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 13
ANALYSE GESLOTEN VRAGEN

In het case-studie onderzoek zijn naast open interviews ook vragenlijsten gebruikt. Dit hoofd-
stuk behandelt in het licht van de geformuleerde hypothesen de analyse van deze zogenaamde
‘gesloten vragen’. De toetsing van de werkhypothesen voor de drie activiteittypen zal op
grond van het totaalbeeld van de case-studies worden uitgevoerd in de hoofdstukken 14, 15
en 16. De basishypothesen worden vervolgens in hoofdstuk 17 geconfronteerd met de inte-
grale analyse van het onderzoek, waarin ook de analyse van de gesloten vragen wordt ver-
werkt.

13.1 INLEIDING

Aan het eind van elk interview van het case-studie onderzoek is aan de respondenten een
zelfde set van twintig gesloten vragen voorgelegd. De scores die hierop zijn verkregen heb-
ben enerzijds gediend ter controle op de overige interviewgegevens en hebben anderzijds een
‘harde’ vergelijking mogelijk gemaakt tussen de organisaties van de verschillende activiteit-
typen. De vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën:
• elf vragen omtrent de herkenbaarheid van een specifieke uitspraak voor de organisatie,
• acht vragen omtrent de mate waarin bepaalde elementen een belangrijke rol spelen bin-

nen de organisatie, en
• één vraag waarbij de respondenten werd verzocht een achttal elementen in een ranking te

plaatsen ten aanzien van hun belang voor het lange termijn succes van de organisatie.
Bij de vragen van de eerste twee categorieën maakten de respondenten bij de beantwoording
een keuze uit vier antwoordmogelijkheden, terwijl bij de laatste vraag dus het rankingprinci-
pe is toegepast. Sommige respondenten plaatsten kanttekeningen bij de antwoorden. Indien
relevant voor het onderzoek zijn deze bij de interpretatie van de antwoorden meegenomen.
Een gedetailleerde weergave van de scores op alle vragen is te vinden in de bijlagen. De op-
zet van de vragenlijsten en de verwerkingswijze van de scores worden nu toegelicht.

13.2 VRAGEN EN VERWERKINGSWIJZE

De gesloten vragen zijn geformuleerd in het licht van de hypothesen. De meeste richten zich
op één specifiek aspect ervan. Op basis van de hypothesen werden bepaalde verschillen ver-
wacht in de scores bij de diverse typen organisaties. De vragen, antwoordmogelijkheden, het
aspect waarop ze betrekking hebben en de verwachte verschillen staan hieronder aangegeven.
Tevens wordt per categorie vragen beschreven hoe de gegevens zijn verwerkt voor de uitein-
delijke analyse.
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13.2.1 Vragen ‘herkenbaarheid’

Aan alle respondenten is de in figuur 13.1 weergegeven reeks uitspraken voorgelegd, met
daaraan gekoppeld de vraag: “in hoeverre acht u de volgende uitspraken herkenbaar voor uw
organisatie?” In de figuur wordt aangegeven op welk aspect uit de hypothesen de uitspraak
betrekking heeft en voor welk type activiteiten een relatief hoge (+), dan wel een relatief lage
score (-) werd verwacht. Meer dan aan de absolute hoogte van de scores is in het onderzoek
belang gehecht aan de relatieve verschillen.

Uitspraak Betreffende aspect Verwachte verschillen in
score

1.  Nieuwe activiteiten worden binnen onze
organisatie nooit opgestart zonder dat daar,
aan de hand van een uitgewerkt plan, een
managementbesluit over is genomen.

Ondernemerschap +  productactiviteiten
+  projectactiviteiten
-  inspanningsactiviteiten

2.  Bij belangrijke besluiten speelt informeel
overleg op de achtergrond een grote rol.

Besluitvorming +  productactiviteiten
-  projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

3.  Strategische discussies zijn binnen de
organisatie vooral van belang om de neuzen
te richten.

Visie +  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

4.  Meerjarenplanning is in feite een zinloze
activiteit.

Meerjarenplanning +  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

5.  Nieuwe activiteiten worden over het algemeen
planmatig (of projectmatig) ingevoerd.

Ondernemerschap +  productactiviteiten
+  projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

6.  Belangrijke besluiten worden in de praktijk
nog wel eens uitgesteld of korte tijd later
feitelijk weer teruggedraaid.

Besluitvorming +  projectactiviteiten
+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten

7.  Bij belangrijke besluiten stelt iedere betrokkene
altijd het belang van de organisatie voorop.

Besluitvorming +  projectactiviteiten
-   productactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

8.  Nieuwe activiteiten ontstaan vaak als vanzelf.
Ze zijn niet gepland en er wordt geen formeel
besluit over genomen.

Ondernemerschap +  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

9.  Visies ontstaan in onze organisatie meestal
pas achteraf.

Visie +  projectactiviteiten
+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten

10.  Belangrijke besluiten worden over het
algemeen snel genomen.

Besluitvorming +  projectactiviteiten
+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten

11.  Aan opleidingen wordt in de organisatie
relatief veel geld uitgegeven.

HRM +  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

figuur 13.1: formulering gesloten vragen ‘herkenbaarheid voor de organisatie’.
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Bij deze vraag maakten de respondenten een keuze uit vier antwoordmogelijkheden, die,
hoewel ze geen symmetrische verdeling lijken te hebben, een geleidelijk oplopende reeks van
herkenbaarheid aangeven:
A. volledig herkenbaar
B. behoorlijk herkenbaar
C. enigszins herkenbaar
D. volledig onherkenbaar.

Per case-studie werden de vragen voorgelegd aan twee respondenten. Uiteraard stemden de
antwoorden niet altijd overeen. Beide scores zijn bij de analyse van de cases op de in figuur
13.2 aangegeven wijze samengevoegd tot één totaalscore voor de betreffende organisatie.
Omgekeerde scores van de respondenten leidden daarbij tot dezelfde totaalscore. Wanneer de
scores verder uit elkaar lagen dan in de figuur is aangegeven, dus A en D, werd de score, als
niet valide, buiten de analyse gehouden.

Score respondent 1 Score respondent 2 Totaalscore case Scorecijfer

A A +++ 7
A B ++ 6
A C + 5
B B + 5
B C +/- 4
C C - 3
B D - 3
C D -- 2
D D --- 1

figuur 13.2: totstandkoming scores ‘herkenbaarheid voor de organisatie’ per case-studie.

Om een samenvattende score te verkrijgen voor alle cases van één activiteittype zijn de to-
taalscores per case in een scorecijfer omgezet (zie eveneens figuur 13.2) en is het rekenkun-
dig gemiddelde bepaald van alle valide scores. Deze gemiddelden zijn in figuur 13.5 terug te
vinden als de totaalscores per activiteittype. Om tevens een indruk te krijgen van de spreiding
van de scores, is een variantieberekening uitgevoerd. Deze op basis van de steekproef van
tien cases berekende variantie vormt een schatting van de variantie van de gehele populatie
van organisaties van één activiteittype. Op de statistische aspecten van de analyse zal verder
worden ingegaan in paragraaf 3 van dit hoofdstuk.

13.2.2 Vragen ‘belang voor de organisatie’

De respondenten hebben daarnaast een inschatting gemaakt van het belang dat hun organisa-
ties hechten aan de elementen uit figuur 13.3. De exacte vraag luidde: “in hoeverre spelen de
volgende zaken een belangrijke rol in uw organisatie?” De figuur geeft weer op welk aspect
het element betrekking heeft en voor welk type activiteiten in de hypothesen een relatief hoge
score (+), dan wel een relatief lage score (-) werd verwacht.
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Element Betreffende aspect Verwachte verschillen in
score

1. Investeringsbudgetten. Consolidatie
(budgettair)

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

2.  Vaste werkwijzen, neergelegd in procedures. Consolidatie
(proces)

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

3.  Een uiterst selectief aannamebeleid voor nieuw
personeel.

HRM +  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

4.  Richtinggevende doelstellingen op elk niveau
van de organisatie.

Consolidatie
(strategisch)

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

5.  Kwartaal- en maandbudgetten voor omzet en
kosten.

Consolidatie
(budgettair)

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

6.  Open onderlinge communicatie over binnen de
organisatie gebruikte methoden en technieken.

Consolidatie
(proces)

+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

7.  Projectplanningen en projectbudgetten. Consolidatie
(proces & budgettair)

+  projectactiviteiten
-   productactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

8.  Uren- en weekrapportages t.a.v. tijdsbesteding
(en eventueel declarabele uren).

Consolidatie
(budgettair)

+  inspanningsactiviteiten
+  projectactiviteiten
-   productactiviteiten

figuur 13.3: formulering gesloten vragen ‘belang voor de organisatie’.

Ook deze vragen zijn per case-studie voorgelegd aan twee respondenten, met de volgende
antwoordmogelijkheden:
A. een zeer belangrijke rol,
B. een belangrijke rol,
C. een rol op de achtergrond,
D. een volstrekt onbelangrijke rol.

De beide scores per case-studie zijn bij de analyse van de case wederom samengevoegd tot
één score voor de betreffende organisatie, op basis van dezelfde uitgangspunten als bij de
eerste categorie vragen. De berekening van de gemiddelde score per activiteittype en de vari-
antie is eveneens op dezelfde wijze uitgevoerd (zie figuur 13.6).

13.2.3 Rankingvraag

In aanvulling op bovenstaande vragen werd de respondenten aan het einde van elk interview
de vraag voorgelegd om met het oog op het lange termijn succes van de organisatie een ran-
king aan te geven van een achttal elementen (letterlijke weergave in figuur 13.4). De exacte
vraag was: “hoe belangrijk acht u de volgende zaken voor het lange termijn succes van uw
organisatie? Geef s.v.p. de volgorde van belangrijkheid aan.” Aangegeven is weer op welk
aspect de items betrekking hebben, voor welk type organisaties op een item een relatief hoge
score werd verwacht (+) en voor welk type organisaties een relatief lage score (-).
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Element Betreffende aspect Verwachte verschillen in
score

1.  Gedetailleerde meerjarige
activiteitenplanning.

Meerjarenplanning +  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

2.  Specifieke doelen/ambities voor
de langere termijn.

Visie +  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

3.  Ondernemende medewerkers. Ondernemerschap +  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

4.  Strikte kostenbeheersing. Consolidatie +  productactiviteiten
+  projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

5.  De juiste contacten in de markt. Ondernemerschap +  projectactiviteiten
+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten

6.  Optimale kwaliteit mensen in huis
hebben.

HRM +  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

7.  Beter benutten van aanwezige
kennis en vaardigheden.

Consolidatie +  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

8.  Gedetailleerde planning van het
onderhanden werk.

Consolidatie +  projectactiviteiten
-   productactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

figuur 13.4: formulering ranking-items ‘belang voor lange termijn succes’.

Bij de analyse van de rankinggegevens zijn enkele bewerkingen uitgevoerd. Als eerste zijn de
twee rankingen van de respondenten van één case samengebracht tot één ranking. Hiervoor
werd aan elke positie in een ranking van een respondent een cijfer toegekend, hetzelfde cijfer
als de plaatsing in de ranking. Vervolgens is per element, per case een rekenkundig gemid-
delde berekend van de beide rankingcijfers van de respondenten. Wanneer bijvoorbeeld de
ene respondent een element op nummer 2 had geplaatst en de andere respondent op nummer
4, dan ontstond voor dit element een score 3 voor deze case. Een gevolg van deze bereke-
ningswijze is dat halve cijfers zijn ontstaan, en dat soms meerdere elementen op een zelfde
score zijn uitgekomen (nummer 1 en nummer 4 levert dezelfde gemiddelde score op als
nummer 2 en nummer 3). Daarnaast zijn de rankingscores per case beoordeeld op hun be-
trouwbaarheid. Wanneer de beide respondenten van één case-studie scores hadden gegeven
die te ver, dat wil zeggen méér dan drie plaatsen in de ranking, uiteenlagen, zijn deze gege-
vens als onbetrouwbaar beschouwd en verder buiten de analyse gehouden.

Nadat alle rankinggegevens per case-studie waren vastgesteld, is per element een berekening
gemaakt over alle case-studies van één activiteittype. Dit is weer het rekenkundig gemiddelde
van alle valide scores op dit element. Aan deze berekende scores kan niet te veel rekenkundi-
ge waarde worden gehecht, maar zij maken het wel mogelijk een totaal-ranking te maken
voor alle cases van één activiteittype. Gezien de berekeningswijze is statistische bewerking
van deze gegevens niet zinvol geacht.
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13.3 ANALYSE EN STATISTISCHE ASPECTEN

Doel van de cijfermatige verwerking van de gegevens is om een ‘harde’ vergelijking moge-
lijk te maken tussen de cases van de drie activiteittypen. De vraag is echter welke waarde aan
verschillen in uitkomsten gehecht kan worden en in welke mate zij derhalve mogen meewe-
gen in de uiteindelijke integrale analyse van het case-studie onderzoek.

13.3.1 Statistische analyses

Vanuit statistisch oogpunt is een steekproef van tien uit de populaties van ondernemingen van
de diverse activiteitscategorieën klein. Gezien het feit dat het onderzoek is opgezet als een
case-studie onderzoek, hebben statistische criteria echter bij het ontwerp ervan niet centraal
gestaan. Niettemin is het goed een ‘statistisch gevoel’ op te bouwen bij de beoordeling van de
resultaten van de gesloten vragen. Hiertoe zijn de gegevens van de beide eerste typen vragen
onderworpen aan enkele statistische tests.
• De Kruskal-Wallis-test, die aangeeft of de scores per vraag van de drie activiteittypen

voldoende van elkaar verschillen om te kunnen spreken van steekproeven uit verschillen-
de populaties.

• De Mann-Whitney-test, die vervolgens aangeeft of de scores per vraag voor elk tweetal
activiteittypen significant van elkaar verschillen.

Voor juist deze tests is gekozen vanwege de (geringe) omvang van de steekproeven en de
toegepaste meetmethode. De totaalscores van de cases zijn afgezet op een ordinale schaal. De
meetwaarden één tot en met zeven hebben geen absolute betekenis, maar geven een rangorde
aan, een rangorde bovendien, waarbij de verschillen tussen de diverse waarden geen vaste
intervallen vormen. In een dergelijke situatie is het raadzaam om statistische tests te gebrui-
ken die op dit principe van rangordening zijn gebaseerd. Bovengenoemde tests zijn dit.

De tests zijn uitgevoerd met behulp van SPSS. De uitkomsten zijn opgenomen in de bijlagen.
Significante verschillen zijn tevens aangegeven in de figuren verder in dit hoofdstuk. Daarbij
worden twee niveaus van significantie onderscheiden, een met een 95% betrouwbaarheid en
een met een 90% betrouwbaarheid. Significantie houdt in dit verband in dat met een be-
trouwbaarheid van minimaal 95% of 90% kan worden vastgesteld dat organisaties met bij-
voorbeeld productactiviteiten op een bepaald aspect daadwerkelijk verschillen van organisa-
ties met projectactiviteiten.

13.3.2 Gesloten vragen en integrale analyse

De resultaten van de gesloten vragen zijn weliswaar apart (statistisch) geanalyseerd, maar aan
deze analyse worden geen zelfstandige conclusies verbonden. De vragen zijn gebruikt ter
ondersteuning van en ter controle op de interviews van het case-studie onderzoek, voor elke
case-studie apart en voor het gehele onderzoek in de integrale analyse (zie hoofdstuk 17). Bij
deze analyse worden de resultaten van het case-studie onderzoek en de gesloten vragen naast
elkaar gezet. Vaak blijken zij elkaar te versterken, maar niet altijd.
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13.4 RESULTATEN ‘HERKENBAARHEID’

De resultaten van de gesloten vragen, die betrekking hebben op de ‘herkenbaarheid voor de
organisatie’ worden in figuur 13.5 weergegeven in de vorm van de gemiddelde totaalscores
voor de tien organisaties met productactiviteiten (PD), projectactiviteiten (PJ) en inspan-
ningsactiviteiten (I).

Uitspraak Verwachte verschillen in
score

PD
totaal
(var.)

PJ
totaal
(var.)

I
totaal
(var.)

1.  Nieuwe activiteiten worden binnen onze
organisatie nooit opgestart zonder dat daar,
aan de hand van een uitgewerkt plan, een
managementbesluit over is genomen.

+ productactiviteiten
+  projectactiviteiten
-  inspanningsactiviteiten

(**)

5,80
(1,51)

(*)
5,20

(2,84)

(**)
(*)

3,67
(3,00)

2.  Bij belangrijke besluiten speelt informeel
overleg op de achtergrond een grote rol.

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

6,20
(0,84)

6,00
(2,00)

5,90
(1,88)

3.  Strategische discussies zijn binnen de orga-
nisatie vooral van belang om de
neuzen te richten.

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

4,89
(3,86)

5,80
(0,62)

5,60
(2,71)

4.  Meerjarenplanning is in feite een zinloze
activiteit.

+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

2,33
(2,25)

(**)
1,86

(1,14)

(**)
3,30

(1,34)

5.  Nieuwe activiteiten worden over het
algemeen planmatig (of projectmatig)
ingevoerd.

+  productactiviteiten
+  projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

(**)
6,44

(0,78)
5,80

(1,51)

(**)
4,70

(1,79)

6.  Belangrijke besluiten worden in de
praktijk nog wel eens uitgesteld of korte tijd
later feitelijk weer teruggedraaid.

+  projectactiviteiten
+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten

2,40
(0,71)

3,22
(3,69)

3,20
(2,40)

7.  Bij belangrijke besluiten stelt iedere
betrokkene altijd het belang van de
organisatie voorop.

+  projectactiviteiten
-   productactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

(**)
5,20

(1,51)
4,50

(1,61)

(**)
3,70

(0,90)

8.  Nieuwe activiteiten ontstaan vaak als van-
zelf. Ze zijn niet gepland en er wordt geen
formeel besluit over genomen.

+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

(**)

2,20
(0,84)

(*)
2,90

(1,88)

(**)
(*)

4,22
(1,94)

9.  Visies ontstaan in onze organisatie meestal
pas achteraf.

+  projectactiviteiten
+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten

(**)
2,00

(2,22)
2,56

(2,03)

(**)
3,50

(2,72)

10.  Belangrijke besluiten worden over het
algemeen snel genomen.

+  projectactiviteiten
+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten

(*)

4,60
(2,27)

(*)
(*)

5,78
(2,19)

(*)
4,80

(0,84)

11.  Aan opleidingen wordt in de organisatie
relatief veel geld uitgegeven.

+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

5,90
(0,99)

5,10
(2,77)

5,80
(1,07)

(**) (**) verschil tussen twee activiteittypen met statistische betrouwbaarheid van 95% of meer
(*) (*)  verschil tussen twee activiteittypen met statistische betrouwbaarheid van 90% tot 95%
PD: productactiviteiten, PJ: projectactiviteiten, I: inspanningsactiviteiten

figuur 13.5: resultaten gesloten vragen ‘herkenbaarheid voor de organisatie’.

Een hoge totaalscore staat voor een hoge herkenbaarheid van een specifieke uitspraak, een
lage score voor een lage herkenbaarheid. Daarnaast is aangegeven wanneer de verschillen
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tussen de totaalscores van twee typen organisaties een statistische betrouwbaarheid hebben
van meer dan 95%, respectievelijk 90%, en zijn de varianties opgenomen, die horen bij de
berekende gemiddelde totaalscores. De totaalscores van de drie typen organisaties en hun
onderlinge verschillen worden kort toegelicht in het licht van de VOC-hypothesen.

13.4.1 Ondernemerschap

De uitspraak dat ‘nieuwe activiteiten nooit opgestart worden zonder dat daar, aan de hand
van een uitgewerkt plan, een managementbesluit over is genomen’ (H1) is volgens verwach-
ting zowel voor organisaties met productactiviteiten als voor organisaties met projectactivi-
teiten zeer herkenbaar, terwijl dit voor organisaties met inspanningsactiviteiten significant
minder het geval is. Bij laatstgenoemde type is de ruimte voor het ondernemerschap dus het
grootst, bij organisaties met productactiviteiten het kleinst.

Volledig in lijn met het voorgaande is de herkenbaarheid van de uitspraak dat ‘nieuwe acti-
viteiten vaak als vanzelf ontstaan, zonder planning en formeel besluit’ (H8) voor organisaties
met productactiviteiten en projectactiviteiten minimaal, terwijl deze voor organisaties met
inspanningsactiviteiten aanzienlijk en significant groter is. Ook hier is de score voor de orga-
nisaties met projectactiviteiten iets minder uitgesproken dan die van de organisaties met pro-
ductactiviteiten. Als toelichting bij de scores van de projectactiviteiten gaven diverse respon-
denten aan dat nieuwe activiteiten wél vaak als vanzelf en ongepland kunnen ontstaan, maar
dat daadwerkelijke realisatie ervan niet mogelijk is zonder een formeel managementbesluit.

De scores op de herkenbaarheid van de uitspraak dat ‘nieuwe activiteiten over het algemeen
planmatig (of projectmatig) worden ingevoerd’ (H5) laten hetzelfde beeld zien als de beide
voorgaande items. Voor de respondenten van de organisaties met productactiviteiten was
deze uitspraak zeer herkenbaar, terwijl bij organisaties met inspanningsactiviteiten de her-
kenbaarheid volgens verwachting significant lager ligt. De herkenbaarheid bij organisaties
met projectactiviteiten was groot, maar minder dan bij die met productactiviteiten.

De resultaten van de gesloten vragen leveren het beeld op dat het ondernemerschap binnen
organisaties met productactiviteiten niet alleen het minst autonoom is ten opzichte van visies
en formele besluitvorming, maar tevens het sterkst planmatig en/of projectmatig van karakter.
Voor organisaties met inspanningsactiviteiten geldt precies het omgekeerde. Bij de organisa-
ties met projectactiviteiten spelen planmatigheid en besluitvorming weliswaar een grote rol,
maar minder expliciet dan bij de organisaties met productactiviteiten.

13.4.2 Besluitvorming

De uitspraken die betrekking hebben op de besluitvorming binnen een organisatie komen
deels overeen met de verwachtingen, maar laten ook enkele afwijkingen zien. Zo blijkt ‘bij
belangrijke besluiten informeel overleg op de achtergrond’ (H2) voor alle organisaties her-
kenbaar te zijn. De score voor organisaties met productactiviteiten is weliswaar volgens ver-
wachting de hoogste, maar de verschillen zijn minimaal. Informeel overleg houdt echter niet
direct in dat daarbij het nastreven van eigenbelang of het belang van de achterban voorop
staat. Bij organisaties met productactiviteiten werd dit wel verwacht, maar de resultaten spre-
ken deze verwachting tegen. De uitspraak dat ‘bij belangrijke besluiten iedere betrokkene
altijd het belang van de organisatie voorop stelt’ (H7) blijkt voor dit type organisaties de
hoogste herkenbaarheid op te leveren. De score voor de beide andere typen organisaties is
beduidend lager, voor de organisaties met inspanningsactiviteiten zelfs significant lager. Dit
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laatste werd wel verwacht, maar met name de organisaties met projectactiviteiten laten een
lagere relatieve score zien dan vooraf was ingeschat.

Organisaties met productactiviteiten lijken verder het meest helder in hun besluitvorming,
gezien het feit dat de uitspraak dat ‘belangrijke besluiten in de praktijk nog wel eens worden
uitgesteld of korte tijd later feitelijk weer worden teruggedraaid’ (H6) als overwegend onher-
kenbaar geldt. Deze herkenbaarheid is voor beide andere typen organisaties volgens ver-
wachting duidelijk hoger, maar niet significant. Een andere verwachting was dat de besluit-
vorming in organisaties met productactiviteiten meer tijd in beslag zou nemen. Dit aspect
wordt bevestigd door een relatief lage herkenbaarheid van de uitspraak dat ‘belangrijke be-
sluiten over het algemeen snel worden genomen’ (H10). De score op deze vraag is volgens
verwachting significant (90%) lager van die van de organisaties met projectactiviteiten. Van
de organisaties met inspanningsactiviteiten werd echter ook een relatief hoge score op deze
vraag verwacht, maar dit wordt door de resultaten niet bevestigd.

De resultaten van de gesloten vragen geven aan dat de besluitvorming bij organisaties met
productactiviteiten volgens verwachting het meest helder en strak is, relatief meer tijd in be-
slag neemt en gepaard gaat met veel informeel overleg. Het politieke gehalte is echter be-
perkt. De besluitvorming bij de organisaties met projectactiviteiten verloopt volgens ver-
wachting relatief snel, maar leidt vaker tot herziening. Er vindt meer informeel overleg plaats
dan werd verwacht en dit overleg is bovendien meer politiek beladen. De besluitvorming bin-
nen organisaties met inspanningsactiviteiten heeft volgens verwachting een politiek karakter,
gaat met veel informeel overleg gepaard, maar neemt meer tijd dan werd voorzien.

13.4.3 Visie

De uitspraak dat ‘visies in de organisatie meestal pas achteraf ontstaan’ (H9) is voor organi-
saties met productactiviteiten, in lijn met de verwachtingen, nauwelijks herkenbaar. Bij de
organisaties met projectactiviteiten ligt deze herkenbaarheid op een iets hoger niveau, bij de
organisaties met inspanningsactiviteiten zelfs op een significant hoger niveau. Het hiermee
samenhangende vermoeden dat strategische discussies bij productactiviteiten vooral bedoeld
zouden zijn voor het overdragen van de visie (‘om de neuzen te richten’)(H3) werd niet be-
vestigd. Uit opmerkingen die bij de beantwoording werden gemaakt, kan worden afgeleid dat
de discussies vaak wel degelijk bedoeld zijn voor de ontwikkeling van de visie zelf. Tegen de
verwachting in scoren de andere typen organisaties op deze vraag duidelijk hoger.

13.4.4 Overig

De herkenbaarheid van de uitspraak dat ‘meerjarenplanning in feite een zinloze activiteit is’
(H4) is voor organisaties met productactiviteiten zeer laag, maar voor organisaties met pro-
jectactiviteiten tegen de verwachting in nog lager. Bij dit laatste kan worden aangetekend dat
de scores van drie cases als onbetrouwbaar terzijde zijn gelegd. Voor organisaties met in-
spanningsactiviteiten was deze uitspraak volgens verwachting wel meer herkenbaar, signifi-
cant meer dan bij de organisaties met projectactiviteiten.

De grote herkenbaarheid bij de organisaties met inspanningsactiviteiten van de uitspraak ‘aan
opleidingen wordt in de organisatie relatief veel geld uitgegeven’(H11) werd verwacht, maar
opvallend is dat de herkenbaarheid bij organisaties met productactiviteiten op een nog hoger
niveau ligt. Wellicht worden hier de uitkomsten beïnvloed door de wijze waarop de vraag is
geformuleerd, omdat niet duidelijk is waaraan ‘relatief veel geld’ moet worden gerelateerd.
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13.5 RESULTATEN ‘BELANG VOOR DE ORGANISATIE’

De resultaten van de gesloten vragen, die betrekking hebben op het ‘belang voor de organi-
satie’ worden weergegeven in figuur 13.6. De opmaak is vergelijkbaar met die van de vorige
categorie vragen. Zeven van de acht items hebben betrekking op de diverse vormen consoli-
datie, waarvan één op zowel procesconsolidatie als budgettaire consolidatie. De totaalscores
van de drie typen organisaties en hun onderlinge verschillen worden hier weer kort toegelicht.

Element Verwachte verschillen in
score

PD
totaal
(var.)

PJ
totaal
(var.)

I
totaal
(var.)

1.  Investeringsbudgetten. +  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

(*)

5,40
(2,04)

(**)
5,50

(1,39)

(*)
(**)
4,10

(1,43)

2.  Vaste werkwijzen, neergelegd in
procedures.

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

(**)

4,40
(1,16)

(**)
(**)
5,70

(0,68)

(**)
4,60

(1,60)

3.  Een uiterst selectief aanname-beleid
voor nieuw personeel.

+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

5,90
(0,54)

(*)
5,60

(1,38)

(*)
6,50

(0,50)

4.  Richtinggevende doelstellingen op
elk niveau van de organisatie.

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

5,60
(3,16)

5,20
(1,96)

4,70
(1,34)

5.  Kwartaal- en maandbudgetten voor
omzet en kosten.

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

6,10
(1,66)

(**)
6,56

(0,53)

(**)
5,50

(1,39)

6.  Open onderlinge communicatie
over binnen de organisatie ge-
bruikte methoden en technieken.

+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

6,00
(0,89)

5,70
(1,79)

6,00
(0,89)

7.  Projectplanningen en
projectbudgetten.

+  projectactiviteiten
-   productactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

(**)

5,80
(0,62)

(**)
(**)
6,80

(0,18)

(**)
5,80

(0,84)

8.  Uren- en weekrapportages t.a.v.
tijdsbesteding (en eventueel
declarabele uren).

+  inspanningsactiviteiten
+  projectactiviteiten
-   productactiviteiten

(**)
(**)
2,70

(2,68)

(**)

6,00
(1,56)

(**)
6,90

(0,10)

(**) (**) verschil tussen twee activiteittypen met statistische betrouwbaarheid van 95% of meer
(*) (*)  verschil tussen twee activiteittypen met statistische betrouwbaarheid van 90% tot 95%
PD: productactiviteiten, PJ: projectactiviteiten, I: inspanningsactiviteiten

figuur 13.6: resultaten gesloten vragen ‘belang voor de organisatie’.

