de baan of het aanpassen
van de attitudes en gedragingen van medewerkers op een manier die overeenkomt met
de doelen van de organisatie en de vereisten van de baan. Ten behoeve van deze studie
omvatten geplande activiteiten de opleiding van medewerkers, formele training,
informele training, praktijktraining en professionele ontwikkeling die de medewerkers
voorbereiden op de huidige baan als mogelijke toekomstige banen.

3 Methodologie
3.1 Onderzoeksstrategie
Dit onderzoek is opgezet als een praktijkgericht kwalitatief deductief onderzoek.
Praktijkgericht omdat het onderzoek zich richt op de organisatie van WKZ
Installatietechniek met als extern doel het doen van aanbevelingen aan de directie. Dit
wordt in dit onderzoek bereikt door het geven van inzicht in de manier waarop de
organisatiestructuur en kennisconversie het proces van continu verbeteren beïnvloedt,
wat het interne doel is. Hierbij behandelt dit onderzoek de achtergronden en oorzaken
van een sociaal verschijnsel; het proces van continu verbeteren, om zo aanbevelingen te
kunnen doen waarin een mogelijke oplossing gezocht kan worden. Dit onderzoek is
deductief omdat het aansluit bij abstracte begrippen in de huidige wetenschappelijke
literatuur die vertaald zijn naar zaken die in de empirie waarneembaar zijn
(Bleijenbergh, 2015).
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In dit onderzoek worden personen en documenten als databronnen gebruikt voor de
systematische verzameling, organisatie en interpretatie van tekstueel verkregen
materiaal middels gesprekken en documenten. Met de nadruk op betekenissen,
ervaringen en gezichtspunten van alle betrokkenen met het doel concepten te
ontwikkelen die helpen om sociale verschijnselen in hun natuurlijke context te
begrijpen (Boeije, 2014). Door de verschillende methoden van dataverzameling wordt
dit onderzoek verder uitgewerkt als

een praktijkgericht kwalitatief deductieve

casestudy.

3.2 Dataverzameling
In dit onderzoek vormen personen en documenten (organogram, notulen
vergaderingen en werkoverleg) het object van onderzoek om de hoofdvraag: ‘ Wat is de
feitelijke situatie met betrekking tot de organisatiestructuur en kennisconversie op het
proces van continu verbeteren van WKZ Installatietechniek?’ en de daarbij behorende
deelvragen te beantwoorden. Er worden twaalf interviews afgenomen om zo de vragen
uit de empirische en de vragen uit de analytische vraagstelling te beantwoorden. Een
overzicht van deze personen en hun functie is in bijlage 1 opgenomen. De samenstelling
van de personen is zo gekozen dat een integraal beeld wordt verkregen ten aanzien van
de gehele organisatie. Zo worden personen van alle afdelingen geïnterviewd om dit
integraal beeld te verkrijgen. Voor het bepalen van de feitelijke situatie wordt de
geïnterviewde personen gevraagd naar hun ervaringen, gedragingen, meningen en
opvattingen met betrekking tot de organisatiestructuur, kennisconversie en continu
verbeteren. Om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten zal naast het
afnemen van de interviews gezocht worden naar documenten die iets zeggen over de
indicatoren zoals die zijn geformuleerd in dit onderzoek.
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3.3 Operationalisering dimensies
Variabele

Kernbegrip

Dimensie

Topic

Onafhankelijke variabele

Organisatiestructuur

Productiestructuur

Mate van functionele
scheiding

Besturingsstructuur

Mate van scheiden uitvoeren
en regelen
Mate van splitsen van
regelen over procesdelen
Mate van splitsing van
regeling per aspect
Mate van splitsing van de
regeling per regelkring

Onafhankelijke variabele

Kennisconversie

Socialisatie

Delen van impliciete kennis

Externalisering

Omzetting impliciete kennis
naar expliciet

Combinatie

Vormen van nieuwe kennis

Internalisering

Omzetting expliciete kennis
naar impliciet

Afhankelijke variabele

Continu verbeteren

Managementcommitment

Empowerment

Klantmanagement

Klanttevredenheid,
klachtenafhandeling

Training

Vergroten van kennis en
vaardigheden en het
verbeteren van houding en
gedrag

Tabel 3.2: Overzicht van de operationalisering van dimensies naar topics.

3.4 Data-analyse
Dit onderzoek maakt gebruikt van de methode die is omschreven door Doorewaard et
al. (2015) voor het ordenen, bewerken van de gegevens en het uiteindelijk analyseren
van de resultaten om conclusies te trekken en het formuleren van aanbevelingen.
In het theoretisch deel is het definitief conceptueel model geformuleerd en
geoperationaliseerd naar topics en indicatoren. Tijdens de data-analyse zullen de
gegevens

die

zijn

verkregen

tijdens

het

empirisch

onderzoek

(interviews,

documentenanalyse, observatie) systematisch geordend en verwerkt worden

ter

voorbereiding op de gegevensanalyse. Hiervoor zullen de interviews worden
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uitgeschreven en worden de fragmenten per topic in het interview gemarkeerd.
Vervolgens worden deze fragmenten van het interview per topic bij elkaar gezet. Hierna
zal een samenvatting van de informatie uit de geselecteerde fragmenten van de topic
worden gemaakt. Bij de ordening en bewerking van de documenten en observaties
wordt dezelfde procedure gevolgd als bij het ordenen en bewerken van gegevens uit de
afgenomen interviews. Om de feitelijke en gewenste situatie met elkaar te vergelijken
zal eerst een samenvattend verslag per topic op basis van de verzamelde gegevens uit
de verschillende bronnen worden gemaakt. Met behulp van topic-analyse worden de
antwoorden op de theoretische en empirische vraagstelling naast elkaar gelegd en
worden overeenkomsten en verschillen bepaald. Op deze manier wordt voor de analyse
een richting bepaald die aangeeft of de feitelijke situatie meer in de richting van een
verschil of meer in de richting van een overeenkomst gaat. Tijdens de invloed-analyse
wordt de mate van belangrijkheid bepaald van de in de topic-analyse gevonden
verschillen tussen de feitelijke en gewenste situatie. Bepalend voor de mate van
belangrijkheid is de mate van invloed in de praktijk voor een bepaalde topic. Na
beantwoording van de analytische vraagstelling worden conclusies getrokken, waarna
dit praktijkgerichte onderzoek wordt afgerond met het formuleren van de
aanbevelingen.
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4. Onderzoeksresultaten
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de centrale empirische vraagstelling:
“Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot de organisatiestructuur en
kennisconversie op het proces van continu verbeteren?”. De vraagstelling wordt
beantwoord met behulp van de vier deelvragen zoals die in paragraaf 1.5 zijn
geformuleerd. Hieronder zijn de deelvragen nog eens vermeld.
1.

Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot de organisatiestructuur?

2.

Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot kennisconversie?

3.

Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot continu verbeteren?

4.

Wat is de feitelijke situatie met betrekking tot de invloed van de
organisatiestructuur, kennisconversie op het proces van continu verbeteren?

Voor beantwoording van bovenstaande vragen wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt
van de samenvatting van de topics uit de gehouden interviews. Een samenvatting van
de topics per respondent is te vinden in bijlage 7.

4.2 Topics van de onafhankelijke variabele: de organisatiestructuur
In deze paragraaf worden de resultaten van de topics ten aanzien van de onafhankelijke
variabele, de organisatiestructuur, weergegeven. Dit onderzoek maakt ten aanzien van
de organisatiestructuur een onderscheid in de productiestructuur, besturingsstructuur
en informatiestructuur zoals door De Sitter is overgenomen van Bemelmans. De
informatiestructuur is volgens De Sitter (1998) een afgeleide van de productie- en
besturingsstructuur en vanwege de beperkte tijd niet meegenomen in dit onderzoek.
De topics die de organisatiestructuur behandelen komen overeen met de parameters
van De Sitter zoals in paragraaf 2.3.4 is aangegeven. De behandeling van de eerste
topic, de mate van functionele concentratie, geeft inzicht in de feitelijke situatie met
betrekking tot de productiestructuur. De overige topics geven inzicht in de feitelijke
situatie met betrekking tot de besturingsstructuur.
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De mate van functionele concentratie
De feitelijke situatie binnen WKZ is dat men de volgende afdelingen onderscheidt waar
een order door heen gaat: afdeling verkoop, afdeling engineering & calculatie, afdeling
financiën, afdeling montage en afdeling service & onderhoud. Projecten c.q. orders
worden door de afdeling verkoop binnengehaald en worden vervolgens door de
afdeling engineering & calculatie uitgewerkt. Deze laatste afdeling maakt de offerte, die
door de verkopers wordt verstuurd, richting klant. Na ondertekening van de offerte
door de klant wordt door de afdeling financiën een projectnummer aangemaakt, zodat
inkooporders en facturen geboekt kunnen worden op het project. Het project wordt
vervolgens door afdeling financiën overgedragen richting montage, die het project
uitvoert. Wanneer het project is afgerond, komt het terecht bij afdeling service &
onderhoud. Alle medewerkers geven aan dat de afstemming tussen de afdelingen en de
afstemming van projecten beter kan. Aangegeven wordt dat een betere afstemming
veel tijd zou schelen in het uitzoeken van praktische zaken. Deze praktische zaken
hebben onder andere betrekking op de wijze waarop: een project wordt aangeleverd
zodat een juiste calculatie gemaakt kan worden; de calculatie wordt opgesteld zodat de
juiste materialen besteld kunnen worden; de tekeningen ten aanzien van het project
worden aangeleverd; de overdracht van het project richting afdeling service &
onderhoud plaatsvindt zodat bekend is wat er precies is opgeleverd wanneer service
en/of onderhoud moet worden uitgevoerd. Medewerkers geven aan dat de huidige
werkwijze onder andere leidt tot faalkosten en frustratie. Verbeteringen die door de
medewerkers worden aangegeven zijn: vaker om tafel zitten met elkaar; betere
overdracht van projecten tussen de afdelingen; werken in projectteams; meer controle
op grote projecten door de directeur; structureel overleg en het aanstellen van
managers die de sores oplossen van de afdeling waarbij afdelingsoverstijgende vragen
in een MT-overleg worden behandeld.

“En het zijn nu eigenlijk allemaal nog steeds een beetje eilandjes”.

40

De mate van scheiding tussen uitvoeren en regelen
Op één medewerker na geven alle medewerkers aan dat ze veel vrijheid ervaren en dat
ze veel, zo niet alles kunnen regelen binnen hun functie. Eén medewerker geeft aan
geen idee te hebben welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden er allemaal
binnen de functie vallen. Belangrijke reden voor het niet toewijzen van bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en regelvermogen is dat het geen activiteit is waar de directeur,
naar eigen zeggen, zich graag mee bezig houdt. Door het niet toewijzen van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ontstaat er ruimte, die naar eigen inzicht en
het nemen van verantwoordelijkheid door de medewerkers zo goed mogelijk wordt
ingevuld, om de werkzaamheden die er zijn zo goed mogelijk uit te voeren. Op deze
manier ervaren de meeste medewerkers veel verantwoordelijkheid en bevoegdheden
om binnen hun deeltaak met verstoringen om te gaan. Met andere woorden,
medewerkers ervaren een grote mate van interne regelcapaciteit om verstoringen op te
lossen binnen de eigen deeltaak. Binnen de afdeling montage wordt veelal afgestemd
met de projectleider die tevens als manager montage opereert. Wanneer er
onduidelijkheden zijn in het project wordt met hem afgestemd wat de beste oplossing
is. Het externe regelvermogen ligt door de wijze van arbeidsverdeling en de benodigde
informatie om de juiste beslissing te nemen bij de projectleider. De overige afdelingen
worden niet bestuurd door een manager, waardoor de medewerkers het zelf regelen.
Wanneer het financiële of organisatiebrede vraagstukken betreft komen deze bij de
directie te liggen of ze blijven gewoon liggen. Een andere medewerker geeft ten aanzien
van deze externe regelcapaciteit aan dat afstemming vaak ad hoc gaat en constateert
dat anderen er een potje van maken wat resulteert in klachten, ontevreden monteurs
en facturen die niet betaald worden. Voorheen werden projectbesprekingen gehouden
waarin het project werd besproken. Nu dat niet meer gebeurt, wordt dat door
medewerkers als negatief ervaren. Voor bijvoorbeeld de afdeling montage betekent dit
dat ze overal de ontbrekende informatie moeten ophalen die nodig is.

