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CASEE PJ1: Bouwonderneming 1 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ1 speelt zich af bij een middelgrote Nederlandse bouwonderneming. De onderneming is 
onderverdeeldd in tien werkmaatschappijen en omvat in totaal 2.100 medewerkers. Het concern heeft 
eenn achtergrond in spoorweggerelateerde activiteiten en deze maken nog steeds ongeveer 40% van de 
huidigee omzet uit. Ongeveer een kwart van de omzet wordt in het buitenland behaald. Het 
koerselementt betrof een strategische heroriëntatie van een van de werkmaatschappijen 
(gespecialiseerdd in staalbouwactiviteiten), gepaard gaande met een sanering en een keuze voor een 
specifiekee niche in de markt. Interviews zijn gehouden met de groepsdirecteur en met de directeur van 
dee besproken werkmaatschappij. Daarnaast is gebruik gemaakt van het jaarverslag van de Groep 
(1996)) en van een rapport van een extern consultancybureau met betrekking tot de werkmaatschappij. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de Groep is om een vooraanstaande bouwonderneming te zijn met kerncompetenties in 
betonbouw,, staalbouw, spoorwegbouw, kabel- en elektrificatiewerken, geprefabriceerde 
betonelementen,, utiliteits- en woningbouw, alsmede engineering en consultancy binnen de 
verschillendee vakgebieden. De onderneming richt zich daarbij op het leveren van kwalitatief 
hoogwaardigee producten en diensten voor zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie, waarbij 
veelall  sprake is van complexe situaties, zoals bouwen bij doorgaande exploitatie (jaarverslag 1996). 
Dee visie van de Groep is voorts om zich in toenemende mate te richten op "de gebouwde en 
bebouwdee omgeving van vervoersknooppunten". Gesproken wordt binnen de onderneming in dit 
verbandd over een "mobiliteitsfocus". 

Dee visie van de besproken werkmaatschappij is het zich expliciet richten op een niche in de 
staalbouwmarkt,, namelijk "de (projectmatige) instandhouding van stalen objecten bij doorgaande 
exploitatie".. Gedoeld wordt daarbij op onderhouds- en renovatieprojecten van stalen bruggen, 
viaducten,, kapconstructies, etc. De organisatie heeft veel specifieke kennis en ervaring in huis voor 
dergelijkee complexe en moeilijke projecten. Nieuwbouw van staalconstructies wordt vermeden 
vanwegee de moordende concurrentie op dit vlak en de hoge investeringen die gemoeid zijn met 
fabrieksfaciliteiten. . 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de Groep als geheel zijn hoog te noemen. Zij liggen deels in de achtergrond, 
ervaring,, competenties en contactennetwerken in de sfeer van railinfrastructuur en 
vervoersknooppunten.. Daarnaast zijn er uiteraard ook commitments aan vooral grotere onderhanden 
projecten,, aan (railgebonden) materieel en aan een betonelementenfabriek. Deze laatste 
investeringsgebondenn commitments tracht men terug te brengen. De commitments van de 
werkmaatschappijj  zijn hoog. Gekozen is voor de bovengenoemde niche en alternatieven hiervoor 
zullenn moeilijk te vinden zijn. Het kostenniveau van de organisatie is relatief hoog, en zij zal het 
blijvendd moeten hebben van complexere renovatiegebonden projecten. Wel tracht men zijn 
werkterreinn voorzichtig naar het buitenland uit te breiden. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Strategischee heroriëntaties hebben zich zowel op groepsniveau als op het niveau van de 
werkmaatschappijj  voorgedaan. Op groepsniveau betreft dit de expliciete keuze voor het genoemde 
'mobiliteitsfocus'.. De werkmaatschappij heeft enkele jaren geleden specifiek gekozen voor de 
bovenbeschrevenn niche, hetgeen grote consequenties had voor de omzet en de organisatie. Dit wordt 
verderr beschreven als koerselement. 
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StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Dee strategische meerjarenplanning heeft in de eerste plaats een functie als visie-ontwikkeling. Elk jaar 
wordtt op groepsniveau een beleidsnota opgesteld (tien jaar vooruit), die als uitgangspunt dient voor de 
plannenn van de werkmaatschappijen. Deze plannen zijn vooral op het eerste jaar gericht, maar 
bevattenn ook een "doorkijkje" naar de volgende jaren. In dit doorkijkje wordt ook aandacht besteed 
aann het huidige onderhanden werk en eventuele grote prospects. Ook voor de werkmaatschappij is 
duidelijkk sprake geweest van visie-ontwikkeling. De keuze voor de niche is hiervan het duidelijkste 
gevolg,, maar verder zijn ook enkele marktgerichte speerpunten geformuleerd, met een perspectief van 
vijfjaar. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap concentreert zich bij de directies van de werkmaatschappijen. De groepsdirectie 
steltt zich op als een "strategische holding", maar heeft wel fiatteringsbevoegdheid voor grotere 
projecten.. Het management van de werkmaatschappij Staalbouw houdt wekelijks overleg over 
projectaanvragenn en prospects. Vele aanvragen komen overigens vanzelf binnen, veelal via de vaste 
contactenn in de sfeer van de spoorwegen of via de zusterwerkmaatschappijen. In dit overleg wordt 
beslistt op welke aanvragen men serieus wil aanbieden en op welke niet. De directeur heeft hierin een 
belangrijkee stem. Het streven is gericht op een permanente basis van enkele grote projecten, 
aangevuldd met een aantal kleinere activiteiten. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in materiële activa doet de organisatie zo beperkt mogelijk. Over de laatste vijfjaar lag 
hett investeringsniveau gemiddeld op ca. 4% van de omzet. Investeringen worden bijna uitsluitend 
goedgekeurdd door de groepsdirectie wanneer zij in het directe verlengde liggen van het 
'mobiliteitsfocus'.. Anders is men "zeer terughoudend1'. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt op basis van het genoemde beleidsplan een begrotingsronde doorlopen. 
Omzetdoelstellingenn zijn hierin relatief onbelangrijk, rendementsdoelstellingen staan centraal. 
Begrotingenn worden per werkmaatschappij opgesteld, waarbij het onderhanden werk per project 
wordtt doorgerekend. De begroting wordt door de groep goedgekeurd. Per kwartaal vindt vervolgens 
eenn managementmeeting plaats waarin de realisatie wordt besproken. Control op 
werkmaatschappijj  niveau vindt vrijwel uitsluitend plaats per project in een tweewekelijkse 
managementvergadering. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen binnen Staalbouw zijn volledig projectmatig van aard. Elk aangenomen project 
iss vooraf zorgvuldig gepland en doorgerekend en wordt geleid door een projectleider (projecten groter 
dann 10 M) of door een uitvoerder (kleinere projecten). Een projectadministrateur is verantwoordelijk 
voorr de financiële rapportages en tussentijdse prognoses per project. De organisatie is bezig met het 
behalenn van een kwaliteitscertificering volgens ISO 9000. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Koersvormendee besluitvorming is vooral gebonden aan projectaanbiedingen. Deze worden zoals 
gezegdd besproken in een wekelijkse managementbijeenkomst in de werkmaatschappij. Alleen bij 
groteree projecten is goedkeuring vereist van het groepsmanagement, dat een eigen risico-analyse laat 
uitvoeren.. Er is sprake van een open overleg. Geen signalen zijn verkregen over 
belangentegenstellingenn of weerstanden tegen specifieke besluiten. Korte communicatielijnen worden 
benadruktt en de besluitvorming is snel. 

66 6 



case-studiescase-studies projectactiviteiten 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft een strategische heroriëntatie van de werkmaatschappij. Als gevolg van 
slechtee resultaten in de staalbouwsector heeft allereerst een analyse plaatsgevonden door een externe 
consultant,, en in een later stadium is de directie gewisseld. Gekozen is voor de niche van 
"(projectmatige)) instandhouding van stalen objecten bij doorgaande exploitatie". Dit had aanzienlijke 
gevolgenn voor de organisatie (sanering van kosten en personeel) en de omzet (daling met ca. 30%). 
Hett koerselement is ingrijpend van aard en kan niet in alle opzichten representatief worden geacht 
voorr alle koerswijzigingen van de organisatie. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement lijk t hoog. In feite is er op korte termijn voor de 
werkmaatschappijj  geen alternatief. Wanneer deze strategie zou mislukken, zo wordt gesteld, is de 
kanss zeer groot dat de groep zijn handen van de werkmaatschappij zal aftrekken. Uitgesloten kan 
echterr niet worden dat wanneer de werkmaatschappij op basis van haar expertise en ervaring toch 
anderee mogelijkheden weet te creëren, dit toch door de groep zal worden aanvaard. De 
werkmaatschappijj  is redelijk flexibel bezit bijvoorbeeld slechts in beperkte mate gespecialiseerde 
productiefaciliteiten.. Al met al wordt het commitment aan het koerselement hierdoor als gemiddeld 
gekwalificeerd. . 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de koerswijziging lag in eerste instantie bij de groepsdirecteur. Later werd het 
overgenomenn door de nieuw benoemde directeur van de werkmaatschappij. Op basis van analyses van 
hett externe adviesbureau en eigen onderzoek werd vastgesteld dat de beperkte omvang van de 
Staalbouworganisatiee en de specifieke kostenstructuur zodanig waren dat concurrerend aanbieden in 
grotee delen van de staalbouwmarkt (met name nieuwbouw) niet haalbaar werd geacht. Concentratie 
opp complexe onderhouds- en renovatieprojecten was, gezien de achtergrond van de werkmaatschappij 
enn de groep, en gezien het feit dat de organisatie op dit terrein reeds veel know how en ervaring had 
opgebouwd,, een logische keuze. Een en ander werd door de nieuwe directeur van de 
werkmaatschappijj  vastgelegd in een plan en aan de groepsdirectie voorgelegd. 

Fiattering Fiattering 
Hett herstructureringsplan werd in hoofdlijnen in de groepsdirectie goedgekeurd. In de details echter 
lagg de fiatteringsbevoegdheid feitelijk bij de directeur van de werkmaatschappij. Binnen de 
organisatiee was er nauwelijks sprake van weerstand. Men was na een aantal jaren van slechte 
resultatenn "blij " dat er eindelijk wat gebeurde. Belangrijk was verder ook om bij de directies van de 
anderee werkmaatschappijen draagvlak voor het besluit te creëren. Dit gebeurde door middel van 
presentatiess in de gezamenlijke vergaderingen. 

ProcesProces van realisatie 
Uitvoeringg van het plan bracht in eerste instantie een aantal harde maatregelen met zich mee. Personeel werd 
overgeplaatstt naar andere werkmaatschappijen of vloeide af. Kosten werden (tijdelijk) rigoureus teruggebracht, 
bijvoorbeeldd opleidingskosten, en locaties werden gesloten en samengevoegd. Aan de markt werd uitgelegd wat 
dee nieuwe strategie inhield, nieuwe speerpunten werden geformuleerd en op zoek werd gegaan naar nieuwe 
projectenn binnen de grenzen van de gedefinieerde niche. In een periode van twee tot driejaar is op deze wijze de 
organisatiee weer gezond gemaakt. De strategische heroriëntatie kan als een succes worden beschouwd. 
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4. . VoorlopigeVoorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ1 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesen n Aanwijzingen? ? 

1 1 .!!  Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

12.. | Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

13.. \ Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

14.. \ Ondernemerschap extern en autonoom. 

15.. I Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

16. . Consolidatiee d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

17.. | Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

18.. [ Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

19.. | Besluitvorming extern gericht en open proces (A). 
!!  Besluitvorming relatief snel (B). 

20.. i Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. 

+/--

++ + 

+ + 

++ + 
+/--

++ + 
++ + 

++ + 
++ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ1. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ2: Bouwonderneming 2 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ2 heeft plaatsgevonden bij een grote Nederlandse bouwonderneming (8.750 
medewerkers)) die actief is in drie hoofdsectoren: bouw, grond-/water-/wegenbouw en 
gespecialiseerdee technieken en dienstverlening. De organisatie is in tien landen actief, maar 84% van 
dee omzet (1996) wordt in Nederland behaald. Het koerselement betreft het toepassen van een nieuwe 
techniekk op het gebied van tunnelbouw en vond plaats bij één van de vele werkmaatschappijen, 
gerichtt op grote infrastructurele werken (tunnels, viaducten, bruggen, etc.) De belangrijkste 
opdrachtgeverr hiervoor is de overheid, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat (RWS). Interviews 
hebbenn plaatsgevonden met de manager Business Development (holding) en de directeur van de 
genoemdee werkmaatschappij. Verder is gebruik gemaakt van het jaarverslag 1996 en diverse 
brochures. . 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie luidt als volgt: "PD2 wil blijvend een erkende plaats innemen als een 
Nederlandsee onderneming, die nationaal en internationaal op moderne en verantwoorde wijze een 
bijdragee levert aan de realisering, instandhouding en het beheer van de gebouwde omgeving van de 
samenleving.. Daarin wil PD2 zich onderscheiden door inventiviteit, degelijkheid en 
betrouwbaarheid".. Deze missie heeft binnen de organisatie geen leidende rol, maar wordt meer gezien 
alss een samenvatting van wat men in de huidige situatie doet. 