13.5.1 Consolidatie

Ten aanzien van procesconsolidatie werd vooraf omtrent het item ‘vaste werkwijzen, neerge-
legd in procedures’ (B2) ingeschat dat dit het meest van belang zou worden geacht bij de
organisaties met productactiviteiten. Dit wordt door de resultaten van het onderzoek niet be-
vestigd. Opvallend is dat de organisaties met projectactiviteiten significant hoger scoren en
dat zelfs de organisaties met inspanningsactiviteiten meer belang aan dit punt hechten. Het
belang van een ‘open onderlinge communicatie over binnen de organisatie gebruikte metho-
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den en technieken’ (B6) blijkt tegen de verwachting in bij alle typen organisaties groot te zijn.
Vooraf werd verwacht dat met name organisaties met inspanningsactiviteiten hieraan meer
waarde zouden hechten. Aan het item ‘projectplanningen en projectbudgetten’ (B7) wordt
volgens verwachting bij de organisaties met projectactiviteiten significant meer belang ge-
hecht. Overigens zijn de scores voor de beide andere typen organisaties ook hoog. Met name
bij de organisaties met productactiviteiten zal hier echter worden gerefereerd aan interne
ontwikkelingsprojecten.

Omtrent de budgettaire consolidatie werd van het item ‘investeringsbudgetten’ (B1) verwacht
dat dit met name van belang zou worden geacht bij de organisaties met productactiviteiten.
Deze verwachting blijkt niet geheel te worden ondersteund door de resultaten. Organisaties
met inspanningsactiviteiten scoren weliswaar significant (90%) lager, maar voor de organisa-
ties met projectactiviteiten geldt dit tegen de verwachting in niet, de scores zijn ongeveer
gelijk. Bij het item ‘kwartaal- en maandbudgetten voor omzet en kosten’ (B5) doet zich iets
vergelijkbaars voor. Ook hier werd verwacht dat deze bij de organisaties met productactivi-
teiten de grootste rol zouden spelen, maar tegen de verwachting in scoren de organisaties met
projectactiviteiten hier het hoogst. Bij de organisaties met inspanningsactiviteiten wordt het
belang volgens verwachting wel iets lager geacht. Het item ‘projectplanningen en project-
budgetten’ (B7) kwam reeds aan de orde. De score van de organisaties met projectactiviteiten
is hier volgens verwachting significant hoger dan die van beide andere typen organisaties.
Voorts is een duidelijk significant en vooraf verwacht verschil aangetroffen met betrekking
tot het belang van ‘uren- en weekrapportages van tijdsbesteding (en eventueel declarabele
uren)’ (B8). Het belang hiervan is in organisaties met productactiviteiten zeer klein en in de
andere typen organisaties groot, in organisaties met inspanningsactiviteiten zelfs extreem
groot.

Ten aanzien van strategische consolidatie spelen ‘richtinggevende doelstellingen op elk ni-
veau van de organisatie’ (B4) in elk type organisatie een prominente rol, zij het dat de score
voor de organisaties met productactiviteiten volgens verwachting wel de hoogste is en die
voor organisaties met inspanningsactiviteiten de laagste.

13.5.2 Human Resources Management

Het laatste item heeft betrekking op het HRM-beleid. Omtrent het item ‘een uiterst selectief
aannamebeleid voor nieuw personeel’ (B3) was de verwachting dat hieraan bij de organisa-
ties met inspanningsactiviteiten het meeste belang zou worden gehecht. Deze verwachting
wordt door de resultaten ondersteund. Het verschil met de organisaties met projectactiviteiten
is zelfs significant (90%).

13.6 RESULTATEN ‘RANKING’

De resultaten van de rankingvragen zijn in figuur 13.7 samengebracht in de vorm van de be-
rekende totaalscores voor de drie typen organisaties. Een lage score staat in dit geval voor
een hoog belang van een specifiek element voor het lange termijn succes in het betreffende
type organisaties, een hoge score voor een laag belang. De items zijn in de volgorde geplaatst
van de totaal-ranking van de productactiviteiten. De resultaten worden weer kort toegelicht.
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Element Verwachte verschillen in
score

PD PJ I

6. Optimale kwaliteit mensen in
huis hebben.

+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

2,44 (1) 2,15 (1) 2,06 (1)

2. Specifieke doelen/ambities
voor de langere termijn.

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

2,65 (2) 4,75 (4) 4,13 (4)

3. Ondernemende medewerkers. +  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

2,83 (3) 3,15 (3) 2,65 (2)

5. De juiste contacten in de
markt.

+  projectactiviteiten
+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten

4,67 (4) 3,06 (2) 3,10 (3)

7. Beter benutten van aanwezige
kennis en vaardigheden.

+  inspanningsactiviteiten
-   productactiviteiten
-   projectactiviteiten

5,19 (5) 4,86 (5) 4,30 (5)

4. Strikte kostenbeheersing. +  productactiviteiten
+  projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

5,56 (6) 5,44 (6) 6,10 (6)

1. Gedetailleerde meerjarige
activiteitenplanning.

+  productactiviteiten
-   projectactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

5,86 (7) 6,83 (8) 7,33 (8)

8. Gedetailleerde planning van
het onderhanden werk.

+  projectactiviteiten
-   productactiviteiten
-   inspanningsactiviteiten

7,13 (8) 6,15 (7) 6,60 (7)

figuur 13.7: integrale ranking ‘belang voor lange termijn succes’.

13.6.1 Visie en meerjarenplanning

Het item ‘specifieke doelstellingen/ambities voor de langere termijn’ (R2) heeft betrekking
op de visie van de betreffende organisaties. De verwachting was dat dit item bij de organisa-
ties met productactiviteiten relatief hoog zou scoren. Deze verwachting wordt bevestigd, de
tweede plaats in de uiteindelijke ranking is duidelijk hoger dan de vierde plaats bij de beide
andere typen organisaties. Ook de gemiddelde scores laten een duidelijk verschil zien. Op het
item ‘gedetailleerde meerjarige activiteitenplanning’ (R1) werd eveneens een relatief hoge
plaatsing bij de organisaties met productactiviteiten verwacht. Hoewel de positionering uit-
eindelijk niet hoog is (een zevende plaats), is er toch een verschil waar te nemen met de ande-
re organisaties, waar dit item op de laatste plaats eindigde.

13.6.2 Ondernemerschap

Twee items in de ranking betreffen het ondernemerschap, ‘ondernemende medewerkers’ (R3)
en ‘de juiste contacten in de markt’ (R5). Van beide werd verwacht dat de organisaties met
inspanningsactiviteiten ze relatief hoog zouden plaatsen en de organisaties met productacti-
viteiten relatief laag. Deze verwachtingen worden in grote lijnen bevestigd door de resultaten,
zij het dat de gevonden verschillen niet groot zijn. ‘Ondernemende medewerkers’ staat bij
organisaties met inspanningsactiviteiten op de tweede plaats en bij beide andere op de derde.
‘De juiste contacten in de markt’ is bij de organisaties met inspanningsactiviteiten op de der-
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de plaats te vinden, bij de organisaties met projectactiviteiten op de tweede en bij organisaties
met productactiviteiten op de vierde plaats.

13.6.3 Consolidatie

Van de acht ranking-items heeft er één, ‘beter benutten van kennis en vaardigheden’ (R7),
betrekking op procesconsolidatie. Verwacht werd dat dit item met name bij organisaties met
inspanningsactiviteiten relatief hoog zou eindigen. Hoewel de gemiddeld score van deze or-
ganisaties inderdaad de hoogste is, is het item uiteindelijk bij alle drie typen organisaties op
gelijke hoogte terechtgekomen, namelijk op positie vijf.

Verder had een tweetal items betrekking op de budgettaire consolidatie, ‘strikte kostenbe-
heersing’ (R4) en ‘gedetailleerde planning van het onderhanden werk’ (R8). Van beide werd
verwacht dat ze bij de organisaties met projectactiviteiten relatief hoog zouden eindigen en
bij de organisaties met inspanningsactiviteiten relatief laag. De verschillen blijken ook hier
gering. Hoewel de verschillen tussen de gemiddelde scores voldoen aan de verwachtingen, is
het item ‘strikte kostenbeheersing’ bij alle typen organisaties op de zesde positie terechtge-
komen. Bij het item ‘gedetailleerde planning van het onderhanden werk’ is wel een klein
doch relevant verschil te constateren. Bij de organisaties met productactiviteiten is dit item op
de achtste en laatste plaats geëindigd, bij de beide andere typen organisaties op de zevende
plaats.

13.6.4 Human Resources Management

Het laatste item van de ranking (‘optimale kwaliteit mensen in huis hebben’)(R6) had betrek-
king op het HRM-beleid. Verwacht werd dat met name organisaties met inspanningsactivi-
teiten hieraan grote waarde zouden hechten. Opvallend is echter dat dit item bij alle typen
organisaties op de eerste plaats is geëindigd. Met andere woorden, alle organisaties achten de
kwaliteit van hun medewerkers de doorslaggevende factor voor hun lange termijn succes.

13.7 SAMENVATTING

Aan het einde van elk interview van het case-studie onderzoek is aan alle respondenten een
vragenlijst voorgelegd met een aantal ‘gesloten vragen’, dat wil zeggen vragen met voorge-
programmeerde antwoorden. De antwoorden op deze vragen maken een vergelijkende analy-
se tussen de organisaties van de drie activiteittypen mogelijk op basis van ‘harde’ gegevens.
Deze analyse is in dit hoofdstuk gegeven. De resultaten ervan bieden op sommige onderdelen
ondersteuning voor de hypothesen, op andere niet. Zij worden in hoofdstuk 17 in de integrale
analyse samengebracht met de resultaten van het case-studie onderzoek en dan zal blijken
waar de diverse resultaten elkaar eventueel versterken of nuanceren.
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 14
KOERSVORMING BIJ PRODUCTACTIVITEITEN

In het onderzoek zijn tien case-studies uitgevoerd bij organisaties met productactiviteiten. Dit
hoofdstuk bevat hiervan de resultaten. Zij geven een beeld van de koersvorming bij dit type
organisaties, onder andere op grond van de totstandkoming van één specifiek koerselement.
Omwille van de leesbaarheid worden niet alle onderzoeksgegevens weergegeven, hiervoor
wordt verwezen naar de onderzoeksverslagen (Rote, 1997; Dekker, 1997). Een samenvatting
van de case-studies is te vinden in de bijlagen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een toet-
sing van de werkhypothesen met betrekking tot organisaties met productactiviteiten.

14.1 INTRODUCTIE CASES

Bij de selectie van de cases is gezocht naar profitgerichte ondernemingen in diverse sectoren.
Hoewel men bij de term ‘productactiviteiten’ wellicht als eerste aan industriële producten
denkt, is er bewust voor gekozen om ook diensten in de steekproef te betrekken. Deze betref-
fen dan wel diensten die vooraf door de aanbieder zijn gespecificeerd (zie figuur 14.1). Uit-
eindelijk bevat de selectie van cases een viertal dienstverleners.

Organisatie Omvang (medew.)

Bank en Verzekeringen PD1

PD2

Bank (betalingsverkeer)

Verzekeringsconcern

> 1.000

500-1.000

Diensten PD3

PD4

Telecommunicatiediensten
(organisatie bestaat ca. 2 jaar)

Exploitatie stationsruimten
(organisatie bestaat ca. 3,5 jaar)

500-1.000

500-1.000

Industrie
(business-to-business)

PD5

PD6

Autobussen

Copiers en printers

< 500

> 1.000

Massaproducenten PD7

PD8

PD9

PD10

Zuivelproducten

Bier

Wasmiddelen

Sigaren

> 1.000

> 1.000

> 1.000

< 500

figuur 14.1: introductie cases (productactiviteiten).

Van de overige zes ondernemingen zijn er twee industriële ondernemingen, die hun produc-
ten leveren in een ‘business-to-business’ omgeving, terwijl de overige vier ‘massaproducen-
ten’ zijn van genotmiddelen, voedsel- en hygiëneprodukten voor de consument. Alle organi-
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saties zijn strategisch zelfstandig en in Nederland gevestigd, drie ervan zijn wel in handen
van buitenlandse ondernemingen of investeerders.

Voor wat betreft de omvang van de organisaties doen zich duidelijke verschillen voor. Vijf
organisaties zijn groot (meer dan 1.000 medewerkers), drie zijn middelgroot (500-1.000 me-
dewerkers) en twee zijn kleiner dan 500 medewerkers. Eén van de industriële organisaties
(PD5) bleek tijdens het onderzoek klantspecifieke aanpassingen aan haar producten te doen
en ze te omgeven met klantspecifieke diensten. Hoewel dit enigszins afbreuk doet aan het
concept productactiviteit, staan de eigen producten voor deze organisatie zodanig centraal,
dat dit geen reden is geweest de betreffende onderneming buiten het onderzoek te houden.

14.2 COMMITMENTS

Van organisaties met productactiviteiten werden vooraf relatief hoge commitments verwacht.
Dit bleek in acht van de tien gevallen inderdaad zo te zijn (zie figuur 14.2). De commitments
hebben uiteenlopende achtergronden. De vooraf veronderstelde commitments aan investerin-
gen in productontwikkeling, productiefaciliteiten en marketing komen inderdaad voor, maar
worden aangevuld met enkele commitments die vooraf minder waren voorzien, zoals aan de
toeleveranciers, c.q. eigenaren van een zuivelcoöperatie of aan de locaties van te exploiteren
stations. Dit geeft goed weer hoe specifiek de commitments van organisaties kunnen zijn.

            Organisatie    Commitment   Achtergronden commitments

PD1 Bank
(betalingsverkeer)

Hoog Betalingsverkeer is een ‘core-product’ voor de bank, de life-line naar de
klant. Zeer hoge investeringen in systemen en distributiestructuur.

PD2 Verzekerings-
concern

Gemiddeld Groot commitment aan ‘verzekeren’ en aan bestaande contracten (m.n.
leven- en pensioenverzekeringen). Investeringen in administratieve
structuren en systemen zijn redelijk groot, maar wel flexibel inzetbaar.
Commitments aan distributiekanalen (tussenpersonen).

PD3 Telecommunicatie-
diensten

Hoog Zeer hoge commitments aan de technische infrastructuur van een
mobiel telefoonnet. Investeringen met een langere termijn perspectief.
Hoge investeringen in marketing, promotie en distributiekanalen.

PD4 Exploitatie
stationsruimten

Hoog Langlopende contractuele verplichtingen om bestaande stations, op de
bestaande locaties te exploiteren en bovendien om ruimten en
mogelijkheden ter beschikking te stellen voor zusterorganisaties.
Verder worden ook met partners langere termijn contracten afgesloten.

PD5 Autobussen Gemiddeld Commitments bestaan aan het voormalige moederconcern (nog 19%
eigenaar), toeleverancier van motoren en assen, gezamenlijke distributie
en service. Langjarige aftersales service. Commitments aan
productiefaciliteiten geringer door een hoog percentage inkoop.

PD6 Copiers en printers Hoog Commitments zitten vooral in zeer hoge investeringen in technologie en
productontwikkeling (R&D ca. 7% van de omzet). Bovendien zijn er
belangrijke commitments aan de after sales service.
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Vervolg
            Organisatie    Commitment   Achtergronden commitments

PD7 Zuivelproducten Hoog Coöperatieve structuur, dus een zeer hoog commitment aan
melkleveranciers/aandeelhouders, die een relatief hoge prijs
ontvangen. Daarnaast commitments aan merken en gespecialiseerde
productiefaciliteiten.

PD8 Bier Hoog Zeer hoog commitment aan twee hoofdmerken, die wereldwijd worden
gevoerd. Hoge investeringen in productiefaciliteiten. Langlopende con-
tracten met de horeca.

PD9 Wasmiddelen Hoog Zeer hoog commitment aan de gevoerde merken. Hierin is zeer veel
geïnvesteerd. Daarnaast hoge investeringen in R&D en
productiefaciliteiten.

PD10 Sigaren Hoog Commitment aan sigaren en eventueel pijptabak (kleine markt). Hierop
is de organisatie volledig ingesteld voor wat betreft kennis, schaal-
grootte, distributiekanalen, tabaksvoorraad (2 jaar), etc..

figuur 14.2: cases, commitments en hun achtergronden (productactiviteiten).

14.3 VISIE

In een van de hypothesen werd geponeerd dat de koersvorming van organisaties met product-
activiteiten relatief sterk visiegestuurd is. In figuur 14.3 worden de missies en visies van de
tien onderzochte organisaties samengevat. In elke case-studie gaven de respondenten een
zeker gevoel voor de missie van hun organisatie aan, maar bij de helft stond deze niet op pa-
pier. Van de wel geformuleerde missies is slechts een beperkt aantal (PD4 en PD5) een ‘ech-
te’ missie te noemen (zie hoofdstuk 7). Soms zijn het korte doelformuleringen, zoals “making
marks on paper” (PD6) of “voorzien in de dagelijkse behoefte aan hygiëne” (PD9), die niet
veel houvast lijken te bieden om het karakter en de grenzen van de activiteiten aan te duiden.
In de meeste organisaties wordt dus niet veel aandacht aan de missie besteed, zij wordt erva-
ren als iets vanzelfsprekends.

Meer uitgesproken waren de respondenten over de visie van hun organisatie. In het meren-
deel van de cases is een expliciete visie aanwezig op de marktactiviteiten, dus op de externe
aandachtsgebieden. Visies richten zich daarbij veelal op een combinatie van de gebieden
‘functie/waarde voor de klant’ en concurrentiepositie. De massaproducenten hebben zonder
uitzondering een visie op het merkenbeleid en de marktposities die men met deze merken wil
bereiken of handhaven. Bij de business-to-business organisaties, met name bij PD6, richten
visies zich, naast op de kenmerken van de producten en diensten, op innovatie en de ontwik-
keling van technologieën (intern aandachtsgebied). De dienstenorganisaties (exclusief PD2)
bezitten visies op de kenmerken van de diensten en de wijze waarop ze worden aangeboden
aan de klant.

Van organisaties met productactiviteiten werd daarnaast verondersteld dat zij hun visies nu en
dan fundamenteel zouden wijzigen, als gevolg van een paradigmawijziging in het denken
over hun activiteiten (strategische heroriëntatie). In slechts vier van de tien cases kon een
dergelijke paradigmaverandering in de vijf jaren voorafgaande aan het onderzoek worden
vastgesteld. In vijf cases werd deze niet gevonden, terwijl één organisatie nog maar kort be-
stond (twee jaar). Bij twee van de organisaties zonder heroriëntatie werden wel ingrijpende
organisatieveranderingen aangetroffen, maar het doel hiervan was geen koersverandering.
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Eerder gold het een consolidatieslag, waarmee de bestaande strategie beter moest kunnen
worden uitgevoerd.

Organisatie Missie Visie Heroriëntatie?

PD1 Bank
(betalingsverkeer)

Geen expliciete missie: dienst-
verlening in het betalings-
verkeer binnen Nederland.

Migratie naar goedkopere
betaalvormen en uitbouw van
het cardgebruik.

Nee
(wel op interne
organisatie).

PD2 Verzekerings-
concern

Geen expliciete missie:
gewoon verzekeren.

Visie volgt marktontwikke-
lingen (projecten gedefinieerd
met prioriteit).

Nee
(wel accent-
verschuivingen).

PD3 Telecommunicatie-
diensten

Geen expliciete missie: dienst-
verlening in mobiele telecom-
municatie.

Snel veroveren marktaandeel
d.m.v. innovatief beleid in
diensten en tarifering.

Nee
(jonge organi-
satie, ca. 2 jaar).

PD4 Exploitatie
stationsruimten

“Stations maken tot prettige,
veilige en schone plekken,
waar klanten graag komen”.

Winstgevende exploitatie van
stations d.m.v. formules
binnen het ‘klaverblad’: food,
non-food, diensten en horeca.

Ja
(heroriëntatie
moederconcern).

PD5 Autobussen “‘Vermarketen’ van transport-
oplossingen voor het vervoer
van groepen mensen en hun
bagage over de weg”.

Klantspecifieke assemblage
rond basisproducten met
‘unique selling points’ en aan-
vullende diensten.

Ja
(van chassis-
leverancier naar
maatwerk).

PD6 Copiers en printers “Making marks op paper”. Gerichtheid op technologie en
innovatie: snelle, betrouwbare
machines met lage exploitatie-
kosten.

Niet duidelijk.

PD7 Zuivelproducten Merkproducten van lang houd-
bare zuivel en kaas.

Keuze voor een beperkt aantal
merken en hiermee een groot
marktaandeel bereiken.

Ja
(nieuwe missie).

PD8 Bier Geen expliciete missie:
mondiale bierbrouwer.

Twee hoofdmerken en aantal
submerken, premium kwaliteit
(“van graan tot kraan”).

Nee.

PD9 Wasmiddelen Voorzien in dagelijkse
behoeften aan hygiëne.

Sterke merken, innovatieve
producten, hoge kwaliteit,
“best cleaning, best caring”.

Nee
(wel op interne
organisatie).

PD10 Sigaren Geen expliciete missie:
tabaksproducten met
“genietkarakter”.

Wereldwijd de grootste zijn in
kleine sigaartjes, concentratie
op twee ‘brand’lijnen.

Ja
(nieuwe visie op
‘brands’).

figuur 14.3: missie, visie en (eventuele) heroriëntaties (productactiviteiten).

Kortom, de organisaties met productactiviteiten beschikken over duidelijke visies op de ont-
wikkelingsrichting van hun producten en activiteiten. Visies zijn in veel mindere mate op de
organisatie zelf gericht. Een gevoel voor de missie is veelal impliciet aanwezig, maar deze is
lang niet altijd expliciet geformuleerd. Strategische heroriëntaties doen zich wel voor, maar
blijken niet kenmerkend te zijn voor de koersontwikkeling van dit type organisaties.

14.4 STRATEGISCHE PLANNING

Strategische planning, zo was de veronderstelling op basis van het vooronderzoek, zou bij
organisaties met productactiviteiten met name een functie hebben bij de vorming van visies,
en zou in mindere mate een daadwerkelijke planning van activiteiten zijn. De analyse van de
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tien cases leert dat strategische planning bij de massaproducenten het sterkst ontwikkeld is. In
elk van deze organisaties worden de activiteiten voor een periode van drie jaar gedetailleerd
gekwantificeerd en gepland, inclusief nieuwe productontwikkelingen. Ook in de cases PD3
en PD6 ligt een nadruk op langere termijn planning. Opvallend is dat strategische planning
het minst ontwikkeld is bij de beide vertegenwoordigers van de financiële dienstverlening.
Bij PD1 is geen integraal plan aangetroffen, terwijl bij PD2 wel tweejarige forecasts worden
gemaakt, maar hun betekenis voor de daadwerkelijke besturing van de activiteiten is gering.
Bij één organisatie (PD4) was strategische planning op het moment van onderzoek nog niet
tot ontwikkeling gekomen. Een planningsproces zou echter op korte termijn worden opge-
start.

In een kleine meerderheid van de onderzochte organisaties met productactiviteiten heeft
strategische planning dus invloed op de koersvorming. Dit geldt met name voor de massapro-
ducenten van consumentenproducten. Het planningsgehalte ervan is groter dan vooraf werd
verwacht. In hoeverre binnen het planningsproces visies worden gevormd kon op basis van
het onderzoek niet goed worden vastgesteld.

14.5 ONDERNEMERSCHAP

Van ondernemerschap werd vooraf verwacht dat dit bij organisaties met productactiviteiten
moeilijk op individueel niveau herkenbaar zou zijn. Ondernemerschap zou vorm krijgen in
interdisciplinair teamwork, met de commerciële afdelingen en R&D als initiatiefnemers. Bij
de analyse van de tien cases valt op dat vernieuwingen in vrijwel alle organisaties sterk pro-
jectmatig worden gerealiseerd. Aan deze projecten wordt door vele disciplines uit de organi-
satie bijgedragen. Het gaat hierbij om interne projecten en niet om projectactiviteiten, die
direct voor klanten worden uitgevoerd. In sommige gevallen is het topmanagement zelf aan te
wijzen als initiatiefnemer (het duidelijkst in PD3), maar meestal niet. In zes cases wordt het
ondernemerschap vooral toegeschreven aan de commerciële afdelingen, in drie daarnaast ook
aan R&D. Binnen één organisatie bestaat een specifieke afdeling Commercial Development
(PD4), die als taak heeft nieuwe formules te ontwikkelen en te implementeren. Bij de beide
financiële dienstverleners kunnen initiatieven diverse achtergronden hebben. In alle organi-
saties wordt een projectleider door de directie benoemd, meestal is dit niet de oorspronkelijke
initiatiefnemer. Slechts in twee of drie organisaties lijkt dit wel gebruikelijk te zijn.

Voorts is opvallend dat de aanpak van koersveranderingen binnen organisaties met product-
activiteiten gepaard gaat met de nodige planning. In diverse fasen van het proces worden
commerciële en projectplannen gemaakt, waarmee goedkeuring moet worden verkregen voor
verdere ontwikkeling en implementatie. In alle cases blijkt het topmanagement reeds in een
vroeg stadium bij de initiatieven van het ondernemerschap betrokken te zijn. In vier gevallen
gebeurt dit in de vorm van een speciale ‘stuurgroep’ onder namen als “Product Innovatie
Team” (PD5) of “Product Planning Group” (PD6). In één case (PD9) is daarnaast een speci-
fieke “Innovatie Manager” benoemd, met als taak innovatieve ideeën te verzamelen, te se-
lecteren en aan het management voor te leggen. In de andere cases krijgt de betrokkenheid
van het management vorm middels de reguliere overlegstructuur. Opvallend is dat het mana-
gement overal in alle fasen van het ontwikkelings- en implementatieproces de vinger aan de
pols houdt. Door het inbouwen van formele fiatteringsmomenten behoudt de leiding altijd de
mogelijkheid tot bijsturing. Aan de fiattering liggen praktisch altijd uitgewerkte plannen ten
grondslag.
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Bij organisaties met productactiviteiten blijkt het ondernemerschap dus inderdaad vrijwel
altijd het resultaat van teamwork te zijn, vormgegeven in een meer of minder formele pro-
jectstructuur, waarbinnen vernieuwingen planmatig ontwikkeld worden. In enkele gevallen is
het topmanagement zelf de initiatiefnemer. Veel vaker wordt deze rol vervuld door de com-
merciële afdelingen, soms ook door R&D. Het management is altijd van begin tot eind direct
betrokken en houdt door middel van formele fiatteringen voortdurend grip op het proces.

14.6 CONSOLIDATIE

Van de factor consolidatie werd vooraf verwacht dat deze een relatief zwaar stempel zou
drukken op de activiteiten van organisaties met productactiviteiten. Procesconsolidatie en
budgettaire consolidatie zouden zich laten voelen in de beheersing van de dagelijkse activi-
teiten, terwijl de strategische consolidatie nieuwe activiteiten zoveel mogelijk in lijn houdt
met de heersende strategie. In de hypothesen werd dit het ‘natuurlijke primaat’ voor de con-
solidatie genoemd. Bovendien werd verwacht dat procesconsolidatie vooral de vorm zou
hebben van standaardisaties, en budgettaire consolidatie de vorm van een strikte control op
omzet- en kostenbudgetten.

De primaire processen van de tien onderzochte organisaties blijken inderdaad over de gehele
linie gestandaardiseerd en routinematig te zijn. De ‘voorgeprogrammeerde’ producten en
diensten worden op basis van vaste systemen en procedures voortgebracht en aan de markt
aangeboden. De enige uitzondering hierop is case PD5. Dit wordt veroorzaakt door de meer
klantgerichte productiewijze van deze organisatie. De beide dienstenorganisaties PD3 en PD4
zijn sterk in beweging, omdat zij als organisatie nog niet lang bestaan. Routinevorming heeft
hier nog minder kans gekregen. De primaire processen van de beide financiële dienstverle-
ners PD1 en PD2 zijn vergaand geautomatiseerd en op deze wijze gestandaardiseerd.

Ten aanzien van de budgettaire consolidatie is het beeld wisselend. Bij de op massaproductie
gerichte ondernemingen (PD7 tot en met PD10) en bij de cases PD2 en PD6 is volgens ver-
wachting een strikte budgettaire planning en control aangetroffen, maar bij de andere vier
organisaties bleek de budgettaire consolidatie minder invloed te hebben dan verwacht. Ook
hier vormt het budget weliswaar een richtlijn, maar de control op de realisatie ervan is niet
zeer strikt. Hiervoor zijn verschillende achtergronden aan te geven. Zo zijn de cases PD3 en
PD4 nog jonge organisaties, zonder veel ervaring met jaarlijkse budgettering. PD3 bevindt
zich bovendien nog in een sterk groeiende en dynamische bedrijfstak (telecommunicatie),
zodat planningen voortdurend moeten worden bijgesteld. Case PD 5 is, zoals reeds opge-
merkt, de meest projectmatig werkende organisatie, waardoor de budgettering andere ken-
merken heeft (zie hoofdstuk 15). Daarnaast werden in zeven van de tien organisaties investe-
ringsbudgetten aangetroffen, maar de sturende werking hiervan is beperkt. Uitspraken als “er
is altijd ruimte voor een goed idee” (PD9) konden in meerdere organisaties worden opgete-
kend.

Strategische consolidatie is bij de onderzochte organisaties sterk aanwezig. Ondernemende
initiatieven blijken alleen kans te maken, wanneer ze door visies worden ondersteund. Bij
negen van de tien koerselementen sloot het initiatief bij reeds bestaande visies aan (zie vol-
gende paragraaf). Slechts eenmaal (PD2) werd hiervan afgeweken, maar pasten de visies zich
gaandeweg aan. Bij organisaties met productactiviteiten beschikt het ondernemerschap dus
over weinig ‘vrije ruimte’ om de koers autonoom te beïnvloeden.
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Consoliderende krachten blijken op diverse manieren nadrukkelijk de koersontwikkeling van
organisaties met productactiviteiten te beïnvloeden. Veel aandacht bestaat voor de operatio-
nele en financiële beheersbaarheid van de activiteiten en voor het inpassen van nieuwe acti-
viteiten in de bestaande kaders. In die zin beschikt de basiskracht consolidatie inderdaad over
een natuurlijk primaat.

