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CASEE II : Ingenieursbureau 

1.. Inleiding 

Case-studiee II heeft plaatsgevonden bij een middelgroot Nederlands Ingenieursbureau (ca. 1.900 
medewerkers),, dat actief is in drie hoofdgebieden: energie, infrastructuur en milieu. Klanten zijn 
voornamelijkk (multinationale) industriële ondernemingen, overheden en internationale financiële 
instituten.. Het bureau is onderdeel van een moedermaatschappij met in totaal 18.000 medewerkers en 
levertt diensten op het gebied van consultancy, projectmanagement, ontwerp & engineering, 
bemiddelingg ('brokership') en constructiemanagement. De organisatie omvat een hoofdkantoor en een 
dertigtall  zelfstandige vestigingen in West Europa, het Midden Oosten, de Carribean en sinds kort ook 
inn Oost Europa. De ontwikkeling van deze laatste regio heeft tijdens het onderzoek tevens als 
koerselementt gediend. Interviews hebben plaatsgevonden met de algemeen directeur van het 
ingenieursbureauu en met de directeur International Operations (IO), die verantwoordelijk is voor de 
ontwikkelingg van het koerselement. 

Dee activiteiten van het ingenieursbureau bevatten zowel projectactiviteiten als inspanningsactiviteiten. 
Tijdenss het onderzoek hebben de laatste centraal gestaan. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie beschikt niet over een expliciet missie statement. In het 'bedrijfsprofiel' wordt slechts 
aangegevenn dat het gaat om een "onafhankelijk, multidisciplinair advies- en ingenieursbureau", dat de 
eerderr genoemde diensten "individueel en in onderlinge samenhang" verleent. Als overkoepelende 
slogann wordt gehanteerd "if you can dream it... we can make it". 

Visiess zijn in de organisatie goed ontwikkeld. Zij hebben in het algemeen betrekking op het 
ondernemerschapp en de commerciële houding van de organisatie, terwijl in het bijzonder aandacht 
wordtt besteed aan internationale expansie. Ten aanzien van de activiteiten zelf vindt er een bewuste 
verschuivingg plaats in de richting van consultancy, basisontwerp en projectmanagement, terwijl 
detailontwerpp en engineering steeds meer wordt uitbesteed aan derden. Daarnaast is er een heldere 
visiee op de organisatie, de aansturing van de vestigingen en activiteiten en op de interne cultuur (zie 
bijj  andere onderdelen van deze samenvatting). 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn over het algemeen laag te noemen. Zij betreffen volgens de 
respondentenn vooral de mensen en hun kennis, maar deze is relatief flexibel. Investeringen doet het 
bureauu weinig (alleen hulpmiddelen en vestigingen) en worden altijd in één keer afgeschreven. 
Volgenss de algemeen directeur "reist" de organisatie "licht", terwijl de directeur IO aangaf: "wij 
moetenn elke dag uit een gebied weg kunnen zonder onze broek te scheuren". 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn aantal jaren geleden (1992) heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden, samenhangend 
mett het aantreden van een nieuwe directeur, de voorganger van de huidige. De heroriëntatie betrof 
mett name de bovengenoemde aspecten van een meer commerciële (en minder technische) benadering 
vann de activiteiten, en een groter accent op ondernemerschap en internationale expansie. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Elkk jaar wordt een Middellange Termijn Plan (MTP) opgesteld. Dit plan dient echter niet zozeer om 
sturingg te geven aan de activiteiten, als wel om de moederorganisatie inzicht te geven in de 
strategischee ontwikkelingen van het ingenieursbureau. Deze ontwikkelingen zelf zijn echter vooral 
eenn gevolg van ondernemerschap, waarbij succesvolle ontwikkelingen vervolgens tot beleid worden 
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verklaard.. Of zoals een van de respondenten het formuleerde: "men vat samen wat we hebben gedaan 
inn eenjaar, en dat wordt gepresenteerd als het beleid voor het volgende jaar". 