“Nou ja dat dus meer structuur geven aan en een beetje meer sturing geven. Cees is
eigenlijk verkoper en Renet die doet wel heel veel maar die is niet echt een bedrijfsleider
of zo. We hebben niet echt een directie of zo”.
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De mate van splitsing van regelen over procesdelen
Het werkproces binnen WKZ is gescheiden in verschillende procesdelen op basis van de
verschillende functionele afdelingen waarbij niet iedere functionele afdeling een eigen
baas heeft zoals de afdeling verkoop, calculatie & engineering en service & onderhoud.
Medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor het totale proces zoeken elkaar op
om zo goed mogelijk af te stemmen maar hebben beperkte regelruimte omdat ze
slechts zicht hebben op eigen werkzaamheden. Ze missen de bevoegdheden om in te
grijpen in het proces, waardoor ze met de directie moeten afstemmen om akkoord te
krijgen. Medewerkers geven veel verschillende effecten aan van de mate waarin de
afdelingen nu met elkaar afstemmen. Zo vertellen medewerkers onder andere dat het
gebrek aan informatie over projecten resulteert in veel tijdsverlies om toch de
informatie te krijgen. Een andere medewerker geeft aan dat overleg moeizaam verloopt
waardoor veel dingen blijven liggen en dat resulteert in chaos. Er is door de directie
aangegeven richting afdeling montage dat er een projectoverleg moet komen om het
project over te dragen vanuit de afdeling verkoop richting afdeling montage om
duidelijkheid te scheppen in wat er precies gemaakt moet worden, de bijzonderheden
en de verwachtingen. Wanneer de afdeling montage een project ontvangt dat niet goed
is aangeleverd is het de bedoeling dat ze dit direct teruggeven en dat men het niet zelf
probeert te veranderen. Een aantal medewerkers hebben aangegeven dat er ten
aanzien

van

het

magazijnbeheer

veel

onduidelijkheden

bestaan.

Taken,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het magazijn zijn volgens een
medewerker niet vastgelegd. De onduidelijkheden met betrekking tot het
magazijnbeheer, die onder andere tot faalkosten leiden, worden door de directeur ook
waargenomen. De directeur hoopt wel dat medewerkers het magazijnbeheer oppakken
maar er worden geen concrete acties door hem ondernomen.

“Omdat ik allemaal initiatieven hoor waarvan ik denk van maar weet de ander het wel?
Of heb je het overlegd? Nee moet dat? Nou op zich wel handig want als hij weet dat je
daar mee bezig bent kan hij . . . . “.
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De mate van splitsing van regelen per aspect
Meerdere medewerkers geven aan dat eerder wel over kwaliteit en eenheid van
werken is gesproken maar dat de overleggen waarin deze aspecten werden behandeld
zijn verwaterd en dat wordt als spijtig ervaren. Een medewerker geeft aan graag vaker
een toolboxmeeting te willen zien waarin deze aspecten weer behandeld worden.
Andere medewerkers geven aan dat thema’s als kwaliteit en veiligheid niet structureel
worden besproken. Op de vraag wat kwaliteit is geven medewerkers geen eenduidig
antwoord. Dit wordt erkend door een medewerker die aangeeft dat iedereen heel
anders denkt over het begrip kwaliteit en dat de medewerkers niet bewust worden
betrokken bij kwaliteit. Een andere medewerker geeft aan dat hij denkt dat er een
algemeen beeld is wat binnen WKZ onder kwaliteit wordt verstaan. Hij geeft aan dat hij
niet met junioren te maken heeft en daarom niet over kwaliteit hoeft te praten.
Aangegeven wordt dat ten aanzien van veiligheid monteurs een VCA-diploma moeten
hebben en hun gezond verstand moeten gebruiken. Dit wordt bevestigd door monteurs
die aangeven dat binnen WKZ wordt gezegd dat ze het niet moeten doen wanneer ze
iets niet aandurven. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van
verschillende aspecten zoals kwaliteit en veiligheid zijn niet toegewezen door de
directie en komen niet terug binnen bestaande overleggen.

“Bij mij heeft hij een gesprek gehouden voor de rest is hij niet echt langsgekomen voor
de veiligheid volgens mij.”

De mate van splitsing van de regeling per regelkring
Volgens een medewerker worden problemen die worden waargenomen op
operationeel niveau een-op-een opgelost. Hier zijn geen procedures of overlegstructuur
voor. Een aantal medewerkers geeft aan dat een heleboel dingen ad hoc gebeuren
waardoor er veel onduidelijkheden ontstaan. Meerdere medewerkers geven aan dat
overleggen verwaterd zijn. Een andere medewerker geeft aan dat het allemaal eilandjes
zijn die wel wat over en weer communiceren maar er wordt niet verder echt inhoudelijk
gecommuniceerd. Deze medewerker heeft de indruk dat het allemaal aparte overlegjes
zijn en dat het deels te wijten is aan de bedrijfscultuur en het feit dat alle afdelingen
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een eigen ruimte hebben. Beslissingen wordt veelal genomen door de directie die
veelvuldig benaderd wordt om een en ander af te stemmen en om goedkeuring te
vragen. Projectbesprekingen die eerder werden gehouden leken volgens een andere
medewerker meer op: “verkopertje afzeiken”. Uit deze besprekingen werden volgens
deze

medewerker

geen

verbeterpunten

gehaald

en

men

is

met

deze

projectbesprekingen gestopt. Klachten die te lang zijn blijven liggen en daardoor meer
tijd, geld en frustraties kosten om ze op te lossen worden nu behandeld door de
directeur en de manager montage. In feite worden met deze overdracht van klachten,
de stappen waarnemen, beoordelen, ingrijpen en de hiermee gepaard gaande
leermomenten ook overgenomen.

‘ . . . . dat je kinderen aan je bureau krijgt die gaan lopen zeuren en over een ander. Zo
van hij zit weer daar of hij doet weer dit. Dan denk ik van joh je zit toch samen op een
bureau loop er even heen dan moet je niet bij mij wezen’.

Feitelijke situatie met betrekking tot de organisatiestructuur
De mate van functionele concentratie binnen WKZ stelt hoge eisen ten aanzien van de
mate van afstemming die nodig is om projecten zo efficiënt mogelijk op te leveren.
Aangegeven wordt dat deze huidige werkwijze waarbij een project van afdeling naar
afdeling verhuist, leidt tot hoge faalkosten en frustratie bij medewerkers. Afstemming
tussen afdelingen vindt tweewekelijks plaats waar opmerkelijk genoeg de afdeling
service & onderhoud niet bij aanwezig is. De eerste drie maanden van 2018 heeft dit
overleg niet plaatsgevonden door het feit dat de directie dit overleg niet heeft
ingepland. Overige afstemming vindt veelal ad hoc plaats. Door het ontbreken van een
goed inzicht in het totale proces leidt dit vaak tot meer afstemming verderop in het
proces. Onduidelijkheden in, en het niet toewijzen van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden laten zien dat bepaalde aspecten zoals kwaliteit, veiligheid,
klachtenmanagement, magazijnbeheer, inkoop, marketing en personeel weinig aan bod
komen binnen de organisatie. Het regelen vindt voornamelijk plaats op operationeel
niveau en niet op inrichtings- en strategisch niveau. Uiteindelijke beslissingen worden
veelal door de directie genomen. Dit wordt in de hand gewerkt door het feit dat
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verantwoordelijkheden en bevoegdheden onvoldoende zijn toegewezen door de
directie.

4.3 Topics van de onafhankelijke variabele: kennisconversie
In deze paragraaf worden de resultaten van de topics ten aanzien van de onafhankelijke
variabele, kennisconversie weergegeven. Deze topics zijn afgeleid van het SECI model
van Nonaka zoals die in het theoretisch gedeelte van dit onderzoek is behandeld in
paragraaf 2.4.1.

Delen van impliciete kennis
Twee medewerkers geven aan dat ze een-op-een afstemmen met andere medewerkers.
Een van deze medewerkers geeft aan dat hij makkelijk binnen loopt en vragen stelt. De
medewerker ziet dat anderen dat ook doen. Er wordt aangegeven dat het niet
gestimuleerd wordt maar dat het ook niet hoeft want het gebeurt vanzelf. Dat het
vanzelf gebeurt ligt voornamelijk in het feit dat men wel moet afstemmen met de ander
om zo de benodigde informatie te krijgen die men nodig heeft om verder te kunnen
met zijn eigen werkzaamheden. Drie medewerkers geven aan dat het delen van
inzichten meer aandacht behoeft. Op dit moment gebeurt het alleen ’s morgens bij een
kop koffie, bij een sigaret, wanneer medewerkers samen op een project werken of
helemaal niet. Aangegeven wordt dat wanneer medewerkers meer inzicht in elkaars
werkprocessen krijgen, ze ook beter de gevolgen inzien van wanneer dingen wel of niet
gebeuren. Hierdoor is het beter mogelijk in de toekomst zijn handelen hierop af te
stemmen. Voor met name de grote projecten geeft een medewerker aan dat hij het
werken in projectteams als oplossing ziet. Aangegeven wordt dat op deze manier sneller
informatie gedeeld kan worden en je veel van elkaar kunt leren. Tevens wordt door
deze medewerker aangegeven dat het de betrokkenheid vergroot doordat je ook
verneemt waar men tegenaan loopt waar anderen weer misschien veel te makkelijk
over denken. Informeel contact wordt volgens deze medewerker te weinig
gestimuleerd. Dat wordt jammer gevonden, want dan kun je wrijving krijgen tussen
binnen en buiten waarmee je een negatieve sfeer kunt krijgen. Een andere medewerker
geeft aan dat er nieuwe monteurs zijn bijgekomen maar dat deze niet gewezen worden
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op hoe het bij WKZ gaat. Recentelijk zijn wel een projectleider en een monteur naar een
mountainbike clinic gestuurd waarbij het doel was (zo wordt voorzichtig geformuleerd)
om meer verbinding te creëren. Volgens een andere medewerker krijgen medewerkers
inzicht in elkaars werkzaamheden bij het tweewekelijks projectoverleg. Bij dit
projectoverleg is de afdeling service & onderhoud niet vertegenwoordigd. De kennis,
ervaring en inzichten die op deze afdeling aanwezig zijn, worden hierdoor niet gedeeld
met andere afdelingen. Zo blijven problemen en verstoringen die zich voordoen en
waarbij afstemming noodzakelijk is met andere afdelingen voortbestaan.