Dee visie van de onderneming richt zich in het algemeen op het aanbieden van projecten waarin een 
hogee kwaliteit wordt gevraagd en waarin sprake is van een hoge mate van (technische) complexiteit. 
Opp deze punten tracht men zich te onderscheiden. Daarnaast wordt elk jaar intern gerichte actiepunten 
enn thema's geformuleerd, zoals 'ondernemerschap' en 'winstverbetering'. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. Zij zijn met name verbonden met de 
(vaakk omvangrijke) projectverplichtingen. Daarnaast zijn de contactennetwerken met opdrachtgevers 
belangrijk.. Investeringen in productiemiddelen zijn beperkt. Wel staat op de balans voor 77 miljoen 
aann grondbezit in verband met projectontwikkelingsactiviteiten. Op werkmaatschappij niveau wordt 
verderr nog gesproken over commitments aan specifieke competenties en ervaring. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn strategische heroriëntatie heeft ca. tien jaar geleden plaatsgevonden door middel van een keuze 
vann de organisatie om zich terug te trekken uit grote, internationale, eenmalige, risicovolle projecten. 
Doorr een van de respondenten werd dit "hit and run"projecten genoemd. Na financiële problemen 
rondd deze projecten is de keuze gemaakt zich alleen nog te richten op langduriger relaties in een 
aantall  geselecteerde 'thuismarkten'. Het proces van terugtrekking heeft in totaal vijfjaar in beslag 
genomen.. Verder is soms ook sprake van 'heroriëntaties' als gevolg van veranderingen in de markt, 
bijvoorbeeldd toen ca. vijf jaar geleden weinig grote infrastructurele projecten voorhanden waren 
moestt de onderneming overschakelen op kleinere, regionale projecten. Het kostte enkele jaren voordat 
dee organisatie hierop goed was ingesteld (en met 10% afgeslankt). 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning heeft met name de vorm van visie-ontwikkeling en wordt neergelegd 
inn een jaarlijkse beleidsnota (holding) en beleidsplannen (werkmaatschappijen). Deze omvatten beide 
eenn periode van drie jaar. Beide plannen bestaan uit externe en interne analyses en actielijsten. Zij 
hebbenn niet het karakter van een echte projectenplanning ("het projectaanbod is moeilijk te plannen, 
éénn stormvloedkering wel of niet mogen bouwen maakt nogal wat verschil") en worden flexibel 
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opgevat.. "Het feit dat de mensen over strategie met elkaar in gesprek zijn is belangrijker dan het 
schrijvenn van een perfecte nota". De actiepunten worden eenmaal per kwartaal doorgenomen op hun 
voortgang.. Er is echter ook ruimte voor ontwikkelingen buiten de plannen om. Een voorbeeld hiervan 
iss de projectontwikkelingsactiviteit. Deze is pas na enkele jaren in de beleidsplannen opgenomen en 
wordtt nu gezien als een belangrijke speerpunt in het beleid. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie concentreert zich in de top van de werkmaatschappijen. Hier 
vindtt de projectacquisitie plaats en worden de risico's genomen. Bij grotere (> 50 M) of extra 
risicovollee projecten is wel goedkeuring van de holding nodig. De verantwoordelijkheid blijf t echter 
volledigg bij de werkmaatschappij. De werkmaatschappijen zijn echter wel gebonden aan afspraken 
binnenn het concern over de verdeling van de markt. Zij kunnen geen aanbiedingen doen in de 
segmentenn van anderen. Formeel speelt het beleidsplan een rol bij het sturen van de acquisitie-
activiteiten,, maar informeel "zijn we vaak nogal opportunistisch" en wordt de marktvraag gevolgd. 
Bijj  nieuwe ontwikkelingen, die in principe overal binnen het concern kunnen ontstaan, is ook vaak de 
afdelingg Business Development betrokken. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen gebaseerd zijn op 
eenn concrete vraag uit de markt, maar zijn vaker techniekgedreven. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in materiaal zijn beperkt. In 1996 bedroegen zij 72 M (< 3% van de omzet). Zoals reeds 
opgemerkt,, zijn ook investeringen gedaan in grondaankopen. Over het algemeen worden 
investeringenn zoveel mogelijk op een concreet project afgeschreven. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt door de werkmaatschappijen op basis van het beleidsplan een budget opgesteld, waarin 
dee onderhanden projecten zijn verwerkt. Dit budget wordt besproken met en goedgekeurd door de 
holding.. Binnen de werkmaatschappij vindt planning en control vooral op projectniveau plaats. Per 
projectt is er een 'hard' budget en tweewekelijks worden in een productievergadering alle onderhanden 
werkenn besproken. Hetzelfde gebeurt een maal per maand ook voor de ontwerp- en 
voorbereidingsactiviteiten. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten van de organisatie zijn volledig projectmatig van karakter. Voor elke 
activiteitt is een projectmanager benoemd. De projectmanagementaanpak is gestandaardiseerd, waarbij 
eenn gedetailleerde projectvoorbereiding en -budgettering een centrale rol speelt. De organisatie is 
ISO-gecertificeerd.. Bij elk project wordt een nacalculatie gemaakt ten behoeve van het vaststellen van 
hett definitieve projectresultaat, maar er is geen sprake van integrale projectevaluaties. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Binnenn de organisatie is sprake van veelvuldig en snel formeel en informeel overleg. Door de 
respondentenn wordt aangegeven dat besluiten echter wel op basis van gedegen vooronderzoek worden 
genomen.. Men wil eerst "het verhaal duidelijk hebben". Dit kan soms enige tijd in beslag nemen. Van 
belangentegenstellingen,, weerstanden of politieke spelletjes is tijdens de interviews niets gebleken. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft de toepassing van een nieuwe techniek voor de tunnelbouw, namelijk het 
tunnelboren.. Een proefproject met deze techniek (ter waarde van 150 M) wordt met drie partners 
(samengebrachtt in een aparte v.o.f.) uitgevoerd. Vervolgopdrachten worden verwacht. De 
boormethodee werd door de onderneming al langer toegepast voor het aanleggen van leidingen en 
kabelss (max. doorsnede 1,5 meter), terwijl in het buitenland reeds ervaring is opgedaan met grotere 
tunnels.. De specifieke eigenschappen van de bodem maakt echter de toepassing in Nederland toch 
'nieuw'' en risicovol. 
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CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement gaat in principe niet verder dan de oplevering van het eerste 
proefproject.. Alle hiervoor benodigde investeringen worden binnen dit project afgeschreven. Het 
commitmentt aan het koerselement is derhalve laag. Zoals één van de respondenten het uitdrukte: "als 
hett verder niet doorgaat, zitten we niet met een hoeveelheid oud ijzer voor de deur". Wel is in een 
eerderee fase een boorexpert aangetrokken, maar deze is ook voor andere activiteiten inzetbaar. In het 
contractt met de partners is vastgelegd dat de opgedane ervaring met het proefproject in het consortium 
zall  blijven en dat bij eventuele vervolgopdrachten ook weer in deze samenstelling zal worden 
aangeboden.. Door RWS is echter bedongen dat ervaringsgegevens uit het proefproject ook breder 
zullenn worden uitgedragen binnen de Nederlandse bouwwereld. 

Initiatief Initiatief 
Dee aanlooptijd voor het proefproject met de nieuwe boortechniek is een lange geweest, in totaal meer 
dann tien jaar. De initiatiefnemer was RWS. Het voortraject bestond uit studies naar verschillende 
technieken,, eerdere aanbestedingen, die door gebrek aan financiering niet doorgingen, studiereizen 
naarr het buitenland, rapporten, congressen, etc. Uiteindelijk ontstond er voldoende (politiek) 
draagvlakk voor een eerste toepassing van de techniek. De onderneming heeft het hele proces als een 
vann de gesprekspartners van RWS meegemaakt. De beslissing om dit te doen was enerzijds een 
bewustee strategische keuze ("noblesse oblige" als gerenommeerd tunnelbouwer), maar men heeft zich 
steedss als een volger opgesteld, niet als initiatiefnemer in het proces. In het totale traject was de Raad 
vann Bestuur nauw betrokken, evenals de directie van de betrokken werkmaatschappij. In een bepaalde 
fasee is de trekkersfunctie binnen de organisatie overgedragen aan de afdeling Business Development, 
waarr ook de boorexpert werd ondergebracht. Vanuit deze groep werd deelgenomen aan studies, 
aanbestedingen,, e tc 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering is in feite een "optelsom van vele deelbesluiten" geweest in elke fase van het proces. Er 
iss geen sprake geweest van één plan op basis waarvan besloten werd tot de toepassing van de nieuwe 
techniekk of tot aanbieding op het proefproject. Deelbesluiten hadden betrekking op de uitvoering van 
studies,, deelneming aan overleg, toetreding tot consortia, en uiteindelijk het aanbieden op het 
proefproject. . 

ProcesProces van realisatie 
Naa de definitieve keuze voor het consortium is in nauw overleg met RWS het gedetailleerde ontwerp voor de 
tunnell  en de boormachine uitgewerkt. Het budget werd door beide partijen apart uitgewerkt en is in 
onderhandelingg vastgesteld. Deze fase duurde ca. een half jaar. De uitvoering vindt op basis van een 
gedetailleerdee werkbegroting plaats onder leiding van een projectleider van de werkmaatschappij, die ook door 
dee andere partners als zodanig wordt geaccepteerd. De projectleider legt verantwoording af aan een 
"werkcommissie",, waarin de productiemanagers van de deelnemende bedrijven zitting hebben. Daarnaast 
vinden,, als gevolg van het specifieke karakter van het proefproject, regelmatig terugkoppelingen plaats aan de 
directiedirectie van de werkmaatschappij en aan de Raad van Bestuur van de holding. De uitvoering van het 
proefprojectt neemt in totaal driejaar in beslag. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ2 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesen n 

1 1 .;; Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

12.;; Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

13.. Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

!!  14. | Ondernemerschap extern en autonoom. 

KK  n , , . ,. . , , ... , ... 

Aanwijzingen?? | 

++ + 

++ + 

++ ; 

++ + 

15.. Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. j ++ 

16.. Consolidatie d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). ++ 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). j ++ 

17.. Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. ' 

18.. Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A), j + 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). j ++ 

19.. ; Besluitvorming extern gericht en open proces (A). | + 
Besluitvormingg relatief snel (B). ] + 

20.. ', Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. ] ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ2. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ3: Scheepsbouw 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ3 heeft plaatsgevonden bij een Nederlandse scheepsbouwonderneming (ca. 650 
medewerkers)) met diverse werkmaatschappijen. Belangrijke activiteitsgebieden zijn nieuwbouw van 
complexee vaartuigen, marinebouw, scheepsreparatie en 'pipe systems'. Ten aanzien van de 
nieuwbouww is een specialisatie opgebouwd in Ro-Ro/passagiersschepen (ferry's). Daarnaast houdt 
eenn van de werkmaatschappijen zich bezig met de inrichting van luchthavens, dat wil zeggen het 
projectmatigg realiseren van balies, geïntegreerde check-in/bagage-afhandelingssystemen, reclame 
units,, telefooncellen en bewegwijzering. Deze werkmaatschappij realiseert ook speciale balies en 
werplekkenn (en hun omgeving) voor spoorwegstations, banken, postkantoren en casino's. De 
ontwikkelingg van de activiteiten in de luchthaveninrichting heeft tevens als koerselement gefungeerd. 
Interviewss hebben plaatsgevonden met een lid van de Raad van Bestuur van de holding en met de 
directeurdirecteur van de bij het koerselement betrokken werkmaatschappij. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee onderneming heeft geen expliciete missieformulering. Men is al vele jaren scheepsbouwer, zoals 
ookk blijkt uit de lange lijsten met alle gebouwde schepen, die prominent zichtbaar zijn in de entree 
vann het hoofdkantoor. De visie richt zich enerzijds op het feit dat de onderneming een relatief hoog 
kostenniveauu bezit, waardoor men zich steeds meer richt op het bouwen van complexe en unieke 
schepen.. Daarnaast is men zich bewust van het cyclische karakter van de scheepsbouw, waardoor veel 
werkk wordt uitbesteed (50 tot 60%) en een groter accent wordt gelegd op andere activiteiten zoals de 
genoemdee luchthaveninrichting. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog. In de eerste plaats zijn deze gerelateerd aan de 
aangeganee projectverplichtingen. Daarnaast zijn de personele capaciteit en de (overdekte) werf een 
commitment,, dat wil zeggen de beschikbare capaciteit dient gevuld te zijn. Ook bestaan er 
commitmentss aan de bestaande contactennetwerken van de organisatie en haar reputatie. De 
specialisatiee op ferryschepen is in de loop van de laatste jaren ontstaan, maar men is zeer wel in staat 
ookk andere soorten schepen te ontwerpen en te bouwen. De commitments van de werkmaatschappij 
zijnn met name gelegen in de specifieke know how die men in huis heeft en in de contacten in de 
luchtvaartwereldd en met vele andere betrokkenen bij de inrichting van luchthavens. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Binnenn de scheepsbouwactiviteiten hebben zich geen bewuste heroriëntaties voorgedaan. Wel is, 
zoalss gezegd, langzamerhand een verschuiving opgetreden in het type schepen dat men bouwt. Voor 
relatieff  eenvoudige en standaardschepen, zoals olietankers, kan niet meer concurrerend worden 
aangebodenn en er heeft zich dus een verschuiving voorgedaan naar meer complexe en unieke 
vaartuigen.. Deze verandering is echter geleidelijk gegaan en is door de markt ingegeven. 

Binnenn de werkmaatschappij heeft zich wel een duidelijke heroriëntatie op de activiteiten voorgedaan. 
Hierr is enkele jaren geleden een keuze gemaakt om zich te ontwikkelen van toeleverancier van 
kunststoff  elementen tot aanbieder van totale projecten van luchthaveninrichting, waarin ook met vele 
anderee leveranciers en onderaannemers wordt gewerkt (zie verder het koerselement). 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Opp het niveau van de holding worden geen strategische meerjarenplannen gemaakt. Hierin gaat op 
kortee termijn waarschijnlijk wel verandering komen. De werkmaatschappij kent wel beleidsplannen 
mett een scope van vijf jaar, waarin de gewenste ontwikkelingsrichting van de activiteiten wordt 
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geschetst.. Dit document heeft vooral een visiekarakter en dient als communicatiemiddel binnen de 
werkmaatschappijj  en tussen werkmaatschappij en holding. De holding keurt de beleidsplannen goed. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap is geconcentreerd in de directies van de verschillende werkmaatschappijen. 
Hierr wordt de acquisitie gedaan voor nieuwe opdrachten. De holding stelt zich als een strategische en 
financiëlefinanciële holding op. Bij grote projecten wordt de Raad van Bestuur wel vooraf geïnformeerd. 
Binnenn de werkmaatschappij wordt ook acquisitie gedaan vanuit regionale kantoren, maar de 
directeurr wordt bij projecten van enige omvang altijd betrokken. Grote projecten worden altijd vanuit 
Nederlandd aangeboden. 

Investeringen Investeringen 
Dee organisatie heeft in het verleden flink geïnvesteerd in de nieuwbouwwerf. Momenteel zijn de 
investeringenn bescheidener en betreffen met name materieel en aanpassingen aan de 
productiefaciliteiten.. In 1996 werd in totaal 6,4 M geïnvesteerd, ca. 2,5% van de omzet. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Jaarlijkss wordt door de werkmaatschappijen een budget opgesteld, mede op basis van 
omzetdoelstellingenn van de holding. Control op de realisatie hiervan wordt door de holding 
uitgevoerd.. Deze is echter niet zeer strikt: "de verantwoordelijkheid ligt bij de werkmaatschappij". 

Binnenn de onderzochte werkmaatschappij vindt sturing langs twee wegen plaats. Allereerst wordt per 
projectt gedetailleerd gepland en gebudgetteerd, en door de projectleider wordt verantwoording 
afgelegdd over de voortgang en het kostenniveau. Daarnaast wordt aan acquisitieplanning gedaan. Uit 
ervaringg weet men dat ongeveer eenderde van de aanbiedingen in een contract kunnen worden 
omgezet.. Deze acquisitieplannen zijn echter voortdurend aan verandering onderhevig. Projecten zijn 
nuu eenmaal moeilijk te plannen. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de onderneming zijn volledig projectmatig gestuurd. Elk project heeft een 
projectleiderr en wordt regelmatig geëvalueerd. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg verloopt over het algemeen snel. Er is veel sprake van formeel en informeel overleg. 
Overr het karakter hiervan kunnen vanuit de case-studie echter geen concrete uitspraken worden 
gedaan. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Alss koerselement is gekozen voor de ontwikkeling van de activiteiten rond de luchthaveninrichting. 
Dezee activiteiten hebben altijd de vorm van deelprojecten binnen het kader van de bouw of renovatie 
vann een luchthaven. De inrichting is altijd op basis van een specifiek, op klanteneisen gebaseerd 
ontwerp.. De ontwikkeling van de activiteit luchthaveninrichting kan als representatief worden 
beschouwdd voor de totstandkoming van nieuwe activiteiten bij de moederorganisatie. 

CommitmentCommitment koerselement 
Voorr de betrokken werkmaatschappij zijn de luchthavenactiviteiten momenteel verreweg het 
belangrijkst.. Dit betekent echter niet dat het commitment eraan ook extreem hoog is. Men beschouwt 
zichzelff  als deskundig op het gebied van de inrichting van plekken waarop grote mensenstromen 
verwerktt moeten worden, maar dit beperkt zich niet tot luchthavens alleen. Dit is momenteel echter 
well  een belangrijke groeimarkt en heeft een aantal specifieke kenmerken en netwerken van contacten 
enn partners. Investeringen in eigen productiefaciliteiten zijn beperkt en bovendien flexibel inzetbaar. 
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Dee commitments aan concrete projectverplichtingen kunnen wel hoog zijn. Zoals gezegd is de 
inrichtingg altijd een (klein) onderdeel van een veel groter project en hierdoor is de druk om op tijd op 
tee leveren extra groot. Alles bijeen zijn de commitments aan het koerselement gemiddeld van omvang 
tee noemen. 

Initiatief Initiatief 
Hett ontstaan van de luchthavenactiviteiten heeft reeds een lange geschiedenis, die is onder te verdelen 
inn een passieve en een actieve periode. Allereerst werd de organisatie, een polyesterverwerkende 
ondernemingg die toen nog geen deel uitmaakte van de huidige holding, gevraagd een aanbieding te 
doenn voor het maken van de balies bij het te bouwen Schiphol in 1974. Na enige aarzeling in de 
toenmaligee directie werd hierop ingegaan. Later werd men nog enkele keren gevraagd voor een 
luchthavenn en begon men de potentie van deze markt in te zien. Dit is de passieve periode. Vanaf dat 
momentt is men zelf meer het initiatief gaan nemen en is actief acquisitie gevoerd binnen de 
luchtvaartwereld.. De andere activiteiten (voornamelijk als toeleverancier in de bouw) werden in feite 
afgestoten. . 

