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VRAGENLIJSTENN CASE-STUDIES 





vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

OUTLINEE INTERVIEW KOERSVORMING 

1.. Inleiding op het onderzoek en het VOC-model 
Kortee uiteenzetting van de achtergronden en doelstellingen van het VOC-onderzoek 
Kortee uiteenzetting van het VOC-model van koersvorming 
Terugkoppelingen,, anonimiteit en verdere informatie 
Opzett van het interview: 
**  totale duur ongeveer 1 uur 
**  inleiding en identificatie koerselement (  10 minuten) 
**  onderzoeksvragen m.b.t. koerselement (  30 minuten) 
**  algemene onderzoeksvragen (  10 minuten) 
**  gesloten vragen ( + 5 minuten) 
**  afsluiting (  5 minuten) 
Introductiee van het begrip koerselement 
Keuzee van het koerselement. 

2.. Bespreking van het koerselement 
Zoektochtt naar de processen van koersvorming. Om deze processen inzichtelijk te maken, 
wordtt één concreet voorbeeld (koerselement) onderzocht. 
'Terugfilmen'' van de ontstaansgeschiedenis van dit koerselement. 
Toetsingg op representativiteit voor koersvorming in het algemeen. 

3.. Bespreking algemene vragen 
Algemenee vragen over commitments, heroriëntaties, strategische planning, missie- en 
visieformuleringen,, planning, budgettering en control. 

4.. Gesloten vragen 
Voorleggenn van gesloten vragen aan respondent. Scores noteren. 

5.. Afsluiting 
Dankk voor de tijd en informatie 
Terugkoppelingg toezeggen 
Verzoekk om tweede interview en aanvullend schriftelijk materiaal. 
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vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

ONDERZOEKSVRAGENN VOOR HET KOERSELEMENT 

II  Initiatief 

Waarr lag het initiatief voor deze nieuwe activiteit? Bijvoorbeeld op welke afdeling? 
Kuntt u aangeven bij wie specifiek? 
Watt was de oorsprong van het idee? 
Inn hoeverre was het initiatief afwijkend van de huidige 'gewone' activiteiten? 
Inn hoeverre paste het initiatief in een 'nieuwe', reeds uitgedachte strategie (eventueel na een 
heroriëntatiee op deze strategie)? Of stond het initiatief feitelijk los van enig 
gemeenschappelijkee beleid? 
Iss een dergelijk initiatief 'normaal' voor de organisatie, c.q. representatief voor andere 
initiatieven?? Komen de meeste initiatieven van deze zelfde afdeling? 
Inn welk stadium werd er (management-)steun gezocht voor het idee? 
Werdd het initiatief snel opgepikt (d.w.z. snel geaccepteerd)? 
Inn hoeverre zijn er richtlijnen t.a.v. hoe te handelen t.a.v. nieuwe initiatieven? 

III  Ontwerp (uitwerking van het initiatiefin een voorstel) 

Wass er een uitgewerkt plan vereist, voordat besluiten konden worden genomen? 
Wienss beslissing was het om het idee uit te werken tot een concreet plan? 
Wienss initiatief was het om het (eventuele) plan te maken? 
Wiee waren precies betrokken bij de uitwerking van het plan? Was er sprake van een 
'individuelee actie' of van 'teamwork'? 
Kuntt u aangeven hoeveel pagina's het plan bevatte? 
Kuntt u aangeven uit welke onderdelen het plan bestond? 
Omvattee het plan ook een budget/investeringsvoorstel? 
Iss een dergelijk plan 'normaal' bij nieuwe initiatieven die in de organisatie genomen worden? 
Iss het idee in deze fase in de markt getest? Was er überhaupt enige testing? 