Omzetting van impliciete kennis naar expliciete kennis
Medewerkers geven aan dat men graag meer duidelijkheid krijgt in hoe bepaalde
processen lopen en wat hierbij de afspraken en procedures zijn. Vijf medewerkers
geven aan dat werkprocessen op de afdeling en tussen afdelingen niet geëvalueerd
worden. Een medewerker geeft aan dat er in het verleden een checklist is opgesteld
voor een betere projectopname tijdens het verkoopproces, maar dat het gebruik van
deze checklist wellicht verwaterd is. Een andere medewerker geeft aan dat het
bloedirritant is dat niemand op dezelfde manier werkt. Deze medewerker geeft aan dat
het nooit in kaart is gebracht hoe dingen lopen en hoe je bepaalde werkzaamheden zou
moeten doen. De afdelingsmanager heeft volgens deze medewerker nooit samen
gezeten met de afdeling hoe men bepaalde dingen nu doet. Deze afdelingsmanager is in
juni 2018 na een halfjaar gewerkt te hebben bij WKZ weer terug gegaan naar zijn oude
werkgever. Het expliciet maken van persoonsgebonden kennis om deze kennis te
gebruiken gebeurt weinig.

Vormen van nieuwe kennis
Vijf medewerkers geven aan dat nieuwe kennis via fabriekstrainingen en cursussen
wordt verkregen. Een paar medewerkers geven aan dat deze een aantal jaren geleden
voor het laatst zijn aangeboden. Twee medewerkers geven aan dat ze naar een cursus
moesten zonder dat ze het wisten. Deze kennis vanuit de cursussen wordt niet breed
teruggekoppeld richting de organisatie. Wanneer iemand een cursus heeft gevolgd
komt dit in de maandelijkse nieuwsbrief te staan; het laatste halfjaar zijn er echter geen
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nieuwsbrieven gemaakt volgens een medewerker. Evaluatie van een training of cursus
vindt plaats door de vraag of men er wat aan heeft gehad of niet, zo geeft een
medewerker aan. Doelen met betrekking tot een training of cursus worden niet
vastgelegd of geëvalueerd volgens een medewerker. Bijna alle medewerkers geven aan
dat nieuwe kennis wordt binnengehaald door de trainingen en cursussen die worden
verzorgd door leveranciers. Voor het verkrijgen van nieuwe kennis ligt binnen WKZ sterk
de nadruk op het technische vlak. Het gebruik maken van expliciete kennis door deze te
bestuderen en te behandelen gebeurt weinig door het feit dat tijdens formele en
informele overleggen weinig wordt vastgelegd.

Omzetting van expliciete kennis naar impliciete kennis
Een medewerker geeft aan dat nieuwe kennis of oplossingen niet worden
teruggekoppeld richting de organisatie. Pas als ergens tegenaan wordt gelopen en er
komt informatie voorbij, dan wordt het opgeslagen. Volgens een andere medewerker
vindt het inslijten, borgen en sturen binnen WKZ niet plaats. Een andere medewerker
geeft aan dat je erop vertrouwt dat dingen die je met elkaar afspreekt ook gebeuren.
Maar ook dat je er soms na verloop van tijd achter komt dat het niet zo loopt als
afgesproken en dat komt dan meestal boven wanneer het dus echt goed fout gaat.
Binnen WKZ wordt tijdens het tweewekelijks projectoverleg en binnen het
verkoopteamoverleg (VTO) weinig vastgelegd en is er geen actielijst die mensen kan
aanzetten tot leren door te doen.

Feitelijke situatie met betrekking tot kennisconversie
Het delen van ervaringen en inzichten gebeurt voornamelijk een-op-een wanneer
medewerkers aanvullende informatie nodig hebben of iets moeten afstemmen ten
aanzien van een project. Bij het twee wekelijkse projectoverleg waarin met uitzondering
van de afdeling service & onderhoud alle afdelingen aanwezig zijn kunnen
medewerkers het gehele primaire proces bespreken waarbij ervaringen, inzichten en
knelpunten met elkaar worden gedeeld. De nadruk tijdens dit projectoverleg ligt op het
delen van informatie over de planning en aankomende projecten. Ook bespreekt men
de stand van zaken met betrekking tot de lopende projecten en de problemen die hierin
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zijn geconstateerd, waarbij tot slot bekeken wordt of de geprognotiseerde omzet is
gerealiseerd. Er is na afloop van het projectoverleg weinig vastgelegd en een duidelijke
actielijst ontbreekt. Het verkrijgen van nieuwe kennis gebeurt in de beleving van de
medewerkers vooral door het volgen van trainingen en cursussen die met name gericht
zijn op nieuwe technieken en producten van de leveranciers. Deze trainingen en
cursussen die vanuit de leveranciers worden georganiseerd zijn voornamelijk bedoeld
voor de monteurs. Nieuwe ervaringen, informatie en vaardigheden worden weinig
gedeeld op een structurele wijze middels formeel overleg. Ervaringen, informatie en
vaardigheden die gedeeld worden tijdens informeel overleg vinden voornamelijk per
toeval plaats tijdens de koffie of een sigaret.

4.4 Topics van de afhankelijke variabele: continu verbeteren
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven ten aanzien van de topics die
betrekking hebben op de afhankelijke variabele: continu verbeteren.

Empowerment
Zeven medewerkers geven aan veel vrijheid te ervaren om zelf dingen te regelen. Zoals
eerder geconstateerd in dit onderzoek heeft dit gevoel van vrijheid, om zelf dingen te
regelen, eerder te maken met een tekort aan toewijzing van regelvermogen dan met
het echt geven van regelvermogen door de directie. Vanuit de interviews wordt
duidelijk dat de zaken die ze zelf regelen grotendeels te maken hebben met de eigen
deeltaak. Zodra zich verstoringen voordoen buiten de eigen deeltaak treden ze in
overleg met andere medewerkers om af te stemmen. Door de samenhorigheid die er
heerst binnen WKZ zoeken mensen elkaar makkelijk op om af te stemmen. Door de
regelmatig terugkerende onduidelijkheden ten aanzien van het project waarbij
afstemming met andere afdelingen noodzakelijk is, gebeurt dit vaak. Een medewerker
geeft aan niet precies te weten wat je zelf mag bepalen en wat niet. Deze medewerker
geeft aan dat het wijs is om af te spreken wie wat doet en wat de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. De medewerker ziet dat daardoor
werkzaamheden blijven liggen die bij de manager worden neergelegd en vindt dat
belachelijk. De regelcapaciteit waar deze medewerker over beschikt is niet duidelijk
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genoeg waardoor afstemming noodzakelijk wordt met de manager van de afdeling. (De
manager van deze afdeling is na een werkzame periode van zes maanden bij WKZ weer
terug gegaan naar zijn oude werkgever). Een andere medewerker geeft aan het jammer
te vinden dat hij geen inzicht heeft in de rendementen en/of er geld is verdiend met de
opgeleverde projecten. Deze medewerker geeft aan graag een bijdrage te willen
leveren. In feite geeft deze medewerker aan graag meer betrokken te zijn bij het werk.
Een andere medewerker geeft aan moedeloos te worden van het feit dat
werkzaamheden niet worden opgepakt en dat hierop steeds gecontroleerd moet
worden. Aangegeven wordt dat er steeds voor gezorgd moet worden dat mensen om
tafel gaan zitten. Veel medewerkers binnen WKZ voelen zich empowerd door de
vrijheid die ze ervaren binnen de eigen deeltaak.

Klanttevredenheid
Alle medewerkers geven aan dat klanttevredenheid niet wordt gemeten. Een
medewerker geeft aan dat er wel verbeterpunten zichtbaar worden wanneer het
gemeten zou worden. Een andere medewerker geeft aan dat de laatste tijd wel erg veel
ontevreden mailtjes en telefoontjes binnenkomen van mensen doordat ze geen reactie
krijgen op hun vraag. Wanneer er leuke appjes of opmerkingen binnenkomen worden
die wel op het bord in de kantine opgehangen en zo gedeeld. Aangegeven wordt dat de
scoringskans 52% is op een offerte en dat veel klanten terugkomen.

Klachtenmanagement
Alle medewerkers geven aan dat klachten niet worden vastgelegd. Medewerkers geven
aan dat klachten soms te lang blijven liggen waarbij het voor een aantal medewerkers
niet duidelijk is wanneer nu iets als een klacht gezien mag worden. Een medewerker
neemt aan dat iedereen wel weet wat onder een klacht wordt verstaan en ziet zelf een
klacht als een kans om iets van te leren. Klachten staan nu sinds een aantal weken op de
agenda om besproken te worden tijdens het twee wekelijks projectoverleg.
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Training
Meerdere medewerkers geven aan dat tijdens functioneringsgesprekken wordt
vastgesteld of iemand nog een training of opleiding wil volgen. (Recentelijk hebben
alleen monteurs een functioneringsgesprek gehad; de laatste jaren echter zijn er geen
functioneringsgesprekken gehouden). Meerdere medewerkers geven aan dat
fabrikanten worden uitgenodigd bij WKZ om een training te geven wanneer er een
nieuw product komt. Twee medewerkers geven aan dat ze naar een cursus zijn
gestuurd zonder dat ze daar zelf iets over hadden aangegeven. Een medewerker geeft
aan dat er is aangegeven dat er behoefte is bij een aantal medewerkers om een
bepaalde cursus te volgen. De directie zou daar naar kijken maar de medewerker heeft
er nog niets van terug gehoord.

Feitelijke situatie met betrekking tot continu verbeteren
Medewerkers voelen zich met betrekking tot hun eigen deeltaak empowerd. Wat
medewerkers zelf regelen vindt met name plaats op operationeel niveau zoals
bijvoorbeeld het bestellen van materialen en het afstemmen met andere medewerkers
om het project of de daarmee samenhangende zaken zoals facturatie verder uit te
kunnen voeren. Ten aanzien van klanttevredenheid en klachtenmanagement wordt op
structurele wijze niets gemeten of vastgelegd binnen WKZ van waaruit nieuwe kennis
verkregen kan worden. Tijdens functioneringsgesprekken wordt vastgesteld of
medewerkers

nog

een

training

of

opleiding

willen

volgen.

Deze

functioneringsgesprekken zijn de laatste jaren niet structureel met alle medewerkers
gehouden. Verwacht mag worden dat de behoefte aan training of opleiding van alle
medewerkers binnen WKZ niet bekend is.

4.5 Resultaten van de verbindende vragen
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de verbindende vragen die in
de interviews zijn gesteld. De twee vragen zijn afgeleid uit de vraag: “Wat is de feitelijke
situatie met betrekking tot de invloed van de organisatiestructuur en kennisconversie
op het proces van continu verbeteren?”
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De feitelijke situatie van de invloed van de organisatiestructuur en kennisconversie
op het proces van continu verbeteren?
Een medewerker ervaart de organisatiestructuur als allemaal losse eilandjes en
processen en geeft aan dat gevoelsmatig geen proces van continu verbeteren aanwezig
is. Het is ontastbaar en onzichtbaar. Uit de afgenomen interviews blijkt dat meerdere
medewerkers denken dat men wel probeert continu te verbeteren maar dat niemand
met elkaar afstemt hoe je dat dan moet doen. Medewerkers geven aan dat er wel
punten zijn aangedragen, maar dat er niet echt navolging aan wordt gegeven en op
gestuurd wordt. Volgens een andere medewerker staat de organisatiestructuur er wel,
maar wordt er niet naar gehandeld. Wat betreft het er op toezien, aansturen en richting
geven is het een chaos, wat ertoe leidt dat mensen gefrustreerd raken door een
organisatie die rammelt. Uit bovenstaande blijkt dat men binnen de gegeven
organisatiestructuur naar oplossingen zoekt waarbij de organisatiestructuur als geheel
buiten beschouwing wordt gelaten.