Fiattering Fiattering 
Aann bovengenoemde keuze heeft nooit een integraal plan ten grondslag gelegen, aan de individuele 
projectaanbiedingenn uiteraard wel. Het was in feite een geleidelijk proces waarover ook niet één 
besluitt is genomen. De luchthavenprojecten waren gewoon aantrekkelijker dan de projecten die men 
tott dan toe uitvoerde. De holding was bij de koerswijziging niet rechtstreeks betrokken, wel heeft zij 
financiëlee ondersteuning aan de werkmaatschappij geboden en werd een en ander formeel wel door de 
Raadd van Bestuur goedgekeurd. Aan dit fiat lag wel een voorstel, onderbouwd met een 
marktonderzoek,, ten grondslag. 

ProcesProces van realisatie 
Dee activiteiten voor de luchthavens zijn geleidelijk opgebouwd. Men kon dit doen omdat tegelijkertijd 
ookk een aantal grote opdrachten werden uitgevoerd voor de moedermaatschappij (kunststof secties 
voorr mijnenjagers). Dit gaf een bezettingsbasis voor de organisatie en genereerde de middelen om 
langzaamm aan de contacten op te bouwen en aan acquisitie te doen. Dit laatste gebeurt inmiddels 
vanuitt enkele regionale kantoren. De uitvoering en coördinatie vindt echter altijd plaats vanuit 
Nederland.. De organisatie is in de loop van de tijd geëvolueerd van een op productie georiënteerd 
kunststofverwerkendd bedrijf tot een aanbieder van totaalprojecten. 

Dee laatste jaren is de luchthavenactiviteit in een versnelling gekomen. De omzet is verdrievoudigd en 
dee activiteiten zijn verbreed. De organisatie wordt nu in snel tempo op deze nieuwe situatie aangepast. 
Eenn en ander is met enige weerstand (zowel in de directie van de werkmaatschappij als bij het 
personeel)) gepaard gegaan, maar is nu volledig geaccepteerd. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ3 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

\\ Hypothesen 

ii  11-

;; 12. 

!!  13. 

ii  14. 

'.'. 15. 

!!  16. 

\\ 17. 

18. . 

ii  19-

i20. . 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

:: Ondernemerschap extern en autonoom. 

:: Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

|| Consolidatie d.m.v. standaardisatie van prqjectaanpak (A). 
!!  Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

!!  Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

;; Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
]] Besluiten op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

Besluitvormingg extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koers vorming. 

Aanwijzingen? ? 

+++ j 

+ + 

--

++ + 
++ + 

++ + 
++ + 

+++ j 
+++ 1 

geenn aanwijzingen j 
+ + 

+++ 1 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ3. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ4: Stand- en Interieurbouw 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ4 speelt zich af bij een onderneming die is gespecialiseerd in stand- en interieurbouw. 
Dee organisatie is een van de grootste Europese bouwers op dit terrein met ca. 240 medewerkers en 
eenn omzet van ca. 60M. Voor standbouw wordt in principe de hele wereld als werkterrein beschouwd, 
dee interieurbouw is meer lokaal georiënteerd. De organisatie neemt het gehele traject vanaf concept en 
ontwerp,, productie, transport, op- en afbouw op locatie, eventueel opslag, projectmanagement en 
budgetbewakingg voor haar rekening. De onderneming omvat drie werkmaatschappijen: Interieurs & 
Tentoonstellingen,, Interieurbouw en Consultancy & Design. Daarnaast wordt deelgenomen in een 
werkmaatschappijj  die zich richt op museuminrichting en educatieve/recreatieve tentoonstellingen. 
Interviewss hebben plaatsgevonden met de Algemeen Directeur/eigenaar van de onderneming en met 
dee manager van een van de werkmaatschappijen, Interieurbouw. De opbouw van deze laatste activiteit 
vormdee binnen het onderzoek tevens het koerselement. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is het projectmatig en klantspecifiek realiseren van opvallende, goed 
afgewerktee en praktische ingerichte tentoonstellingsinrichtingen en interieurs. De organisatie legt 
daarbijj  veel nadruk op haar vakmanschap, veelzijdigheid, flexibiliteit, internationale oriëntatie en 
betrouwbaarheid.. Visies richten zich enerzijds op bewegingen in de markt (bijvoorbeeld anticipatie op 
eenn mogelijke terugloop van eenmalige standbouw) en anderzijds op de ontwikkeling van de 
organisatiee zelf (bijvoorbeeld investeringen in computergestuurde faciliteiten en milieuvriendelijke 
voorzieningen).. Visie-ontwikkeling vindt met name in de top van de organisatie plaats. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn laag te noemen. Men is weliswaar, gezien de gehele 
inrichtingg van de organisatie, gebonden aan projectmatige producties, maar hierbinnen is men zeer 
flexibel.. De projecten zelf zijn beperkt van omvang. Investeringen in productiefaciliteiten zijn op vele 
manierenn inzetbaar. Contactennetwerken zijn belangrijk voor de acquisitie van opdrachten, maar 
kunnenn relatief gemakkelijk worden aangepast. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn echte strategische heroriëntatie heeft zich in de periode voorafgaand aan het onderzoek niet 
voorgedaan.. Weliswaar vond een management buy-out plaats, maar strategisch had deze geen 
gevolgenn voor de activiteiten van de organisatie. De opbouw van de interieurbouwactiviteit (het 
koerselement)) is te beschouwen als een aanvulling op de bestaande activiteiten. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Jaarlijkss wordt een strategisch plan opgesteld. De werkmaatschappijen schrijven in eerste instantie 
hiervoorr een concept dat met de algemeen directeur wordt doorgesproken. Overigens is de algemeen 
directeurr tevens manager van de grootste werkmaatschappij. Het plan omvat, naast een externe en 
internee analyse, doelstellingen voor een periode van drie jaar. Voor het totaal van de onderneming 
wordtt door de directeur als een "soort paraplu" nog een kort allesomvattend stuk geschreven. In feite 
hebbenn de plannen een visiekarakter. Een cijfermatige uitwerking wordt later pas toegevoegd door de 
financieell  directeur van de onderneming. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap is duidelijk geconcentreerd bij de leiding van de werkmaatschappijen. 
Opdrachtacquisitiee wordt echter, binnen richtlijnen, ook gedaan door medewerkers van de 
commerciëlee afdelingen. Dit hangt samen met het feit dat de organisatie een relatief groot aantal 
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kleineree opdrachten uitvoert. Offertes gaan echter nooit de deur uit zonder handtekening van de 
verantwoordelijkee managers. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss reeds aangegeven zijn de investeringen van de onderneming beperkt. De grootste investeringen 
zijnn de gebouwen geweest en de aanschaf van computergestuurde productiefaciliteiten (max. 300K). 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar worden per werkmaatschappij budgetten opgesteld. Deze bevatten resultaatdoelstellingen op 
basiss van verwachte projectomzet en gedetailleerd uitgesplitste kostenbudgetten. Deze budgetten zijn 
tee beschouwen als schattingen en richtlijnen. Financiële control vindt vervolgens langs twee wegen 
plaats.. In de eerste plaats worden acquisitiedoelstellingen opgesteld voor de commerciële 
medewerkers,, waarmee wordt getracht het projectaanbod veilig te stellen. Vervolgens vindt de control 
opp de uitvoering volledig op projectniveau plaats. Projectbudgetten worden als 'hard' beschouwd. 
Elkee twee weken worden alle onderhanden projecten geëvalueerd en worden door de projectmanagers 
nieuwee schattingen afgegeven van het uiteindelijke projectresultaat. De control op het jaarbudget is 
hiervann uiteindelijk een afgeleide. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn volledig projectmatig ingericht. De commerciële afdeling legt, binnen de 
kaderss van het acquisitieplan, contacten met mogelijke opdrachtgevers en wanneer de organisatie een 
aanbiedingg kan doen wordt als eerste een projectmanager aangewezen. Deze ondersteunt op 
technischee aspecten de commerciële medewerker en laat een kostprijscalculatie uitvoeren door het 
calculatiebureau.. Bij verschil van mening heeft de projectmanager het laatste woord. In overleg met 
dee manager van de betreffende werkmaatschappij wordt vervolgens de opslag op de kostprijs voor de 
offertee en de onderhandelingsmarge voor de commerciële afdeling bepaald. Wanneer de opdracht 
vervolgenss wordt verkregen, krijgt de projectmanager de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Hij 
instrueertt de werkvoorbereiders (die de inkoop van materialen regelen, werktekeningen en 
werkopdrachtenn maken voor de productie) en de betreffende 'voorwerker' bij de productie-afdeling. 
Voortss coördineert hij alle contacten met eventuele onderaannemers, de buitendienst en de klant. 
Zoalss gezegd is de projectmanager eindverantwoordelijk voor de voortgang, de kwaliteit en de 
budgetbewakingg van het project. 

Opp dit moment is de organisatie bezig met het verwerven van een ISO-certificaat. Dit levert soms 
verrassendee discussies op over gevoerde werkwijzen en administratieve procedures. Dit proces wordt 
doorr de algemeen directeur als nuttig ervaren. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Operationelee besluitvorming vindt in de organisatie snel plaats. Daarbij is soms wel sprake van 
inhoudelijkee discussies omtrent de haalbaarheid van calculaties en afspraken, maar niet van 
werkelijkee belangentegenstellingen. Besluitvorming over meer strategische zaken nemen meer tijd in 
beslag.. Enerzijds omdat een idee tijd nodig heeft om te rijpen en anderzijds om voldoende tijd te 
nemenn voor overleg binnen de organisatie. Bij één besluit binnen de Interieurbouw werkmaatschappij 
iss er sprake geweest van duidelijk weerstanden, namelijk tegen de invoering van een 
computergestuurdd systeem, dat in de ogen van de werknemers de kwaliteit van hun werk aantastte. 
Hett gebruik van het nieuwe systeem is vervolgens gedeeltelijk teruggedraaid. 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Alss koerselement is binnen PJ4 gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe activiteit, namelijk de 
Interieurbouw.. Deze activiteit werd naast de andere activiteiten opgebouwd, in een aparte 
werkmaatschappij,, op een aparte locatie. 
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CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitments aan het koerselement zijn in feite laag. Wanneer de nieuwe activiteit geen succes 
zouu zijn geworden, had de werkmaatschappij zonder veel consequenties weer kunnen worden 
gesloten.. Productieruimte en machines werden in eerste instantie gehuurd en geleased, en er was bijna 
voldoendee werk in portefeuille om het eerste jaar te overbruggen. Het uiteindelijke financiële risico 
werdd door de algemeen directeur geschat op ca. 1M gulden, een bedrag dat de onderneming niet in 
moeilijkhedenn had gebracht. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief was ca. acht jaar geleden afkomstig van de algemeen directeur. De aanleiding was 
enerzijdss een verwachte terugloop in de tentoonstellingsbouw, als gevolg van een stopzetting van 
subsidiess voor internationale bedrijfspresentaties. Anderzijds veranderde het karakter van de 
standbouw.. Steeds vaker werden stands niet meer voor eenmalig gebruik gebouwd, maar voor 
hergebruikk op tenminste 10 beurzen. Hierdoor dreigde niet alleen een vermindering van de 
standbouwactiviteitenn te ontstaan, maar ook de kwaliteit waarmee gebouwd werd, steeg 
langzamerhandd naar interieurbouwkwaliteit. 

Omm de afhankelijkheid van tentoonstellingsbouw te verlagen ontstond op basis van diverse 
gesprekkenn binnen en buiten de organisatie het idee om een nieuwe activiteit te ontwikkelen in 
interieurbouw.. Allereerst werd in dit verband getracht een ander bedrijf over te nemen. Dit ketste 
echterr af op een te hoge overnameprijs. Vervolgens werd het idee verder uitgewerkt om een en ander 
inn eigen beheer op te bouwen. Van een integraal plan was in deze fase nog niet direct sprake, later is 
eenn en ander wel op papier gezet en doorgerekend, met name ook om goedkeuring te verkrijgen van 
dee toenmalige moederorganisatie. Bovendien gaf dit ook een zekere onderbouwing aan het in eerste 
instantiee gevoelsmatige idee. Belangrijke vragen hierbij waren "wat zal het gaan kosten?" en "wat 
voorr ellende kan het gaan opleveren?" 

Fiattering Fiattering 
Vann fiattering van het koerselement kan in feite nauwelijks worden gesproken. De moederorganisatie 
heeftt het plan weliswaar formeel goedgekeurd, maar van een werkelijke betrokkenheid bij de 
beslissingg was geen sprake. Het plan is langzamerhand gerijpt en op een gegeven moment in 
uitvoeringg gebracht. 

ProcesProces van realisatie 
Naa het besluit om op een aparte locatie de interieurbouw tot ontwikkeling te brengen, is het 
toenmaligee hoofd van de timmerwerkplaats aangesteld als manager van de nieuwe werkmaatschappij. 
Alss vestigingsplaats werd gekozen voor een gemeente op ca. 20 km afstand van de overige 
werkmaatschappijen.. Dit werd gedaan om arbeidsmarkttechnische redenen (het is moeilijk voldoende 
vakliedenn te vinden) en er waren aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden. Een hal werd gehuurd, enkele 
machiness geleased en de nieuwe manager vertrok met twee medewerkers naar de nieuwe vestiging. 
Terr plaatse werden nieuwe mensen aangetrokken tot de organisatie ongeveer twintig personeelsleden 
telde.. Zoals gezegd was er in de beginfase voldoende werk beschikbaar, ook dit werd meegenomen 
vann de hoofdvestiging, en men kon direct aan de slag. Bij de bestaande klanten werd de nieuwe 
werkmaatschappijj  geïntroduceerd door middel van een mailing en een brochure. 

Dee organisatie is vervolgens snel gegroeid, de productiefaciliteiten zijn gemoderniseerd en na enkele 
jarenn heeft men een nieuw, eigen pand betrokken. Bovendien werd ook de organisatie verder 
geprofessionaliseerdd en enkele jaren geleden is het management vervangen. De activiteit is een groot 
succes.. Het is de snelst groeiende interieurbouwer van Nederland en momenteel werken er meer dan 
500 mensen. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ4 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesenn j Aanwijzingen? 

II .. ' Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

12.. j Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

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

14.. ! Ondernemerschap extern en autonoom. ++ 

15.. I Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. + 

16.. Consolidatie d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). + 
'' Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). + 

17.. Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

18.. ' Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
ii  Besluiten op basis van een (voorlopig) projectplan (B). ++ 

19.. i Besluitvorming extern gericht en open proces (A). ++ 
Besluitvormingg relatief snel (B). + 

20..  Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ4. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 

80 0 



case-studiescase-studies projectactiviteiten 

CASEE PJ5: Constructeur  Technische installaties 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ5 heeft plaatsgevonden bij een Nederlandse constructeur van technische installaties 
voorr de industrie. De organisatie is een van de vijf Strategische Business Units (SBU's) van een 
groteree Nederlandse onderneming (in deze cases studie de Groep genoemd) met in totaal ca. 23.000 
medewerkers.. Onder de vijf SBU's ressorteren in totaal ca. 85 werkmaatschappijen. Bij de besproken 
SBUU werken ca. 2.450 mensen, de omzet in 1996 was meer dam 800M. De SBU bevat tien 
werkmaatschappijenn en werkt wereldwijd vanuit meer dan veertig vestigingen, ondergebracht in drie 
regio's.. Belangrijke markten voor de SBU zijn de olie- en gasindustrie, de procesindustrie, de 
energievoorziening,, de luchtvaart en de ruimtevaart. Indien gewenst neemt de SBU het gehele 
technischee traject voor zijn rekening, van technische consultancy en ontwerp, tot turn key oplevering 
vann de installaties en het onderhoud. Eventueel kan de onderneming ook een rol spelen bij de 
financieringg van een project. Het koerselement betreft een groot renovatieproject van een aantal 
installatiess ten behoeve van de gaswinning in Noord Nederland. Dit langlopende project wordt in een 
partnershipp met enkele andere organisaties wordt uitgevoerd. Interviews hebben plaatsgevonden met 
dee president van de SBU en met de directeur van de v.o.f. waarin het gaswinningsproject wordt 
uitgevoerd.. Daarnaast is gebruik gemaakt van het jaarverslag van 1996 en aanvullend schriftelijk 
materiaal. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de Groep luidt: "het leveren van hoog niveau technologische producten en services aan 
dee industriële gemeenschap." Verder legt men sterk de nadruk op het bieden van "unieke toegevoegde 
waarde""  aan de klanten, die voldoet aan of waar mogelijk nog hoger is dan hetgeen de klant verwacht. 
Dezee toegevoegde waarde wordt gecreëerd op basis van een "creatieve en 'dedicated' aanpak" van elk 
project.. Voorts wordt in de missie als belangrijkste interne succesfactor aangemerkt "de 
beschikbaarheidd van goed getraind en 'selfmotivated' personeel, onder inspirerend leiderschap". 