OndernOndern emerschap 
Ondernemerschapp speelt, zoals gezegd, een centrale rol in de koersvorming van het ingenieursbureau. 
Hett wordt sterk gestimuleerd en er is zeer veel ruimte voor (zie ook bij besluitvorming). 
Ondernemerschapp is vooral gesitueerd binnen de vestigingen en bij een centrale groep World Wide 
Businesss Development, waarvan ook de directeur 10 deel uitmaakt. In feite wordt van iedereen 
binnenn de organisatie ondernemerschap verwacht, zowel ten aanzien van het binnenhalen van nieuwe 
opdrachten,, als ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe technische mogelijkheden en 
oplossingen.. Binnen de Nederlandse vestigingen ligt het accent meer op het laatste, terwijl in de 
buitenlandsee vestingen de markt- en netwerkontwikkeling meer centraal staat. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn zijn laag en worden in feite niet als zodanig gezien. Zij worden gewoon beschouwd als 
kostenn en in financiële zin direct afgeschreven. Voor nieuwe vestigingen geldt evenwel de stelregel 
datt deze het eerste jaar niet in de reguliere rapportages worden opgenomen om ze de ruimte te geven 
extraa aanloopkosten te maken. Deze zouden als investeringen aangemerkt kunnen worden. Na twee 
jaarr dienen echter ook deze winstgevend te zijn. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt een Korte Termijn Plan (KTP) opgesteld, met daaraan gerelateerd een jaarbudget. Het 
KTPP dient als leidraad voor de sturing van de activiteiten per vestiging, maar wordt niet in alle 
opzichtenn beschouwd als het belangrijkste hulpmiddel voor de control hierop. Control vanuit het 
hoofdkantoorr vindt voor Nederlandse en buitenlandse vestigingen op verschillende wijzen plaats. 
Voorr de Nederlandse vestigingen geldt dat control vooral wordt uitgevoerd op basis van een aantal 
'primairee getallen' (waaronder bezettingsgraad, gemiddeld uurtarief, bruto marges, ontwikkeling in 
hett klantenbestand, etc). Deze vestigingen worden niet in de eerste plaats op hun financiële 
rendementt beoordeeld. Voor de buitenlandse vestigingen geldt dit wel. Hier wordt bovendien een 
benchmarking-achtigg rapportagesysteem toegepast, waarin bijvoorbeeld huisvestingskosten en 
reiskostenn per medewerker zijn opgenomen, waardoor een vergelijking mogelijk is tussen de diverse 
vestigingen.. Hiervan gaat een zelfregulerende werking uit. Binnen de vestigingen is de planning en 
controll  vooral gericht op het niveau van de individuele opdrachten. Op basis van urenregistraties kan 
daarnaastt gemakkelijk inzicht verkregen worden van de bezettingsgraad van de medewerkers. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn professioneel van aard. Veel aandacht wordt enerzijds 
besteedd aan het opleidingsniveau van de medewerkers en aan hun flexibiliteit en bereidheid om die 
initiatievenn te nemen, die nodig zijn voor een optimale opdrachtuitvoering voor de klant. Anderzijds 
bestaatt binnen de organisatie een duidelijke "visie op kwaliteit". Deze is onder andere uitgewerkt in 
eenn kwaliteitssysteem (gecertificeerd volgens ISO 9001 en VCA), waarmee opdrachten van het begin 
tott het eind worden begeleid. De structuur van de organisatie is flexibel en wordt continu afgestemd 
opp de opdrachten die worden uitgevoerd. Of zoals de algemeen directeur het uitdrukte: "structuur 
volgtt succes". 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg is binnen de organisatie een informeel proces en vindt vaak zelfs niet expliciet plaats. 
Dee algemeen directeur is geen voorstander van formele besluitvorming, want "dit houdt in feite 
impliciett in dat iets niet mag, tenzij met een goedkeuring". Deze cultuur wil men vermijden. De 
organisatiee denkt liever in termen van verantwoordelijkheden dan van bevoegdheden. Men gaat van 
dee ongeschreven regel uit dat medewerkers weten wat goed is voor de onderneming en dat men bij 
twijfell  een vraag voorlegt aan het management. De directeur IO spreekt in dit verband over 
"managementt by default" en zegt verder dat hij "de directie net genoeg vertelt om geen negatieve 
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besluitenn te nemen en toch het gevoel te hebben op de hoogte te zijn". Deze besluitvormingscultuur 
bevestigtt de ruimte die het ondernemerschap binnen het bureau heeft: "succes wordt nooit bestraft". 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft de ontwikkeling van de activiteiten van de organisatie in Oost Europa sinds 
1992/1993.. Deze activiteiten betreffen enerzijds opdrachten die worden uitgevoerd met middelen van 
internationalee geldschieters, zoals de wereldbank en de EU, en anderzijds opdrachten van 
internationalee ondernemingen die zich in Oost Europa vestigen (bijvoorbeeld oliemaatschappijen). 
Opdrachtenn worden, merendeels in samenwerking met lokale partners, uitgevoerd vanuit een aantal 
nieuwee vestigingen, ondersteund door een centrale groep in Nederland onder leiding van de directeur 
IO.. Ondersteuning wordt gegeven bij de acquisitie van opdrachten, het opzetten van vestigingen en 
administraties,, en bij het aantrekken en inzetten van personele capaciteit. De ontwikkeling van de 
Oostt Europese markt is niet geheel representatief voor alle marktontwikkelingen van de organisatie. 
Mett name de situatie binnen Nederland wijkt in gepaalde opzichten hiervan af, omdat hier, zoals 
gezegd,, het accent meer ligt op technologische innovaties. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hoewell  Oost Europa wordt gezien als een belangrijk marktgebied, is het werkelijke commitment 
eraann laag te noemen. Investeringen zijn beperkt, omdat een nieuwe activiteit altijd wordt gestart op 
basiss van een vooraf vanuit Nederland verkregen opdracht. Wanneer een vestiging eenmaal is 
geopend,, moet deze wel verder zijn eigen opdrachten kunnen verwerven. Als dit niet in voldoende 
matee lukt binnen een periode van anderhalf tot twee jaar, wordt de vestiging weer gesloten of in 
sommigee gevallen de manager vervangen. Doordat verder zoveel mogelijk met lokale partners en 
lokaall  personeel wordt gewerkt, zijn de consequenties beperkt. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de activiteiten in Oost Europa werd genomen door de toenmalige directeur en paste 
inn zijn visie omtrent internationale expansie. Binnen de groep World Wide Business Development 
werdd de directeur IO aangesteld om het nieuwe marktgebied tot ontwikkeling te brengen. Er lag geen 
beschrevenn plan aan ten grondslag en er was ook geen sprake van een investeringsvoorste]. De 
ontwikkelingg heeft volledig op basis van ondernemerschap plaatsgevonden. Gestart is met het 
definiërenn van een aantal mogelijke product/marktcombinaties en het samenstellen van 
informatiemappen,, die zijn rondgestuurd aan diverse instanties. De eerste stap was "laten weten datje 
err bent". Nadat op deze wijze de eerste contacten waren gelegd, met name met de genoemde 
internationalee geldschieters, werd in 1992 de eerste opdracht verkregen door middel van een 
internationalee inschrijving. Omdat een en ander naadloos aansloot bij de wens tot internationalisering 
vann het management, leverde dit binnen de organisatie geen weerstanden of bezwaren op. 

