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4. De dataset 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de dataset beschreven. Gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld 
in 1993. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de kenmerken van de branche en 
de organisaties, zoals we die in 1993 aantroffen. De situatie in de onderzochte organisaties 
is in een aantal gevallen inmiddels veranderd. 

4.2 Branche 

Teneinde de op basis van de contingentietheorie geformuleerde veronderstellingen te kun
nen onderzoeken, is in de eerste instantie gezocht naar organisaties in twee branches: de 
elektrotechnische branche, een branche met een relatief instabiele en complexe omgeving, 
en de voedingsmiddelenindustrie, een branche met een relatief stabiele en eenvoudige 
omgeving. Doel was in beide branches de wijze van sturing van 40 bedrijven te onderzoe
ken. De werving in de twee branches verliep volkomen verschillend. Bedrijven in de 
elektrotechnische branche reageerden over het algemeen positief en enthousiast op het 
onderzoeksvoorstel. De interesse van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie was bij
zonder laag. Uiteindelijk zegden 52 elektrotechnische bedrijven en zes voedings
middelenbedrijven hun medewerking toe. Geen van de voedingsmiddelenbedrijven kon de 
benodigde outputgegevens leveren. Besloten is deze bedrijven niet in de analyse mee te 
nemen. 
De dataset bestaat nu uit gegevens van 52 organisaties opererend in dezelfde branche. De 
omgeving van deze 52 organisaties, zo is in het vorige hoofdstuk en in het volgende hoofd
stuk beschreven, verschilt in de ogen van managers toch nog voldoende om de 
veronderstellingen, geformuleerd op basis van de contingentietheorie, te toetsen. 

Tot de elektrotechnische bedrijfstak behoren ongeveer 3500 ondernemingen, die grofweg 
verdeeld kunnen worden in electro-technische installatiebedrijven en elektrotechnische 
detailhandelondernemingen. De bedrijfstak biedt werkgelegenheid aan ongeveer 60.000 
mensen. De bedrijven zijn zeer verschillend van omvang, de meeste behoren echter tot het 
midden- en kleinbedrijf. 
De omzet in de elektrotechnische industrie daalt in 1993. Deze daling wordt vooral veroor
zaakt door een stagnatie op de binnenlandse markt, zo blijkt uit een FME conjunctuur
enquête (Nieuwsbrief HE januari 1994). Ondernemingen in de sector worden geconfron
teerd met zware concurrentie uit het buitenland, waardoor er een sterke druk ligt op de 
prijzen en de winstmarges. Dit heeft in de bedrijfstak reorganisaties tot gevolg waarbij 
veelal ook het aantal personeelsleden wordt verminderd. Niet alleen de concurrentie maar 
ook de snelle technologische ontwikkelingen leggen een voortdurende druk op de bedrij
ven. Dit vraagt niet alleen aanpassingen van bedrijven, maar vooral ook van medewerkers 
in bedrijven, die de praktische toepassingen van nieuwe technologische ontwikkelingen 
moeten introduceren in de markt. 
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4.3 Bedrijven 

Om bedrijven goed met elkaar te kunnen vergelijken is gezocht naar bedrijven met over
eenkomstige activiteiten. Nagenoeg alle bedrijven installeren elektrotechnische apparatuur 
en verlenen service in de vorm van het plegen van onderhoud en het verhelpen van storin
gen. In een aantal bedrijven wordt ook elektrotechnische apparatuur geproduceerd. De 
onderzochte elektrotechnische bedrijven zijn dienstverlenende bedrijven. Het contact met 
klanten verloopt voor een groot gedeelte via medewerkers op de werkvloer (de monteurs). 