Dee visie van de SBU volgt de wensen en bewegingen van de markt. Zo legt men een sterk accent op 
langeree termijn partnerships met de klant (bijvoorbeeld in de vorm van onderhoudscontracten en 
services)) en het uitvoeren van innovatieve projecten, waarvan een uitstraling kan uitgaan naar andere 
potentiëlee opdrachtgevers. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de SBU zijn hoog te noemen. Deze zijn allereerst gelegen in de project- en 
contractverplichtingenn aan klanten. Projecten zijn vaak omvangrijk en beslaan meestal meerdere 
jaren.. Daarnaast is er een belangrijk commitment aan de opgebouwde kennis en ervaring in specifieke 
sectorenn en technologieën. Investeringen spelen geen grote rol. De meeste investeringen worden 
binnenn één project afgeschreven. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee afgelopen periode heeft zich geen expliciete heroriëntatie op de activiteiten voorgedaan. De 
activiteitenn van de organisatie ontwikkelen zich wel als gevolg van veranderingen in de eisen van de 
markt,, maar dit is voor de onderneming normaal te noemen. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Elkk jaar worden binnen de vijf SBU's strategische plannen opgesteld met een termijn van vijfjaar. 
Dezee hebben duidelijk een visiekarakter. Een belangrijk accent ligt op marktprognoses en 
concurrentie-analyses,, terwijl daarnaast ook aandacht wordt besteed aan financiële aspecten, 
technologischee ontwikkelingen en personeel. De strategische plannen worden doorgesproken met en 
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goedgekeurdd door de Raad van Bestuur van de Groep, en vormen de basis voor de jaarplannen en 
budgetten. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie bevindt zich met name bij de directies van de vele 
werkmaatschappijen,, die zich binnen de SBU's bevinden. Het Groepsniveau heeft een overkoepelde 
taakk op strategisch en financieel gebied, en kan soms een rol vervullen bij zeer grote en SBU-
overschrijdendee projecten, zoals het koerselement is. Het SBU-management heeft een coördinerende 
taakk binnen het betreffende werkgebied, maar kan niet direct als de ondernemer worden aangemerkt. 

Investeringen Investeringen 
Dee eigen investeringen van de organisatie zijn beperkt van omvang, in 1996 ca. 2,59c van de omzet. 
Hett betreft voornamelijk gebouwen, informatietechnologie en materieel. Daarnaast wordt ook veel 
geïnvesteerdd in personeel en management development, maar dit wordt in financiële termen niet als 
investeringenn gezien. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Planningg en budgettering vindt voornamelijk op werkmaatschappijniveau plaats. Planningen worden 
alss redelijk 'hard' opgevat, met name voor wat betreft winst en verlies. Omzet is aanmerkelijk minder 
belangrijk.. Control vindt binnen de werkmaatschappijen vooral plaats op projectniveau. Elk project 
kentt een gedetailleerde begroting en tijdens de realisatiefasen wordt binnen de organisatie gewerkt 
mett een gescheiden reviewing van voortgang en kosten. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten zijn volledig projectmatig van karakter. Elke activiteit heeft een projectleider, 
diee op basis van een uitgewerkte planning en begroting het project aanstuurt. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg omtrent projecten en activiteiten vindt over het algemeen plaats binnen de directies 
vann de vele werkmaatschappijen. Deze besluitvorming is gebaseerd op uitgewerkte plannen, 
inschattingenn en argumenten, en is over het algemeen open en redelijk snel te noemen. Wanneer bij 
grotee projecten echter meerdere werkmaatschappijen betrokken zijn, worden ook hogere 
managementniveauss erbij betrokken en kunnen zich belangentegenstellingen voordoen. Het is de taak 
vann het SBU-management en de Raad van Bestuur om het hogere belang van de organisatie te 
waarborgen. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Al ss koerselement is gekozen voor een groot installatie- en onderhoudsproject, dat wordt uitgevoerd in 
eenn uniek samenwerkingsverband van vijf partijen, ondergebracht in een aparte v.o.f.. Het project 
omvatt een grondige renovatie van en vervolgens het blijvende onderhoud op vooralsnog 11 
gasbehandelingsinstallaties,, met een optie voor nog eens 18 installaties. De renovatie betreft 
voornamelijkk de compressiefaciliteiten en de proces-automation. De waarde van het project is nu 
(exclusieff  onderhoud) 1 Mrd, de opties betreffen nog eens 2 Mrd. Het samenwerkingsverband omvat 
eenn drietal werkmaatschappijen van de hier besproken Groep en twee buitenlandse firma's. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is hoog. De projectverplichting is omvangrijk en heeft een 
doorlooptijdd van vele jaren. Bovendien zal de onderhoudsverplichting zelfs een periode van ca. 25 
jaarr beslaan. Een keuze voor dit project is dus een keuze met langere termijn verplichtingen. Voorts 
heeftt men de verwachting dat de kennis die in het project zal worden opgebouwd en de naam die men 
ermeee opbouwt in de toekomst zal leiden tot wereldwijd meer opdrachten in deze richting. 
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Dee eigen investeringen in het project zijn echter gering. All e kosten die zijn gemaakt in de 
aanbestedings-- en aanloopfase zullen zeer snel zijn terugverdiend en alle verdere investeringen 
wordenn binnen het project afgeschreven. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het project lag bij de president van de SBU en werd vanaf het begin gesteund door 
hett totale SBU-management en de Raad van Bestuur van de Groep. Op basis van contacten met de 
opdrachtgeverr werd door het SBU-management een samenwerkingsverband opgezet en aan één 
persoonn de 'trekkersrol' gegeven voor de verdere uitwerking van de aanbieding. Het initiatief maakte 
géénn deel uit van een eerder geformuleerd plan, maar kwam tot stand op basis van signalen uit de 
markt.. De aanbieding werd in grote onafhankelijkheid in het samenwerkingsverband opgesteld. 
Daartoee werd reeds in een vroeg stadium een aparte kantoorruimte ingericht, waarin de specialisten 
uitt de diverse noodzakelijke disciplines bij elkaar werden gebracht. Dit bracht in de beginfase enige 
gewenningsproblemenn met zich mee, omdat de diverse medewerkers uit volstrekt verschillende 
culturenn afkomstig waren. Deze problemen werden echter al snel overwonnen. 

Bijj  het ontwerp werd zoveel mogelijk uitgegaan van de uiteindelijke behoeften van de opdrachtgever, 
namelijkk een geïntegreerd aanbod van alle uit te voeren activiteiten. De opdrachtgever werd de 
zekerheidd geboden dat de onderlinge coördinatie optimaal zou worden verzorgd. De financiële 
onderbouwingg van het voorstel werd gebaseerd op het principe van Total Cost of Ownerschip, dat wil 
zeggenn de projectkosten én de kosten van het jarenlange onderhoud van de installaties tijdens de 
exploitatie.. Belangrijk aandachtspunt was verder het realiseren van een combinatie van 
standaardisatiee en flexibiliteit. Standaardisatie is nodig om niet op 29 locaties steeds weer het wiel 
opnieuww uit te vinden, terwijl flexibiliteit noodzakelijk blijf t omdat tijdens de lange looptijd van het 
installatieprojectt (meer dan tien jaar) zich ongetwijfeld ook weer onverwachte situaties of 
veranderingenn (bijvoorbeeld in de vraag naar aardgas) kunnen voordoen. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering van het voorstel vond vanwege de omvang van het project en de samenwerking van de 
diversee werkmaatschappijen op het hoogste niveau plaats, dus in het SBU-management en de Raad 
vann Bestuur. Het totale traject van aanbesteding kende een gefaseerde opbouw (vaststellen van de 
eisen,, kwalificatie van partijen, kwalificatie van consortia en de uiteindelijke keuze tussen de 
verschillendee aanbiedingen) en nam ca. 2,5 jaar in beslag. 

ProcesProces van realisatie 
Nadatt het project werd verkregen (mei 1997) kon de realisatiefase starten. Hiertoe werd allereerst het 
kantoorr van de v.o.f. verplaatst naar een locatie in de buurt van de betreffende gasvelden. Op deze 
locatiee werken nu zo'n 60 mensen permanent, en daarnaast zal de bezetting steeds worden aangepast 
aann de fase van het project. Medewerkers zullen telkens vanuit de diverse partnerorganisaties bij het 
projectt worden ingezet en weer teruggaan wanneer hun taak is afgerond. 

Momenteell  wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp, op basis waarvan de renovatie van de eerste 
clusterr zal worden gerealiseerd. Deze wordt beschouwd als een testcluster en zal één jaar 
proefdraaien.. Daarna zullen de andere locaties (steeds drie per jaar) worden aangepakt. Naast de 
technischee installatie zelf speelt zoals gezegd de proces-automation ook een belangrijke rol. Dit houdt 
bijvoorbeeldd in dat per cluster ca. 11.000 meetpunten worden ingebouwd, die elk 200 metingen per 
uurr uitvoeren. Voor de verwerking en opslag van al deze gegevens is nu ook business information 
managerr aangesteld. 

83 3 



case-studiescase-studies projectactiviteiten 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ5 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

11--

12. . 

!!  13. 

:: 14. 

ii  15. 

'' 16. 

ii  17. 

18. . 

19. . 

20. . 

Hypothesenn \ 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

Consolidatiee d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A), 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

Strategischee planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

Besluitvormingg extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

+ + 

--
++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

--
++ + 
++ + 

+1-+1-
+ + 

++ ++ 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ5. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ6: Technisch Installatiebedrij f 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ6 speelt zich af bij een onderneming die zich richt op het realiseren van technische 
installatiess en dienstverlening in de utiliteitsbouw, industrie, infrastructuur en maritieme markt. Het 
werkgebiedd is voornamelijk Nederland, maar er zijn ook vestigingen in België en Duitsland. De 
activiteitenn omvatten het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en het beheer van vele soorten 
technischee installaties, zoals elektrotechnische, telematica-, beveiligings- en 
klimaatbeheersingsinstallaties.. Daarnaast voert de onderneming activiteiten uit op het gebied van 
industriëlee werktuigbouw, koudetechniek en de realisatie van scheeps- en offshore-installaties. De 
organisatiee bestaat uit een kleine holding en meer dan 80 zelfstandige, resultaatverantwoordelijke 
vestigingen.. Door middel van deze structuur is men zowel in staat op lokaal niveau kleine opdrachten 
uitt te voeren, als in onderlinge samenwerkingsverbanden op nationaal niveau zeer grote opdrachten, 
zoalss bijvoorbeeld op Schiphol. In totaal werken er meer dan 7.000 medewerkers bij de onderneming, 
dee omzet bedroeg in 1996 ruim 1,5 Mrd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de vestigingen 
Amsterdamm en Haarlem. Het koerselement betrof de ontwikkeling van een nieuwe activiteit op het 
gebiedd van inbraakbeveiligingsinstallaties. Interviews zijn gehouden met de directeur van de vestiging 
Amsterdamm en met het hoofd van de afdeling Beveiliging van de vestiging in Haarlem. Daarnaast is 
gebruikk gemaakt van het jaarverslag over 1996, diverse brochures en diverse interne (strategische) 
documenten. . 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is in feite een opsomming, zoals boven aangegeven, van de activiteiten 
diee worden uitgevoerd. Daarnaast wordt in de missieformulering ook een accent gelegd op de 
betrouwbaarheid,, kwaliteit, veiligheid, service en flexibiliteit waarmee deze activiteiten worden 
gedaan. . 

Visiess zijn binnen de organisatie veelal volgend op marktontwikkelingen. Wanneer in de markt 
bepaaldee verschuivingen optreden in opdrachten en werkgebieden, tracht de onderneming hier goed 
opp in te spelen door de organisatie aan te passen en de noodzakelijke know how op te bouwen. Verder 
wordtt veel belang gehecht aan kwaliteits- en rendementsverbetering, aan klantgerichtheid en aan het 
optimaliserenn van de bedijfsprocessen. Ook wordt veel aandacht besteed aan personeel en 
opleidingen.. Men beseft dat de organisatie voor haar succes vooral afhankelijk is van de 
deskundigheidd en motivatie van de medewerkers. De organisatie kent ook een winstdelingssysteem en 
bovendienn is een belangrijk deel van de aandelen van de onderneming in handen van het personeel. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn in feite laag. De belangrijkste commitments zijn de 
projectverplichtingen.. Deze zijn soms groot, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de nieuwbouw van het 
hoofdkantoorr van de ABN AMRO bank. Dit project betreft over enkele jaren een omzet van in totaal 
zo'nn 30M. Veelal zijn projecten echter aanzienlijk kleiner. Commitments bestaan verder aan 
contactennetwerkenn ten behoeve van de acquisitie en aan de opgebouwde kennis en competenties. 
Materiëlee investeringen doet de organisatie echter weinig. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn strategische heroriëntatie heeft zich eigenlijk in 25 jaar niet voorgedaan. Dat betekent niet dat het 
werkk inhoudelijk niet sterk is veranderd. Dit is echter geleidelijk gegaan als reactie op 
marktontwikkelingenn en ontwikkelingen in de techniek. De laatste jaren is een discussie op gang 
gekomenn die er toe moet leiden de structuur van de organisatie te wijzigen. Van 80 zelfstandige 
vestigingenn wil men naar een beperkt aantal (8 tot 10) regionale organisaties, met hieraan gekoppelde 
lokalee uitvoeringskantoren. Deze herindeling wordt voornamelijk ingegeven door de sterke groei van 
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dee organisatie en door coördinatieproblemen bij grote projecten. Deze organisatieverandering wordt 
hierr echter niet beschouwd als een strategische heroriëntatie. Zij is eerder bedoeld om de inmiddels 
ontstanee strategie beter te kunnen uitvoeren. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Eenmaall  per drie jaar wordt door de holding, in overleg met de vestigingen, een strategisch plan 
opgesteld.. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen in de economie, de markt, de concurrentie 
enn de techniek geïnventariseerd. Tevens worden voor een periode van driejaar nieuwe doelstellingen 
geformuleerdd ten aanzien van omzet en resultaat. Op vestigingsniveau worden geen meerjarenplannen 
opgesteld. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is feitelijk geconcentreerd bij de directeuren van de 
vestigingen.. Deze worden binnen de onderneming aangeduid als de "primary salespersons". Door de 
afdelingshoofdenn van de vestigingen worden ook contacten onderhouden met bestaande relaties. 
Offertess worden altijd door de directeur (tot 5M) of enkele procuratiehouders (tot lagere bedragen) 
getekendd op basis van door het bedrijfsbureau opgestelde voorcalculaties (zie verder bij primaire 
processen).. Offertes hoger dan 5M worden om juridische redenen door de directie van de holding 
getekend,, maar worden volledig binnen een vestiging voorbereid. Ook nieuwe activiteiten worden 
veelall  binnen een vestiging opgestart (zie ook het koerselement). 