Fiattering Fiattering 
Ookk de fiattering ging min of meer vanzelf. In feite is er nooit een expliciet fiat gegeven voor de 
diversee stappen, die in het proces van marktontwikkeling werden gezet. Wel werd de directie 
regelmatigg op de hoogte gehouden (zie ook bij besluitvorming). 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement is een geleidelijk proces geweest, gedreven door ondernemerschap. 
Naa de eerste opdracht volgden er meer en werden op diverse plaatsen in Oost Europa vestigingen 
geopendd (en soms ook weer gesloten). De 'trekkers' van deze vestigingen zijn zonder uitzondering 
zeerr jonge, ondernemende professionals, die bereid zijn 'het avontuur aan te gaan'. Zij doen dat boven 
verwachtingg succesvol. Voor het openen van nieuwe vestigingen is in de loop van de tijd een min of 
meerr standaard aanpak ontwikkeld. Zoals gezegd worden de nieuwe activiteiten actief vanuit 
Nederlandd ondersteund door een groep, die inmiddels is uitgegroeid tot 20 medewerkers. Zij leggen 
contactenn met potentiële opdrachtgevers, trekken nieuwe mensen aan, die na een inwerkperiode 
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kunnenn worden uitgezonden, houden contact met de organisatie in Nederland, zoeken hier de juiste 
medewerkerss om op tijdelijke basis aan opdrachten mee te werken en bieden praktische ondersteuning 
bijvoorbeeldd op het gebied van de financiële administratie van de vestigingen. In totaliteit werken in 
Oostt Europa voor het ingenieursbureau nu ca. 440 medewerkers, waarvan ca. 60 Nederlanders. 

Ookk de activiteiten hebben zich inmiddels ontwikkeld. Steeds meer worden opdrachten verkregen van 
grotee multinationale ondernemingen, die investeren in Oost Europa. Hiervan gaat inmiddels ook een 
'spinn back'effect uit naar West Europa. Zoals de directeur IO het stelde: "j e pikt daar klanten op 
waarvann het je in Nederland nooit lukt om voor te werken". 

Dee communicatie binnen de organisatie over de nieuwe Oost Europa activiteiten wordt met de nodige 
omzichtigheidd aangepakt. Bekendmakingen vinden over het algemeen pas plaats nadat opdrachten 
zijnn binnengehaald, dit om onnodig hoge verwachtingen en tegenkrachten te vermijden en om 
concurrentenn niet wakker te maken. Een en ander heeft er wel toe geleid dat binnen de organisatie 
vreemdd tegen de nieuwe activiteiten wordt aangekeken. De groep wordt gezien als een arrogant 
gezelschapp van 'veel te jonge ondernemers', die zeer eigengereid en autonoom tewerk gaan. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

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

Hypothesen n 

!!  21. J Natuurlijk primaat Ondernemerschap. 

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

23.. , Visie gericht op versterking Consolidatie (opdrachtuitvoering en rendement) 

jj  24. I Ondernemerschap extern en autonoom. 

.. Ondernemerschap gespreid over de organisatie (A). 
|| \ Initiatieven beperkt van commitment (B). 

26.. ! Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A). 

;; Budgettaire consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

:: 27. Strategische planvorming geen rol van betekenis. 

|| 28. , Koersbeïnvloedende besluiten vooral als personele benoemingen. 

:: 29. i Beperkte directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

II  30. | Operationele processen bepalend voor koersvorming. 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 11. 

+++ 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. 

Aanwijzingen? ? 