Holding 1 (32 bedrijven) 
Holding 1 maakt deel uit van een groot concern. In zijn huidige vorm bestaat dit concern 
sinds 1989. De divisiestructuur van de holding is sinds 1992 operationeel. Op het moment 
waarop de data verzameld zijn, is de holding marktleider in drie van de vier markten waar
op zij opereert. De verwachting is dat dit in de komende jaren zal veranderen. Aangekon
digde overheidsmaatregelen zal het aantal concurrenten op de markten sterk doen toene
men. Wetgeving maakt het bijzonder moeilijk om door middel van manipulatie van prijzen 
te concurreren. 
De belangrijkste doelstelling van de holding is continuïteit, het behoud van een zo groot 
mogelijk, en voor overleving ruimschoots voldoende, marktaandeel. Door het bieden van 
kwaliteit en service probeert de holding er "nu al voor te zorgen dat klanten straks blijven" 
(interview algemeen directeur). De klant en de wensen van de klant staan dus centraal in de 
ondernemingsstrategie van de holding. Kwaliteit van de dienstverlening, zo zagen we al 
eerder, is in deze holding vertaald in een aantal concrete doelstellingen. Een onafhankelijk 
marktonderzoeksbureau onderzoekt elk kwartaal of deze doelstellingen door de afzonder
lijke regio's ook worden gehaald. 
De holding is verdeeld in 32, op uitvoerend niveau zelfstandig opererende regio's die geo
grafisch van elkaar gescheiden zijn. De doelstellingen zijn voor iedere regio dezelfde. De 
regio's zijn onderverdeeld in districten. Een district bestaat maximaal uit 4, minimaal uit 1 
regio('s). Het takenpakket van de regio's is in principe hetzelfde, alhoewel er als gevolg van 
regionale verschillen soms variaties bestaan. De regio's worden door het hoofdkantoor alle 
op dezelfde wijze aangestuurd. 
De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld op regioniveau. Alle 32 regio's hebben aan 
het onderzoek deelgenomen, dat wil zeggen dat de gehele populatie vertegenwoordigd is. 
De structuur van de regio's is voor elke regio hetzelfde. Een regio wordt geleid door een 
'algemeen manager' en bestaat uit drie afdelingen, twee verkoopafdelingen en een afdeling 
services. De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in de afdeling services. De afde
ling services wordt geleid door de manager services en heeft twee belangrijke taken: het 
opheffen van storingen en het onderhouden van de relaties met klanten. De vragenlijst is 
voorgelegd aan de servicemonteurs, de medewerkers die zich bezig houden met de eerste 
taak. 
De monteurs werken op locatie, meestal alleen, maar soms, bij een ingewikkelde storing, 
samen met anderen. Ze beginnen en eindigen de dag op het regiokantoor. Na iedere op
dracht hebben ze telefonisch contact met het regiokantoor om informatie over de storing 
door te geven en hun werkschema te bespreken. Er is dus een regelmatig contact tussen 
monteurs en medewerkers en (direct) leidinggevenden van het regiokantoor. 
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Holding 2 (6 bedrijven) 
Holding 2 is een zelfstandig opererend elektrotechnisch installatiebedrijf dat deel uitmaakt 
van de sector elektrotechniek van een groot concern. 'Kwaliteit in alle onderdelen en servi
ceverlening aan de opdrachtgevers' vormen de uitgangspunten van de bedrijfsfilosofie. 
Holding 2 behoort, wat betreft de geleverde kwaliteit, tot de 'top tien' van haar branche. 
De holding bestaat uit 7 vestigingen, waarvan 6 installatiebedrijven. Deze vestigingen zijn 
verspreid over de Randstad maar werken aan projecten in het hele land. Elke vestiging 
opereert zelfstandig. De organisatie van de vestigingen wordt omschreven als een project
organisatie. Voor ieder (groot) project wordt een projectteam samengesteld dat (in termen 
van Mintzberg) bestaat uit een (project)leider, een voorbereidende staf (de afdeling werk
voorbereiding en planning), een ondersteunende staf (de afdeling inkoop) en een uitvoe
rend kader (de tekenkamer en de uitvoering). De vragenlijst is voorgelegd aan de mede
werkers van de afdeling uitvoering, de monteurs. 
De monteurs werken op locatie en komen alleen voor speciale gelegenheden (een kerst
viering, een cursus) op het regiokantoor. De contacten van de monteurs met het regiokan
toor verlopen vrijwel allemaal via de projectleider. De direct leidinggevende van de 
monteurs is de projectleider, of bij een groot en complex project, een chef-monteur. Ook de 
direct leidinggevende werkt dus op locatie. De duur van projecten wisselt sterk. Sommige 
projecten duren een paar weken, andere duren jaren. 