Investeringen Investeringen 
Zoalss gezegd zijn de materiële investeringen van de organisatie laag (1996: 1,4% van de omzet). Dit 
betreftt met name meetapparatuur en informatiesystemen (bijvoorbeeld ten behoeve van 
projectcalculatiess en -planningen). Daarnaast heeft men een aantal vestigingsgebouwen in eigendom. 
Dezee zijn echter over het algemeen goed verhandelbaar. Veel meer wordt geïnvesteerd in opleidingen 
vann de medewerkers, zowel ten aanzien van technische kennis en vaardigheden als van attitude. Zo 
bezitt de organisatie eigen bedrijfsscholen. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt op vestigingsniveau op basis van centrale richtlijnen een jaarplan opgesteld. Deze 
bevattenn een aantal algemene aspecten, zoals marktontwikkelingen, personeelsplannen (waaronder 
opleidingen)) en een actielijst. Daarnaast worden verwachtingscijfers afgegeven omtrent 
opdrachtverwerving,, kosten en resultaat. Bij dit plan wordt tevens een "doorschatting" gemaakt voor 
hett volgende jaar op basis van extrapolatie en eventueel in portefeuille zijnde projecten. Control vindt 
binnenn de vestiging voornamelijk plaats op projectbasis, terwijl eenmaal per kwartaal een rapportage 
aann de holding wordt gedaan in de vorm van een directieverslag. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn volledig projectgeoriënteerd. Elke activiteit begint met een aanbieding die 
aann een potentiële opdrachtgever wordt gedaan. Deze wordt opgesteld op basis van een globale 
voorcalculatie,, die door het bedrijfsbureau met behulp van een centraal informatiesysteem wordt 
gemaakt.. In dit systeem is een centrale databank met de meest actuele normen en materiaalprijzen 
opgenomen.. De voorcalculatie wordt besproken door het hoofd Bedrijfsbureau, het hoofd Uitvoering 
enn de beoogde projectleider. Wanneer de opdracht wordt verkregen wordt weer met behulp van het 
informatiesysteemm de opdracht uitgesplitst in diverse onderdelen, zoals het mechanische deel 
(kabelgoten,, etc), het elektrische gedeelte (de kabels) en de afmontage (aansluiten van de 
componentenn en tests). Bovendien wordt ook het te installeren gebouw 'in stukken geknipt' 
(bijvoorbeeldd per etage) en op deze wijze komen uiteindelijk weektaken voor de medewerkers uit het 
systeemm rollen. Wanneer deze taken zijn uitgevoerd vindt een afmelding plaats, zodat met behulp van 
hett systeem exact gevolgd kan worden in hoeverre een project is gerealiseerd ten opzichte van de 
planning,, en wat de gemaakte kosten zijn. De projectleider is verantwoordelijk voor de realisatie en 
rapporteertt hierover op basis van een zgn. "onderhanden werkenblad" regelmatig aan het hoofd 
Uitvoering.. Hierbij wordt ook van hem gevraagd een schatting te geven van het uiteindelijke 
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projectresultaatt en hij zet hiervoor zijn handtekening. De control hierop is strikt. Voor kleinere 
projectenn wordt geen onderhanden werkenblad gemaakt, maar deze worden gegroepeerd in staatjes 
vann ca. 12 projecten. Per vier weken rapporteren de afdelingshoofden omtrent de onderhanden 
activiteitenn aan de vestigingsdirecteur. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg vindt binnen een vestiging op een open wijze plaats, op basis van concrete planningen 
enn calculaties. Dit heeft wellicht ook te maken met het technische karakter van de activiteiten. 
Besluitvormingg gaat over het algemeen ook snel, omdat de markt dit vereist. Bij grotere projecten, 
waarbijj  meerdere vestigingen betrokken zijn, is de besluitvorming meer politiek van aard. Dit wordt 
veroorzaaktt door de natuurlijke gerichtheid op het eigen vestigingsbelang en de verschillen in 
culturen. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Zoalss reeds gezegd is als koerselement gekozen voor de totstandkoming van een nieuw 
activiteitengebied,, namelijk de inbraakbeveiliging. Dit gebied is de laatste jaren sterk in opkomst en 
vraagtt om specialistische kennis en certificering. Om die reden is ervoor gekozen om de activiteit niet 
vanuitt elke vestiging aan te bieden, maar vanuit een vijftal "speerpuntvestigingen". De specialisten uit 
dezee vestigingen werken ook aan opdrachten uit andere regio's. Het ontstaansproces van dit 
activiteitengebiedd wordt door de respondenten als volledig representatief beschouwd. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is relatief laag. Er is met name geïnvesteerd in kennis en 
personeel,, maar dit is indien nodig veel breder inzetbaar. Commitments aan projectverplichtingen zijn 
beperkt,, omdat zij veelal slechts een klein onderdeel vormen van een veel groter project. Ook 
specifiekee contactennetwerken zijn om deze reden niet van groot belang. De beveiligingsafdelingen 
doenn geen eigen acquisitie. Wel zijn er contacten met branche-organisaties en certificerende 
instellingenn op het gebied van beveiliging. Specifieke materiële investeringen zijn gering. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief tot de nieuwe activiteit komt uit de markt. Naast de brandbeveiliging, die al veel langer 
bestond,, zijn met name verzekeringsmaatschappijen de laatste tien jaar steeds hogere eisen gaan 
stellenn aan systemen voor inbraakbeveiliging. Deze eisen werden neergelegd in concrete 
voorschriften,, die door speciale bureaus in opdracht van de verzekeraars worden gecontroleerd. 
Binnenn de organisatie werden deze nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd en door een aantal 
"enthousiastelingen""  opgepakt. Al snel werd echter duidelijk dat een meer gestructureerde aanpak 
nodigg was ten aanzien van het opleiden van mensen en gericht investeren in kennis en 
certificatiemogelijkheden. . 

Fiattering Fiattering 
Opp hoog niveau (holding) werd besloten de nieuwe activiteit onder te brengen in een beperkt aantal 
speerpuntvestigingen,, omdat versnippering van de know how niet efficiënt en effectief zou zijn. Nadat 
ditt besluit in feite al genomen was, er was immers een directe marktnoodzaak, werd per 
speerpuntvestigingg een ondernemingsplan opgesteld, waarin schattingen werden afgegeven over de 
verwachtee omzetten in de nieuwe activiteit, de noodzakelijke personeelsvoorziening, materialen, 
opleidingen,, certificeringen, etc. Vervolgens werden deze ondernemingsplannen weer gefiatteerd. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van de nieuwe activiteit heeft in een geleidelijk proces in de vijf gespecialiseerde 
afdelingenn plaatsgevonden. Begonnen werd met het aantrekken (deels door middel van overplaatsing) 
vann personeel, de opleiding hiervan (ca. twee jaar tot specialist) en het verwerven van de 
ceitificeringsbevoegdheid.. Tegelijkertijd werden direct al projecten uitgevoerd, hetgeen in het begin 
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tott een enigszins rommelig proces leidde. Dit wordt door de organisatie echter niet als abnormaal 
beschouwd.. Langzamerhand kregen de groepen vorm en in Haarlem bestaat de betreffende afdeling 
nuu uit tien personen, die alleen de specialistische werkzaamheden uitvoeren, zoals het ontwerp van de 
systemen,, de calculatie en voorbereiding ervan, de afmontage en inbedrijf stelling, de certificering en 
dee nazorg (garanties en storingen). Vanaf het moment dat de afdelingen bestonden werden ze direct 
ookk meegenomen in de normale plannings- en budgetteringsprocedures. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ6 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesenn Aanwijzingen? 

11.. | Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

12.. | Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. | 

13.. | Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

14.. | Ondernemerschap extern en autonoom. 

15.. i Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

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

++ + 

++ + 

++ + 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). ] ++ 

17.. I Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

18.. i Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
!!  Besluiten op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

19.. | Besluitvorming extern gericht en open proces (A). 
jj  Besluitvorming relatief snel (B). 

20.. \ Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. 

+/--

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ6. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ7: Informatietechnologie Dienstverlener  1 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ7 betreft een internationale onderneming die zich profileert als een "full service IT 
provider".. Het concern werkt met meer dan 13.000 medewerkers in meer dan 31 landen over de 
gehelee wereld. Activiteiten betreffen een breed scala van IT-diensten, van consultancy, 
systeemontwikkeling,, implementatie, training, onderhoud en nazorg, tot aan langlopende outsourcing 
overeenkomstenn ten aanzien van facilities management en netwerkbeheer. De onderneming richt zich 
mett name op grotere, internationaal opererende klanten. Deze bevinden zich voor het merendeel in de 
industrie.. De onderneming is ruim een jaar geleden ontstaan uit een fusie van twee grote IT-
ondememingen,, waarvan de een gespecialiseerd was in IT-services (software ontwikkeling, systeem 
integratie,, consultancy en implementatie), terwijl de andere zich voornamelijk bezig hield met IT-
systemss (facilities management, operations en netwerkbeheer). Dit laatste onderdeel maakte voorheen 
deell  uit van een grote Nederlandse electronicafirma, die nu ook in meerderheid eigenaar is van de 
nieuwee gefuseerde onderneming. Bovendien is deze firma ook de grootste klant (> 40% van de 
omzet)) van de hier besproken organisatie. Interviews zijn gehouden met een Business Consultant van 
dee organisatie en met de Marketing Manager van de Serviceline Millennium, het organisatieonderdeel 
datt centraal staat als koerselement. Daarnaast is gebruik gemaakt van jaarverslagen en aanvullend, 
schriftelijkk materiaal. 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de onderneming is het zijn van een global partner voor hun klanten op het gebied van 
IT-servicess in de breedste zin van het woord ("full service provider"). De visie is erop gericht om 
klantenn in een lange termijn partnership, zowel op centraal niveau als op lokaal niveau terzijde te 
staann bij al hun IT-vraagstukken, projecten en operaties. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. In de eerste plaats zijn ze gelegen in 
dee business-afhankelijkheid van één grote klant, die tevens grootaandeelhouder is. Daarnaast zijn in 
hett IT-systems gedeelte ook belangrijke investeringen gedaan ten behoeve van de IT-operaties en het 
netwerkbeheerr van de klanten. Deze investeringen zijn echter wel gedaan op basis van langlopende 
contracten,contracten, zodat het eigen risico ervan beperkt is. Aan deze contracten, en meer in het algemeen aan 
grotee projectverplichtingen, zijn ook commitments verbonden. Zo worden soms projecten ook op 
"fixed-date/fixed-price"basiss uitgevoerd. Daarnaast streeft de organisatie zoals gezegd naar 
langdurige,, wereldwijde partnerships met hun klanten. Dit brengt ook de noodzaak met zich mee om 
opp vele locaties (momenteef meer dan 150) vestigingen te hebben. Ook hiervan gaan commitments 
uit.. Vestigingen worden echter pas geopend wanneer zich in het betreffende land voldoende klanten 
bevinden.. In andere gevallen worden mensen van de onderneming tijdelijk lokaal ondergebracht. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Dee kort geleden uitgevoerde fusie brengt een strategische heroriëntatie met zich mee. Voor beide 
ondernemingenn geldt dat zij zijn verrijkt met belangrijke aanvullende activiteitengebieden. Het heeft 
ookk de positionering van de onderneming veranderd in de positionering die zij nu heeft. De beide 
activiteitenn sluiten goed op elkaar aan en momenteel wordt er hard aan gewerkt om de organisatie tot 
éénn geheel en één cultuur te smeden. Binnen de beide voormalige activiteitengebieden hebben zich 
geenn expliciete heroriëntaties voorgedaan. Anderzijds kan men zeggen dat de IT-business altijd en 
snell  in beweging is, zodat er voortdurend de noodzaak is om zich te heroriënteren. 

Medee in verband met het bovenstaande bevindt de organisatie zich momenteel in een fase waarin veel 
aandachtt bestaat voor consolidatie-aspecten. Te veel, met name internationale, activiteiten zijn 
verliesgevendd en deze worden nu gezond gemaakt. Nieuwe activiteiten worden niet ondernomen, 
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tenzijj  duidelijk is dat ze op korte termijn kunnen bijdragen aan de winst. De aandacht van het 
managementt is in deze fase van de onderneming dus met name intern gericht. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee plannen worden op diverse niveaus in de organisatie gemaakt. De termijn beslaat over 
hett algemeen driejaar. Zo zijn er de accountteams, die voor de grote relaties hun eigen, internationale 
plannenn opstellen. Daarnaast zijn er de vestigingen, die voor hun regio een strategisch plan maken, en 
tenslottee zijn er de zgn. servicelines, die zich richten op een specifiek activiteitengebied {zie ook het 
koerselement)) en hiervoor strategische plannen formuleren. De vestigingen vallen over het algemeen 
weer,, al of niet in regionale clusters, onder een landendirectie. Over de diverse plannen wordt 
onderlingg overleg gevoerd, omdat bijvoorbeeld de accountgerichte activiteiten toch deels weer op 
lokaall  niveau moeten worden ingevuld. Op holdingniveau worden de diverse plannen bij elkaar 
gebrachtt en tot een geheel gemaakt op basis van de strategische uitgangspunten van het concern. Al 
mett al is de strategische meerjarenplanning toch een tamelijk gedecentraliseerd proces, waarbij een 
vann de respondenten evenwel opmerkte dat het topmanagement meer dan voorheen er een stempel op 
trachtt te drukken. Dit lijk t echter (nog) niet duidelijk geformaliseerd. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is geconcentreerd in de reeds genoemde groepen: 
accountteams,, vestigings- en landendirecties en servicelines. In alle gevallen is het ondernemerschap 
nauww met de markt verbonden. Men tracht op allerlei manieren in te spelen op de vraagstukken en 
eisenn van de bestaande en nog te verwerven klanten. Dit past ook bij de positionering van full service 
provider. . 

Investeringen Investeringen 
Zoalss eerder opgemerkt zijn de materiële investeringen die de onderneming op eigen risico doet, 
beperktt van omvang. Wel veel wordt geïnvesteerd in de opbouw van kennis en vaardigheden bij de 
medewerkers.. Deze worden gezien als de belangrijkste "asset" van de organisatie. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Hett opstellen van jaarlijkse budgetten vindt op vergelijkbare wijze plaats als de strategische plannen 
enn is een moeizaam proces dat veel onderling overleg vergt. In feite zijn de accountteams en de 
serviceliness hierin 'leading'. Zij plannen het grootste gedeelte van de business en de regionale 
vestigingenn vullen op basis hiervan een aantal zaken aan, zoals de personeelsaspecten, 
supportaspectenn met betrekking tot de vestigingen zelf, administratieve zaken en public relations. 
Daarnaastt hebben de vestigingen ook eigen (national) accounts en mogelijke prospects, die zij in hun 
budgettenn meenemen. Control geschiedt op basis van maandelijkse managementrapportages. 

Daarnaastt worden voor projecten individueel calculaties en budgetten opgesteld. Tijdens de 
uitvoeringg is een projectleider voor de bewaking hiervan verantwoordelijk. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn complex en divers. Zij bevatten enerzijds productie-
achtigee activiteiten in de sfeer van het management van facility-centra en netwerkbeheer, en 
anderzijdss projectmatige activiteiten zoals systeemimplementatie en systeemontwikkeling. Bovendien 
vindenn ze overal ter wereld plaats. De activiteiten zijn bijna zonder uitzondering specialistisch van 
aardd en ook nog eens vaak specifiek afgestemd op de diverse accounts van de onderneming. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Overr besluitvorming binnen de organisatie is moeilijk in zijn algemeenheid iets te zeggen. De 
problematiekk waarop de besluitvorming betrekking heeft kan zeer verschillend zijn, is veelal zeer 
complexx en vergt over het algemeen veel overleg. Besluiten over concrete activiteiten of 
klantopdrachtenn worden daardoor feitelijk vaak op decentrale niveaus genomen, waarbij sprake is van 
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lokalee en culturele verschillen. Omtrent het karakter van de besluitvorming zijn derhalve geen 
algemenee uitspraken te doen. 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Alss koerselement is in deze case-studie gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe serviceline, 
namelijkk de serviceline Millennium, die zich richt op het aanbieden van gespecialiseerde diensten 
rondd de problematiek bij de milleniumwisseling. Bij de eeuwwisseling zullen zich bij veel, met name 
ouderee maatwerksystemen, problemen kunnen voordoen. De nieuwe serviceline heeft methoden en 
hulpmiddelenn ontwikkeld om deze problemen op te lossen en biedt deze nu wereldwijd, merendeels 
middelss de lokale vestigingen, aan klanten aan. De totstandkoming van deze serviceline wordt door de 
respondentenn als representatief gezien voor de ontwikkeling van servicelines in het algemeen, maar is 
well  te onderscheiden van bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe accountrelatie. De 
marketingaanpakk van de diensten van de serviceline Millennium is een actieve. De organisatie 
benadertt zelf potentiële klanten en tracht hen door middel van presentaties ervan te overtuigen dat de 
milleniumproblemenn bij de serviceline in goede handen zijn. Op deze wijze tracht men ook toegang te 
krijgenn bij nieuwe klanten waarmee men vervolgens verder een accountrelatie hoopt te kunnen 
opbouwen. opbouwen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Dee commitments aan de serviceline zijn als laag te kwalificeren. De investeringen die zijn gedaan in 
dee ontwikkelingsfase zijn snel terug te verdienen en medewerkers die speciaal voor deze problematiek 
wordenn aangetrokken werken over het algemeen op contractbasis. De kosten voor opleiding, training, 
marketingg en promotie zullen naar verwachting gemakkelijk worden terugverdiend uit de (goede) 
margess die op de projecten zijn te maken. In India is een "update center" opgezet, dat zorg draagt 
voorr het realiseren en testen van nieuwe releases voor klanten. De organisatie is zodanig van opzet dat 
dee serviceline na het jaarr 2000 kan ophouden te bestaan. Waarschijnlijk zal de serviceline echter op 
datt moment worden 'omgebouwd' tot een serviceline die zich gaat richten op de problematiek rond de 
invoeringg van de Euro in het Europese betalingsverkeer. 