+/--
++ + 

++ + 
++ + 

++ + 
++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

++ + 
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CASEE 12: Adviesbureau Verkeer  &  Vervoer 

1.. Inleiding 

Case-studiee 12 betreft een zelfstandig Nederlands adviesbureau dat een breed scala aan diensten 
aanbiedtt op het gebied van verkeer en vervoer. De organisatie telt ca. 55 medewerkers en is sinds een 
managementt buy out in 1984, eigendom van twee van de vier directieleden. Het bureau is 
georganiseerdd in acht marktgroepen met elk een eigen specialisme: verkeersplanologie, collectief 
personenvervoer,, sociaal wetenschappelijk onderzoek, economie en goederenvervoer, data-inwinning 
enn informatieverwerking, dynamisch verkeersmanagement en telematica, verkeers- en 
vervoersmodellenn en infrastructuur. De marktgroepen staan onder leiding van een coördinator, soms 
tevenss directielid. Vanuit dit brede spectrum aan disciplines streeft men voor de opdrachtgevers een 
integralee uitvoering van opdrachten na, waarbij niet zelden ook wordt samengewerkt met derden. 
Opdrachtgeverss zijn Rijkswaterstaat (RWS) en andere overheden. Als koerselement is gekozen voor 
dee ontwikkeling van een nieuwe adviesdiscipline, namelijk 'Open Plan Processen' (zie verder bij 
koerselement).. Interviews hebben plaatsgevonden met de algemeen directeur en met de coördinator 
vann de marktgroep waarin het koerselement is ondergebracht. Verder is gebruik gemaakt van 
schriftelijkk promotiemateriaal van de organisatie. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is een 'maatgevend adviesbureau' te zijn, dat in staat is om zwaardere, 
integralee studies en opdrachten uit te voeren op het gebied van verkeer en vervoer. Integraal houdt 
daarbijj  in het combineren van meerdere technische specialismen bij het onderzoek naar oplossingen 
voorr concrete verkeers- en vervoersproblemen en de ondersteuning van de opdrachtgever bij het 
verkrijgenn van draagvlak in de besluitvormingsprocedures ter realisatie van deze oplossingen. 

Visiess heeft de organisatie enerzijds op de ontwikkelingen in de verkeers- en vervoerswereld (deze 
visiess zijn veelal volgend op deze ontwikkelingen), en anderzijds op het functioneren van de 
organisatiee zelf. De noodzaak wordt gevoeld om meer lijn te brengen in de activiteiten van de 
organisatie,, meer keuzen te maken en wellicht te komen tot een zekere clustering in 
activiteitsgebieden,, zodanig dat deze "minder instabiel in de markt staan". Daarnaast wordt als gevolg 
vann de snelle groei van het bureau tevens gestreefd naar een hogere mate van formalisering, 
beheersingg van de uitvoeringsprocessen en risicobeheersing. Deze visies zijn echter nog niet in alle 
opzichtenn uitontwikkeld. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn laag. De belangrijkste zijn de contacten die worden 
onderhoudenn met de diverse opdrachtgevers, met name met RWS. Daarnaast zijn er de commitments 
diee worden aangegaan met concrete opdrachten. Deze zijn echter nooit zeer groot. Investeringen doet 
hett bureau slechts in beperkte mate en deze worden ook niet als zodanig gezien. Zij worden als kosten 
directt afgeschreven. Commitments bestaan verder aan de specialistische kennis van de medewerkers, 
maarr ook deze is uiteindelijk flexibel inzetbaar. Commitment gaat soms zitten in het aantrekken van 
nieuwe,, ervaren medewerkers. Zij brengen een eigen specialisme en type activiteit mee, en niet zelden 
ookk eigen contacten in de markt. Het in dienst nemen van zo'n medewerkers brengt dus ook een zeker 
commitmentt mee. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Ca.. 6 jaar geleden heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden, waarbij men bewust de keuze 
heeftt gemaakt door te groeien naar een groot en toonaangevend adviesbureau. De organisatie was toen 
nogg aanzienlijk kleiner en had een imago van "tellers" en "verkeersregelaars", meer technisch 
georiënteerdd en toepassingsgericht. De ambitie is toen geformuleerd om een meer 
beleidsbeïnvloedendd adviesbureau te worden, breder in disciplines en in staat om zwaardere 
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opdrachtenn uit te voeren. Het bureau is inmiddels meer dan verdubbeld in omvang en het meer 
laagwaardigee werk als tellen en enquêteren wordt nu merendeels uitbesteed. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Driee jaar geleden heeft men de nodige aandacht besteed aan het opstellen van meerjarige 
businessplannen.. Sindsdien is dit niet meer gebeurd, omdat de waarde ervan beperkt was. Door de 
snell  veranderende markt en activiteiten bleek meerjarenplanning niet zinvol. Wel wordt op geregelde 
basiss aandacht besteed aan de strategie van de diverse marktgroepen, onder andere in de maandelijkse 
vergaderingg met de coördinatoren met de directie en in de jaarlijkse weekenden met het hele bureau. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hett ondernemerschap bevindt zich op vele plaatsen binnen het bureau. Hoewel de algemeen directeur 
gezienn kan worden als een echte entrepreneur (hij is ook een van de twee aandeelhouders), komen 
ideeënn en initiatieven uit de gehele organisatie. De acquisitie van opdrachten gebeurt behalve door de 
directiee ook door de coördinatoren van de diverse marktgroepen en de projectleiders. Deze acquisitie-
activiteitenn worden in principe zelfstandig uitgevoerd, hoewel tussentijds overleg met de directie wel 
veelvuldigg voorkomt en elke offerte uiteindelijk ook door een lid van de directie wordt getekend. 