Holding 3 (5 bedrijven) 
Ook holding 3 maakt deel uit van een groot concern. Deze holding heeft 26 vestigingen. 
Het onderdeel 'elektrotechniek' bestaat uit 6 vestigingen, waarvan 2 in het buitenland. De 4 
Nederlandse vestigingen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Een aantal van deze 
vestigingen is recentelijk aangekocht of samengesteld uit voorheen zelfstandig opererende 
bedrijven. Vestiging 3.5 is een van de 2 vestigingen van het onderdeel 'technische infra
structuur'. De vestigingen bestrijken ieder een regio van het land. Het realiseren van vol
doende financieel rendement om de continuïteit van de organisatie te waarborgen in een 
steeds krapper wordende markt, is de belangrijkste doelstelling van deze holding. Om dit te 
kunnen bereiken is een optimale afstemming nodig tussen het bedrijf en zijn omgeving 
(klanten, leveranciers, arbeidsmarkt). Daarnaast zal aandacht besteed moeten worden aan 
efficiency. 
De structuur van de verschillende vestigingen lijkt op elkaar. Alle indirecte taken, zoals 
inkoop en acquisitie, zijn ondergebracht bij stafafdelingen. De directe taken zijn verdeeld 
over afdelingen die regionaal verspreid zijn. In enkele gevallen gaat het om afdelingen die 
als een zelfstandig opererend bedrijf overgenomen zijn. De monteurs, werkzaam in de 
verschillende afdelingen, zijn de medewerkers waaraan de vragenlijst is voorgelegd. 
Ook de monteurs van deze bedrijven werken op locatie en komen slechts af en toe op het 
regiokantoor. De direct leidinggevende is ook hier een projectleider of, in geval van inge
wikkelde projecten, een voorman. Ploegen en leidinggevenden blijven, waar mogelijk, bij 
elkaar. Er zijn enkele projecten die enige weken in beslag nemen, de meeste projecten 
duren veel langer. 

Holding 4 (3 bedrijven) 
Holding 4 bestaat op het moment waarop de gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld 
slechts een paar maanden in de huidige vorm. De 3 vestigingen opereren nog redelijk zelf
standig en de activiteiten van de verschillende vestigingen zijn nog niet op elkaar 
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afgestemd. Vestiging 4.1 is een technisch aannemingsbedrijf dat zich onder meer bezig
houdt met elektrotechniek en telecommunicatie. Vestiging 4.2 houdt zich bezig met het 
aanleggen van een breed assortiment aan leidingen, waaronder elektriciteitsleidingen. 
Vestiging 4.3 bestaat uit twee delen, een werktuigbouwkundig installatiebedrijf en een 
technisch aannemersbedrijf. De structuur van de verschillende vestigingen is nagenoeg de
zelfde. Een directeur van de vestiging wordt ondersteund door enkele stafmedewerkers. De 
productieafdelingen zijn ingedeeld naar product(groep) of aard van het product. De pro
ductiemanagers vormen samen met de directeur, een manager financiën en een 
personeelsmanager het managementteam van de vestiging. 
De vragenlijst is voorgelegd aan de uitvoerende afdelingen van de verschillende vestigin
gen. De werknemers van deze afdelingen verrichten zeer uiteenlopende werkzaamheden, 
waarvan de meeste wel op de locatie van de klant worden verricht. De werknemers worden, 
vooral in vestiging 4.2, ingezet op verschillende terreinen en zijn over het algemeen zeer 
breed opgeleid. 