De productiestructuur van WKZ kenmerkt zich door een hoge mate van functionele
concentratie waardoor medewerkers bewerkingsgericht in plaats van ordergericht
werken. Hierdoor ligt de focus op de eigen werkzaamheden die binnen de afdelingen
plaatsvinden en niet op het project c.q. de order als geheel. Om verbeteringen aan te
brengen is een helder beeld noodzakelijk van het totale proces. Dit wordt door de hoge
mate van functionele concentratie bemoeilijkt. Uitwisseling van inzichten, ervaringen en
problemen waar de verschillende afdelingen tegenaan lopen kan plaatsvinden tijdens
het twee wekelijks projectoverleg. In dit projectoverleg wordt echter voornamelijk
gesproken op operationeel niveau waarbij sterk oplossingsgericht wordt gewerkt maar
waarin bestaande processen niet ter discussie worden gesteld. Kennisdeling vindt
voornamelijk een-op-een plaats waardoor de gedeelde kennis niet snel onderdeel
wordt van het kennisnetwerk van de organisatie. De nadruk bij het vormen van nieuwe
kennis ligt binnen WKZ op technisch vlak wat niet verwonderlijk is met allemaal
techneuten bij elkaar. De organisatiestructuur en kennisconversie binnen WKZ
bemoeilijken de zoektocht naar het vinden en toepassen van nieuwe manieren van
werken om actief en herhaaldelijk verbeteringen aan te brengen in het proces.
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5 Analyse
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de centrale analytische vraagstelling: “Wat
zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de gewenste situatie en de feitelijke
situatie met betrekking tot de invloed van de organisatiestructuur en kennisconversie
op het proces van continu verbeteren?”. De vraagstelling wordt beantwoord met
behulp van de vier deelvragen zoals die in paragraaf 1.5 zijn geformuleerd. Hieronder
zijn de deelvragen nog eens vermeld.
1.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de gewenste en de
feitelijke situatie met betrekking tot de organisatiestructuur?

2.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de gewenste en de
feitelijke situatie met betrekking tot kennisconversie?

3.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de gewenste en de
feitelijke situatie met betrekking tot het proces van continu verbeteren?

4.

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de gewenste en de
feitelijke situatie met betrekking tot de invloed van de organisatiestructuur
en kennisconversie op het proces van continu verbeteren?

5.2 Analyse met betrekking tot de organisatiestructuur
De mate van functionele concentratie
Zoals in het theoretisch gedeelte is aangegeven wordt een lage parameterwaarde ten
aanzien van de functionele concentratie als de gewenste uitgangssituatie beschouwd.
Men spreekt van functionele concentratie wanneer werkzaamheden van dezelfde soort
zijn geconcentreerd in afdelingen. De Sitter (1998) geeft aan dat de mate van
functionele concentratie maximaal is wanneer orders worden gegroepeerd over
werkzaamheden. De functionele concentratie daarentegen is minimaal wanneer de
werkzaamheden worden gegroepeerd over de orders. Bij een organisatiestructuur met
maximale concentratie worden hoge eisen gesteld aan de afstemming maar door de
kolommenstructuur en de inflexibiliteit in het proces zijn de mogelijkheden hiervoor
bijna niet aanwezig. Afwijkingen in de procesgang kunnen niet meer worden
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opgevangen en alleen nog worden doorgegeven volgens De Sitter (1998). Door het bij
elkaar stoppen van werkzaamheden van dezelfde soort in afdelingen wordt er
bewerkingsgericht gewerkt in plaats van projectgericht. We zien bij WKZ een hoge
parameterwaarde ten aanzien van de functionele concentratie waarbij alle
medewerkers aangeven dat de afstemming tussen de afdelingen en projecten beter
kan. Door de hoge mate van functionele concentratie is inzicht door medewerkers in
het primaire proces lastig. Wat er mis gaat wordt achteraf geconstateerd en door de
sterke nadruk op operationeel niveau worden geen verbeteringen gevonden.

De mate van scheiding tussen uitvoeren en regelen
De gewenste situatie ten aanzien van de scheiding tussen uitvoeren en regelen kent een
lage parameterwaarde. Dat betekent dat er binnen de werkzaamheden veel
mogelijkheden zijn om zelf na te denken, dingen te regelen en af te stemmen met de
omgeving. Aangegeven wordt door elf van de twaalf medewerkers dat ze veel zelf
kunnen uitvoeren en regelen. Dit gebeurt met name op operationeel niveau waarbij
afstemming ad hoc plaatsvindt en hierdoor dingen langs elkaar heen gaan. De kans dat
meer afstemming zal moeten plaatsvinden om de zaak weer recht te trekken neemt
hierdoor toe. De beperkte mate van aansturing op het operationele proces creëert
samen met de onduidelijkheden die er zijn bij medewerkers, ten aanzien van de
toegewezen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een speelruimte die door
medewerkers naar eigen inzicht wordt ingevuld. Veel medewerkers voelen zich ondanks
het ontbreken van verantwoordelijkheid wel verantwoordelijk en doen hun best om
projecten zo goed mogelijk op te leveren. Een meer sturende rol ten aanzien van het
operationele proces en het toewijzen van verantwoordelijkheden door de directeur
wordt door medewerkers als wenselijk ervaren.

De mate van splitsing van regelen over procesdelen
Een lage parameterwaarde ten aanzien van de splitsing van regelen over procesdelen
houdt in dat medewerkers het proces kunnen overzien door brede taken en voldoende
regelmogelijkheden. Het ligt voor de hand om de besturing overeenkomstig de
procesdelen gebaseerd op de functionele afdelingen te splitsen. Dit laatste zien we

53

binnen WKZ ook terug. Medewerkers geven aan dat ze wel een breed takenpakket
ervaren maar door het niet toewijzen van verantwoordelijkheden ontbreekt het aan
echte regelmogelijkheden. Daarbij neemt door de splitsing in procesdelen de
afstemmingsbehoefte toe en vinden er veel losse een-op-een afstemmingen plaats.
Structureel overleg tussen de afdelingen waar kritische vragen worden gesteld ten
aanzien van de samenwerking en processen vindt nauwelijks plaats. Na afloop van het
twee wekelijks overleg waarbij bijna alle afdelingen zijn vertegenwoordigd staat er
weinig op papier en is er geen actielijst opgesteld die wordt meegenomen naar een
volgende vergadering.

De mate van splitsing van regelen over aspecten
Een lage parameterwaarde ten aanzien van het regelen over aspecten betekent dat het
tegen elkaar afwegen van deze verschillende aspecten zoals kosten, klantgerichtheid,
kwaliteit en veiligheid waarop continu gestuurd moet worden in het uitvoerende werk
daar ook zoveel mogelijk kan gebeuren. Binnen WKZ zijn deze verschillende aspecten
niet toegewezen en wordt weinig gesproken over aspecten zoals kwaliteit en veiligheid.
Deze aspecten komen niet aan bod in overleggen en continue verbeteringen ten
aanzien van deze aspecten zijn dan ook niet terug te vinden binnen de organisatie.

De mate van splitsing van de regeling per regelkring
De gewenste situatie kent een lage parameterwaarde ten aanzien van de mate van
splitsing van de regeling per regelkring. Hierdoor zijn waarnemen, beoordelen en
ingrijpen zo min mogelijk verdeeld zijn over verschillende functies en afdelingen. Binnen
WKZ worden problemen, verstoringen veelal een-op-een opgelost. Wanneer een
beslissing moet worden genomen buiten de eigen deeltaak wordt vaak de directie
benaderd om een beslissing te nemen. Er zijn geen procedures of een overlegstructuur
voor. Dat leidt ertoe dat dingen ad hoc gebeuren en er onduidelijkheden ontstaan.

“Dus er is een vraag zeg maar en daar reageren wij op dus het is voor mijn doen ad hoc
omdat iemand iets heeft en dat regelen we dan. Maar eigenlijk moet je het vastleggen
dat voor iedereen het gewoon duidelijk is”.
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Samenvattende analyse ten aanzien van de organisatiestructuur
De gewenste situatie ten aanzien van de organisatiestructuur wordt in dit onderzoek
gezien als een organisatiestructuur met lage parameterwaarden. De hoge mate van
functionele concentratie en de kenmerken van een pioniersregime Kuipers (2010)
binnen WKZ drukken als een logisch gevolg een grote stempel op de overige parameters
ten aanzien van de besturingsstructuur die in dit onderzoek zijn onderzocht.

5.3 Analyse met betrekking tot kennisconversie
Delen van impliciete kennis
De gewenste situatie ten aanzien van het delen van impliciete kennis is die situatie
waarbij tijdens face-tot-face interactie ervaringen en kennis worden gedeeld en er een
gemeenschappelijk beeld ontstaat dat het wederzijds vertrouwen bevordert. Zoals
aangegeven door drie medewerkers zou het delen van impliciete kennis meer aandacht
moeten krijgen. Een beter inzicht in elkaars werkprocessen zou volgens een
medewerker ertoe leiden dat men een beter inzicht krijgt in de gevolgen wanneer
dingen wel of niet gebeuren. Momenteel gebeurt dat in onder andere in het
tweewekelijks

projectoverleg

waarbij

de

verkopers,

manager

montage,

calculator/engineer, controller en directeur bij aanwezig zijn. Tijdens dit overleg wordt
veel gesproken over de planning van wat er aan zit te komen en wat er verkeerd is
gegaan ten aanzien van projecten die niet het gewenste rendement hebben opgeleverd.
Voor het verbinden van mensen zijn recentelijk twee medewerkers samen naar een
mountainbike clinic gestuurd. Dit lijkt echter een incident; er is geen plan of doel
opgesteld om dit verder gestalte te geven om mensen met elkaar te verbinden tijdens
dergelijke uitstapjes.

Omzetting van impliciete kennis naar expliciete kennis
Het vastleggen van ervaringen en kennis zodat deze makkelijk gedeeld en bestudeerd
kunnen worden binnen de organisatie gebeurt weinig. Na overleg worden dingen die
zijn besproken niet vastgelegd en wordt er geen actielijst opgezet en verspreid.
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Vormen van nieuwe kennis
De gewenste situatie is dat de organisatie open staat voor nieuwe kennis, kennis creëert
en kennis binnenhaalt en verspreidt. Nieuwe kennis wordt op dit moment voornamelijk
binnengehaald door fabriekstrainingen die al een aantal jaren geleden voor het laatst
zijn gehouden. Nieuwe medewerkers met nieuwe kennis en inzichten die binnen komen
worden weinig bevraagd naar hun ideeën en opvattingen over werkwijzen en
methoden. Er wordt weinig vastgelegd tijdens overleggen dat object kan zijn van
verdere bestudering om nieuwe kennis te vormen.

Omzetting van expliciete kennis naar impliciete kennis
Het eigen maken van expliciete kennis vraagt aandacht. Volgens een medewerker vindt
het inslijten, borgen en sturen binnen WKZ niet plaats. Monteurs in opleiding waar er
momenteel een aantal van zijn moeten nog ervaring opdoen waarbij het noodzakelijk is
dat ze mogelijkheden hebben om mee te lopen met een meer ervaren monteur. Door
het feit dat er vijf monteurs ontslag hebben ingediend is dit moeilijk in te plannen,
waardoor in ieder geval een monteur problemen ondervindt om zijn opleiding af te
ronden.