14.7 DE KOERSELEMENTEN

De koersvormende processen zijn tijdens het case-studie onderzoek geanalyseerd aan de hand
van de ontwikkelingsprocessen van koerselementen, dat wil zeggen herkenbare aspecten van
de koers van de onderneming. In elke case-studie is één koerselement van het begin tot het
eind ‘gevolgd’. De uitkomsten van deze analyses worden hier weergegeven.

14.7.1 Koerselementen en commitments

In figuur 14.4 zijn de koerselementen en hun commitments bij elkaar geplaatst. De achter-
gronden van de commitments staan beschreven in de case-studie samenvattingen in de bijla-
ge. Bij de selectie van de koerselementen is bewust gestreefd naar een zekere diversiteit.
Twee koerselementen betreffen een fundamentele technische of conceptuele ontwikkeling
(PD4 en PD6), vier de introductie van een nieuw product of dienst (PD1, PD2, PD7 en PD8),
en weer twee de aanpassing of verbetering van een bestaand product (PD5 en PD9). In één
case is als koerselement gekozen voor de introductie van een nieuwe wijze van tarifering
(PD3), en in de laatste voor de ontwikkeling van een nieuwe markt (PD10).

Organisatie Koerselement. Commitment. Terugverdien-
periode

PD1 Bank
(betalingsverkeer)

Introductie nieuw betaalmiddel
(aanvulling op bestaande betaalmiddelen).

Hoog. 5 tot 10 jaar.

PD2 Verzekerings-
concern

Ontwikkeling nieuw dienstenpakket MKB
(uitbreiding activiteitenpakket).

Gemiddeld. 2 tot 3 jaar.

PD3 Telecommunicatie-
diensten

Introductie nieuw tariferingssysteem. Gemiddeld. Onbekend.

PD4 Exploitatie
stationsruimten

Introductie nieuwe winkelformule voor
kleinere stations (volledig nieuw concept).

Hoog. Onbekend.

PD5 Autobussen Introductie nieuw schakelsysteem
handschakeling (productinnovatie).

Gemiddeld. < 1 jaar.

PD6 Copiers en printers Ontwikkeling nieuwe printertechnologie
(volledig nieuwe techniek).

Hoog. Onbekend,
maar lang.

PD7 Zuivelproducten Introductie nieuw product
(verbetering/vervanging bestaand product).

Hoog. Ca. 3 jaar.

PD8 Bier Introductie nieuw product
(naast bestaande producten).

Gemiddeld. Ca. 3 jaar.

PD9 Wasmiddelen Introductie nieuw product
(variant op bestaand product).

Laag. Onbekend.

PD10 Sigaren Ontwikkeling nieuwe markt (in Oost Europa). Laag. Onbekend.

figuur 14.4: koerselementen en hun commitments (productactiviteiten).
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Acht van de tien koerselementen waren op het moment van onderzoek in de markt gereali-
seerd, twee nog niet. Dit geldt voor de koerselementen van PD2, waar ten tijde van het on-
derzoek wel al pilots waren uitgevoerd, en PD6, waar de ontwikkeling een zeer lange door-
looptijd had. De ontwikkelingsprocessen van deze beide waren echter voldoende gevorderd
om een goed beeld van het totale traject te kunnen krijgen. Alle koerselementen voldoen aan
de beide andere criteria, namelijk dat zij herkenbare aspecten zijn van de primaire activiteiten
en dat hun totstandkoming representatief is voor de betreffende organisaties. Voor case PD10
moet dit laatste worden genuanceerd. Het koerselement (marktontwikkeling in Oost Europa)
is hier weliswaar representatief voor de ontwikkeling van nieuwe marktgebieden, maar niet
voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw product. Het ontwikkelingsproces van het
koerselement van case PD10 neemt, zoals verder zal blijken, meermaals een uitzonderingspo-
sitie in.

De commitments aan de koerselementen zijn in vier cases hoog, dat wil zeggen dat deze or-
ganisaties aan dit aspect van hun koers langdurig gebonden zullen zijn. In vier cases is het
commitment als gemiddeld gekwalificeerd. Hier is de koersverandering eventueel wel terug
te draaien of weer te wijzigen, maar niet zonder (financiële) gevolgen voor de organisatie.
Tweemaal is het commitment als laag aangemerkt. Hier is de nieuwe ontwikkeling redelijk
gemakkelijk, zonder noemenswaardige consequenties, terug te nemen. De commitments aan
de koerselementen zijn niet één op één aan hun terugverdienperioden te relateren. Alleen aan
de koerselementen met een lange tot zeer lange terugverdienperiode (PD1 en PD6) was ook
het commitment hoog, maar bij de andere ontbreekt een directe relatie. Overigens waren de
respondenten in slechts de helft van de cases in staat een schatting van de terugverdientijd te
geven.

14.7.2 Totstandkoming koerselementen

De totstandkoming van de koerselementen, volgde in negen van de tien gevallen (niet in
PD10) in grote lijnen het in figuur 14.5 aangegeven, projectmatige patroon. In zes hiervan
was dit patroon goed herkenbaar, terwijl in drie cases (PD2, PD5 en PD7) de ontwikkeling in
eerste instantie een wat meer informeel karakter had, en pas later werd omgezet in een pro-
ject.

De initiatiefnemers voor de koerselementen konden in drie cases (PD2, PD3 en PD10) wor-
den gelokaliseerd bij de betreffende directies. Bij alledrie werd echter vroeger of later in het
proces de ‘trekkersfunctie’ overgedragen aan anderen. In alle andere cases lag het initiatief
niet op directieniveau en één keer lag het buiten de organisatie (PD1). In slechts twee cases
(PD4 en PD8) is de oorspronkelijke initiatiefnemer tevens van begin tot eind de projectleider
van het vernieuwingsproject geweest. Veelal werd een projectleider pas benoemd nadat de
directie een initiatief had geaccepteerd. Opvallend is dat in negen van de tien cases het initia-
tief gepaard ging met een actieplan, in de vorm van een meer of minder uitgewerkt voorstel
op papier. Alleen bij PD10 gebeurde dit niet, hier besloot men slechts iemand naar het betref-
fende land te sturen “om eens te gaan kijken” en contacten te leggen. In drie gevallen (PD 3,
PD5 en PD7) betrof het eerste voorstel niet meer dan een korte notitie. In alle andere cases
waren er uitgewerkte plannen, zij het dat deze in latere fasen nog verder werden gedetail-
leerd.
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Fase Patroon

Initiatief Initiatieven kunnen op diverse plaatsen binnen de organisatie worden genomen, veelal
in de commercie en soms in R&D en het management zelf.

1e fiat management Voordat initiatieven verder worden ontwikkeld, vindt veelal een eerste goedkeuring
plaats door het management, al of niet in de vorm van een stuurgroep, meestal op
basis van een eerste plan.

Uitwerking plan Op basis van het eerste fiat wordt een meer gedetailleerd plan opgesteld, waarin ener-
zijds de commerciële mogelijkheden van het initiatief verder worden geconcretiseerd
en anderzijds een raming wordt gemaakt van de noodzakelijke investeringen, het
capaciteitsbeslag en de kosten die met de verdere realisatie zijn gemoeid.

2e fiat management Op basis van het uitgewerkte plan wordt eventueel besloten tot verdere
ontwikkeling van het initiatief. Een ontwikkelingsbudget wordt toegewezen en een
projectleider benoemd.

Ontwikkeling In projectverband wordt het initiatief verder ontwikkeld tot een concreet te
implementeren optie: een nieuw product of een aanpassing van een bestaand
product of proces, een nieuwe formule of anderszins. In het project zijn meestal diverse
disciplines uit de organisatie betrokken.

3e fiat management Voordat de vernieuwing daadwerkelijk wordt geïntroduceerd, vindt nog een
goedkeuring plaats op basis van een plan waarin alle marketingtechnische en
organisatorische aspecten op een rij zijn gezet.

Implementatie Na de laatste goedkeuring kan de implementatie plaatsvinden, waarbij tevens een over-
dracht plaatsvindt naar de ‘staande organisatie’. Dat wil zeggen overdracht van de ver-
antwoordelijkheid van de projectleider naar een manager binnen de organisatie, afslui-
ting van het projectbudget en opname in de reguliere budgetten, etc..

figuur 14.5: de totstandkoming van nieuwe activiteiten (productactiviteiten).

De fiattering rond de koerselementen bleek overal gefaseerd te verlopen. De hoofdlijn van
deze fasering wordt in figuur 14.5 aangegeven. Hierbij worden drie ‘typische’ fiatteringsmo-
menten aangegeven, namelijk fiattering voor de uitwerking van een initiatief, voor het doen
van investeringen in het ontwikkelingsproces, en tenslotte voor de daadwerkelijke imple-
mentatie. Deze drie fiatteringsmomenten zijn echter zeker niet de enige momenten dat het
management zich met de ontwikkeling van het koerselement bemoeit. In vrijwel alle cases
werd tussentijds door de projectleider gerapporteerd aan een stuurgroep of het management.
Ook tijdens deze besprekingen werd door het management invloed uitgeoefend op het ver-
loop van het proces. De fiatteringsbevoegdheid ligt bij alle tien cases in eerste instantie bij het
direct verantwoordelijke business management, dus het management van de productgroep of
de business unit. In slechts een kleine minderheid is dit tevens het hoogste management van
de organisatie. Wanneer een hoger managementniveau, of zoals één keer voorkwam een Raad
van Commissarissen, betrokken is, worden de plannen verdedigd door het direct verantwoor-
delijke management, niet door de projectleider zelf. Fiattering op een hoger niveau vond
steeds pas in een later stadium in het proces plaats, op een moment dat de haalbaarheid en
consequenties goed konden worden ingeschat.

In negen van de tien cases heeft de realisatie van het koerselement een projectmatig karakter
gehad. In zeven hiervan gebeurde dit in de vorm van een formele projectorganisatie, dat wil
zeggen met een benoemde projectleider, een goedgekeurd projectplan en met toegewezen
budgetten en capaciteit. Eenmaal (PD2) startte het proces informeel, maar werd later alsnog
een formele projectstructuur opgezet. Bij twee cases (PD5 en PD7) bleef de projectstructuur
minder formeel in termen van planning en budgettering, maar werd wel een ‘trekker’ aange-
wezen. Het standaardpatroon bij organisaties met productactiviteiten is dat vernieuwingen in
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een aparte structuur, los van de operationele processen, tot ontwikkeling worden gebracht en
pas later, bij de implementatie, hierin worden geïntegreerd. Alle technische, financieel-
administratieve en organisatorische voorzieningen worden vooraf uitgedacht en uitgewerkt.

Gezien het projectmatige karakter van het realisatieproces van de koerselementen kan de
doorlooptijd ervan relatief gemakkelijk worden bepaald. Deze doorlooptijd, vanaf het eerste
initiatief tot de implementatie van het koerselement, liep sterk uiteen. Slechts tweemaal werd
het koerselement in minder dan een jaar gerealiseerd, beide keren onder bijzondere omstan-
digheden, waardoor het project een extra hoge prioriteit had. In vijf van de tien cases kostte
de introductie van het koerselement de organisatie één tot twee jaar, al zal bij case PD4 het
uiteindelijke implementatieproces nog enkele jaren doorlopen. In twee cases vergde de reali-
satie van het koerselement méér dan twee jaar. In één situatie (PD10) is geen doorlooptijd aan
te geven, omdat het hier geen project betreft, maar een continu proces.

Samenvattend komen koerselementen bij organisaties met productactiviteiten doorgaans
projectmatig tot stand en zijn ze het resultaat van breed, interdisciplinair teamwork. Vernieu-
wingen worden buiten de operationele processen tot ontwikkeling gebracht en implementatie-
rijp gemaakt. Initiatiefnemers bevinden zich in meerderheid binnen commerciële afdelingen
en soms ook bij R&D. Zij treden slechts in een minderheid van de gevallen op als projectlei-
der. Soms is het topmanagement zelf de initiatiefnemer, maar het neemt nooit de rol van
projectleider op zich. Wel is het management altijd nauw betrokken bij de nieuwe ontwikke-
lingen, eist het op meerdere momenten tijdens het traject voorstellen en rapportages op, en
geeft het in fasen zijn fiat. De projecten hebben veelal een formele structuur, maar zijn soms
ook minder formeel opgezet. De commitments aan de koerselementen zijn wisselend. Een
duidelijke relatie tussen de hoogte van het commitment en de wijze van totstandkoming van
het koerselement ontbreekt. Koerselementen met een hoog commitment worden evenwel
altijd gerealiseerd in een formele projectstructuur, terwijl het enige koerselement dat niet
planmatig, maar incrementeel werd ontwikkeld, ook één van de twee koerselementen met een
laag commitment is.

14.8 PROCESSEN VAN KOERSVORMING: DE ARENA’S

De processen van koersvorming van een onderneming vormen tevens de arena’s waarbinnen
de basiskrachten visie, ondernemerschap en consolidatie elkaar treffen en hun invloed op de
koersvorming concretiseren. Voor de organisaties met productactiviteiten kan de wijze waar-
op dit gebeurt op basis van de onderzoeksgegevens meer specifiek worden ingevuld.

Aan strategische planning wordt binnen zes van de tien organisaties, waaronder alle massa-
producenten van consumentenproducten, over het algemeen veel waarde gehecht. In slechts
drie hiervan werd het eerste voorstel voor het koerselement ook daadwerkelijk aan het strate-
gische plan getoetst. Deze plannen lijken dus een actuele en geaccepteerde weergave van de
visies van de betreffende organisaties te bevatten. Voor de drie andere organisaties ligt dit
minder duidelijk, terwijl in vier cases strategische planning überhaupt geen rol van betekenis
speelt.

Actieplannen werden in praktisch alle organisaties aangetroffen. De totstandkoming ervan
werd weliswaar bijna altijd door een initiatiefnemer ‘getrokken’, maar reeds in een vroeg
stadium werden andere disciplines hierbij geraadpleegd. Bij case PD8 werd bijvoorbeeld ex-
pliciet gesproken over een “informele ronde”, terwijl ook bij PD9 direct een groep werd sa-



het case-studie onderzoek: analyse

156

mengesteld die een voorstel op papier zette. In enkele gevallen werd het initiatief niet vanaf
het eerste begin interdisciplinair aangepakt (bijvoorbeeld PD2 en PD3), maar werd in een
later stadium door een inmiddels benoemde projectgroep wel een projectvoorstel gemaakt.
Actieplannen vergen een zekere consensus binnen de groep waarin ze worden geformuleerd.
Tijdens het onderzoek is nergens gebleken, dat voorstellen waarover vooraf geen overeen-
stemming kon worden bereikt, toch aan het management werden voorgelegd. Tijdens de
planvorming zelf worden kennelijk alle standpunten tegen elkaar afgewogen en eventuele
weerstanden (zie bijvoorbeeld PD3, PD5, PD7 en PD8) overwonnen.

Besluitvorming is bij organisaties met productactiviteiten van grote invloed op de koersvor-
ming. Het vindt in diverse fasen en op diverse manieren plaats. Niettemin blijken voorstellen
in de praktijk, zoals gezegd, zelden of nooit controversieel. De fiattering moet dus niet wor-
den opgevat als het uitspreken van een Salomonsoordeel, maar als een moment waarop het
management zijn prioriteiten zichtbaar maakt en resources toewijst. Zo worden afwegingen
gemaakt tussen de diverse voorstellen, die vanuit verschillende hoeken van de organisatie op
tafel komen. Vooraf werd verwacht dat deze afwegingen met de nodige belangenbehartiging
en met informeel overleg gepaard zouden gaan. In zeven van de tien cases kwam dit in meer
of mindere mate ook uit. Daarnaast worden de voorstellen echter ook altijd afgezet tegen de
doelstellingen van de organisatie, de risico’s en de haalbaarheid in termen van investeringen
en capaciteit. Besluitvorming verloopt in de helft van de organisaties snel, in de andere helft
minder.

Vernieuwingen komen bij organisaties met productactiviteiten vrijwel altijd buiten de opera-
tionele processen om, in een projectstructuur tot stand. In de projectgroepen kunnen wel me-
dewerkers van operationele afdelingen zitting hebben, maar zij hebben dan tijdelijk een ‘an-
dere pet’ op. De integratie van de vernieuwingen in de operationele processen vindt pas
plaats bij de implementatie. Aan dat moment is reeds veel voorafgegaan, in termen van in-
vestering en ontwikkeling. Bij de implementatie kunnen weerstanden optreden, maar deze
leiden hooguit tot vertragingen of kleinere aanpassingen. Op de uiteindelijke koersvorming
zijn deze niet van invloed.

Samengevat, vormen de arena’s van de processen van actieplanvorming en van besluitvor-
ming bij de tien organisaties met productactiviteiten de voornaamste platforms voor de con-
frontaties tussen de basiskrachten visie, ondernemerschap en consolidatie. De processen van
strategische planvorming lijken deze rol uitsluitend te vervullen bij de massaproducenten van
consumentenproducten, terwijl dit voor de operationele processen nergens het geval is.

14.9 TOETSING VAN DE WERKHYPOTHESEN

Op basis van de voorgaande informatie is bij de analyse van elke case studie gezocht naar
aanwijzingen ter bevestiging of ontkenning van de tien werkhypothesen die betrekking heb-
ben op productactiviteiten. De aanwijzingen zijn in onderstaande tabellen aldus weergegeven:
++ sterke aanwijzingen ter bevestiging van de werkhypothese,
+ aanwijzingen ter bevestiging van de werkhypothese,
- aanwijzingen ter ontkenning van de werkhypothese,
-- sterke aanwijzingen ter ontkenning van de werkhypothese,
g.a. geen aanwijzingen gevonden in de case-studie.
Per werkhypothese worden nu de aanwijzingen samengevoegd, gevolgd door een conclusie.
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VOC-werkhypothese 1:
In organisaties met productactiviteiten heeft de consolidatie het natuurlijke primaat in de
koersvorming.
Werkhypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

1. Natuurlijk primaat consolidatie. ++ ++ - + - ++ ++ ++ ++ +

In acht van de tien cases zijn bevestigende aanwijzingen gevonden voor een natuurlijk pri-
maat van de basiskracht consolidatie. Tweemaal waren er ook tegengestelde aanwijzingen.
Case PD3 betreft een zeer jonge, snel groeiende organisatie in een dynamische branche, ter-
wijl in case PD5 de producten op een meer klantspecifieke wijze ‘op order’ worden gereali-
seerd. Het algemene beeld is dat organisaties met productactiviteiten:
• gestandaardiseerde, niet bijzonder flexibele operationele processen kennen,
• veranderingen en vernieuwingen niet gemakkelijk op ‘natuurlijke wijze’ kunnen opne-

men, hiervoor is vrijwel altijd een projectmatig ontwikkelingstraject nodig,
• veranderingsprojecten niet zonder meer toelaten, er is altijd fiattering nodig (vaak door

het hoogste management), een fiat dat gemakkelijker verkregen wordt naarmate het pro-
jectvoorstel nauwer aansluit bij de bestaande koers en visie,

• sterk budgetgestuurd zijn, zij het dat de control op deze budgetten in een aantal gevallen
minder strikt is dan op basis van het vooronderzoek werd verwacht.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 1 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 2:
In organisaties met productactiviteiten hebben visies het karakter van elkaar afwisselen-
de paradigma’s omtrent de externe aandachtsgebieden. Deze paradigma’s komen tot
stand op basis van strategische heroriëntaties.
Werkhypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

2. Visie als afwisselende paradigma’s
omtrent externe aandachtsgebieden.

-- - g.a. ++ ++ g.a. ++ -- - ++

Voor het verwachte paradigmatische karakter van de visie zijn slechts in vier van de tien ca-
ses bevestigde aanwijzingen gevonden. In vier cases deed zich daarentegen in de afgelopen
vijf jaar géén strategische heroriëntatie voor, terwijl twee organisaties op dit onderdeel geen
aanwijzingen boden (g.a.). De aangetroffen visies richtten zich overigens wel in grote meer-
derheid op externe aandachtsgebieden (zie werkhypothese 3), alleen bij PD6 lag het accent
ook op de technologie.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 2 NIET BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 3:
In organisaties met productactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het stimuleren van
en richting geven aan het ondernemerschap, dus het ‘uitzetten’ van de koers voor de toe-
komst.

Hypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

3. Visie stimuleert en geeft richting aan
ondernemerschap (koers uitzetten).

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

In alle tien case-studies zijn sterke aanwijzingen aangetroffen ter bevestiging van de werkhy-
pothese. Het algemene beeld is dat binnen organisaties met productactiviteiten:
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• visies zich met name richten op de activiteiten in de markt, vrijwel altijd in de vorm van
een combinatie van het onderscheidend vermogen van het product en de concurrentiepo-
sitie,

• visies de richting aangeven waarin de marktgerichte activiteiten zich moeten gaan ont-
wikkelen; visies worden dus vooraf ontwikkeld en ‘zetten de koers uit’,

• visies veelal de aanzet geven voor ondernemerschap, dat vooral als taak heeft deze te
verwezenlijken.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 3 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 4:
In organisaties met productactiviteiten is ondernemerschap intern georiënteerd en sterk
door visies gestuurd.

Hypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

4. Ondernemerschap intern en gestuurd. ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++

Ook hier blijkt dat in vrijwel alle cases sterke aanwijzingen bestaan ter bevestiging van de
werkhypothese. Het algemene beeld is dat binnen organisaties met productactiviteiten:
• weinig tot geen ruimte bestaat voor autonoom ondernemerschap,
• ondernemerschap vrijwel altijd een interne basis heeft, initiatieven worden binnen de or-

ganisatie genomen en uitgewerkt, soms met betrokkenheid van externe partners,
• ondernemerschap alleen koersveranderingen kan realiseren met geformaliseerde toe-

stemming van het management,
• het management in het fiatteringsproces van nieuwe activiteiten altijd een toetsing aan de

heersende visie uitvoert,
• vrijwel alle initiatieven van het ondernemerschap als een rechtstreekse ‘invulling’ van de

heersende visie kunnen worden beschouwd.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 4 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 5:
In organisaties met productactiviteiten is ondernemerschap moeilijk individueel aan-
wijsbaar. Initiatieven worden in de commercie of R&D genomen, maar de realisatie is
het resultaat van teamwork.

Hypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

5. Ondernemerschap als teamwork (A).

Initiatieven in commercie of R&D (B).

++

+

+

g.a.

-

+

+

++

++

++

++

g.a.

+

++

+

++

++

++

--

++

Voor onderdeel A zijn in acht van de tien cases bevestigende aanwijzingen aangetroffen. Bij
één koerselement (PD10) was het geschetste patroon volstrekt onherkenbaar. Dit betrof een
puur individuele activiteit om een nieuwe markt te ontwikkelen. In case PD3 werd de direc-
teur van de organisatie aangemerkt als dé ondernemer. Ten aanzien van onderdeel B zijn de
aanwijzingen duidelijk. Acht van de tien cases gaven (sterke) aanwijzingen dat het onderne-
merschap vooral te vinden was bij de commerciële afdelingen en in mindere mate ook bij
R&D. In twee cases was het beeld onduidelijk. Al met al is het beeld ontstaan dat bij organi-
saties met productactiviteiten:
• ondernemerschap vrijwel altijd een interdisciplinair, projectmatig karakter heeft,
• initiatieven vaak genomen worden binnen commerciële afdelingen of R&D, maar meestal

niet onder verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer worden doorontwikkeld; veelal
wordt hiervoor door het management een projectleider benoemd,
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• het management altijd vanaf een vroeg stadium betrokken is bij vernieuwende initiatie-
ven,

• het management soms zelf initiatiefnemer is, maar de realisatie altijd delegeert.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 5 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 6:
In organisaties met productactiviteiten is de aandacht voor procesconsolidatie, in de
vorm van routinevorming en standaardisaties, van nature groot. Budgettaire consolida-
tie is gebaseerd op omzet en afdelingskosten

Hypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

6. Veel aandacht voor procesconsolidatie
(standaardisaties) (A).

Budgettaire consolidatie op basis van
omzet en kosten (B).

++

+

++

+

+

+

++

-

+

+

++

+

++

++

++

++

++

++

+

++

Voor onderdeel A bestaan in elk van de organisaties duidelijke aanwijzingen. Daarnaast blijkt
budget-control op omzet en kosten (onderdeel B) alleen in case PD4 nog niet goed tot ont-
wikkeling te zijn gekomen. Opvallend is dat de budgettaire consolidatie bij de vier massapro-
ducenten van consumentenproducten het meest strikt is. Het beeld is dat bij organisaties met
productactiviteiten:
• de operationele activiteiten zonder uitzondering een routinematig en gestandaardiseerd

karakter hebben, en veelal sterk geautomatiseerd en/of gemechaniseerd zijn,
• aan budgettering en control zonder uitzondering een grote waarde wordt gehecht, bij de

massaproducenten zelfs een zeer grote; de control is echter niet altijd even strikt.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 6 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 7:
In organisaties met productactiviteiten is strategische planvorming vooral gericht op
visievorming.

Hypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

7. Strategische planvorming gericht op
visievorming.

g.a. -- - g.a. g.a. + + - ++ -

Voor werkhypothese 7 bleek het in drie cases moeilijk te zijn om voldoende aanwijzingen te
vinden. Dit geeft al aan dat het niet eenvoudig was binnen het kader van de case-studies van
dit aspect een goede indruk te krijgen. De organisaties waarbij dit wel lukte, laten een ver-
deeld beeld zien. Slechts in drie organisaties kon visievorming een belangrijk onderdeel van
het planningsproces worden genoemd, in de vier andere niet. Strategische planning heeft met
name bij de massaproducenten de functie van het daadwerkelijk plannen van de activiteiten.
Bij de financiële dienstverleners is de planning het minst ontwikkeld. Eén organisatie bestond
nog kort, zodat strategische planning hier nog niet tot ontwikkeling is gekomen. Op basis van
de case-studies is dus geen eenduidig beeld te bepalen van de typische wijze waarop strategi-
sche planning een rol vervult in de koersvorming van organisaties met productactiviteiten.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 7 NIET BEVESTIGD.
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VOC-werkhypothese 8:
In organisaties met productactiviteiten hebben de meest koersbeïnvloedende besluiten de
vorm van investeringsbeslissingen. Deze worden altijd genomen op basis van een uitge-
werkt, meerjarig actieplan.

Hypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

8. Koersbeïnvloedende besluiten gericht
op investeringen (A).

Besluiten altijd op basis van een
meerjarig actieplan (B).

++

++

++

++

++

++

+

++

-

+

++
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++
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++

++

++

+
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Voor onderdeel A zijn in negen van de tien cases aanwijzingen gevonden die de werkhypo-
these bevestigen, alleen in case PD5 niet. Deze organisatie beschikt niet over de middelen om
zelf op enige schaal te investeren en koppelt investeringen zoveel mogelijk aan concrete
klantopdrachten. Voor onderdeel B zijn in alle tien organisaties sterke bevestigende aanwij-
zingen gevonden. Bij organisaties met productactiviteiten blijken:
• koersveranderingen praktisch altijd gepaard te gaan met investeringen op eigen risico,
• deze investeringen vrijwel altijd de ontwikkeling van nieuwe concepten of producten te

betreffen, en in een aantal gevallen ook hun commerciële introductie,
• beslissingen tot dergelijke investeringen altijd te worden genomen op basis van plannen,

in sommige gevallen worden deze plannen in de loop van het ontwikkelingsproces steeds
verder uitgewerkt,

• deze plannen altijd enerzijds een inschatting van de commerciële mogelijkheden te be-
vatten en anderzijds veelal ook een planning van het noodzakelijke ontwikkelingstraject
en de daarmee gepaard gaande kosten en capaciteit.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 8 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 9:
In organisaties met productactiviteiten is koersbeïnvloedende besluitvorming een intern
gericht, politiek beladen en langdurig proces.

Hypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

9. Besluitvorming intern gericht en poli-
tiek beladen (A).

Besluitvorming langdurig proces (B).

++
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++
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++

++

g.a.

--

+

-

Ten aanzien van onderdeel A zijn in zeven cases bevestigende aanwijzingen gevonden voor
de politieke beladenheid van de besluitvorming. Over case PD9 is geen uitspraak te doen,
terwijl de cases PD3 en PD5 kleinere organisaties zijn met een dominante leiding. Ten aan-
zien van onderdeel B is het beeld verdeeld. Niettemin is het algemene beeld dat besluitvor-
ming:
• een intern proces is, zonder directe invloed van klanten,
• een proces is waarin belangenbehartiging en informele beïnvloeding zichtbaar is,
• relatief veel tijd in beslag neemt, alleen al vanwege de fasering die erin wordt aange-

bracht,
• voor elke fase apart soms wel snel wordt uitgevoerd; dit geldt voor de helft van de onder-

zochte organisaties.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 9 BEVESTIGD.
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VOC-werkhypothese 10:
In organisaties met productactiviteiten hebben de operationele processen geen directe
invloed op de koersvorming.
Hypothese PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10

10. Operationele processen geen directe
invloed op koersvorming.

++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ +

Voor deze werkhypothese zijn in alle tien cases duidelijke bevestigende aanwijzingen gevon-
den. De operationele processen bij organisaties met productactiviteiten zijn:
• in de eerste plaats ingesteld op consolidatie,
• vaak in het geheel niet of pas in een laat stadium betrokken bij vernieuwingsprojecten en

hebben geen zelfstandige invloed,
• zelden of nooit de initiatiefnemer voor koersveranderingen.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 10 BEVESTIGD.

14.10 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk zijn de tien case-studies met betrekking tot de productactiviteiten geanaly-
seerd. Hiermee is een beeld ontstaan van de processen van koersvorming bij dit type organi-
saties en van de krachten die hierop inwerken. Bij de toetsing van de tien werkhypothesen
konden er acht worden bevestigd, de andere twee niet.
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 15
KOERSVORMING BIJ PROJECTACTIVITEITEN

In het onderzoek zijn ook tien case-studies uitgevoerd bij organisaties met projectactiviteiten.
In dit hoofdstuk worden de resultaten hiervan toegelicht en geconfronteerd met de betreffen-
de werkhypothesen Een volledige beschrijving van de case-studies is te vinden in de betref-
fende onderzoeksverslagen (Van Leeuwen, 1997; Schouten, 1997), terwijl samenvattingen
zijn opgenomen in de bijlagen.