Holding 5 (2 bedrijven) 
Holding 5 is een van de grootste installatiegroepen in Nederland. De holding heeft 40 
vestigingen verspreid over het land. De vestigingen bieden verschillende diensten aan, 
waaronder elektrotechnische diensten. Technische onderhoud en service is een belangrijk 
onderdeel van het dienstenpakket. Twee van de 40 vestigingen hebben deelgenomen aan 
dit onderzoek. Vestiging 5.1 is sinds 1992 onderdeel van de holding. Deze vestiging pro
duceert en installeert technisch zeer hoogwaardige produkten en onderscheidt zich daarmee 
van de andere 39 vestigingen van de holding en ook van de overige organisaties in dit 
onderzoek. Het opleidingsniveau van de medewerkers is gemiddeld hoger dan dat in de 
overige organisaties. Het overgrote deel van de directe medewerkers (80%) heeft een HBO-
of universitaire opleiding. De vestiging bestaat uit 5 business-units, ieder met een eigen 
product. Deze business-units zijn opgezet als een projectorganisatie. Het lijnmanagement 
wordt gevormd door een aantal projectleiders die onder leiding staan van de managers van 
de business-units. Ook hier geldt dat de medewerkers de producten (systemen) op locatie 
van de klant installeren, het grootste deel van de productie vindt echter plaats op de locatie 
van de vestiging zelf. 
Vestiging 5.2 houdt zich vooral bezig met installatietechniek. Ook deze organisatie is (als 
alle andere vergelijkbare vestigingen) opgebouwd als een projectorganisatie. De directeur 
heeft de dagelijkse leiding in de vestiging. De bedrijfsleider geeft leiding aan een aantal 
projectleiders. Een projectleider heeft de leiding over een project en is financieel en tech
nisch verantwoordelijk voor het project. Op de locatie is een chef-monteur de leidingge
vende. Onder de chef-monteur werken de monteurs, de voor dit onderzoek ondervraagde 
groep medewerkers. De monteurs werken op locatie. Een nieuw project kan voor monteurs 
een nieuwe chef-monteur betekenen, ze hebben dus 'wisselende bazen'. 

Bedrijf 49 
Bedrijf 49 is een dochteronderneming van een grote Japanse elektronicaproducent. Het is 
een handelsonderneming, gericht op zowel de consumentenelektronica als op de kantoor
apparatuur. In de huidige vorm bestaat de organisatie 3 jaar. Na een reorganisatie, waarbij 
ook het aantal medewerkers is teruggebracht, maakt de organisatie nu weer winst. 
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De leiding van de organisatie is geheel in Nederlandse handen, wat niet gebruikelijk is voor 
het Japanse bedrijf. Zeker ten aanzien van het interne beleid probeert het Nederlandse 
management een zo onafhankelijk mogelijke koers te varen. 
De afdeling Services is de grootste afdeling van de organisatie. Een van de taken van deze 
afdeling is het repareren van apparatuur. De vragenlijst is voorgelegd aan de service
monteurs, werkzaam binnen deze afdeling. Monteurs verrichten hun werkzaamheden bij 
klanten, verspreid over het hele land. Ze opereren vanuit hun eigen woning en hebben 
eigen gereedschap en eigen klanten. Er is een informatiesysteem dat het management de 
mogelijkheid biedt de activiteiten van de monteurs nauwlettend in de gaten te houden. De 
monteurs worden regelmatig met hun performance geconfronteerd. De direct leidinggeven
de zit op het hoofdkantoor; de monteurs zien hem slechts af en toe. 

Bedrijf 50 
Bedrijf 50 is een elektrotechnische onderneming met drie zelfstandige business-units, geor
ganiseerd rond de drie specialisaties van de organisatie: bliksembeveiliging, inspectie van 
elektrotechnische installaties en cathodische bescherming (bescherming van installaties 
tegen roest). 
De ARBO-wetgeving is op het punt van inspectie van elektronische installaties aange
scherpt en dat maakt de markt voor dit product tot een groeimarkt. De cathodische be
scherming is een zeer specialistisch product, waarmee maar een klein deel van de omzet 
van de organisatie wordt gerealiseerd. Het product 'bliksembeveiliging' is zeer conjunc
tuurgevoelig en de omzet daalt dan ook in 1993. De regelgeving rondom beveiliging wordt, 
zowel door de Nederlandse overheid als door de Europese Unie aangescherpt. Deze aange
scherpte regelgeving biedt bedrijf 50 weer nieuwe kansen. 
Twee van de drie business-units zijn verdeeld in rayons met een eigen afzetgebied. Alleen 
de business-unit Inspecties is gevestigd op het hoofdkantoor. De meeste monteurs werken 
vanuit een rayonkantoor bij klanten op locatie. Er is wel een regelmatig contact tussen 
medewerkers en de leidinggevenden op het rayonkantoor. 