Samenvattende analyse ten aanzien van kennisconversie
Het delen van persoonsgebonden kennis vindt grotendeels per toeval plaats en weinig
binnen formele overleggen. Tijdens formele overlegmomenten wordt weinig vastgelegd
zodat met deze expliciete kennis door het bestuderen en het leggen van relaties met
andere kennisonderdelen het creëren van nieuwe kennis weinig aandacht krijgt. Wat
opvalt is dat wanneer er kennis wordt gedeeld dit veelal betrekking heeft op kennis ten
aanzien van de techniek. Hierdoor wordt weinig nieuwe kennis ten aanzien van andere
vakgebieden, bedrijfsmatige aspecten opgedaan waarmee nieuwe ervaringen een kans
krijgen die weer leiden tot nieuwe ervaringen en inzichten die weer leiden tot nieuwe
vaardigheden en kennis.
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5.4 Analyse met betrekking tot continu verbeteren
Empowerment
Zeven medewerkers ervaren veel vrijheid om zelf dingen te regelen. Toch is er een
wisselend beeld ten aanzien van empowerment bij de medewerkers te constateren. Zo
geeft een medewerker aan dat het verstandig zou zijn om af te spreken wie wat doet en
wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Een andere medewerker geeft
daarbij aan moedeloos te worden van het feit dat dingen niet worden opgepakt. Dat
zou ten koste kunnen gaan van de motivatie en betrokkenheid bij de medewerkers.
Medewerkers voelen zich empowerd doordat ze veel regelmogelijkheden ervaren in het
uitvoeren van hun deeltaak. Maar regelmogelijkheden om problemen en verstoringen
op te lossen buiten de deeltaak die van invloed zijn op de uit te voeren werkzaamheden
zijn niet aanwezig binnen de gegeven besturingsstructuur. Deze regelmogelijkheden zijn
wel noodzakelijk voor de medewerkers om echt empowerd te zijn.

Klanttevredenheid
Klantevredenheid wordt binnen WKZ niet gemeten. Eventuele verbeterpunten die uit
een klanttevredenheidsonderzoek naar voren kunnen komen blijven nu onbekend. Als
reden voor het niet meten van de klanttevredenheid wordt aangegeven dat er nog
steeds nieuwe klanten binnenkomen en dat de scoringskans om een offerte binnen te
halen 52 procent is. Interessant om te weten is nog hoe deze scoringskans eruit ziet ten
aanzien van alleen nieuwe klanten.

Klachtenmanagement
Klachten die via de telefoon of in een face-tot-face gesprek worden ontvangen worden
niet genoteerd en intern doorgegeven. Eventuele verbeterpunten die bij bestudering
van de klachten vastgesteld kunnen worden blijven hierdoor uit. Klachten die nu via de
mail binnenkomen bij de directie zijn vaak al te lang onbehandeld en zijn geëscaleerd,
waardoor het oplossen van de klacht meer tijd en geld kost.
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Training
De trainingen en cursussen die worden gevolgd door hoofdzakelijk monteurs zijn
voornamelijk gericht op het vergroten van de kennis van nieuwe producten van
fabrikanten waar WKZ mee werkt. Een opleidingsplan voortkomende uit een
opleidingsbeleid dat is gericht op de gehele organisatie zijn beide niet aanwezig.

Samenvattende analyse ten aanzien van continu verbeteren
De vrijheid die medewerkers ervaren binnen de eigen deeltaak en de samenhorigheid
die er heerst binnen WKZ is positief en draagt bij aan het oplossen van geconstateerde
problemen die over het algemeen project gerelateerd zijn. Deze werkwijze is meer te
omschrijven als het continu oplossen van problemen in de processen dan het continu
verbeteren van processen. Voor het vinden van nieuwe manieren van werken, die
leiden tot verbeteringen die in het proces aangebracht kunnen worden, om de mate
van effectiviteit en efficiëntie te verhogen is weinig aandacht binnen de huidige formele
en informele overlegmomenten.

6 Conclusies, aanbevelingen, reflectie
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de conclusies worden weergeven waarna aanbevelingen en een
reflectie volgen.

6.2 Algemene conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat WKZ nog niet voldoet aan de functie-eisen zoals die voor de
integrale ontwerpbenadering gelden. De organisatie wordt gekenmerkt door
vraagstukken op het gebied van efficiency die voortvloeien uit een hoge mate van
functionele concentratie. Hierbij is de rol van de directie die in dit onderzoek als
terughoudend getypeerd wordt niet ondersteunend en sturend genoeg. Hierdoor
ontstaat er een complexe organisatie met simpele taken. De hanteerbaarheid van de
afstemmingsbehoefte als resultaat van de organisatiestructuur en dynamiek in de
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processen is onvoldoende. Dit komt bij WKZ tot uiting komt bij met name de grote
projecten. De kleinere projecten, die over het algemeen bij consumenten vandaan
komen, verlopen door de opgebouwde ervaring en routine uitstekend wat mede tot
uiting komt in de gerealiseerde marges. Door het meer en meer binnenhalen van
projecten bij bedrijven die goed aansluiten bij de missie en visie van WKZ: het opleveren
van duurzame klimaatsystemen, komen er ook steeds meer grotere projecten binnen.
Deze grotere projecten worden binnen WKZ aangeduid als complex waarbij de
complexiteit ligt in de toename van het aantal manuren, techniek en de afstemming
met andere partijen. Het aantal, de tijdsduur, de mate van detaillering, de mate van
afstemming tussen verschillende disciplines en de druk op de leveringstermijn van de
projecten zorgt voor een toenemende dynamiek. Deze toename in dynamiek zorgt
ervoor dat de effectiviteit van de huidige functionele structuur van WKZ afneemt.
De huidige organisatiestructuur en kennisconversie binnen WKZ bemoeilijken de
zoektocht naar het vinden en toepassen van nieuwe manieren van werken om actief en
herhaaldelijk verbeteringen aan te brengen in het proces.

6.3 Conclusies omtrent de onafhankelijke variabele: de organisatiestructuur
In deze paragraaf worden per topic conclusies omschreven ten aanzien van de
organisatiestructuur. De eerste topic, de mate van functionele concentratie, is van grote
invloed op de productiestructuur en bepalend voor de wijze waarop de
besturingsstructuur is opgezet.

De tweede en derde topic horen bij de

besturingsstructuur.

Conclusie ten aanzien van de mate van functionele concentratie
De huidige productiestructuur van WKZ die een hoge parameterwaarde ten aanzien van
de functionele concentratie kent, is bij een toenemende dynamiek steeds minder
effectief en efficiënt.

Conclusie ten aanzien van de mate van scheiden tussen uitvoeren en regelen
De mate van scheiding tussen uitvoeren en regelen binnen WKZ zorgt ervoor dat veel
beslissingen nog door de directie worden genomen. Dit wordt mede veroorzaakt door

59

de organisatiestructuur als beperkende factor en de onduidelijkheden in de toewijzing
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Conclusie ten aanzien van de mate van splitsing van regelen over procesdelen
De hoge mate van splitsing van regelen over de verschillende procesdelen die
overeenkomstig zijn met de functionele afdelingen vergroot de afstemmingsbehoefte.
Hierbij ontbreekt een goed inzicht in het totale proces door de afzonderlijke afdelingen.

Conclusie ten aanzien van de mate van de splitsing van regelen per aspect
Verschillende aspecten zoals kwaliteit en veiligheid zijn binnen WKZ niet toegewezen.
Binnen de huidige bedrijfsvoering van WKZ bestaat dan ook voor deze aspecten
onvoldoende aandacht. Het ‘WKZ-gevoel’ waar medewerkers over spraken tijdens de
interviews verwatert en kan een negatief effect hebben op de betrokkenheid en op het
gedeelde beeld tussen medewerkers van WKZ als een onderscheidende installateur.

Conclusie ten aanzien van de mate van splitsing van de regeling per regelkring
De huidige organisatiestructuur met een hoge mate van functionele scheiding zorgt
ervoor dat medewerkers weinig overzicht en ruimte hebben om invloed uit te oefenen
op het totale proces. Dat draagt ertoe bij dat er regelmatig iets geritseld wordt om zo te
komen tot een oplossing waarmee men geconfronteerd wordt. Dat geeft een gevoel
van chaos, zoals wordt aangegeven door meerdere medewerkers, en leidt onder meer
tot faalkosten.

6.4 Conclusies omtrent de onafhankelijke variabele: kennisconversie
In deze paragraaf worden de conclusies van de topics ten aanzien van de onafhankelijke
variabele, kennisconversie weergegeven. Deze topics zijn afgeleid van het SECI-model
van Nonaka zoals die in het theoretisch gedeelte van dit onderzoek is behandeld in
paragraaf 2.4.1.
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Conclusie ten aanzien van het delen van impliciete kennis
Het bij elkaar brengen van verschillende kennisbronnen om ervaringen en nieuwe
kennis te delen waarbij leermomenten gecreëerd worden, vindt onvoldoende plaats.
Het meer delen van inzichten en ervaringen in elkaars werkprocessen geeft meer
duidelijkheid bij andere werknemers. Hierdoor ziet men de gevolgen beter in wanneer
iets wel of niet gebeurt en kan men zijn handelen beter afstemmen en eerder
anticiperen.

Conclusie ten aanzien van de omzetting van impliciete kennis naar expliciete kennis
Door het niet aangaan van de dialoog tijdens informele en formele bijeenkomsten blijft
kennis verborgen die bij de medewerkers aanwezig is waar de organisatie als geheel
gebruik van zou kunnen maken. Door het niet vastleggen van besproken punten,
ervaringen en inzichten tijdens overleg worden deze niet geborgd en kunnen
verwateren. Zo blijven besproken punten voortdurend terugkomen en worden er geen
verbeteringen geboekt.

Conclusie ten aanzien van het vormen van nieuwe kennis
Nieuwe kennis wordt op dit moment voornamelijk binnengehaald door trainingen die
door fabrikanten worden gehouden, zowel intern als extern. Mogelijke nieuwe kennis
ten aanzien van werkwijzen en ervaringen vanuit voorgaande ervaringen die zijn
opgedaan bij vorige werkgevers van nieuwe medewerkers wordt weinig expliciet
gemaakt. Mogelijke verbeteringen ten aanzien van werkprocessen blijven hierdoor
onbenut. Het niet expliciteren van hetgeen dat besproken is tijdens overleg zorgt ervoor
dat het ook niet meer bestudeerd kan worden, zodat het vermogen om te leren en
nieuwe kennis te ontwikkelen verdwijnt.

Conclusie ten aanzien van de omzetting van expliciete kennis naar impliciete kennis
Het creëren van een proces middels formele en informele overleggen krijgt te weinig
aandacht. Het gaat hier bijvoorbeeld om het maken van afspraken, het delen van
organisatorische kennis, het terugkomen op verbeterpunten en het kritisch bevragen en
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behandelen, zodat men zijn handelen, houding en gedrag hierop kan aanpassen. Zo
blijven kansen onbenut.

6.5 Conclusies omtrent de afhankelijke variabele: continu verbeteren
Conclusie ten aanzien van empowerment
De noodzakelijke regelmogelijkheden zijn niet aanwezig binnen de gegeven
besturingsstructuur; regelmogelijkheden zodat medewerkers empowerment ervaren
om problemen en verstoringen op te lossen buiten de deeltaak die van invloed zijn op
de uit te voeren werkzaamheden.

Conclusie ten aanzien van klanttevredenheid
Klanttevredenheid

wordt

niet

gemeten

binnen

de

organisatie.

Mogelijke

verbeterpunten wanneer klanttevredenheid wel gemeten zou worden blijven nu
onopgemerkt.

Conclusie ten aanzien van klachtenmanagement
Een algemeen beeld van wat een klacht is en op welke wijze deze genoteerd, behandeld
en verwerkt moet worden binnen WKZ ontbreekt binnen de organisatie. Mede hierdoor
escaleren klachten die uiteindelijk terecht komen bij de directie via de mail of
wandelgangen waardoor ze meer tijd en geld kosten om ze op te lossen. Sinds een
aantal weken staat het onderwerp nu wel op de agenda.