Investeringen Investeringen 
Hett adviesbureau doet slechts op zeer beperkte schaal eigen investeringen. Op het gebied van 
telematicaa en informatiesystemen worden soms eigen ontwikkelingen gedaan, maar deze zijn beperkt 
vann omvang. Voor investeringen zijn ook geen aparte budgetten voorzien. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt door het bureau eenjaarbudget opgesteld met omzetdoelstellingen en kostentargets per 
marktgroepp en per medewerker. Het zijn echter "planningen met marges", en de control erop is niet 
zeerr strikt. Hiertoe zijn de activiteiten te zeer onvoorspelbaar. In het budget is ook rekening gehouden 
mett marketingkosten. Ten aanzien van het aantal declarabele uren bestaan doelstellingen binnen de 
organisatie,, van 25% voor de directieleden. 40-50% voor de coördinatoren tot 75% voor projectleiders 
enn medewerkers. 

PrimairePrimaire processen 
Dee uitvoering van opdrachten vindt veelal in teamverband, onder leiding van een projectleider, plaats. 
Dee coördinator houdt op enige afstand toezicht. Opdrachten zijn met redelijk "smalle marges" 
gepland,, maar zijn toch moeilijk echt beheersbaar te houden. Men tracht hierin verbetering te brengen 
doorr middel van de toepassing van standaardmethodieken en andere hulpmiddelen (de organisatie is 
bezigg met een ISO-certificering), maar men slaagt hierin slechts ten dele. Het karakter van de 
activiteitenn vereist nu eenmaal veel creativiteit en improvisatie. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Inn de besluitvorming speelt de directie een centrale rol. Dit maakt de besluitvorming enigszins 
formeel,, maar zij kan toch zeer snel plaatsvinden. Soms wordt echter een voorstel een of meerdere 
kerenn terugverwezen voor verdere uitwerking. Iedereen binnen het bureau weet echter de weg naar de 
directiee gemakkelijk te vinden, hiervoor is de organisatie klein en informeel genoeg. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft de introductie en ontwikkeling van een nieuw 'adviesproduct', namelijk het 
organiserenn en begeleiden van Open Plan Processen (OPP's). OPP's zijn overleg- en 
inspraakprocessenn in het kader van infrastructurele projecten (bijvoorbeeld het aanleggen van een weg 
off  spoorlijn), waarbij wordt getracht in een vroeg stadium alle belanghebbenden de mogelijkheid te 
gevenn mee te denken over de plannen en hun consequenties. Op deze wijze kunnen, in goed overleg, 
knelpuntenn bijtijds worden opgespoord en kan naar oplossingen worden gezocht. Doel is om 
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uiteindelijkk de totale doorlooptijd van het proces te verkorten, met name door het vermijden 
bezwaarschriftenn in een laat stadium van het traject. Het ontstaansproces van deze nieuwe activiteit is 
representatieff  te noemen voorde organisatie. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan OPP's als adviesproduct is voor de organisatie laag. Er hebben geen echte 
investeringenn voor plaatsgevonden (anders dan wat tijd) en de aanlooptijd in de ontwikkeling was 
kort,, enkele maanden. Wel zijn enkele medewerkers met een communicatie-achtergrond speciaal voor 
dezee activiteit aangenomen. Onzeker is of deze ook in andere richtingen zouden zijn in te zetten. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de nieuwe activiteit is afkomstig van de algemeen directeur. Bij toeval vernam hij 
datt RWS bezig was een dergelijke methode met behulp van een Amerikaanse adviseur te 
ontwikkelen.. Door middel van de bestaande contacten kon hierover meer informatie verkregen 
wordenn en vanuit de organisatie werd een 'gedragsman' (een sociale wetenschapper die zich normaal 
gesprokenn bezighoudt met verkeersgedrag en gedragsverandering) erop afgestuurd. Op basis van de 
verzameldee informatie werd door de algemeen directeur en de 'gedragsman' een eigen (globale) 
methodee ontwikkeld en in een geschikte situatie aangeboden. De nieuwe activiteit werd direct 
ondergebrachtt bij de marktgroep Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek en de coördinator van deze 
groepp werd bij het proces betrokken. 

Fiattering Fiattering 
Bijj  de ontwikkeling van het koerselement is niet één fiatteringsmoment aan te wijzen. Het uitbrengen 
vann de eerste offerte kan als een fiatteringsmoment worden gezien, maar omdat de algemeen directeur 
hierbijj  zo nauw betrokken was ging dit eigenlijk vanzelf. Een ander fiatteringsmoment was het 
aantrekkenn van twee extra, gespecialiseerde medewerkers voor de nieuwe activiteit. De coördinator 
vann de marktgroep Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, deed hiervoor ca. een halfjaar na het eerste 
initiatieff  een voorstel aan de directie. Dit voorstel had de vorm van een presentatie, waarin met name 
dee marktverwachtingen, kansen en bedreigingen centraal stonden. Door de duidelijke 'sponsoring' 
vann de nieuwe activiteit door de algemeen directeur vormde het fiat hier ook geen probleem. Voorts 
wordtt elke offerte in principe gefiatteerd door de directie, maar dit is meer een formaliteit. 