15.1 INTRODUCTIE CASE-STUDIES

Bij de selectie van de cases van projectmatig werkende ondernemingen is gestreefd naar een
spreiding over diverse sectoren (zie figuur 15.1). De tien organisaties zijn onderverdeeld in
vier groepen, namelijk bouw & scheepsbouw, technische installaties, informatietechnologie
en waterbouw & maritieme diensten.

Organisatie Omvang (medew.)

Bouw & scheepsbouw PJ1

PJ2

PJ3

PJ4

Bouwonderneming 1

Bouwonderneming 2

Scheepsbouw

Stand- en Interieurbouw

> 1.000

> 1.000

500-1.000

ca. 250

Technische installaties PJ5

PJ6

Constructeur Technische Installaties

Technisch Installatiebedrijf

> 1.000

> 1.000

Informatietechnologie PJ7

PJ8

IT-dienstverlener 1

IT-dienstverlener 2

> 1.000

> 1.000

Waterbouw & maritieme
diensten

PJ9

PJ10

Natte waterbouwonderneming

Maritieme dienstverlener

500-1.000

ca. 400

figuur 15.1: introductie cases (projectactiviteiten).

De onderzochte organisaties verschillen aanzienlijk in omvang. Zes organisaties zijn groot te
noemen (meer dan 1.000 medewerkers), twee middelgroot (500 tot 1.000 medewerkers) en
twee organisaties zijn klein (250-500 medewerkers). In enkele gevallen doen de geselecteerde
organisaties naast projectactiviteiten ook activiteiten op contractbasis. Dit geldt met name
voor de cases PJ7 en PJ10. Bij PJ7 betreft dit het beheer van operationele IT-
productiefaciliteiten en netwerken, terwijl door PJ10, naast maritieme projecten, ook haven-
sleepdiensten onder contract worden uitgevoerd. De organisaties PJ5 en PJ6 hebben naast
projecten ook onderhoudswerkzaamheden in het pakket. Bij het verzamelen van informatie
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voor de case-studies is met deze omstandigheden rekening gehouden en bij de analyse is al-
leen aandacht besteed aan de projectmatige activiteiten.

15.2 COMMITMENTS VAN DE ORGANISATIES

In figuur 15.2 zijn de commitments van de organisaties met projectactiviteiten en hun achter-
gronden weergegeven. Zij leveren een zeer divers beeld op. Bij een vijftal cases is het com-
mitment hoog, dat wil zeggen dat deze ondernemingen relatief moeilijk van strategie zouden
kunnen veranderen. Alle vijf hebben te maken met grote tot zeer grote projectverplichtingen,
in drie gevallen aangevuld met eigen investeringen in productiefaciliteiten (waaronder gespe-
cialiseerde schepen). In drie van de tien cases is het commitment laag. Het betreft hier relatief
flexibele organisaties, die kleinere projecten uitvoeren. Hun investeringen zijn beperkt van
omvang en bovendien breed inzetbaar. In twee cases is het commitment gemiddeld. Hier zijn
de projectverplichtingen hoog, maar de eigen investeringen beperkt.

Organisatie         Commitment  Achtergronden commitments

PJ1 Bouwonderneming 1 Hoog Railgebonden bouwen; grote projectverplichtingen; specifieke con-
tactennetwerken; investeringen in materieel en productiefaciliteiten.

PJ2 Bouwonderneming 2 Gemiddeld Grote projectverplichtingen; specifieke contactennetwerken;
specifieke knowhow en ervaring; beperkte eigen investeringen.

PJ3 Scheepsbouw Hoog Grote projectverplichtingen; grote investeringen in productie-
faciliteiten (werf) en capaciteit; contactennetwerken.

PJ4 Stand- en
Interieurbouw

Laag Kleinere projecten; productiefaciliteiten flexibel inzetbaar; brede con-
tactennetwerken.

PJ5 Constructeur Techni-
sche installaties

Hoog Zeer grote projectverplichtingen; specifieke, sectorgebonden kennis en
ervaring.

PJ6 Technisch
Installatiebedrijf

Laag Over het algemeen kleinere projecten; brede contactennetwerken;
kennis en ervaring snel op te bouwen; lage investeringen.

PJ7 IT-dienstverlener 1 Gemiddeld Afhankelijkheid van één klant (eigenaar) en van andere grote klanten;
grote projectverplichtingen; internationale aanwezigheid vereist.

PJ8 IT-dienstverlener 2 Laag Zeer flexibele organisatie; projectverplichtingen beperkt (niet fixed-
price); lage investeringen.

PJ9 Natte waterbouw-
onderneming

Hoog Zeer hoge investeringen in eigen vloot, bemanningen en onderhoud;
grote projectverplichtingen; regionale vestigingen en contacten-
netwerken.

PJ10 Maritieme
dienstverlener

Hoog Investeringen in schepen, bemanningen en onderhoud; eigen
materieel; grote projectverplichtingen; specifieke contactennetwerken.

figuur 15.2: commitments en hun achtergronden (projectactiviteiten).

15.3 VISIE

In figuur 15.3 worden de missies en visies van de tien organisaties met projectactiviteiten
samengevat. De missies zijn in meeste cases een nogal ruime aanduiding van de huidige acti-
viteiten, aangevuld met een aantal specifieke kwaliteiten die de onderneming zichzelf toe-
dicht. Vrijwel nergens staan de grenzen van de activiteiten duidelijk omschreven of worden
specifieke klantengroepen genoemd.
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Organisatie Missie Visie Heroriëntatie?

PJ1 Bouwonderneming 1 Vooraanstaande
bouwonderneming met een aantal
kerncompetenties, waaronder het
bouwen in complexe situaties

Focus op multifunctionele bouw-
projecten rond vervoersknoop-
punten (bijvoorbeeld stations).

Ja

PJ2 Bouwonderneming 2 Blijvend een erkende plaats inne-
men als een onderneming die een
bijdrage levert aan de realisering,
instandhouding en het beheer van
de gebouwde omgeving.

Richten op projecten met hoge
kwaliteit en complexiteit. Daar-
naast jaarlijks aandacht voor inter-
ne thema’s, bijvoorbeeld onder-
nemerschap en winstverbetering.

Nee
(wel
langer
geleden)

PJ3 Scheepsbouw Geen expliciete missie: scheeps-
bouw.

Richten op complexe en unieke
schepen; verschuivingen naar min-
der cyclische activiteiten zoals
luchthaveninrichting.

Nee

PJ4 Stand- en
Interieurbouw

Klantspecifiek realiseren van
tentoonstellingsinrichtingen en
interieurs.

Inspelen op marktontwikkelingen;
uitbouw interieurbouwactiviteiten.

Nee

PJ5 Constructeur Techni-
sche installaties

Leveren van hoog niveau techno-
logische producten en services aan
de industriële gemeenschap.

Inspelen op ontwikkelingen in de
markt en bij klanten, partnerships;
aandacht voor personeel en leider-
schap.

Nee

PJ6 Technisch
Installatiebedrijf

Het realiseren van technische
installaties.

Inspelen op marktontwikkelingen,
aanpassen organisatie en personeel;
aandacht voor opleidingen

Nee

PJ7 IT-dienstverlener 1 Een global partner voor de klant
t.a.v. IT-services in de breedste zin
van het woord (“full service
provider”).

Integratie van twee ondernemingen
en culturen; rendements-
verbetering; consolidatie.

Ja
(fusie)

PJ8 IT-dienstverlener 2 Professionele dienstverlener op het
gebied van IT

Richten op kwaliteit, klantgericht-
heid en flexibiliteit; technologisch
‘fast follower’.

Nee

PJ9 Natte waterbouw-
onderneming

Het uitvoeren van waterbouwkun-
dige werken over de hele wereld.

Regionale ontwikkelingen en geld-
stromen; technisch innovatieve
aanpakken; synergie binnen
organisatie.

Nee

PJ10 Maritieme
dienstverlener

Geen expliciete missie: slepen en
bergen.

Inspelen op marktontwikkelingen;
verschuiving naar havensleep-
diensten (zekerder inkomsten).

Nee

figuur 15.3: missie, visie en (eventuele) strategische heroriëntaties (projectactiviteiten).

Het lijkt erop dat organisaties met projectactiviteiten zich strategisch niet graag vastleggen op
specifieke keuzen. Dit is vanuit de aard van de activiteiten begrijpelijk. Men is erop ingesteld
om de wensen en eisen van de klant te volgen en hierbij sluit men niet graag vooraf moge-
lijkheden uit. Dit aspect werkt ook in de visies van de tien organisaties door. Hoewel twee
cases hierop een uitzondering vormen (PJ1 en PJ4), lijken de meeste organisaties op het eer-
ste oog visies te hebben op de ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen kunnen
soms een regionale verschuiving van marktkansen inhouden (bijvoorbeeld PJ9), maar betref-
fen meestal veranderingen in de activiteiten, die van de organisatie gevraagd worden. Bij
nadere analyse bleek het niet zozeer te gaan om eigen visies, als wel om de visies van op-
drachtgevers.
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Op basis van het vooronderzoek werden bij organisaties met projectactiviteiten visies ver-
wacht op de organisatie zelf, haar specifieke competenties en ervaringen, en op haar onder-
scheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Door het case-studie onderzoek wordt dit
ten dele bevestigd. Bij de profilering van de organisaties wordt zonder uitzondering veel aan-
dacht besteed aan de in het verleden opgedane ervaringen en opgebouwde kennis. De diep-
gang waarmee dit wordt gedaan, en de gestructureerdheid waarmee hieraan gewerkt wordt,
lijken echter nogal beperkt. Uiteindelijk beschouwen alle organisaties zich als ‘unieke’ pro-
ducenten van klantspecifieke producten en diensten, maar een vraag is waarop deze opvatting
precies is gebaseerd. In een aantal cases werden weliswaar beleidsvoornemens aangetroffen
waarin in algemene termen aandacht werd besteed aan personeel, motivatie, opleidingen,
flexibiliteit, kwaliteit en leiderschap, maar een duidelijke visie op de organisatie van de toe-
komst werd hiermee niet zichtbaar. Zo is nergens een gericht beleid aangetroffen op het ge-
bied van kennis- of ervaringsmanagement. Organisaties met projectactiviteiten lijken zich
vooral flexibel en volgend op te stellen ten aanzien van de mogelijkheden in de markt.

In lijn met de hypothesen van het onderzoek, heeft zich in een grote meerderheid van de or-
ganisaties in de vijf jaar voorafgaande aan het onderzoek geen strategische heroriëntatie
voorgedaan. Activiteiten zijn in deze periode veelal wel veranderd, maar in een geleidelijk
proces. In twee cases heeft wel een strategische heroriëntatie plaatsgevonden. In PJ7 vergde
een fusie tussen twee grote IT-ondernemingen met een verschillende achtergrond logischer-
wijs een heroriëntatie op de missie en visie van de nieuwe onderneming. Alleen in PJ1 was
de heroriëntatie een gevolg van een intern strategisch denkproces. Men heeft daar keuzen
gemaakt ten aanzien van het type projecten waarop men zich, op basis van de opgebouwde
kennis en ervaring, in de markt wilde profileren. In case PJ6 werd ten tijde van het onderzoek
wel gediscussieerd over een heroriëntatie op de organisatievorm.

Al met al zijn binnen organisaties met projectactiviteiten missies veelal ruime omschrijvingen
van de activiteiten die de organisatie reeds uitvoert. Visies op het huidige en toekomstige
onderscheidende vermogen van de ondernemingen zijn weinig omlijnd en hebben slechts een
beperkt sturende werking op de ontwikkeling van kennisgebieden en competenties. Onder-
nemingen met projectactiviteiten lijken vóór alles gericht op flexibiliteit, zodat zij kunnen
inspelen op veranderende wensen en eisen van opdrachtgevers.

15.4 STRATEGISCHE PLANNING

Van organisaties met projectactiviteiten werd vooraf verwacht dat de concrete planning van
projecten en prospects een essentieel onderdeel van het strategische planningsproces zou
vormen. Dit blijkt niet zo te zijn. Hoewel het ‘bezet houden’ van de capaciteit van organisa-
ties een topprioriteit is, wordt concrete planning hiervan als weinig zinvol ervaren. Zoals een
respondent het uitdrukte: “het projectaanbod is moeilijk te plannen, het al of niet binnenhalen
van een groot project maakt in planningstermen nogal wat verschil”. Wel wordt soms aan-
dacht besteed aan verwachte trends in de vorm van economische of politieke vooruitzichten
die voor de organisatie van belang zijn. Het opstellen van de strategische plannen is in de
meeste cases nauw verbonden met het proces van jaarplanning en budgettering. Dit brengt
met zich mee dat ook bij de strategische planning het accent op het eerste jaar ligt en dat de
volgende (veelal twee) jaren worden beschouwd als een “doorkijkje” naar de toekomst, dus
meer als een globale ‘forecast’ dan een werkelijke planning. Het planningskarakter is nog het
sterkst in case PJ9, waar de inzet van varend materieel, met name de verdeling hiervan over
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de verschillende regio’s in de plannen wordt vastgelegd. Echter ook hier gaven de respon-
denten aan dat in feite het eerste jaar in de planning voorop staat.

Het planningsproces vindt in acht van de tien cases op werkmaatschappij- of vestigingsniveau
plaats. Op het niveau van de holding worden vervolgens de diverse plannen bijeengebracht en
goedgekeurd. Slechts in twee cases gebeurt de strategische planning daadwerkelijk op hol-
dingniveau. De holding van PJ1 heeft een beleidsnota ontwikkeld voor een periode van tien
jaar, waarin prioriteiten worden gesteld voor de diverse werkmaatschappijen. In PJ6 wordt
eenmaal per drie jaar een strategisch plan door de holding opgesteld, waarbij overigens uitge-
breid met de vestigingsdirecties wordt overlegd. Een afwijkend patroon van strategische
planning is aangetroffen bij de beide IT-dienstverleners. Het planningsproces is hier extra
complex, omdat gelijktijdig accountplannen én plannen voor marktgebieden (bijvoorbeeld
vestigingen) en activiteitsgebieden (of ‘service-lines’) worden opgesteld. De integratie van al
deze plannen vergt overlegprocedures, die relatief veel tijd in beslag nemen en waarin het
hoogste managementniveau slechts een bescheiden rol speelt. Uiteindelijk hebben de plannen
ook hier een ‘forecast’-karakter en gaat er een beperkt sturende werking vanuit.

Strategische plannen zijn bij organisaties met projectactiviteiten dus meer globale forecasts
dan daadwerkelijke plannen. Men hecht meer aan een flexibele instelling en aan ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen. Een goed voorbeeld is bouwonderneming PJ2, waar een nieuwe ac-
tiviteit rond projectontwikkeling reeds enkele jaren (succesvol) in gang was gezet, voordat
het in een strategisch plan werd opgenomen. Nu is het een speerpunt in het beleid van dit
bedrijf.

15.5 ONDERNEMERSCHAP

Op basis van het vooronderzoek werd verondersteld dat ondernemerschap bij organisaties
met projectactiviteiten vooral zichtbaar zou zijn in de acquisitie van nieuwe projectopdrach-
ten. Koersvorming werd beschouwd als een aaneenschakeling van werken in uitvoering, dus
als de vorming van ‘ketens’ van steeds wisselende projecten. Het ondernemerschap zou bin-
nen organisaties een hoge prioriteit hebben en redelijk autonoom, in nauw contact met poten-
tiële klanten, te werk gaan. Het zou in de koersvorming het ‘natuurlijke primaat’ hebben.
Tijdens het case-studie onderzoek werd projectacquisitie inderdaad in elke organisatie aan-
getroffen als de kern van ondernemerschap. Daarnaast bleken hier en daar echter nog andere
vormen van vernieuwingsinitiatieven voor te komen.

Voor het overleven van de organisatie is het continu aantrekken van nieuwe projectopdrach-
ten essentieel. De managers (directeuren) van de verschillende werkmaatschappijen zijn hier-
voor als eerste verantwoordelijk. Zij worden, zoals een van de respondenten van PJ6 op-
merkte, beschouwd als de “primary salespersons”. Als een project omvangrijk of risicovol is,
wordt ook het concern- of holdingmanagement hierover geïnformeerd, of zelfs om fiat ge-
vraagd. Wanneer projectopdrachten zéér groot zijn, en zeker wanneer zij meerdere werk-
maatschappijen van een concern bestrijken, heeft het concernmanagement zelf een actieve,
coördinerende en ondernemende rol. Wanneer daarentegen projectopdrachten beperkt van
omvang zijn, wordt de acquisitie veelal zelfstandig uitgevoerd door medewerkers van een
commerciële afdeling, hoewel ook dan de directeur van de werkmaatschappij zijn handteke-
ning onder elke offerte plaatst. Verder beschikken meerdere organisaties over buitenlandse
vestigingen, die vooral een acquisitieopdracht hebben. Zij leggen contacten en zorgen voor
‘leads’, maar meestal wordt de offerte vanuit de moedervestiging in Nederland uitgebracht.
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Bij de beide IT-organisaties (PJ7 en PJ8) is ondernemerschap een complexe aangelegenheid.
Dit hangt enerzijds samen met de matrixachtige structuren van deze organisaties, en ander-
zijds met het professionele karakter van de activiteiten. In alle gevallen is projectacquisitie
direct afhankelijk van persoonlijke relaties en contacten, en gaat het ondernemerschap hierbij
klantgericht te werk. Gezocht wordt naar de beste mogelijkheid om de klant een op maat ge-
sneden oplossing aan te bieden. De organisatie wordt door het ondernemerschap gemobili-
seerd om een dergelijke oplossing mogelijk te maken.

Naast de projectacquisitie zijn ook andere initiatieven op de koersvorming van organisaties
met projectactiviteiten van invloed. Deze koersbeïnvloedende initiatieven zijn meer op visies
gebaseerd. Zo werd bij PJ4, na een analyse van de marktverwachtingen in de standbouw,
door de directeur besloten om een nieuwe werkmaatschappij op te zetten, gericht op interi-
eurbouw. De nieuwe vestiging kreeg eigen faciliteiten, een eigen personeelsbestand en een
zelfstandige directie die de ontwikkeling van de nieuwe activiteit op zich nam. Hoewel interi-
eurbouwprojecten op beperkte schaal al eerder werden uitgevoerd, was deze koerswijziging
geen direct gevolg van projectacquisitie. Bij case PJ1 (bouw) deed zich een andere situatie
voor. Als gevolg van jarenlange problemen in één van de werkmaatschappijen (staalbouw),
nam de holdingdirectie het initiatief en greep in. Een nieuwe directie werd benoemd en de
activiteiten van de werkmaatschappij werden bewust beperkt tot een specifiek type onder-
houds- en renovatieprojecten dat het beste aansloot bij de opgebouwde kennis en ervaring
van de betreffende organisatie. Het initiatief om te kiezen voor deze niche is van grote in-
vloed geweest op de koersontwikkeling van de werkmaatschappij. De voorbeelden geven aan
dat de acquisitieactiviteiten soms gericht worden aangestuurd, verbreed of versmald als ge-
volg van een veranderde visie. Niettemin blijft de uiteindelijke voltrekking van de koerswij-
zigingen ook dan afhankelijk van projectacquisities. Concrete projecten bepalen uiteindelijk
de koers van de betreffende organisaties en de vrijheid van de projectacquisiteurs blijkt in de
praktijk ook hier niet vergaand te worden ingeperkt.

Het natuurlijke primaat in de koersvorming van organisaties met projectactiviteiten ligt dus
inderdaad bij het ondernemerschap, in de vorm van projectacquisitie. Dit ondernemerschap
wordt vooral vertegenwoordigd door de managers van zelfstandige werkmaatschappijen, is
extern gericht en autonoom van karakter. Slechts in enkele gevallen wordt de projectacquisi-
tie vanuit een veranderde visie bijgestuurd.

15.6 CONSOLIDATIE

Van consolidatie werd verwacht dat deze ‘van nature’ een minder zwaar stempel op de acti-
viteiten van organisaties met projectactiviteiten zou drukken. Daarnaast werd niettemin ver-
ondersteld dat, gezien de projectgerelateerde commitments, de aandacht voor procesconsoli-
datie en budgettaire consolidatie op projectniveau groot zou zijn.

De procesconsolidatie van organisaties met projectactiviteiten krijgt vorm in een strak ge-
structureerde aanpak van projecten. In de helft van de cases is deze aanpak volgens de ISO-
kwaliteitsnormen vastgelegd of is men bezig dit te doen. In de meeste andere bestaat ook een
gestandaardiseerde aanpak, maar dan volgens een zelf ontwikkelde, niet gecertificeerde me-
thode. Alleen de beide IT-organisaties zijn minder strikt in hun standaardisaties, waarschijn-
lijk omdat de projecten te zeer van elkaar verschillen en niet zelden een complex en innova-
tief karakter hebben. Het patroon dat in de primaire processen van vrijwel alle onderzochte
organisaties, met variaties, werd aangetroffen wordt hieronder beschreven.
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In de acquisitiefase wordt contact gezocht met potentiële opdrachtgevers, met als doel ‘leads’
te vinden voor mogelijke projecten. Deze ‘leads’ worden op managementniveau op hun
waarde, kansen en risico’s ingeschat. Er wordt een selectie gemaakt voor welke projecten
men een offerte wil uitbrengen. Bij grotere projecten gaat hieraan soms een traject van pre-
kwalificatie vooraf. In de offertefase wordt eerst de noodzakelijke informatie verzameld. De
specificaties worden grondig bestudeerd en de omstandigheden waaronder de realisatie van
het project gestalte moet krijgen, worden geanalyseerd. Vrijwel altijd wordt in deze fase al
een projectmanager ingeschakeld, hoewel deze dan nog niet de eindverantwoordelijkheid
draagt. In overleg met deze projectmanager stelt een bedrijfsbureau een voorlopige calculatie
van het project op, veelal aan de hand van een calculatiesysteem waarin normen en eventueel
materiaalprijzen zijn opgenomen. Indien nodig wordt ook expliciet aandacht besteed aan on-
zekerheden en risico’s. Op grond hiervan wordt een voorlopige kostprijs berekend, die als
input dient voor een commerciële interpretatie door het management. In overleg met de pro-
jectmanager en het hoofd van het bedrijfsbureau wordt de uiteindelijke offerte vastgesteld.
Het management is hiervoor zonder uitzondering verantwoordelijk en zet zijn handtekening
eronder. Wanneer de klant de offerte, na eventuele verdere onderhandelingen accepteert, kan
de voorbereidingsfase worden gestart. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van het project overgedragen aan een projectmanager, veelal, maar niet noodzakelijker-
wijs, dezelfde als die in het voortraject betrokken is geweest. Het bedrijfsbureau zet de offerte
nu om in een gedetailleerde werkplanning en een projectbegroting, welke weer in onderling
overleg tussen projectmanager, hoofd bedrijfsbureau en het management worden vastgesteld.
Vanaf dat moment dient dit geheel als basis voor de uitvoering van het project. Planning en
begroting zijn dan ‘hard’ en tijdens de uitvoering wordt de projectmanager voortdurend op
basis hiervan gecontroleerd.

Tijdens de uitvoeringsfase wordt het project in principe volgens planning uitgevoerd. De
projectmanager stuurt alle betrokkenen aan, soms met behulp van uitvoerders die toezicht op
de dagelijkse gang van zaken houden. Overal is de controle op de voortgang strikt georgani-
seerd. Door middel van rapportages aan het bedrijfsbureau wordt de operationele en financi-
ele voortgang van het project vastgelegd en voortdurend afgezet tegen de planning en begro-
ting. Op zeer frequente basis legt de projectmanager verantwoording af aan het management.
Dit gebeurt minimaal eens per maand, maar meestal vaker. Daarbij wordt de projectmanager
veelal ook gevraagd een schatting te maken van het financiële eindresultaat van het project.
Soms doen zich tijdens de looptijd van het project wijzigingen voor in de specificaties van
het eindproduct, in de vorm van ‘meer-werk’ of ‘minder-werk’. De projectmanager is ervoor
verantwoordelijk dat hiervan deugdelijke calculaties worden uitgevoerd en dat de nieuwe
afspraken worden vastgelegd. Vervolgens wordt het meer- of minder-werk opgenomen in de
werkplanning en de projectbegroting. Wanneer het project is afgerond, volgt de oplevering.
Nadat de klant de oplevering formeel heeft geaccepteerd, wordt het project beëindigd. Hierbij
wordt door het bedrijfsbureau altijd een nacalculatie opgesteld, op grond waarvan het defini-
tieve projectresultaat wordt berekend. Operationele projectevaluaties worden slechts bij uit-
zondering uitgevoerd.

De budgettaire consolidatie van organisaties met projectactiviteiten richt zich primair op de
individuele projecten. Zoals hiervoor werd aangegeven, is men hierin zeer strikt. Hierbij is
niet zozeer het absolute kostenniveau van het project van belang, als wel het uiteindelijke
projectresultaat. Ook de acquisitieresultaten worden geëvalueerd, maar acquisitie is met name
bij grote projecten moeilijk planbaar en beheersbaar, vanwege het ‘alles-of-niets’ karakter
ervan. Een project wordt wel of niet verkregen, niet een beetje meer of minder. Daarnaast
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werken alle tien organisaties met jaarbudgetten. Deze worden per werkmaatschappij opge-
steld en ter goedkeuring voorgelegd aan het concern- of holdingniveau. In de beide IT-
organisaties is het budgetteringsproces, evenals het strategische planningsproces, complexer
van aard omdat het begrip werkmaatschappij hier minder eenduidig is vast te stellen. Over
het algemeen zijn de jaarbudgetten opgebouwd rond twee typen doelstellingen, namelijk ac-
quisitie en resultaat. Dit zijn veruit de belangrijkste sturingsindicatoren. Periodieke budgetten
voor omzet en kosten zijn, hoewel ze in de jaarbudgetten worden verwerkt, van minder im-
portantie. De gefactureerde omzet per maand of kwartaal is sterk afhankelijk van afspraken
die met opdrachtgevers omtrent voorfinanciering zijn gemaakt en vormen, behalve voor de
beheersing van cashflow en financiering, een betrekkelijk zinloos gegeven. De control op
kosten is grotendeels gerelateerd aan concrete projecten.

Strategische consolidatie is bij de onderzochte organisaties met projectactiviteiten zwak ont-
wikkeld. Zoals aangegeven is het ondernemerschap naar verwachting behoorlijk autonoom.
Er bestaan binnen de organisaties weinig krachten die het ondernemerschap afremmen, ook
wanneer initiatieven buiten de bestaande koers vallen. Offertes voor nieuwe projecten worden
intern wel afgestemd op hun haalbaarheid, maar niet op hun strategische implicaties.

Ter afsluiting, organisaties met projectactiviteiten blijken hun consolidatiemechanismen bijna
volledig te richten op het niveau van het individuele project. Met name de proces- en bud-
gettaire consolidatie is op dit punt optimaal ontwikkeld. Projectcontrol is een ingesleten pro-
ces dat als vanzelfsprekend volgens vaste patronen wordt uitgevoerd. Daarnaast is strategi-
sche consolidatie nauwelijks zichtbaar.

15.7 PROCESSEN VAN KOERSVORMING: DE KOERSELEMENTEN

De koerselementen van de tien organisaties zijn te beschouwen als voorbeelden van koers-
wijziging. De totstandkoming ervan wordt nu geanalyseerd.

15.7.1 Koerselementen en commitments

In figuur 15.4 zijn de koerselementen en hun commitments voor de organisaties weergege-
ven. De koerselementen laten een zekere diversiteit aan koersontwikkelingen zien. In zes
cases gaat het om de start of ontwikkeling van een nieuwe activiteit, in één case juist om de
beperking van de activiteiten, in een andere om de toepassing van een nieuwe techniek en in
de laatste om het betreden van een nieuwe markt. Het koerselement van case PJ10 is enigs-
zins afwijkend, omdat het hier niet zozeer een koerswijziging betreft, als wel een juridische
en organisatorische verandering in de vorm van een joint venture met een andere organisatie.
Bij de samenvatting van PJ10 (zie bijlagen) is aangegeven waarom toch voor dit koersele-
ment is gekozen, ook al zal het in de verdere analyse weinig terugkeren. Opvallend is dat in
acht van de tien cases de totstandkoming van het koerselement tot organisatorische aanpas-
singen heeft geleid. Dit betreft onder andere het opzetten van nieuwe werkmaatschappijen,
het instellen van ‘speerpuntvestigingen’ en ‘servicelines’, en de opening van nieuwe com-
merciële vestigingen op locatie. Slechts tweemaal ging de ontwikkeling van een koerselement
niet met dergelijke veranderingen gepaard. Dit onderstreept nog eens het flexibele karakter
van dit type organisaties en hun bereidheid zich aan te passen aan veranderende omstandig-
heden.
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Organisatie Koerselement Commitment

PJ1

PJ2

PJ3

PJ4

Bouwonderneming 1

Bouwonderneming 2

Scheepsbouw

Stand- en Interieurbouw

Heroriëntatie Staalbouwactiviteit

Nieuwe techniek tunnelbouw

Ontwikkeling nieuwe activiteit
(inrichting luchthaventerminals)

Ontwikkeling nieuwe activiteit
(interieurbouw)

Gemiddeld

Laag

Gemiddeld

Laag

PJ5

PJ6

Constructeur Technische
Installaties

Technisch Installatiebedrijf

Nieuw, groot project
(gaswinningsinstallaties)

Nieuwe activiteit
(beveiligingsinstallaties)

Hoog

Laag

PJ7

PJ8

IT-dienstverlener 1

IT-dienstverlener 2

Nieuwe activiteit (Serviceline
Millennium)

Nieuwe activiteit (Intranet)

Laag

Laag

PJ9

PJ10

Natte waterbouwonderneming

Maritieme dienstverlener

Nieuw marktgebied (regio Zuid-Azië)

Nieuw samenwerkingsverband (zeeslepen)

Gemiddeld

Gemiddeld

figuur 15.4: koerselementen en hun commitments (projectactiviteiten).