Conclusie ten aanzien van training
Een opleidingsplan voortkomende uit een opleidingsbeleid dat is gericht op de gehele
organisatie waarin geplande activiteiten zijn vastgelegd voor het vergroten van de
kennis en vaardigheden van alle medewerkers binnen WKZ zijn beide niet aanwezig. De
nadruk op de activiteiten ligt op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de
monteurs.
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Conclusie ten aanzien van de invloed van de organisatiestructuur en kennisconversie
het proces van continu verbeteren
De toenemende dynamiek die herkend wordt binnen WKZ kan niet goed worden
opgevangen in de huidige organisatiestructuur. De eisen met betrekking tot afstemming
nemen toe en leiden tot frustraties bij medewerkers. Er is een sterke operationele focus
op de aspecten verkopen en vervaardigen die met regelmaat behandeld worden in het
twee wekelijks projectoverleg. Overige aspecten zijn niet toegewezen in functies en
krijgen weinig tot geen aandacht.

Binnen de organisatie zijn weinig formele

overlegmomenten waar kennis gedeeld wordt met alle afdelingen. Het twee wekelijks
projectoverleg is hierin de enige mogelijkheid waarbij de afdeling service & onderhoud
opvallend genoeg niet vertegenwoordigd is en waar na afloop weinig is vastgelegd. Het
doel van het projectoverleg, zoals door de directie geformuleerd, is overdracht van
informatie. Dit leidt echter niet direct tot het verkrijgen van nieuwe kennis omdat de
discussie uitblijft of de huidige manier van werken nog voldoet zodat er geen
significante verbeteringen worden gezocht en gevonden in bestaande routines. In dit
onderzoek is eerder aangegeven dat iets beschouwd wordt als een verbetering wanneer
de prestatie ten aanzien van de geformuleerde doelstelling van de organisatie beter
gerealiseerd wordt. Vragen die aanzet geven tot een discussie over hoe de prestaties
verbeterd kunnen worden ten aanzien van de geformuleerde doelstellingen komen
weinig aan bod waardoor verbeteringen en nieuwe kennis niet gecreëerd worden.

7. Aanbevelingen
7.1 Aanbevelingen ten aanzien van de organisatiestructuur
Aanbevelingen ten aanzien van de functionele concentratie
Vanuit een integraal bedrijfskundig perspectief wordt de effectiviteit van een
organisatie bepaald door de wisselwerking van de organisatie met de omgeving. Welke
organisatievorm effectief is, hangt af van de mate van dynamiek in de processen. Een
klassieke functionele structuur kan effectief zijn bij een geringe dynamiek. Bij een
toenemende dynamiek neemt de effectiviteit van een functionele structuur af. Er
ontstaat dan een behoefte aan een andere wijze van organiseren waarbij de
projectsturing meer dominant tot uiting komt in de organisatievorm (Metsemakers,
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2002). Door de toename van het aantal projecten, de omvang en de toenemende
complexiteit van de projecten waarbij er een grote druk op de leveringstermijn staat
verdient het aanbeveling om de productiestructuur te vereenvoudigen . Dit kan binnen
WKZ gerealiseerd worden door het parallelliseren van gevarieerde projectstromen in
meer homogene projectstromen waarbij elk van de relatief homogene projectstroom
wordt toegewezen aan een zelfstandig opererend projectteam. Eenvoudig gezegd:
maak verschillende projectteams die zich bezighouden met alleen grote projecten of
alleen kleine projecten.

Aanbevelingen ten aanzien van de mate van scheiding tussen uitvoeren en regelen
Het verdient aanbeveling om afstemming op basis van interne regelcapaciteit van het
gehele proces van verkoop tot en met service & onderhoud binnen het projectteam te
laten plaatsvinden. Op deze wijze blijft de hoge mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid die de individuele medewerkers ervaren behouden. De mate van
structureel overleg tussen afdelingen leidt op dit moment binnen WKZ tot frustratie bij
medewerkers. Dit structurele overleg zou direct moeten plaatsvinden binnen het
projectteam. Hierbij vindt lokale sturing van projecten plaats binnen het projectteam en
staat coördinatie van de projectportefeuille centraal.

Aanbevelingen ten aanzien van de mate van splitsing van regelen over procesdelen
Door de hoge mate van functionele concentratie en het structureel overleg tussen
afdelingen dat weinig plaatsvindt, verdient het aanbeveling om het complete proces
van verkoop tot en met service & onderhoud binnen projectteams onder te brengen.
Op deze wijze wordt het proces niet opgedeeld in afdelingen en liggen er binnen de
projectteams voldoende mogelijkheden voor directe wederzijdse afstemming voor het
oplossen van problemen voortkomende uit de dagelijkse gang van zaken.

Aanbevelingen ten aanzien van de mate van de splitsing van regelen per aspect
Het verdient aanbeveling om de verschillende aspecten zoals kwaliteit en veiligheid zo
concreet mogelijk te definiëren zodat een helder beeld ontstaat van de gewenste
situatie. Bijvoorbeeld: 95 procent van alle storingen die binnenkomen worden binnen
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twee dagen verholpen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot
het regelen van de verschillende aspecten liggen grotendeels in het projectteam, zodat
deze permanent in het primaire proces tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Met
het neerleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het behalen van
de resultaten van de verschillende aspecten kan tevens gewerkt worden aan onder
andere eenheid van werken en een eenduidige begripsvorming ten aanzien van deze
verschillende aspecten waaronder kwaliteit en veiligheid.

Aanbevelingen ten aanzien van de mate van splitsing van de regeling per regelkring
De regelkring toont overeenkomsten met de Plan-Do-Study-Act cyslus en bestaat uit de
stappen: waarnemen, beoordelen en ingrijpen. Het strekt tot aanbeveling om de
regelstappen van de regelkring zoveel mogelijk in het projectteam te integreren. Op
deze manier wordt een soepele afstemming tussen de regelstappen mogelijk en
ontstaan goede condities om te leren van voorgaande situaties.

7.2 Aanbevelingen ten aanzien van kennisconversie
Aanbevelingen ten aanzien van het delen van impliciete kennis
Het strekt tot aanbeveling om meer formele en informele situaties te creëren waarbij
door gerichte vragen medewerkers persoonsgebonden kennis kunnen delen op een
continue wijze.

Aanbevelingen ten aanzien van de omzetting van impliciete naar expliciete kennis
Het strekt tot aanbeveling om persoonsgebonden kennis consequent en continu meer
vast te leggen, zodat deze gebruikt en gedeeld kan worden. Op deze manier kan de
vastgelegde kennis gebruikt en bestudeerd worden om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Aanbevelingen ten aanzien van het vormen van nieuwe kennis
‘Leerprocessen die gericht zijn op producten waarmee de organisatie geld verdient,
moeten naast leerprocessen staan die betrekking hebben op de organisatie zelf’
(Boudewijns, 2010). Het strekt tot aanbeveling om naast het binnenhalen van kennis
ten aanzien van nieuwe technische ontwikkelen, waarmee de organisatie haar geld
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verdient, te kijken welke kennis aanwezig is binnen WKZ die betrekking heeft op de
organisatie zelf en die kennis te gebruiken en te ontwikkelen.

Aanbevelingen ten aanzien van de omzetting van expliciete naar impliciete kennis
Het strekt tot aanbeveling om de huidige bestaande inzichten en ervaringen vast te
leggen en te gebruiken, zodat men ervaart en nieuwe vaardigheden ontwikkelt,
waardoor men leert en men zo weer nieuwe kennis kan ontwikkelen.

7.3 Aanbevelingen ten aanzien van het proces van continu verbeteren
Aanbevelingen ten aanzien van empowerment
Het creëren van regelmogelijkheden voor het empoweren van medewerkers is een
aanbeveling die binnen zelforganiserende projectteams goed te realiseren is door het
neerleggen van voldoende regelcapaciteit die overeenkomt met de regelbehoefte.

Aanbevelingen ten aanzien van de klanttevredenheid
Het strekt tot aanbeveling om klanttevredenheid te meten om informatie en inzicht te
verkrijgen in toekomstige inkomstenbronnen.

Aanbevelingen ten aanzien van klachtenmanagement
Het vastleggen, behandelen en analyseren van klachten om wellicht patronen te
ontdekken in klachten waarop verbeteringen aangebracht kunnen worden in de huidige
processen, strekt tot aanbeveling.

Aanbevelingen ten aanzien van training
Het strekt tot aanbeveling om de geplande activiteiten binnen WKZ die zich richten op
het vergroten van de kennis, vaardigheden, attitudes en gedragingen van alle
medewerkers vast te leggen in opleidingsbeleid, waarin de doelen van de organisatie
duidelijk omschreven worden. Zo kan in een uitgewerkt plan duidelijk worden welke
trainingsactiviteiten gepland moeten worden om deze doelstellingen te bereiken. Deze
kunnen dan vergeleken worden met de trainingsbehoefte die er bestaat bij de
medewerkers zodat in gezamenlijk overleg keuzes gemaakt kunnen worden.
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7.4 Reflectie
In dit onderzoek is onderzocht op welke wijze de organisatiestructuur en
kennisconversie het proces van continu verbeteren beïnvloeden binnen WKZ
Installatietechniek. Met als doelstelling het doen van aanbevelingen richting de directie.
Vanuit dit onderzoek zijn ten aanzien van de drie kernbegrippen, mede door de
openheid en medewerking van de respondenten, naar mijn mening goede
aanbevelingen gekomen voor de directie, waarmee de doelstelling van dit onderzoek is
behaald.

Achteraf blijft bij mij vaak de vraag hangen of ik er voldoende tijd heb ingestoken, heb ik
voldoende literatuuronderzoek gedaan, heb ik de juiste vragen geformuleerd en
gesteld? Conclusie is dat het altijd beter kan maar op een gegeven moment is het ook
wijs om te zeggen: het is goed zo en dat is het is.

67

8. Literatuurlijst
Achterberg, J., Vriens, D. (2016). Synopsis college: episodische interventies in
organisatiestructuren; het 3D-model. Radboud Management Academy Nijmegen,
ongepubliceerd.

Al-Emadi, M.A.S., Marquardt, M.J. (2007). Relationship between employees’ beliefs
regarding training benefits and employees’ organizational commitment in a petroleum
company in the State of Qatar. Journal of Training and Development, Vol. 11, pp. 49-70

Amelsvoort, van P., Metsemakers, M. (2011). ‘Disruptive change’ als noodzakelijke
veranderstrategie, M&O, (2), 60-73.

Anand, G., Ward, P.T., Tatikonda, M.V. & Schilling, D.A. (2009). Dynamic capabilities
through continuous improvement infrastructure. Journal of Operations Management,
Vol. 27, (6) pp. 444-461

Argyris, C. (1991). Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review, Vol 4,
(2), pp. 4-15.

Babakus, E., Yavas, U., Karatepe, O. & Avci, T. (2003). The effect of management
commitment to service quality on employees’ affective and performence outcomes.
Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 31 (3), pp. 272-286

Bessant, J., Caffyn, S., Gilbert, J., Harding, R., & Webb, S. (1994). Rediscouvering
continuous improvement. Technovation, 14(1), 17-29.

Bleijenbergh, I., (2015). Kwalitatief onderzoek in organisaties. Amsterdam: Boom
Lemma

68

Bhuiyan, N., Baghel, A., (2005). An overview of continuous improvement: from the past
to the present. Management Decision, Vol. 43, pp. 761-771

Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Amsterdam:
Boom Lemma

Boudewijns, J. (2010). Versterk uw organisatieleervermogen, creëer en verduurzaam
succes. Boudewijns & Roemen Groep

Christis, J. (2011). De moderne sociotechniek als theoretische onderbouwing van Lean.
M&O, 65 (2), 96-114.

Doorewaard, H., Kil, A., Ven, van de A. (2015). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek.
Boom Lemma.