IIII Fiattering (acceptatie van het initiatief/voorstel binnen de organisatie) 

Hoee vond de fiattering plaats en wie 'trok' de fiattering? 
Wiee waren allemaal bij de fiattering/besluitvorming betrokken? Op welke wijze? 
Wass er sprake van deelbesluiten of was de goedkeuring in één keer rond? 
Vondd de fiattering gemakkelijk plaats? D.w.z. zonder veel discussie? 
Hadd het fiat grote consequenties voor de bestaande organisatie? Welke? 
Hadd het fiat financiële consequenties, bijvoorbeeld in termen van investeringen? 
Wass er daarbij sprake van sterk uiteenlopende belangen c.q. invloeden? 
Opp welke wijze is aandacht besteed aan het draagvlak binnen de organisatie (t.a.v. 
veranderingen)? ? 
Wass er sprake van duidelijke weerstanden tegen het initiatief of voorstel? Van wie? 
Wass er sprake van informele krachten buiten officiële besluitvorming om? Op welke wijze? 
Watt was de tijdspanne tussen het initiatief en de fiattering van het plan? 
Inn hoeverre was dit fiatteringsproces een 'normaal' of 'afwijkend' proces voor de organisatie? 
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vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

IVV Voorbereiding (voorbereidende activiteiten voor de uitvoering) 

Wiee kreeg de verantwoordelijkheid voor de realisatie? Was er sprake van een duidelijke 
projectleiderr of 'trekker'? Wie was dit' 
Werdd het fiat gevolgd door oprichting van een apart team of meteen opgenomen in de 
staandee organisatie? 
Vergdee de uitvoering van het voorstel veel voorbereiding? Welke? 
Iss het voorstel nog terugverwezen voor verdere uitwerking en hernieuwde fiattering? 
Wass er in deze fase (nog) sprake van weerstanden? 

VV Uitvoering (implementatie en opname in de reguliere activiteiten) 

Opp welke wijze werd het koerselement geïntroduceerd binnen de organisatie? 
Opp welke wijze werd het geïntroduceerd bij de klanten? 
Wass er in deze fase sprake van een expliciete overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden?? Zo ja, van wie naar wie? 
Wanneerr en hoe vond de opname plaats in de reguliere systemen en processen? 
Wanneerr en hoe vond de integratie plaats in plannings- en controlmechanismen? 
Watt bleken in de praktijk de belangrijkste gevolgen voor de organisatie? 
Watt is er gedaan om de activiteit tot een succes te maken? 
Zijnn er naderhand nog verbeteringen doorgevoerd? 

VII  Commitment 

Hoee lang verwacht u dat, vanaf het moment van introductie, nodig zal zijn om alle 
inspanningenn en investeringen rond het koerselement 'terug te verdienen'? 
Mochtt het koerselement nu of later blijken niet meer succesvol te zijn, wat zijn daarvan dan 
dee consequenties? 
Inn hoeverre zou de organisatie momenteel in staat zijn het koerselement weer 'terug te 
draaien? ? 
Inn hoeverre zijn inspanningen en investeringen dan elders inzetbaar? 
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vragenlijstenvragenlijsten case-studies 

ONDERZOEKSVRAGENN ALGEMEEN 

Mett onderstaande vragen wordt getracht inzicht te verwerven in enkele algemene aspecten van de 
strategiee en bedrijfsvoering van uw specifieke business eenheid. Het gaat dus niet in de eerste plaats 
omm aspecten van een eventueel concernniveau. 

1.. Elke organisatie heeft in haar koersontwikkeling te maken met commitments, dat wil zeggen 
keuzess die in het verleden expliciet of impliciet zijn gemaakt en die voor langere tijd de keuze- en 
ontwikkelingsvrijheidd beïnvloeden. Te denken is hierbij aan know how die is opgebouwd, 
investeringenn die zijn gedaan in systemen en technologie, productontwikkeling etc. 

Hoee zou u de commitments van uw organisatie beschrijven en hoe belangrijk zijn ze naar uw 
mening? ? 

2.. Is in uw organisatie gedurende de afgelopen vijfjaar sprake geweest van een 'strategische 
heroriëntatie'!heroriëntatie'! Zo ja, in welke vorm heeft deze plaatsgevonden en welke consequenties heeft deze 
gehadd voor de koersbeïnvloedende keuzes die na die tijd zijn gemaakt? 

3.. In hoeverre worden planningen en budgetten gehanteerd in de besturing van uw organisatie? 
Wordenn deze strikt genomen, of zijn zij meer globaal hulpmiddel? 