De commitments van de koerselementen zijn in de helft van de cases laag. De koerswijzigin-
gen die met deze elementen zijn ingezet zouden zonder veel problemen en consequenties
weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Slechts één koerselement heeft een hoog commit-
ment. Dit betreft een zeer groot project met een totale doorlooptijd (inclusief onderhoudsver-
plichtingen) van meer dan vijfentwintig jaar. Hieraan zit de organisatie dus voor lange tijd
vast. De vier overige cases hebben een gemiddeld commitment aan het koerselement. Het
loslaten van de koerswijziging zou hier wel consequenties hebben, maar de organisaties ach-
ten zichzelf in staat deze binnen een redelijke termijn op te vangen.

15.7.2 Totstandkoming koerselementen

De initiatieven voor de onderzochte koerselementen zijn in vijf van de tien gevallen recht-
streeks afkomstig van (potentiële) opdrachtgevers. De vijf organisaties gingen op deze initia-
tieven in door hun aanbod aan te passen. De nieuwe activiteit werd veelal later meer structu-
reel in de organisatie verankerd. In drie cases is het initiatief voor het koerselement binnen de
eigen organisatie genomen, door de directie van een werkmaatschappij of een holding. In de
andere twee was niet geheel duidelijk waar precies het initiatief genomen was, maar het was
wel binnen de organisatie. Bij de totstandkoming van de koerselementen werd in de tien or-
ganisaties weinig planmatig te werk gegaan. Meestal ging het om een geleidelijk proces,
waarbij vooraf geen duidelijk beeld van de uitkomst bestond. Het initiatief tot de verandering
betrof veelal een globaal signaal of idee, dat in de loop van de tijd verder vorm kreeg. Stap
voor stap werd het nieuwe terrein verkend en werden de organisatorische voorwaarden inge-
vuld. Slechts drie keer werd vooraf een soort actieplan opgesteld, maar dit diende voorname-
lijk ter ondersteuning van de besluitvorming en bevatte slechts een globale beschrijving van
het idee en de eerste contouren van de uitwerking ervan. Soms werd wel na verloop van tijd
nog een plan geschreven, gericht op de organisatorische inbedding van de nieuwe activiteit.

De fiattering rond de koerselementen is niet overal gemakkelijk aan te geven. In slechts drie
cases (PJ1, PJ4 en PJ10) werd vooraf een duidelijk fiat gegeven, in de andere ging dit ofwel
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gepaard met een lang proces van deelbesluiten in het kader van een aanbestedingstraject (PJ2
en PJ5), ofwel gewoon met de start van een of enkele projecten. De individuele projectaan-
biedingen werden uiteraard wel volgens de normale procedures goedgekeurd, maar of hier-
mee ook een expliciet fiat werd verleend aan de koerswijziging is niet altijd duidelijk. Veelal
vond in een latere fase nog besluitvorming plaats over organisatorische aanpassingen, gericht
op een meer structurele aanpak van de nieuwe activiteit. De besluitvormingsprocessen zelf
verliepen in het algemeen snel en informeel. Binnen de werkmaatschappijen lijkt zich daarbij
nauwelijks een tegenstelling van belangen of een politieksteekspel te hebben voorgedaan.
Wanneer besluiten echter meerdere zelfstandige onderdelen van één organisatie betroffen, lag
dit duidelijk anders. Een goed bijvoorbeeld is case PJ9, waar de diverse area-managers re-
gelmatig ‘strijd’ bleken te leveren om het schaarse materieel en de ‘goede mensen’ van de
organisatie. Het beschikbaar krijgen van deze resources vergt volgens de respondenten het
nodige lobby-werk. In de cases PJ5 en PJ6 deed zich een vergelijkbare situatie voor bij de
uitvoering van zeer grote projecten, waarbij de inzet van personeel van meerdere vestigingen
of werkmaatschappijen noodzakelijk was. In deze situaties hebben de managers van de zelf-
standige werkmaatschappijen de neiging de belangen van hun eigen groep te verdedigen en
zonder uitzondering wordt hierbij de besluitvorming verlegd naar het holdingniveau. De bei-
de IT-organisaties nemen ook in dit opzicht een aparte positie in. Besluitvorming is hier meer
gedecentraliseerd en minder scherp omlijnd. Dit hangt waarschijnlijk weer samen met het
karakter van de activiteiten en met de complexe organisatie- en communicatiestructuren.

De realisatie van de koerselementen startte in vijf van de tien cases met de uitvoering van een
of meerdere commerciële projecten. Bij vier van de vijf had de uitvoering van deze projecten
later kleinere of grotere organisatiewijzigingen tot gevolg. Deze kwamen weliswaar geleide-
lijk tot stand, maar werden op bepaalde tijdstippen wel ‘gefixeerd’ door middel van besluit-
vorming en belegging van verantwoordelijkheden. Bij vier cases (PJ1, PJ4, PJ7 en PJ10) be-
gon de realisatie van het koerselement niet met een eerste project, maar met een verandering
in de organisatie zelf. Deze organisatieveranderingen waren gebaseerd op veranderingen in
de visie. Deze visieveranderingen waren tweemaal (PJ4 en PJ7) echter weer nauw gerelateerd
aan eerder opgedane ervaringen. Bij de andere twee was de visieverandering het rechtstreekse
gevolg van langdurige problemen. Alleen het koerselement van case PJ8 heeft in de realisatie
een wat afwijkend pad gevolgd. De nieuwe activiteit werd allereerst voor intern gebruik ont-
wikkeld, maar later ook aan klanten aangeboden, waardoor zij min of meer toevallig onder-
deel ging uitmaken van de koers van de organisatie.

15.7.3 Samenvatting koerselementen

De koerselementen van de organisaties met projectactiviteiten hebben bijna zonder uitzonde-
ring vorm gekregen in organische groeiprocessen en niet zozeer in een gepland proces. Op
gezette tijden werden weliswaar afgewogen beslissingen genomen, maar het totale traject
bleek zelden vooraf bedacht te zijn. De realisatie werd overal getrokken door lijnmanagers,
die de expliciete verantwoordelijkheid kregen voor het verder vormgeven van activiteiten of
organisatieonderdelen. Een relatie tussen de hoogte van het commitment en de wijze van tot-
standkoming van de koerselementen kon hier, evenals bij de productactiviteiten, niet worden
vastgesteld.
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15.8 PROCESSEN VAN KOERSVORMING: DE ARENA’S

Strategische planvorming heeft, zoals gezegd, bij organisaties met projectactiviteiten vooral
het karakter van globale forecasting van de ontwikkelingen in de markt, en niet zozeer van
het formuleren van eigen visies. Op de koersvorming als zodanig hebben strategische plannen
weinig invloed.

Actieplannen komen binnen organisaties met projectactiviteiten in twee vormen voor, name-
lijk projectplannen, waarmee concrete koersverleggende projectaanbiedingen worden voorbe-
reid, en plannen, waarin organisatiewijzigingen worden voorbereid die tot doel hebben nieu-
we koersontwikkelingen mogelijk te maken. Het eerste type plannen wordt gemaakt volgens
de normale procedures, zoals deze voor alle projectaanbiedingen gelden. De vorming van
deze plannen is vooral een technisch-inhoudelijk proces, waarbij op basis van de specificaties
van de klant en de omstandigheden waaronder het project zal moeten worden uitgevoerd, een
plan van aanpak wordt geformuleerd en een kostencalculatie wordt gemaakt. De haalbaarheid
of wenselijkheid van de koersverandering zelf staat hierbij niet centraal. Dit ligt iets anders
voor het tweede type plannen. Deze zijn veelal een beknopte uitwerking van ideeën met een
strategisch doel, namelijk het opzetten van een organisatie waarmee nieuwe activiteiten kun-
nen worden uitgevoerd of uitgebouwd. Niettemin is ook dan de planvorming zelf relatief on-
dergeschikt. Deze is meestal het werk van één persoon en beperkt zich tot enkele hoofdlijnen.

Besluitvorming is essentieel voor de koersvorming van organisaties met projectactiviteiten.
Besluiten komen eveneens in twee vormen voor, namelijk besluiten over projectaanbiedingen
met een koersbeïnvloedend karakter, en besluiten over organisatiewijzigingen. Projectaanbie-
dingen worden nooit naar buiten gebracht zonder interne besluitvorming op hoog niveau bin-
nen de werkmaatschappij of zelfs op concernniveau. Dit geldt zeker voor koersverleggende
projectaanbiedingen. Met het projectplan als basis worden deze op managementniveau be-
sproken, waarbij de commerciële en strategische belangen worden afgewogen tegen de risi-
co’s die aan een nieuwe, onbekende activiteit verbonden kunnen zijn. Onder druk van het
aanbiedingstraject worden besluiten vaak snel genomen. Ook de besluitvorming rond organi-
satieveranderingen gaat, op basis van de summiere plannen, met de nodige discussie gepaard.
Hierin worden standpunten uitgewisseld tussen degenen die een nieuwe activiteit willen op-
zetten, en anderen die hierin minder geloof hebben of zelfs liever tot sluiting van minder suc-
cesvolle activiteiten overgaan (zoals in de cases PJ1 en PJ10 als reële optie werd overwogen).
Deze besluitvorming neemt wederom veelal weinig tijd in beslag, maar de invloed van de
organisatiewijzigingen op de koersvorming zal zich pas bewijzen middels de acquisitie en
uitvoering van concrete projecten.

De operationele processen zelf zijn binnen organisaties met projectactiviteiten voornamelijk
uitvoerend van aard. Sommige medewerkers, zoals die van commerciële afdelingen, het be-
drijfsbureau of projectmanagers, zijn wel direct betrokken bij projectacquisities, maar hun rol
hierin is ondersteunend aan het management, dat de regie voert. De operationele processen
hebben geen zelfstandige invloed op de koersvorming.

Al met al vormen de processen van besluitvorming bij organisaties met projectactiviteiten dus
de centrale arena voor de confrontatie tussen de basiskrachten van het VOC-model. De pro-
cessen van actieplanvorming spelen, als aanloop naar de besluitvorming, een bescheiden rol,
terwijl aan de processen van strategische planvorming bij dit type organisaties betrekkelijk
weinig waarde wordt gehecht. De operationele processen zijn voornamelijk uitvoerend.
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15.9 TOETSING VAN DE WERKHYPOTHESEN

Ter afsluiting volgt nu de samenvattende toetsing van de werkhypothesen, zoals deze voor de
organisaties met projectactiviteiten werden geformuleerd.

VOC-werkhypothese 11:
In organisaties met projectactiviteiten heeft het ondernemerschap het natuurlijke pri-
maat in de koersvorming.
Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

11. Natuurlijk primaat ondernemerschap. + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++

In elke case-studie zijn aanwijzingen of sterke aanwijzingen gevonden voor een natuurlijk
primaat voor het ondernemerschap. Het algemene beeld is dat ondernemerschap:
• inderdaad vooral gekoppeld is aan het aantrekken van nieuwe projectopdrachten,
• een hoge prioriteit heeft; zo wordt er door het management van de werkmaatschappijen

en niet zelden ook door het concernmanagement veel aandacht aan besteed,
• de primaire factor is die de koersvorming vorm en richting geeft; de invloed van de ande-

re twee basiskrachten is minder direct (zie werkhypothese 14),
• soms andere vormen heeft dan projectacquisitie, maar zelfs dan zijn het uiteindelijk de

acquisitieactiviteiten die de koers definitief vormgeven.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 11 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 12:
In organisaties met projectactiviteiten is de visie gericht op de interne aandachtsgebie-
den, dus op de ontwikkeling van de organisatie zelf.

Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

12. Visie gericht op interne aandachts-
gebieden, de ontwikkeling van de
organisatie.

+/- ++ + + + ++ ++ + ++ ++

In alle case-studies zijn voor deze werkhypothese bevestigende aanwijzingen gevonden. In
één case (PJ1) zijn daarnaast ontkennende aanwijzingen aangetroffen, omdat in deze organi-
satie duidelijke visies bestaan over het soort projecten dat men in de toekomst wil gaan uit-
voeren. Het algemene beeld is dat bij organisaties met projectactiviteiten:
• missies voornamelijk worden gepresenteerd als een opsomming van de activiteiten, aan-

gevuld met enkele specifieke kwaliteiten die op basis van ervaring zijn opgebouwd; een
en ander wordt echter bewust ruim gedefinieerd, zodat men zich niet te veel vastlegt in
zelfgekozen richtingen,

• visies zich in meerderheid richten op interne aspecten, zoals competenties, risicobeheer-
sing en ervaringsuitwisseling; visies hierop zijn echter niet erg goed ontwikkeld,

• visies daarnaast gericht zijn op het signaleren van ontwikkelingen in de markt en bij (po-
tentiële) opdrachtgevers; de organisaties stellen zich hierbij volgend op, hun visies zijn
veelal een afgeleide van de visies van anderen,

• strategische heroriëntaties slechts sporadisch voorkomen,
• operationele flexibiliteit voorop staat; organisaties leggen zich bij uitzondering (en uit

noodzaak) vooraf gedefinieerde grenzen op,
• visies slechts beperkt richting geven aan de activiteiten.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 12 BEVESTIGD.
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VOC-werkhypothese 13:
In organisaties met projectactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het versterken van
de consolidatie, dus het ‘bestendigen’ van een reeds gerealiseerde koers.

Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

13. Visie versterkt consolidatie
(bestendiging gerealiseerde koers).

++ + - - - - + - + +

Uit de analyse van de case-studies is moeilijk een eenduidig oordeel af te leiden omtrent deze
werkhypothese. In een vijftal cases zijn aanwijzingen gevonden voor een strategisch consoli-
derende werking van de visie, met name in het selectieproces van nieuwe projectaanbiedin-
gen. Deze visies waren echter globaal van aard (met uitzondering van case PJ1) en vooral
gericht op kostenbeheersing en vermijding van risico’s. Case PJ6 had weliswaar expliciete
visies op procesconsolidatie, maar niet op strategische consolidatie. Hoewel visies zich wel in
meerderheid richten op interne aspecten (werkhypothese 12), vormen zij geen echte onder-
steuning van het consoliderend vermogen.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 13 NIET BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 14:
In organisaties met projectactiviteiten is ondernemerschap extern georiënteerd en
autonoom.

Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

14. Ondernemerschap extern en autonoom. + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++

In alle case-studies zijn (sterk) bevestigende aanwijzingen gevonden voor het autonome ka-
rakter van het ondernemerschap. Het totaalbeeld is dat ondernemerschap:
• inderdaad in nauw contact staat met (potentiële) opdrachtgevers en zich binnen de organi-

satie opstelt als de verdediger van de ‘belangen’ van deze opdrachtgevers; soms vindt
zelfs een vorm van interne lobbying plaats om een projectaanbieding te kunnen doen,

• zelfstandig op zoek gaat naar nieuwe projectmogelijkheden en hierbij niet of nauwelijks
gestuurd wordt door interne analyses of visies,

• in enkele gevallen wel ‘grenzen’ meekrijgt vanuit een visie; deze grenzen worden echter
flexibel opgevat en gemakkelijk overschreden.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 14 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 15:
In organisaties met projectactiviteiten is het ondernemerschap op individueel niveau
aanwijsbaar bij hooggeplaatste lijnmanagers.

Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

15. Ondernemerschap individueel aanwijs-
baar en hoog in lijnmanagement.

++ ++ ++ + ++ ++ +/- -- ++ ++

Ook voor deze werkhypothese zijn in vrijwel alle case-studies bevestigende aanwijzingen
gevonden. Alleen bij de beide IT-organisaties (PJ7 en PJ8) ligt het ondernemerschap meer
verspreid over de organisatie. De acquisitie wordt hier gedaan door accountmanagers, in sa-
menwerking met medewerkers van competentiegebonden groepen en eventueel lokale vesti-
gingen. Het algemene beeld is echter dat ondernemerschap:
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• wordt uitgevoerd door het management van werkmaatschappijen, soms met betrokken-
heid van het hogere concernmanagement,

• bij kleinere projecten wordt vertegenwoordigd door een commerciële afdeling, die ‘leads’
genereert, maar dat zonder uitzondering de directie hier ook zelf direct betrokken is bij de
uiteindelijke vormgeving en presentatie van de offertes.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 15 BEVESTIGD.
VOC-werkhypothese 16:
In organisaties met projectactiviteiten is de aandacht voor procesconsolidatie, in de vorm
van standaardisatie van de projectaanpak en control op de projectuitvoering, van nature
groot. Budgettaire consolidatie is gebaseerd op projectcalculaties.

Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

16. Consolidatie d.m.v. standaardisatie
van projectaanpak (A).

Consolidatie d.m.v. control op
projectplannen en -uitvoering (B).

+

++

++

++

++

++

+

+

++

++

++

++

++

+

+

+

+

++

-

--

In het case-studie onderzoek is voor deze werkhypothese een groot aantal bevestigende aan-
wijzingen gevonden. Slechts voor case PJ10 klopt het beeld niet. De zeesleep- en bergings-
activiteiten van deze onderneming laten zich moeilijk standaardiseren en controleren tijdens
de uitvoering op afgelegen locaties. Bij de beide IT-organisaties is de projectcontrol minder
strikt. Het algemene beeld is dat consolidatie gekenmerkt wordt door:
• gedetailleerde werkvoorbereidingen en planningen in de voorbereiding van elk project,
• gedetailleerde budgettering van alle kosten op projectniveau,
• strikte en frequente control op voortgang en kosten tijdens de looptijd van een project,

meestal eenmaal per twee weken,
• strikte verantwoordelijkheid bij de projectmanager voor het realiseren van het projectre-

sultaat in termen van het eindproduct voor de klant en van het financiële resultaat voor de
onderneming,

• afronding van elk project met een nacalculatie voor de vaststelling van het definitieve
financiële resultaat.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 16 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 17:
In organisaties met projectactiviteiten is strategische planvorming vooral gericht op de
beheersbaarheid van het huidige en toekomstige onderhanden werk.

Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

17. Strategische planvorming gericht op
beheersbaarheid projectenaanbod.

+/- -- - -- - - - -- + -

Voor deze werkhypothese zijn weinig bevestigende aanwijzingen gevonden en vele ontken-
nende. Alleen case PJ9 voldeed aan het verwachte profiel, omdat hier omvangrijke en relatief
inflexibele investeringen in productiecapaciteit (schepen en bemanningen) worden gedaan.
Het algemene beeld is dat strategische plannen:
• globale forecasts bevatten van de te verwachten business; veelal zijn zij nauw verbonden

met de jaarplanning en bieden van daaruit een ‘doorkijkje’ naar de volgende jaren,
• weinig of geen aandacht besteden aan concrete prospects; prospectanalyses worden te

onzeker geacht om zinvol te kunnen zijn,
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• wel aandacht besteden aan algemene (economische en beleidsmatige) ontwikkelingen die
van belang kunnen zijn voor kansen in de toekomst,

• niet te beschouwen zijn als instrumenten van sturing, ze geven slechts trends aan.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 17 NIET BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 18:
In organisaties met projectactiviteiten hebben de meest koersbeïnvloedende besluiten de
vorm van projectaanbiedingen. Deze besluiten worden altijd genomen op basis van een
(voorlopig) projectplan.

Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

18. Koersbeïnvloedende besluiten gericht
op projectoffertes (A).

Besluiten op basis van een (voorlopig)
projectplan (B).

++

++

+

++

++

++
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++

++

++

++

++

-
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++

+
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++
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-

In acht van de tien case-studies zijn duidelijke aanwijzingen gevonden voor onderdeel A. Bij
twee cases, namelijk PJ9 en PJ10, zijn daarnaast (des)investeringsbeslissingen van belang
geweest. In twee cases heeft een ander type beslissingen een grotere invloed gehad op de
koersvorming. Bij PJ4 betrof dit de start van een nieuwe werkmaatschappij, terwijl bij PJ7
een fusiebeslissing een zwaar stempel drukte op de verdere koersontwikkeling van de organi-
satie. Verder zijn in acht van de tien cases ook sterke aanwijzingen gevonden voor onderdeel
B. Voor PJ7 ontbraken op dit punt de gegevens. Een uitzondering was PJ10. Met name voor
de bergingswerkzaamheden van deze onderneming is het maken van een concreet projectplan
praktisch onmogelijk. Het algemene beeld is dat:
• koersveranderingen in een meerderheid van de cases in gang worden gezet met een be-

sluit tot aanbieding van een nieuw type project,
• aan deze aanbiedingen praktisch altijd een (voorlopig) projectplan ten grondslag ligt,
• koersveranderingen soms worden ingezet met een organisatiewijziging; ook in deze situ-

aties krijgt de koersverandering uiteindelijk vorm middels projectaanbiedingen.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 18 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 19:
In organisaties met projectactiviteiten is koersbeïnvloedende besluitvorming een extern
gericht, open en snel proces.

Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

19. Besluitvorming extern gericht en open
proces (A).

Besluitvorming relatief snel (B).
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+
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In acht van de tien cases zijn tijdens het onderzoek aanwijzingen aangetroffen die onderdeel
A van de werkhypothese bevestigen. Alleen in de cases PJ3 en PJ7 kon geen goed zicht op de
besluitvormingsprocessen worden verkregen. Onderdeel B werd in alle cases, behalve PJ7,
bevestigd. Het algemene beeld is dat besluitvorming:
• in een open sfeer van uitwisseling van standpunten plaatsvindt, waarbij het belang van de

organisatie voorop staat,
• soms wel belangentegenstellingen laat zien, met name tussen relatief onafhankelijke

werkmaatschappijen, vestigingen of area’s,
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• over projectaanbiedingen snel verloopt, hoewel genoeg tijd wordt genomen om de feiten
op tafel te krijgen.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 19 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 20:
In organisaties met projectactiviteiten hebben de operationele processen geen directe in-
vloed op de koersvorming.

Werkhypothesen PJ1 PJ2 PJ3 PJ4 PJ5 PJ6 PJ7 PJ8 PJ9 PJ10

20. Operationele processen geen directe
invloed op koersvorming.

++ ++ ++ ++ ++ ++ +/- -- ++ ++

In acht van de tien case-studies zijn sterke aanwijzingen gevonden ter bevestiging van werk-
hypothese 20. Alleen in de beide IT-organisaties is de situatie weer anders. Binnen deze or-
ganisaties bestaat enige ruimte voor vernieuwende initiatieven binnen de operationele proces-
sen. Het beeld van de operationele processen is dat:
• deze vooral gericht zijn op de uitvoering van vooraf in projectplanningen vastgestelde

activiteiten,
• hierbinnen soms wel improvisaties noodzakelijk zijn, maar uitsluitend om daarna weer zo

snel mogelijk binnen de planning terug te keren,
• deze zelden ruimte bieden om zelfstandig koersveranderingen in gang te zetten.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 20 BEVESTIGD.

15.10 SAMENVATTING

In het onderzoek zijn tien case-studies uitgevoerd bij organisaties met projectactiviteiten. De
resultaten hiervan zijn in dit hoofdstuk weergegeven en geanalyseerd. Op deze wijze is een
beeld ontstaan van de processen van koersvorming bij dit type organisaties en van de krach-
ten die hierop inwerken. Het hoofdstuk werd afgerond met de toetsing van de betreffende tien
werkhypothesen. Van deze werkhypothesen konden er acht op basis van het case-studie on-
derzoek worden bevestigd.
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 16 
KOERSVORMING BIJ INSPANNINGSACTIVITEITEN

De derde categorie case-studies die als onderdeel van het VOC-onderzoek zijn uitgevoerd,
zijn die bij organisaties met inspanningsactiviteiten. In dit hoofdstuk worden de resultaten
hiervan geanalyseerd, onder andere in het licht van de betreffende werkhypothesen. Een vol-
ledige beschrijving van de hier behandelde case-studies is opgenomen in de betreffende on-
derzoeksverslagen (Hus, 1997; Schijff, 1997), terwijl samenvattingen zijn te vinden in de
bijlagen.

16.1 INTRODUCTIE CASE-STUDIES

Bij de selectie van de case-studies is ook bij de organisaties met inspanningsactiviteiten ge-
streefd naar spreiding over diverse sectoren. De steekproef bevatte uiteindelijk vier in diverse
vakgebieden gespecialiseerde adviesbureaus, vier organisatieadviesbureaus en twee commu-
nicatieadviesbureaus (zie figuur 16.1).

Organisatie Omvang (medew.)

Gespecialiseerde advies-
bureaus

I1

I2

I3

I4

Ingenieursbureau

Adviesbureau Verkeer & Vervoer

Accountancy- en Belastingadviesbureau

Milieuadviesbureau

> 1.000

< 100

500-1.000

< 100

Organisatieadvies-
bureaus

I5

I6

Organisatieadviesbureau 1

Organisatieadviesbureau 2

100-250

100-250

I7

I8

Organisatieadviesbureau 3

Organisatieadviesbureau 4

< 100

ca. 100

Communicatieadvies-
bureaus

I9

I10

Communicatieadviesbureau 1

Communicatieadviesbureau 2

100-250

100-250

figuur 16.1: introductie cases (inspanningsactiviteiten).

Zoals vooraf werd verwacht, zijn de organisaties met inspanningsactiviteiten gemiddeld aan-
zienlijk kleiner dan de organisaties van beide andere activiteittypen. Slechts één organisatie is
groter dan duizend medewerkers, terwijl er drie kleiner zijn dan honderd. Twee cases voldoen
niet geheel aan het vooraf gestelde criterium van een minimale omvang van vijftig medewer-
kers. Zij zijn echter beide onderdeel van een grotere organisatie en voldoen wel aan alle ande-
re criteria. Zes cases maken deel uit van grotere concerns, waarvan er vier internationaal ope-
reren. De andere vier zijn volledig zelfstandig. Bij een hiervan zijn de aandelen onderge-
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bracht in een stichting, terwijl de overige drie het gezamenlijke eigendom zijn van een aantal
partners. Overigens zijn alle tien organisaties in hun koersontwikkeling onafhankelijk. Eén
case, het ingenieursbureau I1, voert naast inspanningsactiviteiten projectactiviteiten uit, het
onderzoek heeft zich echter volledig geconcentreerd op de inspanningsactiviteiten. Bij de
beide communicatieadviesbureaus vertonen de activiteiten in operationeel opzicht soms ge-
lijkenis met projectactiviteiten, maar in essentie betreft het hier inspanningsactiviteiten.

16.2 COMMITMENTS VAN DE ORGANISATIES

In figuur 16.2 zijn de commitments van de organisaties met inspanningsactiviteiten aangege-
ven. Hieruit blijkt dat deze, volgens verwachting, in meerderheid laag zijn.

Organisatie Commitment Achtergronden commitments

I1 Ingenieursbureau Laag Geringe, materiële investeringen (“wij reizen licht”). Flexibele
medewerkers. Opdrachten meestal beperkt van omvang.

I2 Adviesbureau
Verkeer & Vervoer

Laag Geringe materiële investeringen. Opdrachten beperkt van
omvang, steeds veranderend. Flexibele medewerkers. Wel
commitment aan relaties bij opdrachtgevende instanties.

I3 Accountancy- en
Belastingadviesbureau

Laag Geringe materiële investeringen. Opdrachten beperkt van
omvang. Flexibele medewerkers.

I4 Milieuadviesbureau Laag Geringe materiële investeringen. Flexibele medewerkers.
Opdrachten beperkt van omvang.

I5 Organisatie-
adviesbureau 1

Laag Geringe materiële investeringen. Flexibele medewerkers.
Opdrachten beperkt van omvang. Imago/verwachtingspatroon
in de markt is belangrijkste commitment.

I6 Organisatie-
adviesbureau 2

Laag Geringe materiële investeringen. Medewerkers zijn flexibel.
Opdrachten beperkt van omvang. Imago/verwachtingspatroon
in de markt is belangrijkste commitment.

I7 Organisatie-
adviesbureau 3

Laag Geringe materiële investeringen. Flexibele medewerkers.
Opdrachten beperkt van omvang. Imago/verwachtingspatroon
in de markt (o.a. ‘producten’ en methoden) is belangrijkste
commitment.

I8 Organisatie-
adviesbureau 4

Laag Geringe materiële investeringen. Flexibele medewerkers.
Opdrachten beperkt van omvang. Imago/verwachtingspatroon
in de markt (o.a. internationaal gehanteerde methoden) is
belangrijkste commitment.

I9 Communicatie-
adviesbureau 1

Gemiddeld Commitment aan langdurige klantrelaties, die andere relaties
uitsluiten (concurrentie). Beperkt aantal ‘gezichtsbepalende’
medewerkers. Enige investeringen, bijvoorbeeld nieuwe media.

I10 Communicatie-
adviesbureau 2

Gemiddeld Commitment aan langdurige klantrelaties, die andere relaties
uitsluiten (concurrentie). Beperkt aantal ‘gezichtsbepalende’
medewerkers. Enige investeringen, met name IT.

figuur 16.2: commitments en hun achtergronden (inspanningsactiviteiten).