Bedrijf 51 
Bedrijf 51 is een zelfstandige business-unit van een Frans elektronicaconcern. Het bedrijf 
produceert elektronische en elektromechanische apparaten die ingezet moeten kunnen 
worden in extreme omstandigheden. De producten van bedrijf 51 worden gekenmerkt door 
een kleinschalige oplage en een hoogwaardige technische kwaliteit. 
Naast een aantal ondersteunende afdelingen heeft het bedrijf twee afdelingen waarin het 
directe proces plaatsvindt: de afdeling Ontwikkeling en de afdeling Productie. De laatste 
afdeling is onderwerp van dit onderzoek. Medewerkers van deze afdeling werken, in tegen
stelling tot medewerkers van andere onderzochte bedrijven, op de locatie van het bedrijf 
zelf. Een deel van de ondervraagde medewerkers (39%) heeft een HBO- of universitaire 
opleiding, het betreft hier medewerkers die specialistisch werk doen. De overige medewer
kers hebben een LBO- of MBO-opleiding, een hogere opleiding is voor hun werk niet 
nodig. 

Bedrijf 52 
Bedrijf 52 levert en produceert elektrotechnische en werktuigbouwkundige systemen. Voor 
afnemers van deze systemen worden ook onderhouds- en revisiewerkzaamheden verricht. 
Het bedrijf was tot voor kort onderdeel van een grote organisatie, maar is inmiddels ver-
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zelfstandige!. De organisatie waar bedrijf 52 deel van uitmaakte, is nog steeds de grootste 
afnemer van de producten en diensten van het bedrijf. Het bedrijf bestaat uit drie afde
lingen, een ondersteunende afdeling en twee productieafdelingen. De monteurs die voor dit 
onderzoek zijn geënquêteerd, zijn werkzaam in de twee productieafdelingen. De meeste 
werkzaamheden vinden plaats op locatie. Bij eenvoudige storingen werken medewerkers 
alleen; als de storing ingewikkeld is of groot van omvang, werken de medewerkers in 
kleine groepen. De direct leidinggevende is niet op de locatie aanwezig. 

4.4 Respondenten 

Ook hier is gezocht naar een groep medewerkers waarvan de werkzaamheden in de ver
schillende bedrijven vergelijkbaar zijn. Daarnaast moesten het medewerkers zijn die direct 
te maken hadden met de wijze van sturing in de organisatie. Gekozen is voor 'de werk
vloer'. In geval van de onderzochte bedrijven zijn dat monteurs die bij klanten installaties 
en apparatuur installeren, onderhouden, en storingen verhelpen. Voor bijna alle respon
denten geldt dat ze hun werkzaamheden verrichten 'op locatie' bij een klant. Medewerkers 
van holding 1 komen iedere dag terug op de vestiging, de meeste medewerkers van de 
andere onderzochte organisaties minder vaak (variërend van eens per week tot 4 keer per 
jaar). De communicatie tussen de leiding van de vestiging en de medewerkers verloopt via 
de projectleiders of chef-monteurs en in een enkel geval via schriftelijke informatie. In de 
meeste onderzochte organisaties die niet behoren tot holding 1 bezoekt de directeur af en 
toe een locatie waar medewerkers van de vestiging werkzaam zijn. 
Monteurs werken in sommige gevallen alleen of in kleine groepen. In de bedrijven beho
rend tot holding 2, 3, 4 en 5 wordt in projectteams gewerkt. Een project kan een paar 
weken, maar ook enkele jaren duren. Een nieuw project kan voor een medewerker een 
nieuwe direct leidinggevende en nieuwe collega's betekenen, alhoewel sommige bedrijven 
ernaar streven ploegen bij elkaar te houden. 
De werkzaamheden zijn in de meeste bedrijven op LBO- of MBO-niveau. Alleen in vesti
ging 1 van holding 5 en bedrijf 51 vinden ook uitvoerende werkzaamheden op HBO- of 
hoger niveau plaats. 
Het aantal monteurs per regio of vestiging varieert van 35 tot 80. Besloten is alle monteurs 
een vragenlijst te sturen. In totaal hebben 2750 monteurs een vragenlijst ontvangen. Ruim 
de helft daarvan, 1532 (56%), leverde de vragenlijst ingevuld weer in. Een respons van 
56% is niet hoog. Het feit dat de monteurs weinig contact hebben met het management en 
alleen schriftelijk gestimuleerd zijn om de enquête in te vullen, verklaart waarschijnlijk de 
lage respons. 