4.. Welke rol spelen strategische documenten in de koersontwikkeling van uw organisatie? In 
hoeverree worden ze beschouwd als concreet uit te voeren (strategische) plannen of als een globale 
leidraadd (bijvoorbeeld missie statements of visie documenten)? In hoeverre zijn lange termijn 
doelenn geformuleerd? 

Hoeveell  aandacht wordt besteed aan de opstelling van dergelijke plannen? Op welke wijze vindt 
ditt plaats? 
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GESLOTENN VRAGEN KOERSVORMING 

A.. In hoeverre acht u de volgende uitspraken herkenbaar voor uw organisatie? 

A.. Volledig herkenbaar 
B.. Behoorlijk herkenbaar 
C.. Enigszins herkenbaar 
D.. Volledig onherkenbaar. 

Volledigg Volledig 
herkenbaarr onherkenbaar 

Nieuwee activiteiten worden binnen onze organisatie nooit opgestart A B C D 
zonderr dat daar, aan de hand van een uitgewerkt plan, een 
managementbesluitt over is genomen. 

Bijj  belangrijke besluiten speelt informeel overleg op de achtergrond A B C D 
eenn grote rol. 

Strategischee discussies zijn binnen de organisatie vooral van belang A B C D 

omm de neuzen te richten. 

Meerjarenplanningg is in feite een zinloze activiteit. A B C D 

Nieuwee activiteiten worden over het algemeen planmatig (of A B C D 
projectmatig)) ingevoerd. 
Belangrijkee besluiten worden in de praktijk nog wel eens uitgesteld of A B C D 
kortee tijd later feitelijk weer teruggedraaid. 

Bijj  belangrijke besluiten stelt iedere betrokkene altijd het belang van A B C D 
dee organisatie voorop. 

Nieuwee activiteiten ontstaan vaak als vanzelf. Ze zijn niet gepland en A B C D 
err wordt geen formeel besluit over genomen. 

Visiess ontstaan in onze organisatie meestal pas achteraf. 

Belangrijkee besluiten worden over het algemeen snel genomen. 

Aann opleidingen wordt in de organisatie relatief veel geld uitgegeven. 

B B 

B B 

B B 

C C 

C C 

C C 

D D 

D D 

D D 
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VERVOLGG GESLOTEN VRAGEN KOERSVORMING 

B.. In hoeverre spelen de volgende zaken een belangrijke rol in uw organisatie? 

A.. Een zeer belangrijke rol 
B.. Een belangrijke rol 
C.. Een rol op de achtergrond 
D.. Een volstrekt onbelangrijke rol. 

Investeringsbudgetten. . 

Vastee werkwijzen, neergelegd in procedures. 

Eenn uiterst selectief aanname-beleid voor nieuw personeel. 

Richtinggevendee doelstellingen op elk niveau van de organisatie. 

Kwartaal-- en maandbudgetten voor omzet en kosten. 

Openn onderlinge communicatie over binnen de organisatie gebruikte 
methodenn en technieken. 

Projectplanningenn en -budgetten. 

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

Zeer r 
belangrijk k 

A A 

A A 

A A 

A A 

A A 

A A 

A A 

A A 

B B 

B B 

B B 

B B 

B B 

B B 

B B 

B B 

Volstrekt t 
onbelangrijk k 

C C 

c c 

c c 

c c 

c c 

c c 

c c 

c c 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 
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VERVOLGG GESLOTEN VRAGEN KOERSVORMING 

C.. Hoe belangrijk acht u de volgende zaken voor het lange termijn succes van uw organisatie? 

Geeftt u s.v.p. de volgorde van belangrijkheid aan. 
(rankingg van 1 t/m 8) 

Ranking g 

Gedetailleerdee meerjarige activiteitenplanning 

Specifiekee doelen/ambities voor de langere termijn 

Ondernemendee medewerkers 

Striktee kostenbeheersing 

Dee juiste contacten in de markt 

Optimalee kwaliteit mensen in huis hebben 

Beterr benutten van aanwezige kennis en ervaring 

Gedetailleerdee planning van het onderhanden werk _ _ 
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