De organisaties hebben geen van alle te maken met belangrijke koersbepalende investeringen,
de opdrachten die voor klanten worden uitgevoerd zijn gemiddeld gering van omvang en
brengen geen directe resultaatverplichtingen mee. Voor de meeste organisaties geldt dat zij,
zoals het door één van de respondenten van case I1 werd uitgedrukt, “licht reizen”. Een ande-
re respondent (I3) stelde: “ik doe allerlei moeite commitments te vinden, maar ze zijn er
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niet”, terwijl weer een andere respondent (I8) het als volgt uitdrukte: “het begrip commitment
gaat eigenlijk niet op voor een organisatieadviesbureau”. Een aantal respondenten noemde als
commitment de relatienetwerken bij opdrachtgevende organisaties en ima-
go/verwachtingspatronen in de markt. Meestal werd hiermee een zelfgekozen verbondenheid
aangeduid met enerzijds specifieke opdrachtgevers en anderzijds bepaalde methoden en aan-
pakken die voor de markt herkenbaar zijn. Werkelijke commitments, in de zin van ‘sticky
factors’, die voor langere tijd een bepaalde koers noodzakelijk maken, zijn dit echter niet. De
organisaties zijn in wezen flexibel en relatief gemakkelijk in staat van de zelfgekozen ‘com-
mitments’ af te wijken. Daarnaast werden soms de medewerkers genoemd als een commit-
ment, vanwege investeringen in opleiding en motivatie. Hoewel de medewerkers en hun
competenties voor organisaties met inspanningsactiviteiten zonder twijfel van groot belang
zijn, vormen zij meestal evenmin een echt commitment, omdat zij breed opgeleid zijn en hun
inzetbaarheid flexibel is. In die gevallen waarin deze flexibiliteit niet voldoende bleek om een
strategische verandering te volgen, bleek de ‘externe flexibiliteit’ groot. Medewerkers ver-
lieten in korte tijd de organisatie. Voor de beide communicatieadviesbureaus is het commit-
ment gemiddeld, omdat zij langdurige, vaak jarenlange, relaties met een beperkt aantal klan-
ten aangaan. Deze relaties sluiten bovendien andere uit, omdat concurrenten geen klant van
hetzelfde bureau kunnen (of willen) zijn. Bovendien is de personele situatie bij deze twee
organisaties enigszins afwijkend. Beide bleken sterk afhankelijk van enkele ‘gezichtsbepa-
lende’, creatieve medewerkers, die in feite de kwaliteit van het bureau bepalen. In de loyali-
teit van deze medewerkers wordt veel geïnvesteerd.

16.3 VISIE

Van organisaties met inspanningsactiviteiten werd op basis van het vooronderzoek verwacht
dat de basiskracht visie met name vorm zou krijgen in een bewustzijn van de eigen identiteit
en in versterking van de consolidatie. Van de tien onderzochte organisaties zijn de missies en
visies kort weergegeven in figuur 16.3. De figuur laat zien dat weliswaar slechts in drie cases
expliciet een missie is geformuleerd, maar dat alle organisaties toch een scherp beeld schet-
sen van hun identiteit. Over de gehele breedte blijkt het strategische bewustzijn goed te zijn
ontwikkeld, waarbij de visies zonder uitzondering een duidelijk accent op de organisaties zelf
leggen, soms vooral op cultuur, gedrag en professionaliteit, soms op werkwijzen en benade-
ringswijzen van vraagstukken. Daarnaast tonen slechts drie cases visies op de activiteiten (I1,
I2 en I4). Opvallend is verder dat in de periode vanaf 1990 in zeven organisaties een strategi-
sche heroriëntatie heeft plaatsgevonden. Bij organisaties met projectactiviteiten kwam dit
slechts tweemaal voor en bij organisaties met productactiviteiten viermaal.

Het specifieke patroon in de visievorming van organisaties met inspanningsactiviteiten kan
worden toegelicht aan de hand van case-studie I7. Dit organisatieadviesbureau bezat voor-
heen een cultuur waarin de medewerkers relatief onafhankelijk, zij het vaak wel in teams
opereerden. Hoewel de advisering door de klanten als professioneel werd gewaardeerd, ont-
stonden geleidelijk zodanige verschillen in werkstijl, dat de eenduidigheid in de presentatie
naar buiten aanzienlijk werd bemoeilijkt. Dit deed het imago van het bureau geen goed en
wekte met name bij grotere opdrachtgevers onvoldoende vertrouwen. Bovendien bemoeilijkte
de persoonsgebonden werkwijzen de overdracht van opdrachten of onderdelen hiervan aan
junior adviseurs, waardoor in feite te veel ‘dure adviesuren’ werden gemaakt en het rende-
ment onder druk kwam te staan. Op een bepaald moment gooide het management het roer
om. Op de organisatie en de werkwijzen werden nieuwe visies ontwikkeld, die leidden tot een
keuze voor een samenhangend systeem van instrumenten en methoden voor het gehele bu-
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reau. Op deze wijze werd de herkenbaarheid van de organisatie vergroot en werden de voor-
waarden geschapen voor een beter rendement.

Organisatie Missie Visie Heroriëntatie?

I1 Ingenieursbureau Geen expliciete missie. “Onafhankelijk,
multidisciplinair advies- en
ingenieursbureau”. Slogan: “If you
can dream it …. we can make it.”

Visies op de organisatie en cultuur.
Internationalisatie. Activiteiten
verschuiven naar consultancy, basis-
ontwerp en projectmanagement.

Ja.
(1992)

I2 Adviesbureau
Verkeer &
Vervoer

Geen expliciete missie. ‘Maatgevend’
adviesbureau, integrale studies en
opdrachten (multidisciplinair en bege-
leiding in besluitvormende fasen).

Volgen van ontwikkelingen in de
markt. Organisatie professionaliseren
(formaliseren) en meer focus brengen
in activiteiten.

Ja.
(1991)

I3 Accountancy-
en Belasting-
adviesbureau

Geen expliciete missie. Middelgrote
“partner in financiële zaken”. Groot
genoeg voor optimale dienstverlening,
klein genoeg voor persoonlijke aanpak.

Visies op de cultuur en omgangs-
vormen van de organisatie
(“een Nederlands kantoor met een
geheel eigen stijl”).

Nee.

I4 Milieu-
adviesbureau

Missie: “Wegnemen van niet-
technische belemmeringen binnen
organisaties om te komen tot milieu-
innoverende processen.”

Visies op relaties strategie, bedrijfs-
processen en milieuaspecten. Visies
ook op organisatie en accountability
medewerkers.

Ja.
(1990)

I5 Organisatie-
adviesbureau 1

Geen expliciete missie. Een onafhan-
kelijk, breed en innovatief adviesbu-
reau met een samenhangende benade-
ring van organisatie en informatie.

Visie op informele, platte organisatie
met professioneel werkklimaat. Naar
markt: “eenduidige concepten met
maatwerk toepassingen”.

Nee.

I6 Organisatie-
adviesbureau 2

Geen expliciete missie. Het leveren van
maatwerkadvies en begeleiding om te
komen tot daadwerkelijke veranderin-
gen.

Visie op marktgerichte organisatie en
adviesprocessen, gericht op inhoud én
proces, professionaliteit en persoon-
lijke betrokkenheid. Streven naar
‘boardroom’ consultancy.

Ja.
(1995)

I7 Organisatie-
adviesbureau 3

Geen expliciete missie. Bijdragen aan
de effectiviteit van organisaties, vanuit
perspectief van cultuur, mensen en
gedrag.

Visie op het gebruik van een “samen-
hangend systeem van beproefde
methoden en instrumenten, die
transparant en overdraagbaar zijn”.

Ja.
(1994)

I8 Organisatie-
adviesbureau 4

Missie: “To be the consultants of
choice for realizing strategy through
people”.

Visie op integrale, systematische en
multidisciplinaire aanpak van verande-
ringsprojecten bij grote organisaties.

Nee.

I9 Communicatie-
adviesbureau 1

Geen expliciete missie. Kenmerken zijn
creativiteit en effectiviteit. Slogan:
“Better ideas, better results”.

Visie op integrale en strategische be-
nadering van communicatievraagstuk-
ken rond merken en producten.

Ja.
(1996)

I10 Communicatie-
adviesbureau 2

Missie: “To be our clients most valued
partner in Brand Perception
Redesign”.

Visie op organisatie als integraal
Brand Perception Agency, met
toegevoegde waarde op alle aspecten
van de marketing mix.

Ja.
(1996)

figuur 16.3: missie, visie en (eventuele) strategische heroriëntaties (inspanningsactiviteiten).

Het vanuit case I7 beschreven proces illustreert het cyclische patroon van koersvorming bij
organisaties met inspanningsactiviteiten. Inspanningsactiviteiten zijn per definitie probleem-
definiërend en -oplossend van aard. De specificaties van hetgeen gerealiseerd moet worden,
staan niet vooraf vast, maar groeien gaandeweg het proces en in nauw contact met de klant.
Deze specifieke kenmerken maken een bepaalde mate van creativiteit in de operationele pro-
cessen noodzakelijk. Standaardisaties van deze processen of hun output, evenals een strikte
control op hun uitvoering, zijn onmogelijk. In elke organisatie met inspanningsactiviteiten
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gaan de medewerkers van nature als onafhankelijke professionals te werk, hetgeen tot een
van nature divergerende koersvorming leidt, die uiteenwaaiert in verschillende richtingen. In
feite wordt niet één koers gevormd, maar een aantal verschillende koersen. Dit kan, zoals bij
case I7, op den duur nadelige gevolgen hebben voor de herkenbaarheid en het rendement,
hetgeen leidt tot een reactie. Nieuwe visies worden ontwikkeld met een convergerend (dus
consoliderend) doel, namelijk de gemeenschappelijke identiteit te versterken en opnieuw lijn
in de organisatie, werkstijlen en toegepaste methoden te brengen. Gesproken wordt van een
behoefte aan “een nieuwe, gemeenschappelijke taal” (case I6) of een nieuw “organisatiemo-
del” (case I8). Uit de case-studies blijkt dat deze behoefte zowel kan ontstaan bij het mana-
gement, bijvoorbeeld als gevolg van tegenvallende resultaten (cases I1, I2, I7, en I9), als bij
(senior) medewerkers (cases I6, I8 en I10). In een gezamenlijk proces houden zij de activi-
teiten en werkwijzen van de organisatie tegen het licht en maken nieuwe keuzen omtrent het
gewenste organisatieprofiel.

Structuurveranderingen lijken bij organisaties met inspanningsactiviteiten vooral een effec-
tieve manier om de organisatie ‘op te schudden’ en een verandering in denken in gang te zet-
ten. Zo worden sommige organisaties omgezet van marktgericht in disciplinegericht (zoals bij
case I8), en andere van disciplinegericht in marktgericht (zoals bij de cases I4 en I6). Alle
respondenten realiseren zich echter dat aan beide vormen voor- en nadelen kleven. Een had
het over een “slingerbeweging” tussen de organisatievormen, terwijl een ander opmerkte dat
“over een aantal jaren weer een ander initiatief zal komen om de organisatie opnieuw te
clusteren” (case I6). Reorganisaties lijken vooral ondersteuning te bieden aan de meer fun-
damentele doelstelling, een heroriëntatie op de identiteit en de werkwijzen van de organisatie.
Deze heroriëntaties blijven soms niet zonder gevolgen voor het personeel. In drie gevallen
verlieten binnen enkele maanden tot een jaar grote aantallen medewerkers (tot veertig per-
cent) de organisatie.

Visies zijn binnen organisaties met inspanningsactiviteiten doorgaans dus goed ontwikkeld en
vooral gericht op de identiteit van de organisaties en op de werkwijzen, processen, instru-
menten en cultuur. De visies van organisaties met inspanningsactiviteiten zijn hiermee direct
verbonden met de missie. Waarschijnlijk als gevolg van de gemiddeld veel lagere commit-
ments, zijn organisaties met inspanningsactiviteiten veel gemakkelijker in staat hun missie ter
discussie te stellen en te wijzigen. Strategische heroriëntaties komen relatief vaak voor.

16.4 STRATEGISCHE PLANVORMING

Strategische planning heeft bij organisaties met inspanningsactiviteiten, zoals verwacht,
slechts een geringe invloed op de koersvorming. Bij twee cases waren geen strategische be-
leidsdocumenten aanwezig, terwijl bij drie werd aangegeven dat ze voornamelijk bedoeld
waren voor de moederorganisatie. De meeste strategische plannen hebben een globaal be-
leidsmatig (visieachtig) karakter en bevatten bijvoorbeeld géén expliciete doelstellingen voor
omzet of marktaandelen. Slechts twee cases vormen hierop een uitzondering (I6 en I8). Als
achtergrond voor het beperkte belang van strategische planning noemden de meeste respon-
denten het veranderlijke karakter van de activiteiten en de onvoorspelbaarheid van de vraag
van de klanten. Sommige respondenten gaven daarbij blijk van een zekere afkeer van het
maken van beleidsplannen. Zo typeerde één van hen (I3) zijn organisatie als een “doe-
organisatie”, terwijl een andere (I7) onder het motto “bet on the man, not on the plan” duide-
lijk aangaf meer vertrouwen te hebben in mensen dan in plannen. Voor de beide communica-
tieadviesbureaus geldt bovendien dat het al of niet binnenbrengen van nieuwe relaties een
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enorme invloed kan hebben op de omvang van de activiteiten. Zo verwierf case I10 ten tijde
van het onderzoek een grote bank als nieuwe klant. Men verwachtte hierdoor een omzetstij-
ging van twintig percent. De onzekerheden rond de acquisitie van nieuwe klanten (en rond
het kwijtraken van bestaande) zijn echter zodanig groot dat het niet zinvol wordt geacht hier-
voor op langere termijn planningen af te geven.

16.5 ONDERNEMERSCHAP

Op basis van het vooronderzoek werd verwacht dat ondernemerschap bij organisaties met
inspanningsactiviteiten autonoom zou zijn en vooral verbonden aan de acquisitie van nieuwe
opdrachten. Dit laatste bleek in de case-studies inderdaad een kenmerkende vorm van onder-
nemerschap te zijn, maar daarnaast werden andere koersbeïnvloedende initiatieven aangetrof-
fen.

De continuïteit van organisaties met inspanningsactiviteiten is afhankelijk van een doorlo-
pende stroom opdrachten. Opdrachten zijn weinig omvangrijk en worden veelal uitgevoerd
bij een beperkt aantal relaties. Het onderhouden van contacten met deze relaties heeft een
hoge prioriteit. Iedereen wordt geacht hieraan een bijdrage te leveren en van alle medewer-
kers worden initiatieven verwacht voor het binnenbrengen van (vervolg)opdrachten. Op-
drachtacquisitie is derhalve een gedecentraliseerde activiteit, die nauwelijks door visies wordt
gestuurd. Offertes worden meestal door de diverse acquisiteurs zelfstandig opgesteld en be-
sproken met de klant. In sommige organisaties worden zij wel door het management gefiat-
teerd, bijvoorbeeld in de vorm van een handtekening onder de offerte, maar veelal is dit een
formaliteit. Hoewel sommige organisaties wel enige richtinggeving kennen, zoals een voor-
keur voor grotere, beleidsmatige opdrachten (case I2), ‘boardroom-opdrachten’ (case I6) of
voor grote opdrachtgevers (case I8), is de daadwerkelijk sturende werking hiervan gering. Bij
één organisatie (case I8) werden alle acquisitiemogelijkheden wekelijks doorgenomen.

Naast de concrete opdrachtacquisitie is het ‘aanboren’ van nieuwe relaties van belang. Hierbij
nemen veelal partners of directieleden het voortouw, die overigens vrijwel altijd ook profes-
sional zijn op het betreffende vakgebied. ‘Koude acquisitie’, dat wil zeggen het ad random
benaderen van organisaties, wordt praktisch nergens toegepast, de meest bewandelde weg is
het vergroten van de naamsbekendheid van het bureau door middel van publicaties in vakbla-
den en presentaties op congressen of seminars. Dit levert contacten op, die vervolgens omge-
zet worden in afspraken en bureaupresentaties. Een andere veel toegepaste mogelijkheid is
het aantrekken van nieuwe, ervaren mensen die in hun vorige functie reeds een reputatie en
een contactennetwerk hebben opgebouwd. Zo worden als het ware nieuwe relaties ‘inge-
kocht’, niet zelden leidend tot een nieuw activiteitenterrein. Voor de beide communicatiead-
viesbureaus zijn klantrelaties van zodanig prominent belang dat zij door de directieleden
worden onderhouden. Concrete opdrachten worden evenwel door het niveau onder de directie
verworven, of door de eerdergenoemde ‘gezichtsbepalende medewerkers’. De overige orga-
nisatieleden zijn meer uitvoerend.

Naast acquisitieactiviteiten worden binnen de organisaties met inspanningsactiviteiten nog
andere koersbeïnvloedende initiatieven genomen, zoals ‘productontwikkeling’. In het kader
van het VOC-onderzoek is dit een enigszins verwarrend begrip, omdat het in dit type organi-
saties niet om vooraf volledig gespecificeerde, concrete producten gaat, maar om structuren
en hulpmiddelen ten behoeve van de uitvoering van inspanningsopdrachten. Initiatieven tot
‘productontwikkeling’ kunnen in de praktijk door velen worden genomen. Soms door senior
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adviseurs of partners, die hun ‘best practices’ omzetten in overdraagbare concepten, soms
juist door jongere medewerkers die vanuit hun opleidingsachtergrond dichterbij de nieuwste
ontwikkelingen binnen een vakgebied staan. Deze initiatieven worden altijd ter goedkeuring
aan het management voorgelegd, omdat de voorbereiding van een ‘product’ een, zij het be-
perkte, tijdsinvestering vergt. Veelal wordt ‘productontwikkeling’ gecombineerd met een
concrete klantopdracht, welke dan dient als een soort ‘try out’. Indien deze succesvol ver-
loopt, vindt doorontwikkeling plaats, bijvoorbeeld tot handboeken, checklists, onderzoeksin-
strumenten, analyse-tools, presentatiehulpmiddelen en PC-programma’s. Zo ontstaat langza-
merhand een volwassen ‘product’, dat een uitstekende ondersteuning kan bieden aan de ac-
quisitie van opdrachten, omdat het potentiële opdrachtgevers inzicht verschaft in de waarde
die de organisatie kan realiseren. Deze waarderealisatie zelf verloopt echter veelal minder
‘productmatig’ en gestandaardiseerd dan in de handboeken staat aangeven.

Ondernemerschap is binnen organisaties met inspanningsactiviteiten overal terug te vinden.
Het binnenbrengen van opdrachten en relaties is een autonome activiteit van medewerkers en
partners, en wordt nauwelijks door visies gestuurd. Iets meer (bij)gestuurd wordt het onder-
nemerschap dat gericht is op de ontwikkeling van nieuwe ‘producten’. De invloed van ‘pro-
ductontwikkeling’ op de koersvorming is echter indirect, omdat de werkelijke koersontwik-
keling pas ontstaat wanneer ‘producten’ worden toegepast in concrete opdrachten.

16.6 CONSOLIDATIE

Van consolidatie werd relatief geringe invloed op de koersvorming van organisaties met in-
spanningsactiviteiten verwacht. De primaire processen zouden zich slecht lenen voor stan-
daardisaties en kostenbeheersing, terwijl strategische consolidatie problematisch zou zijn
vanwege het autonome karakter van het ondernemerschap. Alleen budgettaire consolidatie
zou eenvoudig uitvoerbaar zijn op basis van een inzicht in de werkbezetting.

Bij de procesconsolidatie doet zich bij organisaties met inspanningsactiviteiten een dilemma
voor. Enerzijds is de kwaliteit van de primaire processen afhankelijk van de persoonlijke pro-
fessionaliteit en inventiviteit van de uitvoerende medewerkers, terwijl anderzijds kwaliteit en
efficiency gebaat zijn bij enige standaardisering. Sommige respondenten spraken in dit ver-
band over “maatwerk op basis van confectie” (case I7) of “eenduidige concepten met maat-
werk toepassingen” (case I5). Een meerderheid van de organisaties leek ten aanzien van dit
‘maatwerk-confectie’ dilemma op zoek te zijn naar een evenwicht, waarbij de ongewenste
gevolgen van te veel maatwerk aanleiding gaven tot visies die zich richten op het confectie-
aspect. In zeven cases werd vanuit deze visies de procesconsolidatie bewust versterkt, hoewel
men zich realiseerde dat te veel control moest worden vermeden, “want dan regel je de boel
dood” (case I6), of zoals één van de andere respondenten het uitdrukte: “professionele orga-
nisaties zijn organisaties van katten, geen honden”. In de cases I9 en I10 werden echter, zeer
tegen de zin van de medewerkers in, reorganisaties doorgevoerd om tot grotere formalisering
van de uitvoeringsprocessen te komen. Vanuit dezelfde gedachte waren in diverse organisa-
ties kwaliteitssystemen opgezet, drie organisaties beschikten inmiddels over een ISO-
certificaat, terwijl één bezig was dit te verkrijgen. Niettemin blijken formalisering en stan-
daardisatie in de praktijk, ondanks de beleidsmatige aandacht hiervoor, beperkt. Een gestan-
daardiseerd ‘productieproces’ werd nergens aangetroffen, en ook een strikte planning en
control op opdrachtniveau, zoals bij organisaties met projectactiviteiten gebruikelijk is, is hier
zeldzaam (alleen bij I1 kwam dit voor).
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De budgettaire consolidatie is bij alle tien organisaties met inspanningsactiviteiten gebaseerd
op een jaarlijks financieel budget, dat als leidraad dient voor het volgen van inkomsten en
kostenontwikkelingen. Dit budget wordt soms onderverdeeld naar subgroepen of afdelingen,
maar lang niet altijd. Opvallend is dat in zeven van de tien cases het budget, met name waar
het gaat om te generen inkomsten, wordt ‘doorvertaald’ naar het niveau van de individuele
medewerkers. Veelal gebeurt dit in de vorm van een persoonlijk jaarplan, waarin een target is
opgenomen voor het aantal te realiseren declarabele dagen. In deze jaarplannen worden daar-
naast andere doelstellingen opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van publicaties of persoon-
lijke ontwikkeling. In twee van de cases zonder persoonlijke jaarplannen (I9 en I10) beston-
den wel planningen per ‘account’, terwijl de accountverantwoordelijk eveneens duidelijk
geregeld was. De gekozen budgetstructuren maken voor alle organisaties de control op de
inkomstenkant gemakkelijk. Deze wordt tamelijk strikt uitgevoerd. Hoewel in sommige or-
ganisaties ‘bandbreedtes’ worden toegepast, kunnen jaarplannen uiteindelijk door niemand
ongestraft worden losgelaten. Overal worden met regelmaat evaluatiegesprekken gevoerd. De
control op de kostenkant van het budget is minder strikt. Overschrijdingen worden relatief
gemakkelijk geaccepteerd, bijvoorbeeld wanneer voor de werving van personeel gebruik ge-
maakt moet worden van headhunters (case I8).

De strategische consolidatie van de onderzochte organisaties met inspanningsactiviteiten laat
een wisselend beeld zien. Als uitvloeisel van het ‘maatwerk-confectie’ dilemma doet zich op
strategisch niveau ook een ‘divergentie-convergentie’ dilemma voor. De autonome inspan-
ningen van het ondernemerschap leiden van nature tot een divergerende koersontwikkeling,
die weer convergerende visies oproept. De invloed van de strategische consolidatie op de
koersvorming is in divergerende perioden gering, maar wordt in convergerende perioden aan-
zienlijk versterkt door de visie.

Al met al concentreert de consolidatie bij organisaties met inspanningsactiviteiten zich dus
vooral op de control op de individuele jaarplannen van de medewerkers. Deze (budgettaire)
consolidatie is sterk ontwikkeld, en vormt de basis voor de beheersbaarheid van de resultaten.
Procesconsolidatie en strategische consolidatie zijn zwakker ontwikkeld. Ten aanzien van
beide doen zich dilemma’s voor, het ‘maatwerk-confectie’ dilemma en het ‘divergentie-
convergentie’ dilemma. Op beide niveaus moeten organisaties een balans vinden tussen de
natuurlijke autonomie van de medewerkers en het ‘in banen’ leiden van de koersvorming.

16.7 PROCESSEN VAN KOERSVORMING: DE KOERSELEMENTEN

De processen van koersvorming zijn ook bij de organisaties met inspanningsactiviteiten on-
derzocht met behulp van een analyse van tien koerselementen.

16.7.1 De koerselementen en hun commitments

In figuur 16.4 zijn de koerselementen en hun respectievelijke commitments voor de organi-
saties weergegeven. De achtergronden van de commitments worden verder toegelicht in de
samenvattingen van de case-studies in de bijlage.

De koerselementen zijn hier onder te verdelen in twee groepen, namelijk die met een diverge-
rend (I1 tot en met I5) en die met een convergerend karakter (I6 tot en met I10). De diverge-
rende koerselementen betreffen in drie gevallen (I2, I3 en I5) het starten van voor de organi-
satie nieuwe activiteiten, of in ieder geval activiteiten die in een ‘nieuw jasje’ aan de markt
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worden aangeboden. Eenmaal (I1) betreft het de ontwikkeling van activiteiten in een nieuwe
regio, en eenmaal (I4) gaat het om de verdere uitbouw van activiteiten in een specifieke sec-
tor. Dit laatste koerselement is wat afwijkend, omdat het accent hier op de samenwerkings-
verbanden binnen de organisatie ligt. De overige vier koerselementen werden relatief geïso-
leerd ontwikkeld, slechts een beperkt aantal medewerkers was erbij betrokken. De converge-
rende koerselementen gingen in drie van de vijf cases gepaard met een reorganisatie, terwijl
de overige twee voor een meer geleidelijk veranderingsproces kozen.

Organisatie Koerselement Commitment

I1

I2

I3

I4

Ingenieursbureau

Adviesbureau Verkeer &
Vervoer

Accountancy- en Belasting-
adviesbureau

Milieuadviesbureau

Ontwikkeling activiteiten Oost Europa

Nieuwe adviesdiscipline:
Open Plan Processen

Nieuwe adviesdiscipline:
Estate Planning

Ontwikkeling nieuw ‘werkveld’:
Afvalsector

Laag

Laag

Laag

Laag

I5

I6

Organisatieadviesbureau 1

Organisatieadviesbureau 2

Nieuwe adviesdiscipline:
Performance Analyses

Herziening profiel bureau:
“Focus en Upgrading”

Laag

Laag

I7

I8

Organisatieadviesbureau 3

Organisatieadviesbureau 4

Herziening profiel bureau: Samenhangende
instrumenten en methoden

Herziening werkwijzen bureau:
“Integrated Approach”

Gemiddeld

Laag

I9

I10

Communicatieadviesbureau 1

Communicatieadviesbureau 2

Strategische heroriëntatie bureau,
samenvoeging met overnamepartner

Strategische heroriëntatie bureau: omvor-
ming tot “Brand Perception Agency”

Gemiddeld

Gemiddeld

figuur 16.4: koerselementen en hun commitments (inspanningsactiviteiten).

De commitments aan de koerselementen zijn over de gehele linie beperkt. Alle divergerende
koerselementen kunnen zonder noemenswaardige problemen weer worden losgelaten. Bij de
convergerende koerselementen kunnen de consequenties groter zijn. Met name in de drie
cases waarin de koersverandering gepaard ging met ingrijpende veranderingen in de organi-
satie, is deze minder gemakkelijk terug te draaien. Voor verdere koersontwikkeling blijft
echter overal de nodige ruimte beschikbaar. De ontstaansprocessen van de twee typen koers-
elementen zijn onvergelijkbaar, beide worden apart beschreven.

16.7.2 Totstandkoming divergerende koerselementen

Initiatieven voor divergerende koerselementen waren in twee cases afkomstig van (senior)
medewerkers, in één van een coördinerend partner en in weer twee van de directie. In de eer-
ste drie gevallen bleef de initiatiefnemer van het begin tot het eind de ‘trekker’. De beide di-
recties delegeerden deze rol. Veelal startten de nieuwe activiteiten met het enthousiasme van
mensen die voor een nieuw concept of ‘product’ een mogelijkheid in de markt zagen (zie bij
ondernemerschap). Opvallend is dat in vier van de vijf cases géén initieel plan werd opge-
steld, alleen in case I4 gebeurde dit wel, omdat hier meerdere groepen bij de nieuwe activi-
teiten betrokken waren, en dat evenmin expliciete fiattering plaatsvond. In een later stadium,
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wanneer concepten of ‘producten’ verdere uitwerking nodig hadden, of wanneer organisatori-
sche condities geschapen moesten worden om de nieuwe activiteiten uit te bouwen, werd
hiervoor veelal wel goedkeuring verworven. Als gevolg van inmiddels gebleken successen en
de beperkte consequenties van de voorstellen, leverde de besluitvorming geen problemen op
en de realisatie verliep overal als een geleidelijk en organisch proces, waarbij de nieuwe acti-
viteit zich steeds verder ontwikkelde. De gebruikte concepten en hulpmiddelen groeiden uit
tot professionele ‘tools’ en de herkenbaarheid voor de organisatie en de buitenwereld nam
toe. Gaandeweg ontstonden nieuwe groepen of vestigingen en werden meer medewerkers bij
de nieuwe activiteiten betrokken. Weerstanden zijn in geen enkele vorm geconstateerd.

16.7.3 Totstandkoming convergerende koerselementen

Bij de ontwikkeling van de convergerende koerselementen lag het initiatief, gezien het orga-
nisatiebrede karakter van de veranderingen, zonder uitzondering bij de directies. Driemaal
betrof dit overigens een nieuw benoemde directie. Alle vijf veranderingsprocessen werden
opgestart met een initieel plan, in eerste aanleg veelal een soort discussiestuk of presentatie
waarin de nieuwe uitgangspunten en hun achtergronden werden verwoord. Driemaal werden
in een later stadium nog aanvullende plannen geschreven, waarin deelaspecten of het imple-
mentatietraject werden uitgewerkt. Binnen alle organisaties leverden de plannen de nodige
discussie op. In de cases I6 en I8 vonden deze in alle openheid en rust plaats, en werden be-
sluiten, hoewel hierover achteraf wel uiteenlopende interpretaties bestonden, met een zekere
consensus genomen. Voor de implementatie werd de geleidelijke weg gekozen, onder andere
ondersteund met opleidingsprogramma’s en een traject waarin de veranderingen geleidelijk
verder werden uitgewerkt. In de andere drie cases liepen de emoties en weerstanden echter
hoog op. De voorstellen waren dermate ingrijpend voor de organisatie, de werkwijzen en het
personeel, dat velen zich bedreigd voelden. Met name de soms aanzienlijke beperking van de
vrijheden en autonomie werd door velen moeilijk geaccepteerd. Uiteindelijk werden de ver-
anderingen, onder invloed van hogere managementniveaus (moederorganisaties), top down
opgelegd, waarbij de bezwaren van de medewerkers opzij werden geschoven. Ook de imple-
mentatie werd radicaal aangepakt. In twee gevallen (I9 en I10) werden in korte tijd (enkele
maanden) de totale organisatie, structuur, processen en procedures opnieuw ontworpen. Dit
leidde tot aanzienlijke personeelswisselingen in een korte tijd. In organisatie I7 startte de im-
plementatie met een indringende gespreksronde onder het personeel, waarbij werd geïnventa-
riseerd in hoeverre men in staat en bereid was zich te ontwikkelen in de richting van de nieu-
we functie-eisen. Het gevolg was een soort volksverhuizing, waarbij bijna de helft van de
medewerkers de organisatie heeft verlaten.