Fornell, C. (1992). A National Customer sastisfaction Barometer: The Swedish
Experience. Journal of Marketing, Vol. 56, no. 1, pp. 6-21

Fryer, K.J., Antony, J., & Douglas, A. (2007). Critical succes factors of continuous
improvement in the public sector. The TQM Magazine, Vol. 19, pp. 497-517

Garvin, D.A. (1993). Building a learning organization. Harvard business review, Vol. 71,
no. 4, pp. 78-91

Karatepe, O., Karadas, G. (2011). The effect of management commitment to service
quality on job embeddedness and performance outcomes. Journal of Business
Economics and Management, Vol. 13(4), pp. 614-636

Kim, D.H. (1993). The Link between Individual and Organizational Learning. The
Strategic Management of Intellectual Capital, pp. 41-62

69

Kuipers, H., Amelsvoort, van P., Kramer, E. (2010). Het nieuwe organiseren.
Alternatieven voor de bureaucratie. Leuven: Acco.

Laar, H., Achterbergh, J., Christis, J. & Doorewaard, H. (2015). Shared services: hoe
effectief is de regieorganisatie?. M&O, (4), pp 76-102
Lekkerkerk, L.J., Dankbaar, B. (2012). Innovatiestructuren beschrijven, beoordelen en
ontwerpen. M&O, 66, (2), 41-58.

Metsemakers,

M.

(2008).

Inhoudelijke

belemmeringen

bij

gedrag-

en

cultuurverandering – deel 1: het concretiseringsvraagstuk. Panta Rhei, nr. 1.

Metsemakers, M., Amelsvoort van P., Jaarsveld, van J., (2002) Het organiseren van
kennisintensieve processen.

Mintzberg, H. (1980). Structure in 5’s: A Synthesis of the Research on Organization
Design. Management Science, Vol. 26, pp. 322-341.

Moen, R., Norman, C. (2006). Evolution of the PDCA cycle.
http://www.uoc.cw/financesite/images/stories/NA01_Moen_Norman_fullpaper.pdf

Ngai, E.W.T., Xiu, Li., Chau, D.C.K. (2009). Application of data mining techniques in
customer relationship management: A literature review and classification. Expert
systems with Applications, Vol. 36, pp 2592-2602

Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation.
Organization Science, Vol. 5, No. 1.

Nonaka, I., Umemoto, K., Senoo, D. (1996). From Information Processing to Knowledge
Creation: A Paradigma Shift in Business Management. Technology in Society, Vol. 18,
No. 2, pp. 203-218

70

Nonaka, I., Toyama, R., & Konno. N. (2000). SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of
Dynamic Knowledge Creation. Long Range Planning, Vol. 33, pp. 5-34

Rogier, J.J.H. (1998). De wisselwerking tussen organisatie en markt. University of
Groningen. https://www.rug.nl/research/portal/files/13151508/thesis.pdf

Sitter, de L.U. (1998). Synergetisch produceren. Assen: Van Gorcum.

Torka, N., Riemsdijk, van M. (2001). Betrokkenheid en werkgeversgedrag. Tijdschrift
voor HRM, Nr. 4.

Thompson, J.D. (1967). Organizations in action: social science bases of administrative
theory. New York: McGraw-Hill.
Verschuren, P., & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek (4e ed.).
Den Haag, Nederland: Boom Lemma

Weick, K.E., Quinn R.E. (1999) Organizational change and development. Annual review
of psychology: 50, 361-386.

Geraadpleegde websites:
FOD Beleid en Ondersteuning (2017). Implementeren van Klachtenmanagement,
retrieved on May 11th from:
https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/ontwikkeling_en_ondersteuning/kl
antgerichtheid/klachtenmanagement

71

Bijlage 1: Overzicht van de onderzoeksgroep
Bron

Functie

Bron 1

Directeur

Bron 2

Hoofd P & O

Bron 3

Projectleider / Manager montageafdeling

Bron 4

Manager Service & Onderhoudsafdeling

Bron 5

Calculator, tekenaar

Bron 6

Verkoper

Bron 7

Financial Controller

Bron 8

Medewerker afdeling Service & Onderhoud

Bron 9

Medewerker afdeling montage

Bron 10

Monteur afdeling montage

Bron 11

Monteur afdeling montage

Bron 12

Monteur afdeling Service & Onderhoud

Tabel 3.1: Overzicht van de onderzoeksgroep
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Bijlage 2: Indicatoren
In paragraaf 3.3 zijn de dimensies geoperationaliseerd in topics die hieronder verder
uitgewerkt zijn in indicatoren die een indicatie geven van de betreffende topic.

Topic 1: Mate van functionele scheiding (productiestructuur)
Definitie: Het groeperen van gelijksoortige activiteiten in eenheden.
Indicatoren:



Efficiënt

Hoe ervaar je de verdeling van werkzaamheden binnen de afdeling waarin je werkzaam
bent? Hoe vindt afstemming van elkaars werkzaamheden binnen de afdeling plaats?
Hoe ervaar je deze afstemming? Hoe vindt afstemming met andere afdelingen plaats?
Hoe ervaar je deze afstemming? Zie je ruimte voor verbeteringen?

Topic 2 : Mate van scheiden uitvoeren en regelen.
Definitie: Scheiden van denken (regelen) en doen (uitvoeren).
Indicatoren:



Effectief



Innovatief vermogen

Wat kun en mag je binnen je functie allemaal zelf regelen? Hoe ervaar je je eigen
mogelijkheden om dingen te regelen die jou functie beïnvloeden? Wat heeft dat voor
een effect op de slagvaardigheid van jou werkzaamheden? Wat heeft dat voor een
effect op de slagvaardigheid voor de gehele organisatie?

Topic 3: Mate van splitsing van regelen over procesdelen.
Definitie: Het splitsen van regelende activiteiten op basis van de groepering van de
gelijksoortige activiteiten in verschillende eenheden vanuit de productiestructuur.
Indicatoren:



Beheersbare stresscondities

Wanneer moet je iets afstemmen met je direct leidinggevende? Wanneer moet je iets
afstemmen met een andere afdeling? Wat vind je van de mate waarin afdelingen met
elkaar moeten afstemmen? Welke effecten heeft dat op jou werkzaamheden? Wat doet
dat met jou?
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Topic 4: Mate van splitsing van regelen per aspect.
Definitie: Regelactiviteiten zijn gescheiden volgens verschillende aspecten (kwaliteit,
veiligheid, personeel enzovoort) waarbij geldt dat de splitsing meestal in het verlengde
ligt van de splitsing (functionele concentratie) van de voorbereidende en
ondersteunende activiteiten op deze aspectgebieden.
Indicatoren:



Betrokkenheid

Wat wordt binnen de organisatie onder kwaliteit verstaan? Hoe komt kwaliteit aan bod
binnen je eigen afdeling? Op welke wijze worden medewerkers hierbij betrokken? Wat
wordt binnen de organisatie onder veiligheid verstaan? Hoe komt veiligheid aan bod?
Op welke wijze worden medewerkers hierbij betrokken? Wat vind je daarvan?

Topic 5: Mate van splitsing van de regeling per regelkring.
Definitie: Het verdelen van de stappen in de regelkring (waarnemen, beoordelen en
ingrijpen) over verschillende functies of afdelingen.
Indicatoren: 



Mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen



Mogelijkheden om te leren



Effectief overleg

Hoe wordt in de organisatie omgegaan met verstoringen die optreden? Welke stappen
worden genomen wanneer een verstoring optreedt? Hoe ervaar je deze werkwijze?
Wie zijn daar bij betrokken? Wat gebeurt er met verbeterpunten die worden
gesignaleerd? Wat vind je daarvan?

Topic 6: Delen van impliciete kennis (socialisatie)
Definitie: Het delen van subjectieve inzichten, intuïties en ervaringen ten aanzien van
technische en cognitieve vaardigheden.
Indicatoren:



Inzicht in elkaars werkproces

•

Uitwisseling van ervaringen en inzichten

•

Versterking gemeenschappelijk vertrouwen
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Op welke wijze verkrijgen afdelingen inzicht in elkaars werkzaamheden? Op welke wijze
worden ervaringen gedeeld met collega’s? Op welke wijze stimuleert de organisatie
informeel contact om ervaringen en kennis te delen? Wat vind je daarvan?

Topic 7: Omzetting van impliciete kennis naar expliciete kennis (externalisering)
Definitie: Het verwoorden en op schrift stellen van subjectieve inzichten, intuïties en
ervaringen in bijvoorbeeld werkinstructies, handleidingen en mededelingen in mails.

Indicatoren:



Werkprocessen



Brainstormsessies



Evaluatie

Hoe worden werkprocessen geëvalueerd op de afdeling? Hoe worden medewerkers
betrokken bij deze evaluatie? Hoe worden werkprocessen geëvalueerd tussen de
afdelingen? Hoe worden evaluaties vastgelegd en verspreid? Hoe worden medewerkers
betrokken bij deze evaluatie? Wat vind je daarvan?

Topic 8: Vormen van nieuwe kennis (combinatie)
Definitie: Het verzamelen, bewerken en combineren van expliciete kennis uit
verschillende bronnen binnen en buiten de organisatie om nieuwe kennis te vormen.

Indicatoren:



Werkprocessen



Brainstormsessies



Benchmarking

Op welke wijze wordt binnen de afdeling/organisatie nieuwe kennis verkregen? Wat
gebeurt er met de kennis vanuit de evaluaties? Wat doet de organisatie met de
verzamelde kennis? Hoe worden medewerkers hierin betrokken? Wat vind je daarvan?
Op welke wijze wordt binnen de afdeling/organisatie nieuwe kennis verkregen? Hoe
wordt binnen de organisatie het proces van nieuwe kennis tot inzichten vormgegeven?
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Topic 9: Omzetting van expliciete kennis naar impliciete kennis (internalisering)
Definitie: Internalisering is het proces waarbij expliciete kennis wordt eigen gemaakt in
impliciete kennis.

Indicatoren:



Eigen maken



Evalueren



Opleiding

Hoe worden gewijzigde werkprocessen in de praktijk geïmplementeerd? Hoe worden
doorgevoerde wijzigingen geëvalueerd? Wat is het effect hiervan? Op welke wijze
worden bestaande werkprocessen kritisch bekeken en aannames ter discussie gesteld?
Topic 10: Empowerment
Definitie: De vrijheid en het vermogen om beslissingen en toezeggingen te doen.
Indicatoren:



Beleving van eigen verantwoordelijkheden



Beleving van eigen bevoegdheden



Betrokkenheid

Welke managementstijl past goed bij jou zodat je het meest succesvol bent? Hoe ervaar
je de mogelijkheden om met verstoringen om te gaan binnen de verantwoordelijkheden
en bevoegdheden die je hebt? Op welke wijze wordt je betrokken bij de invulling van je
verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Wat vind je daarvan?

Topic 11: Klanttevredenheid
Definitie: De mate waarin de verwachtingen ten aanzien van de dienst of product door
de klant overeenkomen met zijn ervaring.
Indicatoren:



Aanbevelingen bestaande klanten



Klachten



Verbeterpunten

Op welke wijze wordt klanttevredenheid gemeten? Hoe ontvang je terugkoppeling
hierover? Zie je ten aanzien van het meten van klanttevredenheid verbeterpunten? Zie
je ten aanzien van de terugkoppeling verbeterpunten?
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Topic 12: Klachtenmanagement
Definitie: Klachtenmanagement is het gestructureerd ontvangen, onderzoeken en
afhandelen van klachten.

Indicatoren:

 Vasthouden klanten (interne en externe)


Verbeterpunten

Op welke wijze worden klachten behandeld binnen de organisatie? Hoe ontvang je
terugkoppeling over het resultaat van de afhandeling? Zie je verbeterpunten ten
aanzien van de klachtenbehandeling? Welke effecten zou dat hebben voor de
organisatie?