Initiatief Initiatief 
Enkelee jaren geleden is, op basis van signalen uit de markt, door het toenmalige management aan een 
internn 'competence center' (een groep specialisten van ca. 10 personen) de opdracht gegeven om 
hanteerbaree oplossingen te ontwikkelen voor de meest voorkomende problemen rond de 
eeuwwisseling.. Deze opdracht had dus met name een researchkarakter, hoewel in deze fase ook reeds 
dee eerste pilotprojecten voor klanten werden uitgevoerd om te zien of de ontwikkelde hulpmiddelen 
enn methoden ook effectief waren in de praktijk. In het verlengde van de ontwikkelde oplossingen is na 
dee totstandkoming van de fusie de serviceline in het leven geroepen om de oplossingen actief en 
wereldwijdd commercieel te gaan uitnutten. De keuze voor één serviceline lag voor de hand, omdat op 
dezee wijze specialistische know how kon worden gebundeld en kosten konden worden bespaard. 
Bovendienn was duidelijk dat het hier om een tijdelijke activiteit zou gaan. Door deze in één groep 
onderr te brengen zou het dagelijkse functioneren van de organisatie slechts beperkt worden ontregeld 
enn zou de noodzakelijke afbouw ook weer beter kunnen worden gecoördineerd. 

Fiattering Fiattering 
Hett besluit om de serviceline op te zetten is door het hoogste management van de organisatie 
genomen.. Aan het besluit lagen enkele korte strategische documenten (twee documenten van ca. 4 
A4'tjes)) ten grondslag, waarin een inventarisatie werd gegeven van de verwachte omvang van de 
markt,, de verwachte concurrentie, de rol van de landenorganisaties en de centrale organisatie die men 
dachtt nodig te hebben. Het ging hier niet om gedetailleerd uitgewerkte plannen. Dat was ook niet 
nodigg want de directie had de beslissing tot het starten van de serviceline in feite reeds genomen. De 
besluitvormingg was in dit geval dan ook snel en informeel. In andere gevallen vindt besluitvorming 
ookk wel meer formeel plaats, aan de hand van meer uitgewerkt (investerings)voorstellen. 

91 1 



case-studiescase-studies projectactiviteiten 

ProcesProces van realisatie 
Voorr het opzetten van de serviceline werd een directeur aangesteld. Deze is aan te merken als de 
'trekker'' van de nieuwe activiteit. Deze persoon was eerder nog niet bij de milleniumproblematiek 
betrokken.. De eerste maanden werden besteed aan het opbouwen van de organisatie, het aantrekken 
enn trainen van mensen, de ontwikkeling van de marketing, en aan het zodanig formaliseren en 
uitwerkenn van de methoden en hulpmiddelen dat deze in de diverse landen op uniforme wijze zouden 
kunnenn worden toegepast. 

Dee uitvoering van de milleniumprojecten wordt, zoals gezegd, merendeels door de landenorganisaties 
zelff  gedaan. De serviceline ondersteunt de landen met de genoemde tools, trainingen en technische 
support.. Bovendien worden de hulpmiddelen steeds verder verfijnd, twee maal per jaar worden 
nieuwee releases uitgegeven en aanvullende trainingen verzorgd. De serviceline speelt ook een rol in 
dee onderlinge communicatie tussen de vele consultants die zich met de projecten bezighouden, en 
evalueertt continu de voortgang en leereffecten. Daarnaast speelt de serviceline een actieve en 
eindverantwoordelijkee rol in de milleniumprojecten die bij de eigen global accounts worden 
uitgevoerd.. Deze projecten worden vanuit één punt, de serviceline, gecoördineerd. 

4. . VoorlopigeVoorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ7 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

r r 

|11. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

jj  12. i Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

11 13. 

11 14. 
i i 

ii  15. 

!!  16. 

!!  n. 

i i 

]19. . 

[20. . 

Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

Consolidatiee d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). 
Consolidatiee d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

Strategischee planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

Besluitvormingg extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

+ + 

++ + 

+ + 

+ + 

+/--

++ + 
+ + 

--

geen n 

geen n 
geen n 

aanwijzingen n 

aanwijzingen n 
aanwijzingen n 

+/--

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ7. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ8: Informatietechnologie Dienstverlener 2 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ8 speelt zich, evenals PJ7, af bij een onderneming die gespecialiseerd is in IT-
gerelateerdee dienstverlening. Het gaat hier om het Nederlandse onderdeel van een grotere Europese 
onderneming,, met in totaal meer dan 27.000 medewerkers. In de Nederlandse organisatie, die ook de 
werkgebiedenn België en Luxemburg omvat, werken ca. 5.200 mensen. De omzet in 1996 bedroeg 
bijnaa 1 Mrd. De activiteiten waarmee de organisatie zich bezighoudt zijn: consultancy, 
projectuitvoering,, systeemmanagement, opleiding & training en software producten. Projectuitvoering 
iss hiervan verreweg het belangrijkste onderdeel (65% van de omzet) en consultancy een goede tweede 
(21%).. De organisatie kan evenals PJ7 worden gezien als een 'full service provider'. Naar de markt is 
dee organisatie onderverdeeld in vier divisies: Industrie, Handel & Diensten, Banken & Verzekeringen, 
Overheidd en Non-profit. Het koerselement betreft de introductie op de markt van een nieuw type 
dienstverlening,, namelijk die met betrekking tot 'intranet'. Interviews hebben plaatsgevonden met een 
consultant/projectleiderr Industrie en met de manager van de unit Advanced Technology Services 
(ATS),, een researchgroep die zich richt op het ontwikkelingen van toepassingsmogelijkheden voor 
technologischee vernieuwingen. Deze groep is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het 
koerselement.. Naast de interviews is gebruik gemaakt van het jaarverslag 1996 en van aanvullend 
materiaal. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is het zijn van een professionele dienstverlener op het gebied van 
informatietechnologie.. De onderneming beschouwt zichzelf als een partner voor kwalitatief 
hoogwaardigee diensten en oplossingen op het terrein van het (her)inrichten van bedrijfsprocessen en 
opp het terrein van het realiseren en beheren van de informatiesystemen. Daarnaast speelt de 
verbondenheidd met het netwerk van de internationale moederorganisatie een belangrijke rol 
(uitwisselingg van "best practises" en "lessons learned") en een sterke kwaliteitsgerichtheid ("On Time 
andd Above Customer Expectations"). De visie van de organisatie is gericht op deze kwaliteit en op 
internee flexibiliteit ten aanzien van het inspelen op alle relevante vraagstukken die zich voordoen bij 
klanten.. Tenslotte wil men ook een 'fast follower' zijn ten aanzien van technologische 
ontwikkelingen. . 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn betrekkelijk laag. Hierboven werd reeds gesproken over de 
flexibilitei tt van de organisatie en haar medewerkers. De belangrijkste commitments zijn gelegen in de 
projectverplichtingenn die men aangaat. Deze zijn echter over het algemeen niet op 'fixed-price'basis. 
Investeringenn in materiële activa zijn gering van omvang (gemiddeld ca. 2% van de omzet). 
Bovendienn betreft dit veelal apparatuur die veelzijdig inzetbaar is. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn echte strategische heroriëntatie heeft zich de afgelopen jaren niet voorgedaan. Echter kan evenals 
bijj  PJ7 worden vastgesteld dat de activiteiten wel voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Dit is 
echterr een geleidelijk proces. Ca. vier jaar geleden heeft zich wel een organisatorische verandering 
voorgedaan,voorgedaan, waarbij de twee organisaties van de oorspronkelijke fusiepartners in elkaar zijn 
geschovenn tot één organisatie. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning vindt binnen de onderneming niet gedetailleerd plaats. Voor een 
periodee van maximaal twee a drie jaar worden wel op verschillende niveaus plannen opgesteld (per 
marktgebied,, per activiteitengebied en soms ook per klant). Per divisie worden de diverse plannen 
bijeenn gebracht. Als uitgangspunt van de diverse plannen dienen over het algemeen de 

93 3 



case-studiescase-studies projectactiviteiten 

marktontwikkelingen.. Over de realisatie van de plannen vindt wel een vorm van reviewing plaats, 
maarr geen strikte control. Ook door de unit ATS worden langere termijnplannen gemaakt. Deze zijn 
meerr gebaseerd op de eigen visies die men heeft op de ontwikkeling van de diverse technologieën en 
hunn toepassingsmogelijkheden. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp is binnen de organisatie op vele plaatsen te vinden. Vaak worden in directe reactie 
opp signalen uit de markt initiatieven genomen voor nieuwe activiteiten. Deze kunnen altijd aan het 
divisiemanagementt worden gepresenteerd, maar de beste manier om fiat te krijgen ermee door te gaan 
iss het vinden van een "business case", dat wil zeggen een klant die bereid is een (betaald) pilotproject 
uitt te voeren. Naast deze marktgerichte initiatieven zijn er ook meer technologisch gedreven 
initiatieven,, veelal genomen door de groep ATS (zie ook het koerselement), initiatieven die hun 
oorsprongg hebben in specifieke 'issues' (zoals de Euro) en initiatieven die vanuit het internationale 
hoofdkantoorr komen. Over het algemeen is er in de organisatie veel ruimte voor creativiteit en 
innovatie.. Dit hangt ook samen met de gepropageerde flexibiliteit. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss eerder gezegd zijn de materiële investeringen van de organisatie gering en flexibel inzetbaar. 
Well  wordt veel geïnvesteerd in opleiding en training van medewerkers. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Jaarplanningg en budgettering is evenals bij PJ7 hier een complex proces, waarin de marktgerichte 
divisiess het voortouw nemen, maar waarin veel overleg nodig is om doelstellingen en organisatorische 
voorwaardenn af te stemmen met de diverse service lines, de groepen die de activiteiten voor het 
belangrijkstee deel moeten uitvoeren. Wanneer het budget uiteindelijk, met omzet- en 
winstdoelstellingen,, is vastgesteld is het wel 'hard'. Dat wil zeggen, de business verantwoordelijke 
managerss worden erop afgerekend. ATS neemt in dit opzicht een afwijkende positie in. Het is als 
researchgroepp een 'cost center', waaraan alle divisies jaarlijks een financiële bijdrage leveren. ATS 
wordtt wel afgerekend op haar output en kostenbeheer. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn complex en professioneel van karakter. Veelal worden 
zijj  projectmatig uitgevoerd. De meer productie-achtige activiteiten, zoals deze bij PJ7 veelvuldig 
voorkomen,, zijn binnen PJ8 veruit in de minderheid. De acquisitie van opdrachten vindt plaats vanuit 
dee marktgerichte divisies. Veelal wordt een 'selling team' bij elkaar gebracht met de diverse 
specialistenn uit de organisatie die voor de beoogde opdracht noodzakelijk zijn. Aan de andere kant 
trachtt men bij de potentiële opdrachtgever ook een 'buying team' van gelijke professionaliteit te 
bewerkstelligen.. Dit creëert een optimale situatie om over de voorgenomen activiteit te overleggen. 
Tijdenss het acquisitieproces vinden binnen de organisatie op diverse momenten reviews plaats. 

Wanneerr de opdracht is verkregen start de realisatiefase waarvoor een projectleider wordt aangesteld. 
Dezee coördineert alle noodzakelijke werkzaamheden en rapporteert maandelijks aan het 
divisiemanagementt of een lager niveau (afhankelijk van de omvang van het project) over de 
voortgang.. Projecten hebben vaak een zodanig flexibel en innovatief karakter dat strikte 
voorcalculaties,, faseringen en planningen niet mogelijk zijn. Men spreekt in dit verband over een 
"iteratieve""  wijze van projectaanpak. Deze werkwijze is binnen de organisatie wel zoveel mogelijk 
gestandaardiseerdd door middel van een kwaliteitssysteem. Vanwege de moeilijke planbaarheid van 
projectenn worden deze veelal op basis van nacalculatie uitgevoerd. Wel worden vooraf indicaties 
afgegevenn aan de klant, waaraan men zich tracht te houden. 

Besluiti'ormingsprocessen Besluiti'ormingsprocessen 
Dee besluitvorming binnen de organisatie draagt veelal een informeel karakter. Het management heeft 
geenn directieve functie, maar meer een controlerende en corrigerende wanneer dit nodig is. Dit past 
volledigg bij de professionele en complexe aard van de activiteiten. Tijdens de interviews is uit niets 
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geblekenn dat belangentegenstellingen of politieke spelletjes in de besluitvorming een belangrijke rol 
spelen. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Alss koerselement is bij PJ8 gekozen voor de totstandkoming van een nieuwe commerciële activiteit, 
namelijkk intranet. Een intranet is een intern netwerk voor een organisatie waarmee op een vrije manier 
informatiee binnen de organisatie kan worden uitgewisseld en onderlinge communicatie kan 
plaatsvinden.. Qua structuur en fdosofie lijk t het enigszins op het internationale internet. De nieuwe 
activiteitt is een goed voorbeeld van de introductie van een op technologie gebaseerde innovatie en 
wordtt als zodanig door de respondenten gezien als een representatief voorbeeld van de ontwikkeling 
vann een nieuwe activiteit. Bij meer marktgerichte initiatieven is de werkwijze echter wel enigszins 
anders. . 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan intranet als commerciële activiteit is laag te noemen. Intranet werd in eerste 
instantieinstantie ontwikkeld voor eigen gebruik binnen de organisatie en ook de investeringen hierin waren 
beperkt.beperkt. Wanneer de markt een en ander niet had opgepikt, zou dit geen consequenties hebben gehad. 
Zoalss één van de respondenten opmerkte: "de kracht van het bedrijf ligt in het kunnen omschakelen, 
datt is in feite de core competence van de onderneming; wij zijn in staat gewoon weer een nieuw 
onderwerpp op te pakken". 

Initiatief Initiatief 
Zoalss gezegd is intranet in eerste instantie ontwikkeld voor eigen gebruik. Binnen de organisatie werd 
dee behoefte gesignaleerd aan verbetering van de onderlinge communicatie, onder andere omdat veel 
medewerkerss voor langere tijd bij klanten aan het werk zijn. De veel gebruikte 'papieren' 
communicatiee riep steeds meer weerstanden op en bovendien realiseerde men zich dat veel 
opgebouwdee kennis en ervaring ("over de gehele onderneming ca. 150 manjaar per dag") niet 
doorstroomdee in de organisatie. Zo ontstond de gedachte om, in eerste aanleg alleen voor de buiten de 
deurr werkende professionals, een kennis- en informatiebank op te zetten, waaruit men van huis uit 
naarr behoefte en op geschikte momenten zou kunnen putten. Dit was de start van het intranet. Het 
initiatieff  werd op basis van de genoemde signalen genomen door de groep ATS. Aan dit initiatief lag 
niett een uitgewerkt plan ten grondslag, maar er was in het kader van de jaarlijkse budgetteringsronde 
well  een en ander op papier gezet. Er was slechts sprake van een globaal budget. 