In alle onderzochte organisaties zijn managers geïnterviewd. In de organisaties behorend 
tot holding 1 waren dat de algemeen manager en de manager van de afdeling services. In de 
overige organisaties is steeds de directeur, de verantwoordelijke voor de uitvoerende afde
ling en de verantwoordelijke voor het personeelsbeleid geïnterviewd. In totaal zijn 124 
interviews gehouden. Door middel van de interviews is informatie verzameld over de 
bedrijven en zijn gegevens verzameld over de omgeving van de bedrijven (zie hoofdstuk 3 
en 5). 



De dataset 47 

Valic Cum Valid Cum Valid Cum 
Bedr Freq. Perc. Perc. Perc. Bedr Freq. Perc. Perc . Perc. Bedr Freq. Perc. Perc. Perc. 
1.1 24 1.6 1.6 1.6 1.24 17 1.1 1.1 48.5 5.1 36 2.3 2.3 88.7 
1.2 10 .7 .7 2.2 1.25 31 2.0 2.0 50.5 5.2 33 2.2 2.2 90.9 
1.3 32 2.1 2.1 4.3 1.26 11 .7 .7 51.2 49 30 2.0 2.0 92.8 
1.4 13 .8 .8 5.2 1.27 30 2.0 2.0 53.2 50 35 2.3 2.3 95.1 
1.5 50 3.3 3.3 8.4 1.28 40 2.6 2.6 55.8 51 31 2.0 2.0 97.1 
1.6 41 2.7 2.7 11.1 1.29 24 1.6 1.6 57.4 52 44 2.9 2.9 100.0 
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60.3 Total 1532 100.0 100.0 

1.9 21 1.4 1.4 16.4 1.32 19 1.2 1.2 61.6 
1.10 36 2.3 2.3 18.8 2.1 14 .9 .9 62.5 Missing cases 0 
1.11 24 1.6 1.6 20.4 2.2 40 2.6 2.6 65.1 
1.12 33 2.2 2.2 22.5 2.3 28 1.8 1.8 66.9 
1.13 32 2.1 2.1 24.6 2.4 11 .7 .7 67.6 
1.14 39 2.5 2.5 27.2 2.5 19 1.2 1.2 68.9 
1.15 79 5.2 5.2 32.3 2.6 24 1.6 1.6 70.4 
1.16 27 1.8 1.8 34.1 3.1 19 1.2 1.2 71.7 
1.17 29 1.9 1.9 36.0 3.2 20 1.3 1.3 73.0 
1.18 16 1.0 1.0 37.0 3.3 15 1.0 1.0 74.0 
1.19 64 4.2 4.2 41.2 3.4 29 1.9 1.9 75.8 
1.20 28 1.8 1.8 43.0 3.5 31 2.0 2.0 77.9 
1.21 21 1.4 1.4 44.4 4.1 26 1.7 1.7 79.6 
1.22 32 2.1 2.1 46.5 4.2 43 2.8 2.8 82.4 
1.23 14 .9 .9 47.4 4.3 61 4.0 4.0 86.4 

Tabel 4.1: Respons per organisatie 