16.8 PROCESSEN VAN KOERSVORMING: DE ARENA’S

De strategische planvorming kan voor organisaties met inspanningsactiviteiten op twee ma-
nieren worden opgevat. Strategische plannen in de klassieke zin, zijn voor de koersvorming
van dit type organisaties van weinig betekenis. Wel gaan de convergerende koersbeïnvloe-
dingen vrijwel altijd met planvorming gepaard. Deze plannen zijn veelal een combinatie van
een strategisch plan en een actieplan en de totstandkoming ervan kan, zoals gezegd, veel dis-
cussie, onrust en weerstanden oproepen. Actieplannen worden bij divergerende koersverande-
ringen nauwelijks opgesteld, en zijn dan volledig ondersteunend aan het organische ontwik-
kelingsproces ervan. Op de koersvorming zelf zijn zij niet van invloed. Hetzelfde geldt in
feite voor de besluitvorming, omdat de koersvorming zichzelf in de markt bewijst. Besluiten
over de conditionering van het ontwikkelingsproces, bijvoorbeeld de toewijzing van capaci-
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teit, worden wel genomen, maar volgen de logica van het commerciële succes. Besluiten over
convergerende ingrepen lijken essentieel voor de koersvorming van organisaties met inspan-
ningsactiviteiten, maar dit is betrekkelijk, omdat deze besluiten niet meer of minder zijn dan
het vaststellen, de “legalisering” (I6), van een visie. De invloed van deze visie moet later blij-
ken, want de koers wordt uiteindelijk in de operationele processen bepaald. Hierin wordt de
dienstverlening feitelijk vormgegeven, en worden voortdurend afwegingen gemaakt tussen
maatwerk of confectie, tussen divergeren of convergeren. Binnen de organisaties vindt over
deze afwegingen veelvuldig informeel overleg plaats tussen medewerkers onderling en tussen
medewerkers en ‘managing partners’ of directies.

De beïnvloeding van de koersvorming van organisaties met inspanningsactiviteiten door de
basiskrachten visie, ondernemerschap en consolidatie is uiteindelijk dus het meest voelbaar,
enerzijds in de operationele processen, en anderzijds in de processen van planvorming rond
convergerende initiatieven. In deze planvorming is moeilijk onderscheid te maken tussen de
strategische component, waarbij visies worden verwoord, en de actiegerichte component, de
concrete veranderingsvoorstellen. Zij lopen in elkaar over. De processen van besluitvorming
vormen géén belangrijke arena.
16.9 TOETSING VAN DE WERKHYPOTHESEN

Op basis van het voorgaande worden nu de werkhypothesen voor de organisaties met inspan-
ningsactiviteiten getoetst.

VOC-werkhypothese 21:
In organisaties met inspanningsactiviteiten heeft het ondernemerschap het natuurlijke
primaat in de koersvorming.
Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

21. Natuurlijk primaat ondernemerschap. ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Praktisch alle cases boden sterke aanwijzingen ter bevestiging van deze werkhypothese. Het
algemene beeld is dat:
• acquisitie van opdrachten zich enerzijds richt op reeds bestaande relaties, terwijl ander-

zijds het binnenbrengen van nieuwe relaties een hoge prioriteit kan hebben,
• het ondernemerschap daarnaast gericht kan zijn op de ontwikkeling van nieuwe ‘produc-

ten’ of methoden, waarmee het acquisitieproces wordt vergemakkelijkt,
• het ondernemerschap inderdaad de grootste en meest autonome invloed heeft op de

koersvorming.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 21 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 22:
In organisaties met inspanningsactiviteiten is de visie gericht op de identiteit (missie) en
de cultuur van de organisatie.

Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

22. Visie gericht op identiteit (missie) en
cultuur van de organisatie.

+ ++ + +/- + ++ ++ ++ + +

Ook voor deze werkhypothese zijn in de case-studies overwegend bevestigende aanwijzingen
gevonden. In één case (I4) bestonden tevens visies op de inhoud van de activiteiten zelf. Het
algemene beeld is dat:
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• visies goed ontwikkeld zijn, er wordt relatief veel aandacht aan besteed,
• strategische heroriëntaties relatief veel voorkomen als reactie op vanzelf ontstane, diver-

gerende koersontwikkelingen,
• visies merendeels een convergerend, bindend karakter hebben, waarbij het accent ligt op

de organisatie zelf, haar missie, identiteit, structuur, manieren van denken, werkstijlen,
methoden en ‘gemeenschappelijk taalgebruik’; de missie is relatief veranderlijk,

• wijzigingen in visies tot aanzienlijke en snelle verschuivingen in de organisatie en het
personeelsbestand kunnen leiden.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 22 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 23:
In organisaties met inspanningsactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het versterken
van de consolidatie, dus het ‘bestendigen’ van een reeds gerealiseerde koers.

Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

23. Visie versterkt consolidatie (bestendi-
ging gerealiseerde koers).

+/- + +/- ++ +/- ++ ++ + ++ ++

Hier zijn eveneens in alle cases aanwijzingen gevonden die de werkhypothese bevestigen.
Daarnaast boden drie cases aanwijzingen van het tegendeel. In case I1 vormden visies tevens
een versterking van het ondernemerschap, terwijl die van de cases I3 en I5 ook een accent
legden op klantgerichtheid en maatwerk. Het algemene beeld is echter dat visies een stimu-
lans zijn voor:
• ‘productontwikkeling’, gestandaardiseerde werkwijzen en methoden, waarmee organisa-

ties zich naar klanten op consistente wijze kunnen presenteren,
• acquisitie en uitvoering van grotere opdrachten bij grotere klanten,
• ‘hergebruik’ van eerder opgedane kennis en ervaring.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 23 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 24:
In organisaties met inspanningsactiviteiten is ondernemerschap extern georiënteerd en
autonoom.

Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

24. Ondernemerschap extern en autonoom. ++ ++ ++ + ++ + +/- + + +

Voor deze werkhypothese zijn weer in veel cases bevestigende aanwijzingen gevonden. Al-
leen in case I7 werd de vrijheid van het ondernemerschap, wellicht tijdelijk, enigszins aan
banden gelegd. Het algemene beeld is dat ondernemerschap:
• gericht is op nieuwe opdrachten bij bestaande relaties; dit is afhankelijk van de opge-

bouwde persoonlijke contacten,
• daarnaast gericht is op nieuwe relaties; dit gebeurt veelal door het uitdragen van de orga-

nisatie in publicaties, op seminars en congressen, of door het aantrekken van medewer-
kers met een specifieke reputatie en een reeds opgebouwd contactennetwerk,

• tevens gericht is op de ontwikkeling van nieuwe ‘producten’ en methoden; dit veelal naar
aanleiding van eerder opgedane ervaringen of ontwikkelingen in het vakgebied,

• een persoonsgebonden karakter heeft en weinig gestuurd wordt door visies; soms gaat wel
invloed uit van convergerende visies.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 24 BEVESTIGD.



het case-studie onderzoek: analyse

190

VOC-werkhypothese 25:
In organisaties met inspanningsactiviteiten bevindt het ondernemerschap zich op alle ni-
veaus van de organisatie. Initiatieven brengen een beperkt commitment mee en kunnen
geïsoleerd van andere worden ontwikkeld.

Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

25. Ondernemerschap gespreid over de
organisatie (A).

Initiatieven beperkt van commitment
(B).

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

--

+/-

++

+/-

Met uitzondering van cases I9 en I10 zijn voor deze werkhypothese overal zeer sterke beves-
tigende aanwijzingen aangetroffen. In case I9 bevindt het ondernemerschap zich vooral in de
top van de organisatie, terwijl voor beide organisaties het aangaan van klantrelaties een rela-
tief hoog commitment meebrengt. Het algemene beeld is dat:
• van iedereen een ondernemende opstelling wordt verwacht, met name ter verkrijging van

(vervolg)opdrachten; iedereen wordt geacht de organisatie naar buiten te presenteren,
• opdrachten beperkt van omvang zijn; klanten zijn belangrijk, maar de afhankelijkheid van

individuele klanten is gemiddeld klein,
• ‘productontwikkelingen’, zeker in eerste aanleg, slechts beperkte investeringen in uren

vergen; hiervoor hebben de meeste organisaties voldoende vrije ruimte,
• van iedereen wordt verwacht dat men nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied signaleert

en inbrengt in de organisatie.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 25 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 26:
In organisaties met inspanningsactiviteiten is procesconsolidatie moeilijk vorm te geven.
Budgettaire consolidatie is gebaseerd op de werkbezetting.

Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

26. Procesconsolidatie moeilijk vorm te
geven (A).

Budgettaire consolidatie op basis van
werkbezetting (B).
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Ook voor deze werkhypothese zijn in een grote meerderheid van de cases bevestigende aan-
wijzingen gevonden. De budget-control is alleen bij cases I9 en I10 afwijkend, omdat deze
organisaties geen uren schrijven. Het algemene beeld is dat:
• gestandaardiseerde ‘productieprocessen’ (zoals bij productactiviteiten) onbruikbaar zijn

door het creatieve en interactieve karakter van de operationele activiteiten,
• strikte vormen van projectplanning en control (zoals bij projectactiviteiten) evenmin wor-

den toegepast, omdat de uiteindelijk gewenste output niet helder gedefinieerd is,
• vaak gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde methoden en stijlen, maar dat de

toepassing hiervan maatwerk blijft,
• consolidatie het sterkst is op basis van de persoonlijke jaarplannen van alle medewerkers;

in deze jaarplannen zijn zowel doelstellingen opgenomen ten aanzien van het percentage
declarabele dagen (werkbezetting), als andere doelstellingen.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 26 BEVESTIGD.
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VOC-werkhypothese 27:
In organisaties met inspanningsactiviteiten speelt strategische planvorming voor de
koersvorming geen rol van betekenis.

Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

27. Strategische planvorming geen rol van
betekenis.

++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++ + ++

Met uitzondering van één case (I6) zijn in alle cases (sterke) bevestigende aanwijzingen ten
aanzien van deze werkhypothese gevonden. Het algemene beeld is dat:
• langere termijnplannen weliswaar aanwezig zijn, maar geen duidelijke invloed hebben op

de dagelijkse gang van zaken, en dus op de koersvorming.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 27 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 28:
In organisaties met inspanningsactiviteiten hebben de meest koersbeïnvloedende beslui-
ten de vorm van personele benoemingen. Hun invloed is echter slechts indirect.

Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

28. Koersbeïnvloedende besluiten vooral
als personele benoemingen.

++ ++ ++ + + ++ ++ + + +

In alle case-studies zijn weer aanwijzingen of sterke aanwijzingen ter bevestiging van deze
werkhypothese gevonden. Het algemene beeld is dat:
• personeelsbeleid inderdaad een belangrijke relatie heeft met de koersvorming; dit blijkt

onder andere uit de grote aandacht voor persoonlijke jaarplannen,
• in de persoonlijke jaarplannen commerciële doelstellingen zijn opgenomen, maar voor

jongere medewerkers meestal ook persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen,
• het aantrekken van nieuwe, ervaren medewerkers koersbeïnvloedend is, omdat hiermee

een specifieke kennis, reputatie en contactennetwerk in huis wordt gehaald.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 28 BEVESTIGD.

VOC-werkhypothese 29:
In organisaties met inspanningsactiviteiten worden slechts in beperkte mate direct
koersbeïnvloedende besluiten genomen. Deze besluitvorming is gedecentraliseerd.

Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

29. Beperkte directe koersbeïnvloedende
besluitvorming.

++ +/- ++ + ++ + + ++ - +

In de case-studies zijn voor deze werkhypothese vele bevestigende aanwijzingen gevonden.
Alleen de cases I2 en I9 hebben een meer formeel en hiërarchisch management. Het algeme-
ne beeld is dat:
• formele besluitvorming omtrent concrete acquisitieactiviteiten en opdrachten zeer beperkt

is; vaak vindt wel informeel overleg plaats,
• de ontwikkeling van nieuwe ‘producten’ veelal wel besluitvorming vergt, maar dat de

directe impact hiervan op de koersvorming beperkt is,
• organisatorische, personele en conditionerende aspecten eveneens aan besluitvorming

onderhevig zijn, maar deze besluiten meestal de reeds ingezette ontwikkelingen volgen.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 29 BEVESTIGD.
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VOC-werkhypothese 30:
In organisaties met inspanningsactiviteiten wordt de koers vooral bepaald binnen de
operationele processen.

Werkhypothesen I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

30. Operationele processen bepalend voor
koersvorming.

++ +/- ++ +/- ++ + +/- + +/- +

De aanwijzingen voor deze werkhypothese zijn niet geheel eenduidig. Met name de invloed
van de visie op de koersvorming lijkt in de werkhypothese te worden onderschat. Niettemin
is het beeld duidelijk, namelijk dat:
• de operationele processen een zwaar stempel drukken op de koersvorming, als gevolg van

de zelfstandigheid en acquisitieverantwoordelijkheid van de medewerkers,
• convergerende visies de koersvorming binnen de operationele processen kunnen beïn-

vloeden, omdat zij van invloed zijn op de houding, het denken en het gedrag van mede-
werkers.

Op basis van bovenstaande gegevens wordt werkhypothese 30 BEVESTIGD.

16.10 SAMENVATTING

De tien case-studies die zijn uitgevoerd bij de organisaties met inspanningsactiviteiten heb-
ben een beeld opgeleverd van de processen van koersvorming bij dit type organisaties en van
de krachten die hierop inwerken. Bij de toetsing van de werkhypothesen konden deze zonder
uitzondering worden bevestigd.
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 17
INTEGRALE ANALYSE

Koersvorming en context zijn in het voorgaande voor organisaties met productactiviteiten,
projectactiviteiten en inspanningsactiviteiten toegelicht. Nu worden alle losse puzzelstukjes,
inclusief die van de analyse van de gesloten vragen, in elkaar geschoven tot een integrale
analyse, leidend tot de toetsing van de basishypothesen.

17.1 CASES EN COMMITMENTS

Uit het overzicht van de omvang van de dertig onderzochte organisaties blijkt dat de organi-
saties met inspanningsactiviteiten, zoals verwacht, gemiddeld kleiner zijn dan de andere or-
ganisaties (zie figuur 17.1).

Omvang organisatie
Cases

Productactiviteiten
Cases

Projectactiviteiten
Cases

Inspanningsactiviteiten

    > 1.000 medewerkers 5 cases 6 cases 1 case

500-1.000 medewerkers 3 cases 2 cases 1 case

250-500    medewerkers 1 case 2 cases

100-250    medewerkers 1 case 5 cases

    < 100    medewerkers 3 cases

figuur 17.1: de cases en hun organisatieomvang.

Ook de commitments laten aanzienlijke verschillen zien (zie figuur 17.2). De commitments
zijn het hoogst bij de productactiviteiten, het laagst bij de inspanningsactiviteiten, en hebben
de grootste spreiding bij de projectactiviteiten. De organisaties met productactiviteiten zijn
dus in hun koersontwikkeling gemiddeld het sterkst gebonden aan eerder gemaakte keuzen,
die met inspanningsactiviteiten het minst.

Omvang commitments
Cases

Productactiviteiten
Cases

Projectactiviteiten
Cases

Inspanningsactiviteiten

Hoog 8 cases 5 cases

Gemiddeld 2 cases 2 cases 2 case

Laag 3 cases 8 cases

figuur 17.2: de cases en hun commitments.

Indien alle dertig cases in het model van de Basis Activiteiten Typologie worden geplaatst,
ontstaat het beeld van figuur 17.3. De kenmerkende koersvormende patronen van de drie ac-
tiviteittypen zijn het scherpst van toepassing op die organisaties waarvan het niveau van
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commitment ‘standaard’ is voor hun activiteittype, dat wil zeggen op productactiviteiten met
een hoog commitment, inspanningsactiviteiten met een laag en projectactiviteiten met een
gemiddeld tot hoog commitment. Organisaties die hiervan afwijken, laten veelal ook afwij-
kingen zien in hun patronen van koersvorming. Zo hebben de cases I9 en I10 ‘projectachtige’
kenmerken in hun acquisitiegedrag en operationele processen, terwijl de cases PJ4 en PJ8 in
hun projectacquisitie iets hebben van inspanningsactiviteiten. Case PD5 neigt als enige naar
een echte mengvorm, namelijk van product- en projectactiviteiten.

(product-
gerelateerde
commitments)

(competentie-
gerelateerde
commitments)

(project-
gerelateerde
commitments)

 hoog

mate van
commitments
aanbieder

laag

PD1, PD3, PD4, PD6,
PD7, PD8, PD9, PD10

PRODUCT-
ACTIVITEITEN

PD2                          PD5
I9, I10

INSPANNINGS-
ACTIVITEITEN

I1, I2, I3, I4,

I5, I6, I7, I8

PJ1, PJ3, PJ5,
PJ9, PJ10

PROJECT-
ACTIVITEITEN

PJ2, PJ7

PJ4, PJ8,       PJ6

                   

aanbieder
klant

invloed op specificaties

figuur 17.3: plaatsbepaling cases in de Basis Activiteiten Typologie.

Commitments hebben voor elke organisatie een specifieke set van achtergronden. Niettemin
zijn er voor elk activiteittype duidelijke overeenkomsten aan te geven (zie figuur 17.4).

Cases
Productactiviteiten

Cases
Projectactiviteiten

Cases
Inspanningsactiviteiten

hoge investeringen in R&D,
productiefaciliteiten,

marketing en promotie

langdurige relaties met partners,
klanten, distributeurs, leveranciers

en anderen

hoge afhankelijkheid van
imago van merken

grote projectverplichtingen

sectorgebonden knowhow
en ervaring

langdurige relaties met
opdrachtgevers

investeringen in
productiefaciliteiten

(3 cases)

geringe eigen investeringen
(soms wel in uren)

opdrachten beperkt van omvang

professionele, flexibele
organisatie en medewerkers

vele verschillende relaties,
soms langdurige klantrelaties

(2 cases)

figuur 17.4: analyse case-studies: achtergronden van de commitments.

Investeringen vormen voor de organisaties met productactiviteiten de voornaamste bron van
commitment. Ook bij sommige organisaties met projectactiviteiten komen aanzienlijke in-
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vesteringen voor, maar deze zijn minder gespecialiseerd. Voor dit type organisaties vormen
projectverplichtingen en specifieke kennis en ervaring de belangrijkste commitments. Twee
organisaties met inspanningsactiviteiten hebben commitments aan hun relaties met een be-
perkt aantal grote klanten.

17.2 VISIE

De processen van koersvorming worden op diverse manieren door visies beïnvloed. Voor elk
van de typen organisaties blijkt deze invloed anders te zijn (zie figuur 17.5). Het bewustzijn
van de missie is het meest invloedrijk bij organisaties met inspanningsactiviteiten. Dit type
organisaties is hiervan het meest afhankelijk voor een heldere profilering naar de opdrachtge-
vers. Vanuit de missie zijn visies hier voornamelijk gericht op de interne aandachtsgebieden,
zoals competenties, methoden, personeel en cultuur. Ook bij de organisaties met productacti-
viteiten bestaat een zeker bewustzijn van de missie, maar deze wordt veelal als iets vanzelf-
sprekends ervaren. Visies zijn hier extern georiënteerd, bijvoorbeeld op activiteiten, doelen,
klanten en concurrentieposities, zijn sterk ontwikkeld en hebben grote invloed op de koers-
vorming. Bij de organisaties met projectactiviteiten is de basiskracht visie het minst invloed-
rijk. Dit type organisaties is vooral ondernemend, pragmatisch en flexibel ingesteld. Aanwe-
zige visies zijn vooral gericht op eigen kennis en ervaring, terwijl men in de praktijk veelal de
visies van de opdrachtgevers blijkt te volgen. Strategische heroriëntaties doen zich hier het
minst voor, bij de organisaties met inspanningsactiviteiten het meest.

Cases
Productactiviteiten

Cases
Projectactiviteiten

Cases
Inspanningsactiviteiten

missies veelal impliciet,
vanzelfsprekend

(in twee cases expliciet)

strategische heroriëntatie
in 4 cases (laatste vijf jaar)

missies zijn weinig specifieke
aanduidingen van activiteiten en
kwaliteiten van de organisatie

strategische heroriëntatie
in 2 cases (laatste vijf jaar)

hoog bewustzijn op de missie,
nauw verbonden met de visie

strategische heroriëntatie
in 5 cases (laatste vijf jaar),

in 7 cases (laatste 7 jaar)

expliciete visies op
toekomstige activiteiten

(extern gericht)

bij massaproducenten:
visies op merken en positionering

beperkte visies op eigen organisatie
en ‘unieke’ kwaliteiten

(intern gericht)

visies op marktontwikkelingen
(activiteiten en regionaal),

visies zijn ‘volgend’

visies vooral gericht op de organi-
satie, cultuur, werkwijzen en
instrumenten (intern gericht)

visies moeilijk te onderscheiden van
de missie

figuur 17.5: analyse case-studies: visie.

De resultaten van de gesloten vragen ondersteunen grotendeels dit beeld. De uitspraak ‘visies
ontstaan in onze organisatie meestal pas achteraf’ (H9) is het minst herkenbaar voor organi-
saties met productactiviteiten, terwijl zij ook het rankingelement ‘specifieke doelen/ambities
voor de langere termijn’ (R2) duidelijk hoger plaatsen dan beide andere typen organisaties.
Op de uitspraak ‘strategische discussies zijn binnen de organisatie vooral van belang om de
neuzen te richten’ (H3) scoren de organisaties met inspanningsactiviteiten relatief hoog, het-
geen aansluit bij hun frequent terugkerende heroriëntaties. De nog iets hogere score van de
organisaties met projectactiviteiten is moeilijk te duiden.
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17.3 STRATEGISCHE PLANNING

Onafhankelijk van strategische heroriëntaties, beschikken vrijwel alle organisaties over stra-
tegische plannen. Hun invloed op de koersvorming is echter niet overal gelijk (zie figuur
17.6). Het grootst is deze bij de organisaties met productactiviteiten, met name bij de indu-
striële organisaties die in massamarkten opereren en bij de organisaties die hoge investerin-
gen doen in research of in de aanleg van complexe infrastructuren. Zowel bij de organisaties
met projectactiviteiten als die met inspanningsactiviteiten blijkt de directe invloed van strate-
gische planning gering te zijn. Project- en opdrachtacquisitie vormen veelal een directe reac-
tie op kansen in de markt en laten zich moeilijk plannen.

Cases
Productactiviteiten

Cases
Projectactiviteiten

Cases
Inspanningsactiviteiten

strategische meerjarenplannen
in 8 cases

karakter van concrete
planningen in 6 cases

strategische meerjarenplannen
in 10 cases

karakter van globale ‘forecasts’,
geen directe invloed

op koersontwikkeling

strategische meerjarenplannen
in 8 cases

karakter van visies,
geen directe invloed

op koersontwikkeling

figuur 17.6: analyse case-studies: strategische planvorming.

Vanuit de resultaten van de gesloten vragen wordt het voorgaande deels ondersteund. De wat
provocerende uitspraak ‘meerjarenplanning is in feite een zinloze activiteit’ (H4) blijkt voor
organisaties met inspanningsactiviteiten het meest herkenbaar te zijn, en voor organisaties
met productactiviteiten duidelijk minder. De organisaties met projectactiviteiten laten hier
echter verrassenderwijs de laagste score zien. Bij de rankingvraag kwam het element ‘gede-
tailleerde meerjarige activiteitenplanning’ voor de organisaties met productactiviteiten op de
zevende plaats terecht en bij de beide andere organisaties op de achtste plaats, dus onderaan.
Het werkelijke belang dat voor het langere termijn succes aan strategische planning wordt
gehecht, is dus bij alle typen organisaties gering.

17.4 ONDERNEMERSCHAP

Ondernemerschap heeft bij alle drie typen organisaties invloed op de koersvorming maar de-
ze is heel verschillend (zie figuur 17.7). Ondernemerschap is het meest autonoom en over de
organisatie gespreid bij de organisaties met inspanningsactiviteiten. Bij de beide andere typen
organisaties is het meer ingebed in een stelsel van formele besluitvorming, zij het dat bij de
organisaties met projectactiviteiten de projectacquisitie door het management wordt gedomi-
neerd, waardoor de bewegingsruimte in de praktijk toch groot is. Het ondernemerschap bin-
nen organisaties met productactiviteiten is het meest ‘ingekapseld’, koersbeïnvloedende ver-
anderingen hebben hier vrijwel altijd de vorm van geformaliseerde, interne projecten, waarbij
het management voortdurend over de schouders meekijkt.
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Cases
Productactiviteiten

Cases
Projectactiviteiten

Cases
Inspanningsactiviteiten

ondernemerschap met name
intern gericht

(intern) projectmatig karakter,
altijd teamwork

initiatieven veelal bij
commerciële afdelingen

management sterk betrokken,
diverse formele

fiatteringsmomenten

ondernemerschap met name
extern gericht

karakter van projectacquisitie,
veelal teamwork

initiatieven veelal bij managers
werkmaatschappijen

altijd formele fiattering
van offertes

ondernemerschap
extern én intern gericht

karakter van opdrachtacquisitie
of ‘productontwikkeling’,

veelal teamwork

initiatieven bij velen

bij acquisitie informele fiattering,
bij ‘productontwikkeling’
meer formele fiattering

figuur 17.7: analyse case-studies: ondernemerschap.

De uitkomsten van de case-studies worden volledig ondersteund door de resultaten van de
gesloten vragen. De herkenbaarheid van de uitspraken ‘nieuwe activiteiten worden binnen
onze organisatie nooit opgestart zonder dat daar, aan de hand van een uitgewerkt plan, een
managementbesluit over is genomen’ (H1) en ‘nieuwe activiteiten ontstaan vaak als vanzelf;
ze zijn niet gepland en er wordt geen formeel besluit over genomen’ (H8) verschilt voor de
organisaties met inspanningsactiviteiten significant van die van de andere typen organisaties.
Dat wil zeggen, er is beduidend meer vrijheid om zelfstandig nieuwe activiteiten te beginnen.
De verschillen tussen de organisaties met productactiviteiten en die met projectactiviteiten
zijn geringer, maar komen overeen met het beeld uit de case-studies. De uitspraak ‘nieuwe
activiteiten worden over het algemeen planmatig (of projectmatig) uitgevoerd’ (H5) is zelfs
voor alle tien cases met productactiviteiten herkenbaar tot volledig herkenbaar. Voor de or-
ganisaties met projectactiviteiten is de herkenbaarheid lager, voor die met inspanningsactivi-
teiten significant lager. Het rankingelement ‘ondernemende medewerkers’ (R3) neemt bij de
organisaties met inspanningsactiviteiten de hoogste plaats in, zij het dat de verschillen niet
groot zijn. Het element ‘de juiste contacten in de markt’ (R5) staat het hoogst bij de organi-
saties met projectactiviteiten en het laagst bij de organisaties met productactiviteiten.

17.5 CONSOLIDATIE

De koersvorming van de drie typen ondernemingen wordt tevens door consoliderende krach-
ten beïnvloed. De wijze waarop dit gebeurt laat echter weer grote verschillen zien.

17.5.1 Procesconsolidatie

Procesconsolidatie is bij de organisaties met productactiviteiten en projectactiviteiten bijzon-
der goed ontwikkeld, maar zeer verschillend van karakter (zie figuur 17.8). De operationele
processen van productactiviteiten zijn gestandaardiseerd met behulp van technologie en sys-
temen. Het aanbrengen van veranderingen hierin vergt een gedegen voorbereiding. De opera-
tie van projectactiviteiten wordt door middel van projectmanagement en control beheerst. In
de structuur, de planning en de aanpak van de projecten worden standaardisaties aangebracht,
maar de uitvoerende activiteiten zelf zijn flexibel, omdat elk project immers andere eisen
stelt. De control wordt ondersteund door een bedrijfs- of calculatiebureau. Organisaties met
inspanningsactiviteiten streven ook procesconsolidatie na in de vorm van herkenbare structu-
ren en werkwijzen (‘confectie’), maar in de praktijk zijn de operationele processen voorna-
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melijk ‘maatwerk’. Control wordt uitgeoefend door directe begeleiding, review-gesprekken
en trainingen.

Cases
Productactiviteiten

Cases
Projectactiviteiten

Cases
Inspanningsactiviteiten

operationele processen zijn in
principe gestandaardiseerd

op basis van routines en systemen

veranderingen worden buiten de
operationele processen (projectma-

tig) voorbereid en gestandaardi-
seerd geïmplementeerd

operationele processen zijn
gestructureerd d.m.v.

projectmanagement met
een vaste planning en fasering

veranderingen worden d.m.v. im-
provisatie binnen de operationele
processen vormgegeven en later

beter gestructureerd

operationele processen zijn moeilijk
te standaardiseren of structureren
(‘confectie’ wordt nagestreefd, de

praktijk is veelal ‘maatwerk’)

veranderingen vinden continu
plaats, consolidatie kan alleen

d.m.v. training en beïnvloeding van
de medewerkers

figuur 17.8: analyse case-studies: procesconsolidatie.