Fiattering Fiattering 
Hett besluit om het intranet voor intern gebruik te ontwikkelen werd in het maandelijkse General 
Managementt Overleg, dus op het hoogste niveau binnen de organisatie, genomen. Vervolgens ging 
hett voorstel ook naar het divisiemanagement, omdat actieve steun voor de ontwikkeling vanuit de 
divisiess noodzakelijk was. 

ProcesProces van realisatie 
Nadatt het besluit was genomen hebben zich nog de nodige veranderingen in het concept voorgedaan. 
Hett intranetidee ontwikkelde zich steeds verder. Zo werd bijvoorbeeld besloten het netwerk niet 
alleenn voor thuisgebruik open te stellen, maar ook op de werkplekken op het kantoor. Hiermee werd 
hett voor veel meer medewerkers toegankelijk. Uiteindelijk heeft het zes tot negen maanden geduurd 
voordatt intranet in gebruik kon worden genomen. De ontvangst was zodanig enthousiast, dat het niet 
langg duurde voordat de eerste initiatieven ontstonden het product ook aan klanten aan te bieden. Het 
"werdd zo ongeveer uit de handen van ATS gerukt door de divisies". Het 'uitrollen' van de kennis 
omtrentt intranet vanuit ATS over de organisatie heeft echter nog eens zes tot negen maanden in 
beslagg genomen. Klanten waren zeer geïnteresseerd, niet in de laatste plaats omdat ze het product bij 
dee leverancier 'life' konden bewonderen. Intranet wordt nu in projectvorm door de divisies bij klanten 
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geïmplementeerd.. De totale doorlooptijd van de ontwikkeling, van initiatief tot commerciële 
introductie,, heeft ruim anderhalfjaar in beslag genomen. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ8 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

1!. . 

12. . 

13. . 

14. . 

15. . 

16. . 

17. . 

18. . 

19. . 

20. . 

;; Hypothesen 1 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

Visiee gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. 

Visiee versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

!!  Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. 

Consolidatiee d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). 
;; Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

Strategischee planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. 

Koersbeïnvloedendee besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

Besluitvormingg extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 

Operationelee processen afgeleide rol bij koers vorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

+ + 

--
++ + 

— — 
+ + 
+ + 

---
++ + 
+ + 

++ + 
++ + 

--

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ8. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE PJ9: Natte waterbouwonderneming 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ9 speelt zich af bij een in Nederland gevestigde onderneming die actief is in de natte 
waterbouw.. Het betreft een middelgrote onderneming (ca. 550 vaste medewerkers) met een sterk 
internationalee oriëntatie. Van de netto omzet (392M in 1996) wordt 20-25% in Nederland gehaald, ca. 
50%% in andere Europese landen en 25-30% buiten Europa. De activiteiten zijn te groeperen in drie 
disciplines:: baggeren, offshore (bijvoorbeeld steenstortwerken) en natte waterbouw (waaronder kust-
enn oeverwerken, waterbouwkundige constructiewerken, beddingen voor kabels en leidingen, etc). De 
organisatiee is sterk technisch georiënteerd en innovatief. Zij beschikt over een vloot moderne schepen, 
diee op diverse plaatsen over de wereld operationeel zijn. Als koerselement is gekozen voor de 
ontwikkelingg van een nieuw marktgebied, namelijk Zuid Azië. Interviews hebben plaatsgevonden met 
dee area-manager Midden Oosten en Zuid Azië en met zijn assistent. Beide zijn nauw betrokken 
geweestt bij de ontwikkelingen rond het koerselement. Daarnaast is gebruik gemaakt van het 
jaarverslagg en promotiemateriaal. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is het uitvoeren van waterbouwkundige werken over de gehele wereld. 
Aann de basis van deze activiteiten ligt de beschikbaarheid van modern materieel, het vakmanschap, 
technischee en innovatieve vermogen van de medewerkers en de jarenlange ervaring van de 
ondernemingg met natte waterbouw. De visie van de organisatie is enerzijds gericht op 
marktontwikkelingenn in de diverse regio's. Zo is er een doelstelling om de positie in Europa minimaal 
tee handhaven en die in Nederland en Zuid Azië uit te breiden. Anderzijds richt de visie zich op de 
kennisontwikkelingg van geavanceerde technieken en het steeds weer vinden van innovatieve 
oplossingenn voor specifieke opdrachtsituaties. In verband met dit laatste wordt een sterk accent gelegd 
opp een verdergaande integratie van de technieken, uitvoeringsmethoden en vaardigheden, die binnen 
dee drie disciplines zijn opgebouwd. Deze multidisciplinaire aanpak van projecten stelt de 
ondernemingg in toenemende mate in staat om technisch en commercieel interessante oplossingen aan 
tee bieden aan haar opdrachtgevers. De slogan "unusual as usual" loopt daarbij als een rode draad door 
hett denken en handelen van de organisatie. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog, aanzienlijk hoger dan bij de meeste andere organisaties 
mett projectactiviteiten. Deze commitments zijn voornamelijk gelegen in de aanwezigheid van een 
uitgebreidee vloot. Deze bestaat momenteel uit meer dan twintig schepen ten behoeve van bagger- en 
stortwerkzaamheden,, aangevuld met meer dan tien stuks ander groot drijvend materieel, zoals 
drijvendee kranen, graafmachines op pontons en lierpontons. Daarnaast is nog het nodige 
hulpmaterieell  beschikbaar zoals sleepboten, vletten en pompen. Momenteel is nog een zeer grote 
sleepzuigerr (waarde 150M) in bestelling. Deze zal in de loop van 1998 in gebruik worden genomen. 
All  met al zijn met dit materieel grote investeringen gemoeid. Niet alleen de investeringen zorgen voor 
hett nodige commitment, mede omdat schepen voor specifieke activiteiten en met een specifieke 
capaciteitt worden aangeschaft, ook het operationeel houden van de schepen (onderhoud en 
bemanning)) is een commitment. Stilliggen van een middelgroot schip kost ca. 250.000 gulden per 
week,, bij de grote schepen kan dit oplopen tot 750.000 gulden per week. Het bezet houden van de 
beschikbaree capaciteit in een bepaalde regio is dus voor de onderneming van het allergrootste belang. 
Ookk verplaatsingen van schepen van de ene regio naar de andere is een kostbare aangelegenheid. 

Daarnaastt zijn commitments gelegen in de aangegane projectverplichtingen. Projecten dienen binnen 
dee gestelde termijn en voor de afgesproken prijs te worden opgeleverd. In sommige situaties kunnen 
bodemgesteldheidd en sterke stromingen echter voor onverwachte problemen zorgen. Tenslotte zijn 
ookk de nodige commitments gelegen in het aanhouden van regionale vestigingen. Dit kan 
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noodzakelijkk zijn om lokaal een contactennetwerk op te bouwen en om voor opdrachten in 
aanmerkingg te komen. In sommige landen is dit zelf een wettelijke vereiste. Een kleine vestiging kost 
all  snel ca. 500.000 gulden per jaar. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Vann strategische heroriëntaties is bij de onderneming de laatste jaren geen sprake geweest. Uiteraard 
ontwikkelenn de activiteiten zich in de loop van de tijd en worden de toegepaste technieken steeds 
geavanceerder,, maar een feitelijk verandering van strategie heeft niet plaatsgevonden. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Aann strategische meerjarenplanning wordt binnen de onderneming veel aandacht besteed. Elk jaar 
wordtt een zogenaamde 'beleidsnotitie' opgesteld, waarin enerzijds aandacht wordt besteed aan de 
marktontwikkelingenn in de diverse regio's, en anderzijds aan de planning en bezetting van het 
materieel.. De beleidsnotitie is deels gebaseerd op analyses van de marketingafdeling, die alle soorten 
vann gegevens verzamelt over landen, geldstromen en ontwikkelingsplannen, en deels op rapporten 
vann de verschillende area-managers. Hierin worden in detail de verwachtingen voor het eerstvolgende 
jaarr beschreven en meer in globale termen de verwachtingen voor de twee jaren daarna. Deze plannen 
bevattenn ook een financieel en een operationeel gedeelte. Ten aanzien van financiën worden 
doelstellingenn afgegeven voor omzet, marges en rendement, terwijl het operationele gedeelte de 
planningg bevat voor concrete projecten, locaties en het benodigde materieel. Een area-rapport omvat 
vijff  a zes pagina's tekst en nog een aantal pagina's planningen en cijfers. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap binnen de organisatie is specifiek gelegen bij de area-managers. Zij zijn 
degenenn die de contacten in de markt onderhouden en de acquisitie van opdrachten doen. Dit laatste 
gaatt echter altijd in nauw overleg met de directie en niet zelden ook met de Raad van 
Commissarissen.. Deze laatste is nauw betrokken bij de gang van zaken bij de onderneming. 

Investeringen Investeringen 
Dee materiële investeringen van de onderneming liggen op hoog niveau. Voor de afgelopen vier jaar 
bedroegenbedroegen deze meer dan 60M per jaar, hetgeen 15 tot 20% van de netto omzet is. Zoals gezegd is 
momenteell  nog een nieuwe sleepzuiger van 150M in bestelling. De afschrijvingstermijn voor de 
meestee schepen bedraagt zo'n 12 tot 15 jaar. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Opp basis van de beleidsnotitie en de area-rapporten wordt jaarlijks een jaarbudget opgesteld. Deze 
bevattenn de omzet- en rendementsdoelstellingen per area, de geplande investeringen en 
kostenbudgettenn voor de centrale afdelingen en de area's. Control vindt met name plaats op het 
rendement.. Op managementniveau komt men twee a drie keer per jaar bijeen om de financiële 
resultatenn door te spreken. Verder vindt gedetailleerde control plaats op het niveau van de concrete 
projecten.. Projectleiders rapporteren hierover wekelijks aan de betreffende area-manager en het hoofd 
vann het bedrijfsbureau. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn volledig projectgericht. De gang van zaken is dat door de area-managers 
contactenn worden gelegd en eventueel met behulp van anderen prekwalificaties worden gedaan. 
Binnenn Europa is dit over het algemeen niet nodig. Wanneer men een concreet project in het vizier 
heeft,, wordt eerst bekeken of een aanbieding zal worden gedaan. De beschikbaarheid van materieel, 
dee risico's en de verwachte marges van het project spelen daarbij een belangrijke rol. Niet zelden 
spelenn daarbij interne discussies een belangrijke rol, waarbij de area-manager 'zijn project' verdedigt 
enn hiervoor prioriteit tracht te krijgen. De strijd om het verkrijgen van materieel is hierbij het 
belangrijkst,, omdat dit soms van de ene area naar de andere verplaatst moet worden. Het 'verliezen' 
off  juist 'verkrijgen' van materieel in een bepaalde regio kan van groot belang zijn voor volgende 
perioden. . 
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Wanneerr een aanbieding kan worden gedaan worden een of enkele medewerkers naar de betreffende 
locatiee gestuurd om informatie te verzamelen over de concrete omstandigheden waaronder het werk 
moett worden uitgevoerd. Deze informatie wordt verder door het bedrijfsbureau in technische, 
capaciteits-- en financiële termen uitgewerkt. Daarna volgt de commerciële interpretatie door de area-
managerr in overleg met de directie en wordt de offerte uitgebracht. Bij verkrijging van de opdracht 
wordtt een projectleider aangesteld en wordt capaciteit voor het project vrijgemaakt. Ook hierbij vindt 
hett nodige 'lobbywerk' plaats in een poging de 'juiste mensen' voor het project beschikbaar te 
krijgen.. De projectleider zet de gegevens uit het offertetraject om in een werkbudget voor het project. 
Ditt werkbudget wordt in overleg met de area-manager vastgesteld. Het werkbudget is vervolgens 
'hard'' en dient als basis voor de uitvoering van het project. Zoals gezegd rapporteert de projectleider 
tijdenss de looptijd van het project wekelijks aan de area-manager, die tot en met de afronding 
verantwoordelijkk blijft , en aan het hoofd van het bedrijfsbureau. 

Sindss kort is de organisatie ISO-gecertifïceerd en vaste procedures worden in alle fasen van het 
projectt aangehouden. De invoering van het kwaliteitssysteem is met de nodige problemen gepaard 
gegaan.. Zo waren er grote weerstanden tegen de toename van het aantal procedures en vonden op 
grotee schaal discussies plaats over gevolgde en te volgen werkwijzen. Na een korte bezinningsperiode 
iss het roer omgegooid. Discussies over verbeterprojecten zijn losgekoppeld van de certificering, 
waarvoorr de bestaande werkwijzen als uitgangspunt werden genomen. Daarnaast heeft men getracht 
hett aantal procedures tot een minimum te beperken. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingsprocessenn zijn binnen de organisatie informeel en snel. Het contact tussen de area-
managers,, de directie en de Raad van Commissarissen is goed. Ook hebben de area-managers 
onderlingg regelmatig overleg, hoewel dit lastig is omdat zij veel op reis zijn. Wel is sprake van de 
nodigee politieke beïnvloeding en belangenbehartiging binnen de organisatie. Er is een "gezonde 
concurrentie""  tussen de area-managers waar het gaat om de verkrijging van materieel en mensen. 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Hett koerselement betreft de ontwikkeling van een nieuw marktgebied, namelijk Zuid Azië. In feite 
vindtt er een verschuiving van activiteiten plaats van het Midden Oosten naar eerst bijvoorbeeld Hong 
Kongg en Singapore, en nu naar diverse landen in Zuid Azië, zoals India, Bangla Desh en Pakistan. 
Dezee landen zijn in ontwikkeling (hetgeen vaak gepaard gaat met infrastructurele werken) en 
bovendienn is het politieke klimaat veranderd ten gunste van de toelating van buitenlandse 
ondernemingen.. Men richt zich in deze landen voornamelijk op relatief eenvoudige, technisch weinig 
risicovollerisicovolle projecten op het gebied van bagger en natte waterbouw. 

CommitmentCommitment koerselement 
Dee commitments aan het koerselement zijn als gemiddeld te kwalificeren. De onderneming is er altijd 
opp ingesteld golfbewegingen in de wereldeconomie te volgen en verlegt hierdoor nu en dan haar 
aandachtt naar een andere regio. Dit gaat echter wel met de nodige inspanningen en investeringen 
gepaard.. Zo kost het de enige tijd om contacten te leggen (veelal op het hoogste politieke niveau), 
waarvoorr men de hulp inroept van lokale agenten. Bovendien is het veelal nodig om plaatselijk een 
vestigingg te openen. Wanneer de inspanningen echter te weinig resultaat zouden opleveren, kan de 
vestigingg snel weer worden gesloten en het 'jachtterrein' worden verlegd. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief tot de nieuwe activiteiten is genomen door de area-manager. Ongeveer vier jaar geleden 
iss hij begonnen met het leggen van de eerste contacten. De ontwikkeling van de nieuwe markt was 
reedss opgenomen in de beleidsnotitie, waarin de aangegeven regio werd aangemerkt als een potentieel 
aantrekkelijkk gebied. Met behulp van een lokale agent werden drie typen projecten gesignaleerd, 
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waaropp de onderneming zich zou kunnen richten. Men besloot uiteindelijk in India te proberen in te 
schrijvenn voor enkele technisch niet te complexe baggerprojecten. Op deze wijze kon men risico's 
vermijdenn en rustig ervaring opdoen men de lokale gebruiken en werkwijzen. Na ongeveer twee jaar 
hadd de organisatie haar eerste opdracht binnen. 

Fiattering Fiattering 
Zoalss gezegd was het nieuwe marktgebied reeds onderdeel van de langere termijn strategie van de 
onderneming.. Op basis hiervan werd besloten om de area-manager de ruimte te geven om hier 
contactenn te leggen. Bij de aanbieding van het eerste project werd een en ander echter pas echt 
concreet.. Binnen de organisatie bestonden grote reserves over het project. De onzekere situatie in een 
nieuww land omtrent dounane-faciliteiten, reacties op buitenlandse ondernemingen, belastingen en 
betalingen,, maakte dat de nodige weerstanden moesten worden overwonnen. Een actieve lobby door 
dee area-manager was ook hier nodig. Uiteindelijk lukte het om voldoende draagvlak voor het project 
tee creëren en materieel en capaciteit beschikbaar te krijgen. Een besluit hierover is op directieniveau 
genomen.. Van de Raad van Commissarissen hoefde strikt genomen geen fiat te worden verkregen (dit 
iss wel het geval bij projecten groter dan 50M), maar zij werd wel geïnformeerd. 