ProcesProces van realisatie 
Dee nieuwe activiteit is zeer snel binnen de organisatie opgenomen. Vanaf de eerste opdracht werden 
dee uren 'normaal' geregistreerd en in de eerstvolgende jaarplanning werd de activiteit meegenomen, 
zijj  het met ruime onzekerheidsmarges. Na de succesvolle afloop van de eerste opdracht werd ook de 
nodigee aandacht besteed aan interne en externe promotie. Binnen de organisatie werden presentaties 
verzorgd,, terwijl aan de buitenwereld door middel van publikaties werd meegedeeld dat het bureau 
weerr iets nieuws had ontwikkeld. 

Sindsdienn is de activiteit geleidelijk in omvang gegroeid. Momenteel (driejaar na het eerste initiatief) 
houdenn vier medewerkers zich voor het merendeel van hun tijd bezig met OPP's. Door het nogal 
afwijkendee karakter van deze activiteit ten opzichte van de andere, dreigt deze groep binnen de 
organisatiee wel enigszins geïsoleerd te raken. Dit wordt als onwenselijk beschouwd. 
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4. . VoorlopigeVoorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 12 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

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

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

++ + 

+ + 

++ + 

++ + 
++ + 

+ + 
++ + 

++ + 

++ + 

+/--

+/--

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 12. 

Sterkee aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
Aanwijzingenn in case aanwezig ter bevestiging. 
Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 13: Accountancy- en Belastingadviesbureau 

1.. Inleiding 

Case-studiee 13 heeft plaatsgevonden in een Nederlands bureau van accountants en belastingadviseurs. 
Hett bureau heeft ca. 70 partners, die gezamenlijk eigenaar zijn, en meer dan 700 medewerkers in 
dienst,, die verdeeld zijn over 23 vestigingen. Het bureau behoort daarmee tot de top 10 in Nederland. 
Dee hoofdactiviteiten van de organisatie bestaan uit accountancy, administratie en begeleiding, 
belastingadviess en organisatie-advies. De dagelijkse leiding is in handen van een bestuur, dat 
verantwoordingg aflegt aan de maatschapsvergadering met alle partners. De markt bestaat uit kleinere, 
middelgrotee en grotere Nederlandse ondernemingen, organisatie in allerlei maatschappelijke sectoren 
enn vermogende particulieren. Het bureau is aangesloten bij een internationaal netwerk met 125 
firma's,, gespreid over meer dan 60 landen, waardoor klanten ook in het buitenland kunnen worden 
bijgestaan.. Als koerselement is gekozen voor de ontwikkeling van een nieuw adviesterrein, namelijk 
Estatee Planning (zie verder bij koerselement). Interviews hebben plaatsgevonden met de vice-
voorzitterr van het bestuur van de organisatie en met de coördinator (tevens partner) van het nieuwe 
adviesterrein. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de onderneming is het zijn van een middelgroot, nationaal, gespecialiseerd 
adviesbureau,, dat op basis van haar kwaliteiten een vaste plaats in de markt weet te verwerven en 
behouden.. Men wil daarbij een "partner in financiële zaken zijn", die "met zorgvuldigheid, oog voor 
efficiencyy en het besef dat adviezen rendement op moeten leveren" te werk gaat. Het bureau wordt 
gezienn als een organisatie, die groot genoeg is voor een optimale dienstverlening en klein genoeg voor 
eenn persoonlijke aandacht voor de cliënten. 