Topic 13: Training
Definitie: Het vergroten van de kennis en vaardigheden en het verbeteren van houding
en gedrag.
Indicatoren:



Kennis



Vaardigheden



Houding



Gedrag

Hoe wordt vastgesteld welke trainingen worden gevolgd binnen de organisatie? Op
welke wijze worden medewerkers betrokken bij het vaststellen van de te volgen
trainingen? Welke doelen worden nagestreefd met de trainingen? Hoe wordt
vastgesteld of de doelen van de training zijn gerealiseerd? Welke verbeterpunten ten
aanzien van de trainingen zie je?

Hoe ervaar je de verbinding tussen de organisatiestructuur, het omzetten van kennis en
het proces van continu verbeteren?
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Bijlage 3: Overzicht verwachtingen op topic niveau
Onderstaand schema geeft een overzicht weer van de verwachtingen op topic niveau
waarbij de indicatoren in de verwachtingen zijn verwerkt.

Dimensie
Productiestructuur

Topic
Mate van functionele scheiding

Besturingsstructuur

Mate van scheiden uitvoeren en
regelen
Mate van splitsen van regelen over
procesdelen
Mate van splitsing van regeling per
aspect
Mate van splitsing van de regeling per
regelkring

Socialisatie

Delen van impliciete kennis

Externalisering

Omzetting van impliciete kennis naar
expliciete kennis

Combinatie

Vormen van nieuwe kennis

Internalisering

Omzetting van expliciete kennis naar
impliciete kennis

Empowerment

Vrijheid en het vermogen om
beslissingen en toezeggingen te doen

Training

Geplande activiteiten die kennis en
vaardigheden vergroten en
aanpassing van gedrag en houding
Overeenkomst tussen verwachtingen
en ervaring van de klant.

Klanttevredenheid

Klachtenmanagement

Het gestructureerd ontvangen,
onderzoeken en afhandelen van
klachten.

Verwachting
Een lage mate van functionele scheiding vergroot de
efficiëntie.
Een lage mate van scheiding tussen uitvoeren en regelen
(denken en doen) vergroot de effectiviteit en het
innovatievermogen.
Een lage mate van splitsen van regelen over procesdelen
vergroot het beheersen van stresscondities.
Een lage mate van splitsing van regeling per aspect
vergroot de betrokkenheid.
Een lage mate van splitsing van de regeling per regelkring
vergroot de mogelijkheden om te leren en het voeren van
effectief overleg.
Een hoge mate van het delen van impliciete kennis
vergroot het inzicht in elkaars werkprocessen waarbij
belangrijke ervaringen en inzichten uitgewisseld kunnen
worden en versterkt het gemeenschappelijk vertrouwen..
Een hoge mate van het omzetten van impliciete kennis naar
expliciete kennis vergroot de ontwikkeling van nieuwe
werkprocessen en productconcepten door dialoog middels
brainstormsessies en evaluatie.
Een hoge mate van het vormen van nieuwe kennis vergroot
de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen en
productconcepten door het verzamelen, verwerken en
combineren van nieuwe kennis uit verschillende bronnen.
(Nonaka et al. 1996)
Een hoge mate van de omzetting van expliciete kennis naar
impliciete kennis versterkt het zich eigen maken van
expliciete kennis middels evaluatie, werkinstructies en
handleidingen. (Nonaka et al. 1996)
Een hoge mate van vrijheid en het vermogen om
beslissingen en toezeggingen te doen heeft een positief
effect op de prestaties van de medewerkers.
Het trainen van medewerkers middels informele en
formele trainingen heeft een positief effect op de
prestaties van de medewerkers.
Het meten van de klanttevredenheid vergroot de
aanbevelingen door bestaande klanten en geeft informatie
over mogelijke verbeterpunten.
Een goed klachtenmanagementproces heeft een positief
effect op het vasthouden van klanten (intern en extern) en
continu verbeteren binnen de organisatie.
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Bijlage 4: Interview en documenten
Dimensie
Productiestructuur

Besturingsstructuur

Interview
Bij de Directeur en Hoofd P&O expliciet doorvragen over de mate
van functionele scheiding in relatie tot het proces van continu
verbeteren.
Aan alle geïnterviewde doorvragen over de mate van splitsing van
regelen in relatie tot het proces van continu verbeteren.

Socialisatie

Bij alle geïnterviewde doorvragen over het delen van impliciete
kennis in relatie tot het proces van continu verbeteren.

Externalisering

Bij alle geïnterviewde doorvragen over de omzetting van expliciete
kennis naar impliciete kennis in relatie tot het proces van continu
verbeteren.

Combinatie

Bij alle geïnterviewde doorvragen over het vormen van nieuwe
kennis in relatie tot het proces van continu verbeteren.

Internalisering

Bij alle geïnterviewde doorvragen over de omzetting van impliciete
kennis naar expliciete kennis in relatie tot het proces van continu
verbeteren.

Empowerment

Bij alle geïnterviewde doorvragen over de vrijheid en het
vermogen om beslissingen en toezeggingen te doen in relatie tot
management commitment.

Training

Bij alle geïnterviewde doorvragen over trainingen die de kennis en
vaardigheden vergroten en gedrag en houding afstemmen op de
doelstellingen van de organisatie in relatie tot management
commitment. continu verbeteren.

Klanttevredenheid

Bij alle geïnterviewde doorvragen over de overeenkomst tussen
verwachtingen en ervaringen van de klant

Klachtenmanagement

Bij alle geïnterviewde doorvragen over het gestructureerd
ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten.

Documentatie
Zijn er documenten waarin
informatie staat over de mate van
functionele scheiding?
Zijn er documenten waarin
informatie staat over de mate van
splitsing van regelen?
Zijn er documenten waarin
informatie staat over het delen
van inzichten, intuities en
ervaringen.
Zijn er documenten waarin
informatie staat over het delen
van inzichten, intuities en
ervaringen middels
werkinstructies, handleidingen en
mededelingen?
Zijn er documenten waarin
informatie staat over het vormen
en delen van nieuwe kennis door
opleiding en benchmarking?
Zijn er documenten waarin
informatie staat over het zich
eigen maken van expliciete kennis
door evaluatieformulieren?
Zijn er documenten waarin
informatie staat over de mate van
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden?
Zijn er documenten waarin
informatie staat over het
vergroten van kennis,
vaardigheden, houding en gedrag
door trainingen?
Zijn er documenten waarin
informatie staat over de mate van
klanttevredenheid?
Zijn er documenten waarin
informatie staat over het
vasthouden van klanten en
verbeterpunten?
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Bijlage 5: Vragen voor de onderzoeker
Dimensies

Topics

Vragen voor de onderzoeker

Productiestructuur

Mate van functionele

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat de organisatie effectief,

scheiding

efficiënt, innovatief is en er effectief overleg wordt gevoerd. Zich
betrokken voelt bij de organisatie en hij beheersbare stresscondities
ervaart en mogelijkheden heeft om te leren en zich te ontwikkelen.

Besturingsstructuur

Mate van scheiden

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat de organisatie effectief,

uitvoeren en regelen

efficiënt, innovatief is en er effectief overleg wordt gevoerd. Zich
betrokken voelt bij de organisatie en hij beheersbare stresscondities
ervaart en mogelijkheden heeft om te leren en zich te ontwikkelen.

Mate van splitsen van

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat de organisatie effectief,

regelen over procesdelen

efficiënt, innovatief is en er effectief overleg wordt gevoerd. Zich
betrokken voelt bij de organisatie en hij beheersbare stresscondities
ervaart en mogelijkheden heeft om te leren en zich te ontwikkelen.

Mate van splitsing van

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat de organisatie effectief,

regeling per aspect

efficiënt, innovatief is en er effectief overleg wordt gevoerd. Zich
betrokken voelt bij de organisatie en hij beheersbare stresscondities
ervaart en mogelijkheden heeft om te leren en zich te ontwikkelen.

Mate van splitsing van de

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat de organisatie effectief,

regeling per regelkring

efficiënt, innovatief is en er effectief overleg wordt gevoerd. Zich
betrokken voelt bij de organisatie en hij beheersbare stresscondities
ervaart en mogelijkheden heeft om te leren en zich te ontwikkelen.

Kennisconversie

Externalisering

Delen van impliciete

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat ervaringen en inzichten

kennis

worden uitgewisseld tijdens formele en informele overleg momenten?
Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat ervaringen en inzichten
worden uitgewisseld door werkinstructies, handleidingen en
mededelingen?

Combinatie

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat nieuwe kennis wordt
gedeeld en gevormd door opleiding en benchmarking?

Internalisering

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat kennis wordt eigen gemaakt
en geëvalueerd?
Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat

Training

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat door training er aandacht is
voor kennis, vaardigheden, houding en gedrag?

Klanttevredenheid

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat er aandacht is voor
klanttevredenheid (mond-tot-mond reclame, aanbevelingen bestaande
klanten, klachten)?

Klachtenmanagement

Waaruit blijkt dat de geïnterviewde vindt dat er aandacht is voor
klachtenmanagement (vasthouden van klanten en verbeterpunten)?

80

Bijlage 6: Gewenste situatie
De gewenste situatie heeft betrekking op de mate waarin de topic aanwezig is binnen
de organisatie. Wanneer de mate van functionele scheiding laag is heeft dit een positief
effect op de indicatoren: effectiviteit, efficiëntie et cetera en naar verwachting in dit
onderzoek een positief effect op het proces van continu verbeteren. Zo is de gewenste
mate ten aanzien van de topics in de dimensies productiestructuur en
besturingsstructuur laag. Ten aanzien van de overige topics geldt dat de gewenste mate
hoog dient te zijn om naar verwachting een positief effect te creëren op het proces van
continu verbeteren.
Dimensie

Topic

Indicatoren

Productiestructuur

Mate van functionele scheiding

Effectiviteit, efficiëntie, innovatievermogen,

Gewenst
(mate van)
Laag

betrokkenheid, beheersbare stresscondities,
effectief overleg
Besturingsstructuur

Mate van scheiden uitvoeren

Effectiviteit, efficiëntie, innovatievermogen,

en regelen

betrokkenheid, beheersbare stresscondities,

Laag

effectief overleg
Mate van splitsen van regelen

Effectiviteit, efficiëntie, innovatievermogen,

over procesdelen

betrokkenheid, beheersbare stresscondities,

Laag

effectief overleg
Mate van splitsing van regeling

Effectiviteit, efficiëntie, innovatievermogen,

per aspect

betrokkenheid, beheersbare stresscondities,

Laag

effectief overleg
Mate van splitsing van de

Effectiviteit, efficiëntie, innovatievermogen,

regeling per regelkring

betrokkenheid, beheersbare stresscondities,

Laag

effectief overleg
Socialisatie

Delen van impliciete kennis

Externalisering

Omzetting impliciete kennis

Uitwisseling ervaringen en inzichten

Hoog

Formeel en informeel overleg
Werkinstructies, mededelingen in mails

Hoog

naar expliciet
Combinatie

Vormen van nieuwe kennis

Opleiding, benchmarking

Hoog

Internalisering

Omzetting expliciete kennis

Eigen maken expliciete kennis

Hoog

Empowerment

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden

Hoog

Klanttevredenheid

Aanbevelingen bestaande klanten, klachten

Hoog

Klachtenafhandeling

Vasthouden klanten, verbeterpunten

Hoog

Vergroten kennis en

Kennis, vaardigheden, houding en gedrag

Hoog

naar impliciet
Management
commitment
Klantmanagement

Training

vaardigheden en het
verbeteren van houding en
gedrag.
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