ProcesProces van realisatie 
Hett project verliep voorspoedig. Op basis van deze ervaring werd het steeds gemakkelijker om 
nieuwee aanbiedingen te doen. Op dit moment worden diverse projecten uitgevoerd en zijn andere in 
voorbereiding.. In de regio zijn enkele vestigingen geopend en deze zullen naar verwachting 
binnenkortt worden uitgebreid. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ9 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

jj  Hypothesen j Aanwijzingen? 

11.. Natuurlijk primaat ondernemerschap. ^+ 

12.. Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. \ ++ 

13.. I Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). j+̂  

14.. ! Ondernemerschap extern en autonoom. ++ 

15.. | Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. j ++ 

16.. | Consolidatie d.m.v. standaardisatie van prqjectaanpak (A). 
|| Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

17.. i Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod 

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

19.. I Besluitvorming extern gericht en open proces (A). 
Besluitvormingg relatief snel (B). 

20.. ; Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ9. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 

++ + 
+ + 

+/--
++ + 

+/--

++ + 
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CASEE PJ10: Maritiem e dienstverlener 

1.. Inleiding 

Case-studiee PJ10 betreft een Nederlandse onderneming die internationaal activiteiten verricht in de 
maritiemee dienstverlening. Deze activiteiten zijn ondergebracht in drie groepen: zeesleepvaart & 
berging,, havensleepdiensten en maritieme diensten. De eerste groep bevat activiteiten als het 
verslepenn van boorplatforms of ander drijvend materieel, de zogenaamde "rescue-towage" (het redden 
vann schepen in nood) en het bergen van schepen en wrakken (inclusief ladingen) die op kusten of 
ondiepee wateren zijn vastgelopen. Bij de tweede groep activiteiten gaat het om het binnen- en 
buitensiepenn van grotere zeeschepen in havens. Deze activiteiten worden op diverse plaatsen ter 
wereldd uitgevoerd op basis van langere termijn contracten met de lokale havenautoriteiten. De 
contractenn worden vaak in samenwerking met een plaatselijke partner uitgevoerd. De derde groep 
activiteitenn betreft een aantal professionele diensten zoals engineering & consultancy, het leveren van 
bemanningenn en het afleveren van schepen (bijvoorbeeld van een werf naar de eigenaar). De 
organisatiee opereert wereldwijd en bezit eigen vestigingen in Dubai, Argentinië, de Verengde Staten 
enn Singapore. Er werken ca. 400 medewerkers in vaste dienst, de omzet is ca. 80M per jaar. Als 
koerselementt is gekozen voor de ontwikkeling van de zeesleepsector. Interviews zijn gehouden met 
dee Managing Director van de onderneming en met de directeur "Salvage" (berging), die nauw 
betrokkenn is geweest bij het koerselement. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanvullend schriftelijk 
materiaall  en van een case-beschrijving van de ontwikkelingen in de zeesleepvaart (Douma, 1997). 

2.. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de onderneming is in feite de activiteiten die men al bijna een eeuw uitvoert: slepen en 
bergen.. Op deze terreinen en de hiermee verbonden diensten heeft men een enorme know how en 
reputatiee opgebouwd, waarbij kwaliteit, veiligheid, innovatief en zwaar materieel en een 'global 
presence'' centraal staan. De visie van de organisatie is er een waarbij men de ontwikkelingen in de 
marktt tracht te volgen. Zo is zeeslepen een tamelijk onzekere activiteit met sterk schommelende 
omzettenn en resultaten. Deze activiteit heeft men nu ondergebracht in een joint venture met een van de 
grootstee concurrenten (zie verder het koerselement). Berging loopt, als gevolg van een steeds veiliger 
wordendee zeescheepvaart, terug in aantallen projecten, maar de complexiteit ervan neemt juist toe, 
onderr andere omdat een groter belang wordt gehecht aan de milieugevolgen van ongelukken op zee. 
Havensleepdienstenn zijn een zekerder inkomstenbron en deze tracht men dan ook uit te breiden. 
Maritiemee diensten werden voorheen als kernactiviteit aangemerkt omdat er veel van verwacht werd. 
Nuu dit toch minder van de grond blijkt te komen wordt het als een aanvullende activiteit gezien. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn hoog, veel hoger dan bij de meeste andere organisaties met 
projectactiviteiten.. Evenals bij case PJ9 is de achtergrond hiervan in de eerste plaats de investeringen 
inn eigen schepen, die bovendien ook bemand moeten zijn en onderhouden moeten worden. De 
organisatiee tracht deze commitments echter terug te brengen. Zo had men vroeger diverse 
"stationsboten""  op verschillende plaatsen ter wereld liggen voor het uitvoeren van 
bergingswerkzaamheden.. Nu huurt men voor bergingen veelal materieel van anderen. Ook heeft men 
inn de loop van de jaren tachtig een aantal schepen afgestoten, waaronder alle zware ladingschepen, 
eenn soort grote zelf voortgedreven pontons. Het meeste materieel van de onderneming wordt nu 
ingezett bij de havensleepdiensten. Zoals gezegd is de bezetting van deze schepen veel meer 
gegarandeerd,, zodat de commitments op dit vlak zijn teruggelopen. 

Daarr staan dan wel de contractverplichtingen weer tegenover. Deze hebben over het algemeen een 
looptijdd van tien jaar of meer. Daarnaast zitten ook aan de zeesleep- en bergingscontracten grote 
commitments,, vooral bij wrakbergingen die soms op 'fixed-price' basis worden uitgevoerd. 
Momenteell  heeft de onderneming bovendien sterk te leiden van een commitment aan een specifiek 
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contractt in Zuid Amerika, waarop grote verliezen worden geleden. Het betreft een overslagcontract 
datt feitelijk buiten de kernactiviteiten van de onderneming valt en waarop de kosten veel hoger 
blijkenn te zijn dan vooraf was geraamd. Tenslotte heeft de onderneming commitments aan haar 
contactenn en expertise op het gebied van zeescheepvaart, slepen en bergen. Deze zijn zodanig 
specifiek,, dat een overstap naar andere activiteiten praktisch ondenkbaar is. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Zoalss gezegd volgt de organisatie in haar strategie de bewegingen van de markt. Van expliciete 
strategischee heroriëntaties op specifieke momenten is daarbij geen sprake. Wel vinden verschuivingen 
plaatss van mogelijkheden en aandachtsgebieden. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Inn 1995 is een strategisch plan opgesteld voor een periode van vijfjaar. Hierin werden op globaal 
niveauu prioriteiten gesteld en groeidoelstellingen geformuleerd. Elk jaar worden "groepsdagen" 
gehoudenn waarop de strategie met de directeuren van de buitenlandse vestigingen wordt 
doorgesproken.. Van echte meerjarenplanning kan echter geen sprake zijn omdat de onderneming sterk 
afhankelijkk is van de marktkansen en de marktvraag. Momenteel is, voornamelijk als gevolg van het 
Zuidd Amerikaanse contract, de financiële situatie zorgwekkend, zodat een sterk accent ligt op de 
kortee termijn. Of zoals een van de respondenten het uitdrukte: "alle ballast wordt overboord gezet, we 
moetenn eerst weer een gezond bedrijf worden". 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap van de organisatie is te vinden in de directies van de diverse activiteitsgroepen 
enn van de buitenlande vestigingen. Door deze mensen worden contacten gelegd met mogelijke 
opdrachtgeverss voor projecten en contracten, zij bereiden de aanbiedingen van de organisatie voor en 
voerenn de onderhandelingen. De groepsdirecteur is bij alle belangrijke zaken ook nauw betrokken. 

Investeringen Investeringen 
Dee investeringen van de onderneming zijn hoog, maar worden momenteel praktisch alleen gedaan 
onderr de zekerheid van een contract. De risico's ervan worden daardoor aanzienlijk beperkt. Zoals 
echterr het Zuid Amerikaanse contract laat zien, kunnen deze risico's toch aanzienlijk zijn en zelfs het 
voortbestaann van de onderneming bedreigen. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Plannenn en budgetteren is voor sommige activiteiten moeilijk. Zo worden de bergingsactiviteiten 
lieverr over perioden van vijf jaar bezien, omdat de omzetten en resultaten per jaar enorm kunnen 
fluctueren.fluctueren. Voor deze activiteit wordt alleen een zogenaamd "nulbudget" opgesteld, dat wil zeggen 
alleenn voor de vaste kosten. Control op de uitvoeringskosten van bergingsoperaties is eveneens 
moeilijkk te realiseren, omdat de bergingsinspecteur ter plaatse vaak onder hoge tijdsdruk beslissingen 
moett nemen over de te kiezen aanpak en het in te huren of aan te schaffen materieel. Het 
bergingsresultaatt en de veiligheid staan daarbij altijd voorop, niet de kosten. De zeesleepdiensten 
wordenn wel per jaar gebudgetteerd, terwijl de havensleepdiensten per jaar per contract worden 
gepland.. Planning en control spelen over het algemeen een toenemende rol binnen de onderneming. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie vinden over de hele wereld, op grote afstand van het 
hoofdkantoorr plaats en zijn sterk afhankelijk van het vakmanschap en de ervaring van de betreffende 
kapiteinss en bemanningen. Toezicht hierop is feitelijk onmogelijk. Ook standaardisaties en 
reglementeringg is moeilijk te realiseren, maar niettemin is in enkele onderdelen van de organisatie een 
kwaliteitssysteemm volgens ISO 9000 geïmplementeerd. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingsprocessenn zijn binnen de organisatie sterk afhankelijk van de situatie. Bij 
bergingscontractenn en -operaties is zeer snelle besluitvorming geboden, terwijl havensleepcontracten 
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somss een zeer lange aanlooptijd hebben. Over het algemeen kan de besluitvorming echter als snel 
getypeerdd worden. Het overleg wordt soms bemoeilijkt door de diverse locaties, maar is volgens de 
respondentenn niet sterk politiek van aard. Het belang van de onderneming staat over het algemeen 
voorop. . 

3.. Analyse koerselement 

Inleiding Inleiding 
Hett vinden van een geschikt koerselement was voor de hier besproken organisatie niet eenvoudig. De 
meestee activiteiten voert men al vele jaren uit en ook de markt is weliswaar op onderdelen veranderd, 
maarr niet structureel. De vraag "wat doet de onderneming vandaag de dag, wat zij enkele jaren 
geledenn nog niet deed" kon slechts met veel moeite beantwoord worden. Eén aspect vormde hierop 
echterr een uitzondering, de totstandkoming van een joint venture met een andere maritieme 
onderneming,, waarin de gezamenlijke zeesleepactiviteiten zijn ondergebracht. Dit is dan ook als 
koerselementt gekozen. De representativiteit van dit element als model voor de koersvorming van de 
organisatiee kan evenwel in twijfel worden getrokken. Het is een eenmalige verandering geweest met 
zeerr specifieke kenmerken en omstandigheden. Het koerselement zal hier kort worden besproken, 
maarr bij de analyse van de case-studie heeft het een beperktere rol gespeeld dan bij de andere case-
studiess het geval is geweest. 

Dee joint venture is enkele jaren geleden ontstaan. De achtergrond van deze samenwerking was de 
overcapaciteitt waarmee beide ondernemingen te kampen hadden en de slechte markt zoals deze 
indertijdd voor de zeesleepvaart bestond. Een saillant detail is verder dat beide partners wel 
concurrentenn van elkaar zijn gebleven op het nauw met het zeeslepen verbonden terrein van bergen. 
Hieroverr zijn goede afspraken gemaakt, maar deze vergen niettemin continu het nodige 
managementoverleg.. Het samenwerkingsverband ten aanzien van zeeslepen is momenteel succesvol. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan de joint venture is gemiddeld te noemen. Het betreft een marketingtechnische, 
organisatorischee en financiële oplossing voor een bestaand probleem. De investeringen in de joint 
venturee zijn beperkt en wanneer zij niet meer succesvol zou zijn (en zou ophouden te bestaan), zou 
well  een beperkt financieel verlies worden geleden, maar het zou de onderneming niet echt raken. Het 
zouu wel het einde betekenen voor de zeesleepvaart, hetgeen historisch en emotioneel voor de 
organisatiee een grote stap zou zijn. 

Initiatief Initiatief 
Dee joint venture is voortgekomen vanuit een pragmatische houding. Waar het initiatief exact is 
genomenn is niet meer terug te halen, maar het was een logische oplossing voor de moeilijke situatie 
waarinn men verkeerde. Bijzonder is wel dat het een samenwerking betreft tussen twee 'gezworen 
concurrenten'.. Nadat echter bij beide organisaties een managementwisseling had plaatsgevonden, 
kwamm het contact tot stand. In het begin verliep een en ander moeizaam, er was over en weer sprake 
vann het nodige wantrouwen. Toen echter duidelijk werd dat de gemeenschappelijke belangen groot 
waren,, werd het wantrouwen overwonnen en kon besproken worden hoe een en ander georganiseerd 
zouu kunnen worden. Bij deze besprekingen was het totale management van de onderneming 
betrokken.. Langzamerhand ontstond een beeld van een joint venture, waaraan beide ondernemingen 
enkelee schepen zouden verkopen, maar waarvan zij de operationele exploitatie wel zouden blijven 
verzorgen.. De nieuwe, samen opgezette organisatie zou zeer klein zijn, zij bestaat slechts uit twee 
mensen.. Deze onderhouden de contacten met de opdrachtgevers (merendeels in de offshore olie- en 
gasindustrie)) en verzorgen de daadwerkelijke acquisitie van sleepopdrachten. Vervolgens zetten zij 
dezee opdrachten weer uit bij de beide partners. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de 
tariefstellingg voor deze uitvoeringsactiviteiten. Toen de contouren voor de samenwerking duidelijk 
werden,, zijn deze op papier gezet en in juridische, administratieve en financiële termen uitgewerkt. 
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Flattering Flattering 
Doordatt het management zelf actief bij alle gesprekken betrokken was kan niet over één 
fiatteringsmomentt worden gesproken. Het was een groeiproces, waarbij het vertrouwen toenam en de 
oplossingg geleidelijk gestalte kreeg. 

ProcesProces van realisatie 
Naa de juridische installatie van de joint venture is deze als een zelfstandige organisatie, in een eigen 
bedrijfsruimte,, van start gegaan met het verwerven van opdrachten. Dit nam niet veel tijd in beslag, 
omdatt sleepcontracten veelal kort van tevoren worden afgesloten. Zodoende kon de organisatie snel 
vann start. Al met al heeft de totstandkoming, van het eerste initiatief tot het operationeel worden, 
ongeveerr één jaar in beslag genomen. Zoals gezegd is de joint venture tot nu toe succesvol gebleken, 
maarr van een sterke groei (bijvoorbeeld uitgedrukt in nieuwe schepen) is niet direct sprake. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie PJ10 
aanwijzingenn zijn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

|| Hypothesen Aanwijzingen? 

11.. Natuurlijk primaat ondernemerschap. I ++ 

12.. ; Visie gericht op interne aandachtsgebieden, de ontwikkeling van de organisatie. S 

13.. ; Visie versterkt consolidatie (bestendiging gerealiseerde koers). | 

14.. Ondernemerschap extern en autonoom. 

15.. Ondernemerschap individueel aanwijsbaar en hoog in lijnmanagement. j 

16.. ', Consolidatie d.m.v. standaardisatie van projectaanpak (A). j 
II  Consolidatie d.m.v. control op projectplannen en -uitvoering (B). 

17.. | Strategische planvorming gericht op beheersbaarheid projectenaanbod. '. 

18.. ! Koersbeïnvloedende besluiten gericht op projectoffertes (A). 
Besluitenn op basis van een (voorlopig) projectplan (B). 

19.. | Besluitvorming extern gericht en open proces (A). 
'' Besluitvorming relatief snel (B). 

20.. \ Operationele processen afgeleide rol bij koersvorming. 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case PJ10. 

+++ Sterke aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
++ Aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 

Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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