Visiess richten zich onder andere op de cultuur en omgangsvormen van de organisatie. Men ontwikkelt 
zichh bewust als "een Nederlands kantoor met een geheel eigen stijl, waarin belang wordt gehecht aan 
goedee onderlinge communicatie en direct contact met de klant". Opleiding en motivatie van de 
medewerkerss staat centraal. Verder is er sprake van een bewust partnerbeleid, waarbij het streven erop 
iss gericht goede (en goed passende) mensen aan de organisatie te binden door ze uitzicht te geven op 
hett verwerven van het partnership. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn laag. "Ik doe allerlei moeite ze te vinden, maar ze zijn er 
niet",, aldus de vice-voorzitter. De belangrijkste commitments zitten in de mensen en dan met name in 
dee partners. De mensen vertegenwoordigen bepaalde specialismen en relaties met klanten. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn strategische heroriëntatie heeft zich niet voorgedaan. Een aantal jaar geleden is wel een 
diepgaandee discussie gevoerd over de status van het bureau. De belangrijkste vragen die daarbij aan 
dee orde waren betroffen de wenselijkheid van internationalisatie en een eventuele fusie met of 
overnamee door een groter bureau. Er is toen een keuze gemaakt voor een nationaal karakter en 
zelfstandigheid.. In de praktijk verliest men als gevolg van deze keuze soms klanten, bijvoorbeeld 
wanneerr deze worden overgenomen door een andere (buitenlandse) onderneming. Tegenover dit 
verliess staan echter altijd weer andere nieuwe klanten, soms vermogende particulieren. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt in de onderneming geen belangrijke rol. Men spreekt in dit 
verbandd over een "doe-organisatie". Wel wordt eenmaal per twee jaar een beleidsplan opgesteld en 
bediscussieerdd in de maatschapsvergadering. Dit document heeft een globaal karakter (visie), en bevat 
passagess over het personeelsbeleid, de markt, de financiële stand van zaken, het partnerbeleid en 
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enkelee specifieke thema's. Dit beleidsplan wordt in de volgende jaren door het bestuur verder vorm 
gegevenn en in uitvoering gebracht. Van een echte meerjarige activiteitenplanning is echter geen 
sprake. . 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt door de gehele organisatie een belangrijke rol. Allereerst zijn alle partners te 
beschouwenn als ondernemers. Zij zijn zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor het succes van 
activiteitenn van hun sectie. Daarnaast wordt ook binnen de secties "ruim de mogelijkheid geboden" 
omm initiatieven te nemen voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Het koerselement is hiervan 
eenn goed voorbeeld. Iedereen staat het vrij om in contact te treden met bestuur, teneinde uren 
vrijgemaaktt te krijgen om aan nieuwe 'adviesproducten' te werken. Daarnaast is ook de acquisitie van 
kJantopdrachtenn een activiteit waaraan iedereen binnen de organisatie werkt. Vele adviseurs hebben 
hunn eigen klanten en relaties. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn vinden in feite nauwelijks plaats, zeker wanneer we de 'ureninvesteringen' in 
productontwikkelingg hierbij buiten beschouwing laten. Daarnaast zijn er wel investeringen in 
gebouwenn en informatietechnologie, maar deze zijn niet van essentieel belang en brengen geen 
commitmentss met zich mee. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt een budget gemaakt. Dit budget dient als een hulpmiddel om globaal inzicht te krijgen 
inn omzet- en kostenontwikkelingen. Afwijkingen op het budget lijken echter meer regel dan 
uitzondering.. Zo zijn bijvoorbeeld afgelopen jaar aanzienlijke overschrijdingen geweest op de kosten 
voorr personeelswerving, als gevolg van de inzet van headhunters. Omzetdoelstellingen worden op 
basiss van een centrale norm voor declarabele uren (70%) per persoon vastgesteld. Deze norm wordt 
well  strikt gehanteerd en over afwijkingen hierop dient verantwoording aan het bestuur te worden 
afgelegd.. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld op basis van bijzondere 
omstandighedenn of bovengenoemde 'urenvrijstellingen' voor productontwikkeling. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten in de opdrachtuitvoering hebben een sterk persoonsgebonden karakter. De 
meestee adviseurs streven ernaar 'hun' klanten van A tot Z te bedienen. Dit leidt er soms toe dat, 
ondankss het stimuleren van de interne communicatie, te weinig gebruik wordt gemaakt van binnen de 
organisatiee aanwezige specialismen. Voorde uitvoering van de werkzaamheden bestaan in de meeste 
gevallenn wel handboeken en standaard methoden, maar in de dagelijkse praktijk lijk t hiervan nogal 
eenss te worden afgeweken. Procedures worden niet strikt gehanteerd. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Dee besluitvorming binnen de organisatie kenmerkt zich, zowel binnen het bestuur als de 
maatschapsvergadering,, door een informeel karakter. Zij vindt meestal niet plaats op basis van 
gedetailleerdd uitgewerkt plannen, maar wel van korte notities en voorstellen. Belangrijker is echter dat 
voorafgaandee aan de besluitvorming voldoende draagvlak voor een idee is gecreëerd. Dit gebeurt door 
middell  van informele gesprekken, interne publikaties en eventueel presentaties. Veel besluiten 
betreffenn slechts een klein onderdeel van de organisatie en hebben weinig gevolgen voor andere 
onderdelen.. Belangentegenstellingen doen zich daarom nauwelijks voor. Een uitzondering hierop 
vormenn de besluiten met betrekking op het benoemen van partners. Deze vergen een zware procedure, 
diee veel tijd in beslag neemt. Normaal gesproken komt een medewerker na minimaal acht dienstjaren 
voorr een eerste selectie in aanmerking, waarna hij of zij zich nog ca. drie jaar moet bewijzen voordat 
eenn eindselectie kan plaatsvinden. 
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3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement dat voor deze case-studie is gekozen betreft, zoals gezegd, de ontwikkeling van een 
nieuww adviesterrein, namelijk Estate Planning (EP). Dit houdt in het adviseren van (zeer) vermogende 
personenn bij het beheer van dit vermogen. Aspecten die hierbij een belangrijke rol spelen zijn fiscaal 
vann aard, beleggingstechnisch (internationale spreiding van risico's), familierechtelijk en successie. 
Dee advisering op deze terreinen vindt traditioneel versnipperd plaats, met EP is dit omgevormd tot 
eenn integrale aanpak. Het ontstaansproces van deze nieuwe activiteit wordt door de respondenten als 
representatieff  beschouwd voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het algemeen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hoewell  de nieuwe activiteit voor de organisatie van groot belang wordt geacht is het commitment 
eraann in werkelijkheid gering. Er is slechts beperkt in geïnvesteerd en de terugverdientijd van de 
ureninvesteringenn (hoewel niet zo gepland of beleefd) wordt geschat op ca. 2 jaar. Het nieuwe 
adviesproductt is bovendien zeer goed 'verhandelbaar'. Er zijn door derden al diverse pogingen 
gedaann om de activiteit (inclusief de medewerkers) over te nemen. Mocht EP onverhoopt zijn 
bestaansgrondd verliezen, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wetgeving, dan zijn de medewerkers 
flexibell  genoeg om iets anders te kunnen gaan doen. Of zoals de coördinator het uitdrukte: "voor 
dynamischee mensen is er altijd een gelegenheid ergens op in te springen". 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de nieuwe activiteit lag bij de huidige coördinator van de sectie EP. Hij was toen 
nogg medewerkers van de sectie Ondernemingsrecht. Hij had eind jaren tachtig een scriptie geschreven 
opp het gebied van successierecht en deze was in boekvorm uitgegeven. Als gevolg van deze en andere 
publikatiess hield hij begin negentiger jaren regelmatig lezingen over vermogensplanning en slaagde 
erinn ook adviesopdrachten op dit gebied binnen te halen en uit te voeren. Langzamerhand begon de 
nieuwee activiteit binnen de organisatie opgemerkt te worden. In 1994 werd bovendien een PC-
programmaa aangekocht ter ondersteuning van successieberekeningen. Achteraf kan worden gesteld 
datt de inzet van dit programma bij de adviesactiviteiten een belangrijk omslagpunt is geweest in de 
ontwikkelingg van EP. Steeds meer opdrachten werden verworven en steeds meer medewerkers (deels 
nieuww aangetrokken) werden bij de nieuwe activiteit betrokken. Bovendien begon een en ander ook 
buitenn de organisatie en haar klantenkring steeds meer aandacht te trekken. Vanuit grote banken en 
instellingen,, de notaris wereld en andere accountantsbureaus groeide de belangstelling voor EP. 
Geregeldd werden door de coördinator presentaties en cursussen verzorgd. Dit bleef vervolgens ook 
binnenn de eigen organisatie weer niet onopgemerkt. 