Dit beeld wordt grotendeels door de resultaten van de gesloten vragen bevestigd. Binnen de
organisaties met projectactiviteiten spelen ‘projectplanningen en projectbudgetten’ (B7) en
‘vaste werkwijzen en procedures’ (B2) een significant belangrijkere rol dan binnen de beide
andere typen organisaties. Hoewel het laatste vooraf niet werd verwacht, is de logica ervan
niettemin helder, omdat procesconsolidatie hier sterk afhankelijk is van projectmanagement-
procedures. Het belang van ‘open onderlinge communicatie over binnen de organisatie ge-
bruikte methoden en technieken’ (B6) en ‘beter benutten van aanwezige kennis en vaardighe-
den’ (R7) werd het grootst ingeschat voor de organisaties met inspanningsactiviteiten, maar
op beide punten onderscheiden zij zich niet van de andere twee.

17.5.2 Budgettaire consolidatie

Alle drie typen organisaties besteden veel aandacht aan budgettaire planning en control. De
wijze waarop dit wordt uitgevoerd verschilt echter weer fundamenteel (zie figuur 17.9). Alle
organisaties kennen weliswaar periodieke en afdelingsgeoriënteerde budgetten, maar alleen
binnen de organisaties met productactiviteiten vormen zij daadwerkelijk, zij het niet altijd
even strikt, de basis voor de financiële besturing van de activiteiten. Ook investeringsbud-
getten worden soms soepel gehanteerd. Binnen organisaties met projectactiviteiten staan ac-
quisitieplanningen en projectbudgetten centraal, waarbij de focus altijd is gericht op het uit-
eindelijke financiële resultaat per project. Bij de organisaties met inspanningsactiviteiten
krijgen de planning en registratie van urenbudgetten per individuele medewerker de meeste
aandacht.

Cases
Productactiviteiten

Cases
Projectactiviteiten

Cases
Inspanningsactiviteiten

budgettaire planning en control
op periodieke omzet

en (afdelingskosten)kosten

planning en control soms
zeer strikt (6 cases)

planning en control soms
minder strikt (4 cases)

(diverse oorzaken)

budgettaire planning en control
op acquisitie en
projectresultaat

planning en control per project
altijd zeer strikt

planning en control op
periodieke budgetten

minder belangrijk

budgettaire planning en control op
tijdsbesteding individuele

medewerkers

planning en control altijd
tamelijk strikt

planning en control op
periodieke budgetten

minder belangrijk

figuur 17.9: analyse case-studies: budgettaire consolidatie.
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Het beeld van de case-studies wordt deels wel en deels niet door de resultaten van de gesloten
vragen bevestigd. Zo spelen ‘investeringsbudgetten’ (B1) verrassenderwijs voor organisaties
met projectactiviteiten een ongeveer even grote rol als voor de organisaties met productacti-
viteiten. Het belang dat eerstgenoemde organisaties hechten aan ‘kwartaal- en maandbud-
getten voor omzet en kosten’ (B5) is zelfs hoger. Dit is een verzwakking van de uitkomsten
van het case-studie onderzoek en kan niet worden verklaard. Daartegenover staat dat, zoals
gezegd, het belang van ‘projectplanningen en projectbudgetten’ (B7) voor organisaties met
projectactiviteiten wel significant het hoogst is. Op alle drie items scoren de organisaties met
inspanningsactiviteiten (deels significant) het laagst. Zij hechten verreweg het grootste belang
aan ‘uren en weekrapportages ten aanzien van tijdsbesteding (en eventueel declarabele
uren)’ (B8). De score op dit item is bijna honderd procent. De organisaties met productacti-
viteiten scoren hier significant lager. De rankingelementen ‘strikte kostenbeheersing’ (R4) en
‘gedetailleerde planning van het onderhanden werk’ (R8) zijn bij alle drie typen organisaties
laag geëindigd, het eerste overal op de zesde plaats en het tweede op de plaatsen zeven en
acht. Voor het lange termijn succes wordt aan budgettaire consolidatie dus over de gehele
linie minder waarde gehecht dan aan andere elementen.

17.5.3 Strategische consolidatie

Strategische consolidatie is het sterkst ontwikkeld bij de organisaties met productactiviteiten
(zie figuur 17.10). Strategische initiatieven worden nauwgezet door het management gese-
lecteerd, gevolgd en afgezet tegen langere termijn visies. Organisaties met projectactiviteiten
zijn veel flexibeler en ontwikkelen relatief gemakkelijk nieuwe activiteiten en marktgebie-
den. Strategische initiatieven neemt het management hier veelal zelf. De organisaties met
inspanningsactiviteiten zijn het meest flexibel en neigen van nature naar een divergente
koersontwikkeling. Om redenen van herkenbaarheid en efficiency stimuleert het management
periodiek de strategische consolidatie (convergentie).

Cases
Productactiviteiten

Cases
Projectactiviteiten

Cases
Inspanningsactiviteiten

strategische consolidatie
sterk ontwikkeld

management ‘controleert’
koerswijzigingen; beperkte

mogelijkheden voor initiatieven
buiten de bestaande koers

organisatie accepteert moeilijk
koersverleggende veranderingen;

projectmatige implementaties

strategische consolidatie en visies
niet sterk ontwikkeld

management initieert
koerswijzigingen en

‘trekt de organisatie mee’

organisatie accepteert gemakkelijk
koersverleggende veranderingen;

grote flexibiliteit

strategische consolidatie wisselend
sterk en zwak

organisatie initieert continu
koerswijzigingen; management

stimuleert periodiek consolidatie
en ‘uitbouwen’

organisatie continu in verandering;
 consolidatie wordt soms

moeilijk geaccepteerd

figuur 17.10: analyse case-studies: strategische consolidatie.

Het voorgaande wordt ondersteund door één gesloten vraag. De rol van ‘richtinggevende
doelstellingen op elk niveau van de organisatie’ (B4) is bij organisaties met productactivitei-
ten het grootst. Zij hechten de meeste waarde aan het volgen van een vooraf uitgezette koers.
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17.5.4 Consolidatie integraal

Consolidatie is over de gehele linie het sterkst ontwikkeld bij de organisaties met productac-
tiviteiten en het minst bij de organisaties met inspanningsactiviteiten (zie figuur 17.11). Bij
de organisaties met projectactiviteiten zijn proces- en budgettaire consolidatie sterk aanwe-
zig, maar strategische consolidatie veel minder.

Consolidatie
Cases

Productactiviteiten
Cases

Projectactiviteiten
Cases

Inspanningsactiviteiten

Proces ++ ++ --

Budgettair ++ ++ +

Strategisch ++ - +/-

figuur 17.11: consolidatie integraal.

17.6 PROCESSEN VAN KOERSVORMING: DE KOERSELEMENTEN

In elke case-studie heeft steeds één aspect van de huidige koers bijzondere aandacht gekre-
gen, het zogenaamde koerselement. De totstandkoming hiervan geeft een beeld van de pro-
cessen van koersvorming van de drie typen organisaties.

17.6.1 De koerselementen en hun commitments

De dertig geanalyseerde koerselementen zijn in figuur 17.12 in vijf categorieën onderge-
bracht. Alle koerselementen zijn representatief voor de koersvormende ontwikkelingen bin-
nen hun organisatie.

Karakter koerselement
Cases

Productactiviteiten
Cases

Projectactiviteiten
Cases

Inspanningsactiviteiten

Nieuw(e) product, dienst of
activiteit

6 cases 6 cases 3 cases

Heroriëntatie bestaande
activiteiten

n.v.t. 2 cases 4 case

Nieuwe techniek/benadering
bestaande activiteiten

2 cases 1 case 2 cases

Nieuwe markt 1 case 1 case 1 case

Nieuw tariferingssysteem 1 case n.v.t. n.v.t.

figuur 17.12: analyse koerselementen: karakter van de koerselementen.

De commitments aan de koerselementen zijn volgens verwachting het hoogst bij de organisa-
ties met productactiviteiten, en het laagst bij de organisaties met inspanningsactiviteiten (zie
figuur 17.13). De commitments aan de koerselementen zijn gemiddeld lager dan de algemene
commitments van de organisaties, niet aan elk aspect van de koers is men even gebonden.
Enkele organisaties met inspanningsactiviteiten vormen hierop een uitzondering, omdat zij in
hun activiteiten weliswaar flexibel zijn, maar hun heroriëntaties niet zonder meer kunnen
terugdraaien.
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Omvang commitments
Cases

Productactiviteiten
Cases

Projectactiviteiten
Cases

Inspanningsactiviteiten

Hoog 4 cases 1 case

Gemiddeld 4 cases 4 cases 3 cases

Laag 2 cases 5 cases 7 cases

figuur 17.13: analyse koerselementen: commitments.

17.6.2 Totstandkoming koerselementen

Koersveranderingen worden door de organisaties met productactiviteiten veruit het meest
gestructureerd aangepakt (zie figuur 17.14). Ze zijn praktisch altijd het gevolg van interne
initiatieven, die in een strak geleid, intern project, buiten de dagelijkse operationele processen
om tot ontwikkeling worden gebracht. Het management geeft, vrijwel altijd op basis van ac-
tieplannen, op diverse momenten haar fiat voor de voortgang en volgt deze bovendien op de
voet. Na alle voorbereiding wordt een koerswijzing uiteindelijk in de operationele processen
geïmplementeerd. Dit brengt soms aanzienlijke procesveranderingen met zich mee, maar
zelden veranderingen in de structuur van de organisatie.

Bij de organisaties met projectactiviteiten start een aanzienlijk deel van de koersveranderin-
gen met een initiatief van een opdrachtgevende partij in de markt. Organisaties pakken dit
initiatief op en zetten het om in een aanbieding van een nieuw type project. Wanneer dit pro-
ject succesvol verloopt en zich meer mogelijkheden in dezelfde richting voordoen, stelt men
zich erop in de nieuwe activiteit verder uit te bouwen. Voor een ander deel van de koersver-
anderingen ligt het initiatief binnen de organisatie zelf, maar ook hierbij bestaat altijd een
directe relatie met een aanwijsbare kans in de markt. Het management is altijd nauw bij
koersbeïnvloedende initiatieven en besluiten betrokken. Besluiten worden, afgezien van de
normale projectvoorbereiding, zonder veel planvorming relatief snel genomen. De uitvoering
verloopt zelden als een gestructureerd proces, maar veeleer als een geleidelijke, organische
ontwikkeling. Koersveranderingen gaan vrijwel altijd samen met veranderingen in de organi-
satiestructuur, waarmee de condities voor nieuwe ontwikkelingen worden geschapen.

De organisaties met inspanningsactiviteiten laten in hun koersontwikkeling een typerend pa-
troon zien van afwisselend divergerende en convergerende fasen. Divergerende koersveran-
deringen komen zonder veel bemoeienis van bovenaf tot stand, hoewel het management ook
hier soms achteraf de condities creëert voor de uitbouw van succesvolle initiatieven. Conver-
gerende koerswijzigingen vormen zonder uitzondering een reactie op de ongewenste nevenef-
fecten van de divergentie. Zij starten altijd met een initiatief van het management, al kunnen
vanuit de organisatie wel al signalen zijn afgegeven. Het initiatief leidt veelal tot een herdefi-
niëring van werkwijzen, methoden en soms marktgebieden. Besluitvorming is het sluitstuk
van een brede discussie binnen de organisatie, die lang niet altijd de gewenste consensus op-
levert. De invoering van convergerende veranderingen gaat meestal gepaard met een reorga-
nisatie. Deze wordt snel geïmplementeerd, maar vormt in feite slechts de eerste stap van een
veel langer proces, waarin de gewenste koersverandering haar werkelijke gestalte krijgt.
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Cases
Productactiviteiten

Cases
Projectactiviteiten

Cases
Inspanningsactiviteiten

Initiatieven

initiatieven binnen de organisatie
(9 cases),

één initiatief buiten de organisatie
(interbancair overleg)

3x initiatief directie
(later overgedragen)

6x initiatief medewerkers

initiatieven uit de markt
(5 cases),

initiatieven binnen de organisatie
(5 cases)

3x initiatief directie
(later overgedragen)

2x initiatief medewerkers

initiatieven binnen de organisatie
(10 cases)

van divergerende initiatieven:
2x initiatief directie

3x initiatief medewerkers
alle convergerende initiatieven

door directie (5x)

Actieplannen in initiatieffase

bijna altijd actieplannen
(9 cases)

6x uitgewerkt plan
3x globaal voorstel

1x geen plan

bij initiatieven uit de markt alleen
een projectplan

bij initiatieven uit de organisatie
3x een globaal voorstel

2x geen plan

bij divergerende initiatieven
1x uitgewerkt plan

4x geen plan

bij convergerende initiatieven
5x plan (discussiestuk)

Fiattering

Gefaseerde fiattering:
1e fiat: verkenning, haalbaarheid

2e fiat: ontwikkelingsproject
3e fiat: implementatie

continue betrokkenheid
lokaal management

in laatste fase betrokkenheid
concernmanagement

veelal eenmalig fiat voor nieuw
project of nieuwe activiteit

(in twee cases langdurig traject van
deelbesluiten in projectverwerving)

fiat in eerste plaats door
lokaal management

bij grotere projecten of risico’s fiat
van concernmanagement

bij divergerende initiatieven géén
expliciet fiat

bij convergerende initiatieven
fiat lokaal management

(en eventueel concernmanagement)

brede discussie leidde in twee cases
tot consensus,

in drie cases top down opgelegd

Realisatie

realisatie als projectmatig proces;
gefaseerde ontwikkeling buiten de
primaire processen en vervolgens

implementatie (9 cases)

realisatie als geleidelijk proces
(1 case)

realisatie start als (commercieel)
project, later veelal gevolgd door

organisatieaanpassingen
(5 cases)

realisatie start met organisatie-
aanpassing en is vervolgens een

groeiproces
(4 cases)

realisatie als interne ontwikkeling,
later commercieel gemaakt

(1 case)

realisatie divergerende elementen:
geleidelijk ontwikkelingsproces met

later organisatieaanpassingen
(5 cases)

realisatie convergerende elementen:
radicale reorganisaties met hoog

personeelsverloop (3 cases)
organisatieverandering (1 case)
trainingsprogramma (1 case)

figuur 17.14: analyse koerselementen: proces van totstandkoming.

De geconstateerde verschillen in de processen van koersvorming laten geen samenhang zien
met verschillen in commitments. Deze samenhang ontbreekt zowel binnen één activiteittype,
als over de drie activiteittypen heen. Zo komen koersveranderingen bij de organisaties met
productactiviteiten, ondanks verschillen in commitments, praktisch altijd planmatig tot stand,
terwijl dit bij de organisatie met projectactiviteiten vrijwel altijd op organische wijze gebeurt.
Alleen de organisaties met inspanningsactiviteiten laten een relatie zien tussen de meer com-
mitmentvolle, convergerende koersveranderingen en hun procesverloop, maar dit verloop is
specifiek voor dit type organisaties.



het case-studie onderzoek: analyse

203

17.6.3 Doorlooptijd

Over de doorlooptijd van de koersveranderingen is niet altijd een reële uitspraak te doen. Bij
de organisaties met productactiviteiten verstreek tussen initiatief en realisatie gemiddeld één
tot twee jaar, terwijl alle convergerende ingrepen van de organisaties met inspanningsactivi-
teiten in eerste instantie binnen een jaar hun beslag kregen, meestal nog aanzienlijk sneller.
De daadwerkelijke koerswijziging komt echter pas daarna in een geleidelijk groeiproces tot
stand. Hetzelfde geldt voor de divergerende koersveranderingen en de koersontwikkelingen
van de organisaties met projectactiviteiten. Hiervoor is geen doorlooptijd vast te stellen.

17.7 PROCESSEN VAN KOERSVORMING: DE ARENA’S

Koersvorming gaat overal gepaard met confrontaties tussen de basiskrachten visie, onderne-
merschap en consolidatie. De processen waarin zij elkaar treffen, de arena’s, zijn voor de drie
activiteittypen echter niet overal gelijk (zie figuur 17.15). Bij de organisaties met inspan-
ningsactiviteiten gebeurt dit als enige voornamelijk in de operationele processen. Binnen de
beide andere typen organisaties vinden confrontaties vooral plaats in de processen van be-
sluitvorming. Bij de organisaties met productactiviteiten zijn deze processen het meest poli-
tiek beladen en nemen, mede als gevolg van de fasering, het meeste tijd in beslag. Bij de or-
ganisaties met projectactiviteiten verlopen zij sneller en is belangenbehartiging alleen zicht-
baar wanneer besluiten meer dan één werkmaatschappij betreffen. Daarnaast vertegenwoor-
digen bij de organisaties met productactiviteiten de processen van actieplanvorming een are-
na.

Arena’s
Cases

Productactiviteiten
Cases

Projectactiviteiten
Cases

Inspanningsactiviteiten

Strategische planvorming +/- -- +/-

Actieplanvorming ++ -- +/-

Besluitvorming ++ ++ --

Operationele processen -- -- ++

figuur 17.15: belang van arena’s voor de koersvorming.

De resultaten van de gesloten vragen bevestigen het beeld van de processen van besluitvor-
ming ten dele. Zo is de uitspraak ‘belangrijke besluiten worden over het algemeen snel ge-
nomen’ (H10) inderdaad significant het meest herkenbaar voor organisaties met projectacti-
viteiten. Die met productactiviteiten zijn op dit punt trager, en logischerwijs is de uitspraak
‘belangrijke besluiten worden in de praktijk nog wel eens uitgesteld of korte tijd later feitelijk
weer teruggedraaid’ (H6) hier duidelijk het minst herkenbaar. Het politieke gehalte zou
moeten blijken uit de scores op de uitspraken ‘bij belangrijke besluiten speelt informeel
overleg op de achtergrond een belangrijke rol’ (H2) en ‘bij belangrijke besluiten stelt iedere
betrokkene altijd het belang van de organisatie voorop’ (H7). De herkenbaarheid van de eer-
ste is, bijna zonder uitzondering, overal groot, terwijl de tweede onverwacht hoog scoort bij
de organisaties met productactiviteiten.
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17.8 HUMAN RESOURCES

Hoewel het human resources beleid tijdens het case-studie onderzoek niet systematisch bij
alle organisaties in kaart werd gebracht, lijkt de aandacht ervoor bij de organisaties met in-
spanningsactiviteiten het grootst. Dit beeld wordt door de resultaten van de gesloten vragen
bevestigd. Deze organisaties hechten duidelijk het meeste belang aan ‘een uiterst selectief
aannamebeleid voor nieuwe medewerkers’ (B3). De uitspraak dat ‘aan opleidingen in de or-
ganisatie relatief veel geld wordt uitgegeven’ (H11), is voor deze organisaties ook zeer her-
kenbaar, maar niet meer dan voor de organisaties met productactiviteiten. Op beide vragen
was de score van de organisaties met projectactiviteiten het laagst. Dat alle drie typen organi-
saties echter veel waarde hechten aan hun menselijke kapitaal wordt onderstreept door het
feit dat het rankingelement ‘optimale kwaliteit mensen in huis hebben’ (R6) overal op num-
mer één staat.

17.9 TOETSING VAN DE BASISHYPOTHESEN

De integrale analyse wordt nu afgerond met de toetsing van de tien basishypothesen van het
VOC-onderzoek. Deze hypothesen vormen in feite de samenvoeging van de werkhypothesen,
zoals deze bij de analyses van de drie activiteittypen reeds tegen het licht werden gehouden.
Een toelichting wordt hier alleen gegeven als daar op basis van de integrale analyse aanlei-
ding toe is.

VOC-basishypothese 1:
In organisaties met productactiviteiten heeft de consolidatie het natuurlijke primaat in de
koersvorming, in organisaties met project- en inspanningsactiviteiten heeft het onderne-
merschap dit primaat.

Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 1 (productactiviteiten):
Natuurlijk primaat consolidatie.

BEVESTIGD

Werkhypothese 11 (projectactiviteiten):
Natuurlijk primaat ondernemerschap.

BEVESTIGD

Werkhypothese 21 (inspanningsactiviteiten):
Natuurlijk primaat ondernemerschap.

BEVESTIGD

Alle analyses ondersteunen het geschetste beeld.

Basishypothese 1 wordt integraal BEVESTIGD.

VOC-basishypothese 2:
Visies hebben in organisaties met productactiviteiten het karakter van elkaar afwisselde
paradigma’s omtrent de externe aandachtsgebieden, terwijl in organisaties met project-
activiteiten visies zijn gericht op de interne aandachtsgebieden. In organisaties met in-
spanningsactiviteiten staat de identiteit (missie) en de cultuur in de visies centraal.
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Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 2 (productactiviteiten):
Visie als afwisselende paradigma’s omtrent externe aandachtsgebieden.

NIET BEVESTIGD

Werkhypothese 12 (projectactiviteiten):
Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie.

BEVESTIGD

Werkhypothese 22 (inspanningsactiviteiten):
Visie gericht op identiteit (missie) en cultuur van de organisatie.

BEVESTIGD

Op basis van alle analyses komt een duidelijk beeld naar voren. De organisaties met product-
activiteiten hebben visies op externe aandachtsgebieden, maar paradigma’s waren niet aan-
toonbaar. Bij de organisaties met projectactiviteiten zijn visies intern gericht, maar matig
ontwikkeld. De organisaties met inspanningsactiviteiten voldoen geheel aan de hypothese.

Basishypothese 2 wordt GROTENDEELS BEVESTIGD.

VOC-basishypothese 3:
In organisaties met productactiviteiten is de hoofdfunctie van de visie het stimuleren van
en richting geven aan het ondernemerschap, in organisaties met project- en inspan-
ningsactiviteiten is de hoofdfunctie het versterken van de consolidatie.

Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 3 (productactiviteiten):
Visie stimuleert en geeft richting aan ondernemerschap (koers uitzetten).

BEVESTIGD

Werkhypothese 13 (projectactiviteiten):
Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers).

NIET BEVESTIGD

Werkhypothese 23 (inspanningsactiviteiten):
Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers).

BEVESTIGD

Alle analyses ondersteunen het beeld voor de organisaties met productactiviteiten en inspan-
ningsactiviteiten. De consoliderende invloed van visies bij de organisaties met projectactivi-
teiten kan echter niet worden aangetoond.

Basishypothese 3 wordt GROTENDEELS BEVESTIGD.

VOC-basishypothese 4:
In organisaties met project- en inspanningsactiviteiten is het ondernemerschap extern
georiënteerd en autonoom, in organisaties met productactiviteiten intern georiënteerd en
sterk door visies gestuurd.

Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 4 (productactiviteiten):
Ondernemerschap intern en gestuurd.

BEVESTIGD

Werkhypothese 14 (projectactiviteiten):
Ondernemerschap extern en autonoom.

BEVESTIGD

Werkhypothese 24 (inspanningsactiviteiten):
Ondernemerschap extern en autonoom.

BEVESTIGD

Alle analyses ondersteunen het geschetste beeld.

Basishypothese 4 wordt integraal BEVESTIGD.
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VOC-basishypothese 5:
Ondernemerschap is in organisaties met productactiviteiten moeilijk individueel aan-
wijsbaar. Initiatieven worden in de commercie of R&D genomen, maar de realisatie is
het resultaat van teamwork. In organisaties met projectactiviteiten is ondernemerschap
aanwijsbaar bij hooggeplaatste lijnmanagers en in organisaties met inspanningsactivi-
teiten bevindt het zich op alle niveaus van de organisatie.

Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 5 (productactiviteiten):
Ondernemerschap als teamwork (A).
Initiatieven in commercie of R&D (B).

BEVESTIGD

Werkhypothese 15 (projectactiviteiten):
Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement.

BEVESTIGD

Werkhypothese 25 (inspanningsactiviteiten):
Ondernemerschap gespreid over de organisatie (A).
Initiatieven beperkt van commitment (B).

BEVESTIGD

Alle analyses ondersteunen het geschetste beeld.

Basishypothese 5 wordt integraal BEVESTIGD.

VOC-basishypothese 6:
De aandacht voor procesconsolidatie is van nature groot binnen organisaties met pro-
duct- en projectactiviteiten. In de eerste heeft zij de vorm van routinevorming en stan-
daardisaties, in de tweede van standaardisatie van de projectaanpak en control op de
projectuitvoering. In organisaties met inspanningsactiviteiten is procesconsolidatie
moeilijk vorm te geven. Budgettaire consolidatie is bij organisaties met productactivi-
teiten gebaseerd op omzet en afdelingskosten, bij organisaties met projectactiviteiten op
projectcalculaties en bij organisaties met inspanningsactiviteiten op de werkbezetting.

Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 6 (productactiviteiten):
Veel aandacht voor procesconsolidatie (standaardisaties) (A).
Budgettaire consolidatie op basis van omzet en kosten (B).

BEVESTIGD

Werkhypothese 16 (projectactiviteiten):
Consolidatie d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A).
Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B).

BEVESTIGD

Werkhypothese 26 (inspanningsactiviteiten):
Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A).
Budgettaire consolidatie op basis van werkbezetting (B).

BEVESTIGD

Het beeld van de budgettaire consolidatie wordt niet in alle opzichten door de resultaten van
de gesloten vragen ondersteund.

Niettemin wordt basishypothese 6 integraal BEVESTIGD.
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VOC-basishypothese 7:
In organisaties met productactiviteiten is strategische planvorming gericht op visievor-
ming, in organisaties met projectactiviteiten op de beheersbaarheid van het huidige en
toekomstige onderhanden werk. In organisaties met inspanningsactiviteiten speelt stra-
tegische planvorming geen rol van betekenis voor de koersvorming.

Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 7 (productactiviteiten):
Strategische planvorming gericht op visievorming.

NIET BEVESTIGD

Werkhypothese 17 (projectactiviteiten):
Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod.

NIET BEVESTIGD

Werkhypothese 27 (inspanningsactiviteiten):
Strategische planvorming geen rol van betekenis.

BEVESTIGD

Strategische planvorming is het meest van invloed op de koersvorming bij de organisaties
met productactiviteiten, maar visievorming kan niet worden aangetoond. In de planvorming
van de organisaties met projectactiviteiten heeft de beheersbaarheid van de projectacquisitie
geen prioriteit. Alleen voor de organisaties met inspanningsactiviteiten komt het beeld over-
een met de hypothese.

Basishypothese 7 wordt NIET BEVESTIGD.

VOC-basishypothese 8:
De meest koersbeïnvloedende besluiten hebben in organisaties met productactiviteiten de
vorm van investeringsbeslissingen (altijd op basis van een meerjarig actieplan), in orga-
nisaties met projectactiviteiten van projectaanbiedingen (altijd op basis van een project-
plan), en in organisaties met inspanningsactiviteiten van personele benoemingen (indi-
recte invloed).

Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 8 (productactiviteiten):
Koersbeïnvloedende besluiten gericht op investeringen (A).
Besluiten altijd op basis van een meerjarig actieplan (B).

BEVESTIGD

Werkhypothese 18 (projectactiviteiten):
Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A).
Besluiten op basis van een (voorlopig) projectplan (B).

BEVESTIGD

Werkhypothese 28 (inspanningsactiviteiten):
Koersbeïnvloedende besluiten vooral als personele benoemingen.

BEVESTIGD

Alle analyses ondersteunen het beeld voor de organisaties met productactiviteiten en inspan-
ningsactiviteiten. Bij de organisaties met projectactiviteiten beïnvloeden soms ook andere,
voorwaardenscheppende besluiten de koersvorming.

Basishypothese 8 wordt integraal BEVESTIGD.
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  VOC-basishypothese 9:
Koersvormende besluitvorming is in organisaties met productactiviteiten een intern ge-
richt, politiek beladen en langdurig proces, in organisaties met projectactiviteiten extern
gericht, open en snel. In organisaties met inspanningsactiviteiten is beperkt sprake van
direct koersbeïnvloedende besluitvorming. Voor zover deze plaatsvindt is zij sterk gede-
centraliseerd.

Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 9 (productactiviteiten):
Besluitvorming intern gericht en politiek beladen (A).
Besluitvorming langdurig proces (B).

 BEVESTIGD

Werkhypothese 19 (projectactiviteiten):
Besluitvorming extern gericht en open proces (A).
Besluitvorming relatief snel (B).

BEVESTIGD

Werkhypothese 29 (inspanningsactiviteiten):
Beperkte directe koersbeïnvloedende besluitvorming.

BEVESTIGD

De politieke beladenheid van de besluitvorming binnen organisaties met productactiviteiten
wordt door de resultaten van de gesloten vragen niet volledig bevestigd. Binnen organisaties
met projectactiviteiten kan politiek ontstaan bij besluiten die meerdere werkmaatschappijen
aangaan.

Niettemin wordt basishypothese 9 integraal BEVESTIGD.

VOC-basishypothese 10:
De operationele processen hebben in organisaties met product- en projectactiviteiten
geen directe invloed op de koersvorming. In organisaties met inspanningsactiviteiten
wordt de koers vooral in de operationele processen bepaald.

Werkhypothesen Toetsing

Werkhypothese 10 (productactiviteiten):
Operationele processen geen directe invloed op koersvorming.

BEVESTIGD

Werkhypothese 20 (projectactiviteiten):
Operationele processen geen directe invloed op koersvorming.

BEVESTIGD

Werkhypothese 30 (inspanningsactiviteiten):
Operationele processen bepalend voor koersvorming.

BEVESTIGD

Alle analyses ondersteunen het geschetste beeld.

Basishypothese 10 wordt integraal BEVESTIGD.

17.10 SAMENVATTING

In het onderzoek zijn in totaal dertig case studies uitgevoerd. In dit hoofdstuk werden de re-
sultaten van de tien case-studies bij respectievelijk organisaties met productactiviteiten, pro-
jectactiviteiten en inspanningsactiviteiten tegen elkaar afgezet in een integrale analyse. Ter
afsluiting hiervan zijn de tien basishypothesen van het VOC-onderzoek getoetst. Zeven hier-
van zijn integraal bevestigd, twee grotendeels en één is niet bevestigd.