Inn de loop van 1994 ontstond de behoefte om EP als activiteitengebied beter in de organisatie te 
verankerenn en optimale condities te scheppen voor een verdere groei. Een belangrijk aspect daarbij 
wass de binding van de initiatiefnemer aan de organisatie. Hiertoe werd door de vice-voorzitter het 
initiatieff  genomen de betreffende persoon versneld voor te dragen voor deelname in de maatschap. 
Doorr de coördinator zelf werd op een bepaald moment tevens voorgesteld de groep medewerkers die 
zichh met EP bezighield onder te brengen in een aparte sectie. Daarnaast werd een handboek opgesteld 
onderr de titel Global Estate Planning, waarin de inmiddels steeds verder ontwikkelde methode werd 
vastgelegd.. Bij dit alles is echter nooit sprake geweest van een integraal plan. Wel werd regelmatig 
mett het bestuur overleg gevoerd. 

Fiattering Fiattering 
Inn het bovenstaande proces is van enige fiattering in feite nog geen sprake geweest. Het was een 
geleidelijkk groeiproces, waarin de nieuwe activiteit zich gaandeweg een steeds sterkere positie wist te 
verwerven,, zowel in de markt als binnen de organisatie zelf. Op enkele punten was fiattering echter 
well  nodig. De belangrijkste waren de verzelfstandiging van EP in een eigen sectie en de benoeming 
vann de coördinator tot partner. Het eerste fiat werd gemakkelijk verkregen. Het begon met een 
eenvoudigee vraag: "kunnen we niet bij elkaar gaan zitten?" Drie weken later was de nieuwe sectie een 
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feit.. De coordinator wist zelfs niet te zeggen of er eigenlijk wel van een formeel besluit sprake is 
geweest.. Er had in feite al een natuurlijke scheiding plaatsgevonden tussen de traditionele activiteiten 
vann de sectie Ondernemingsrecht en de nieuwe activiteiten rond EP. Het besluit is volgens de vice-
voorzitter,, op basis van een kort voorstel, binnen vijf minuten genomen. 

Ietss anders lag dit bij het fiat voor het partnership. Gezien de jonge leeftijd van de coördinator en het 
nogg geringe aantal dienstjaren (7 in plaats van de gemiddelde ca. 14 jaar), leverde dit de nodige 
discussiee op met de andere partners. Gezien het grote belang dat het bestuur eraan hechtte de 
coördinatorr voor de organisatie te behouden, is men erin geslaagd de selectieprocedure (normaal 3 
jaar)) te bekorten tot één jaar. 

ProcesProces van realisatie 
Naa het ontstaan van de sectie EP heeft de introductie hiervan binnen de organisatie plaatsgevonden 
doorr middel van presentaties en interne pubhkaties. In de markt is de activiteit geleidelijk verder 
uitgebouwdd tot een adviesgebied waarin nu 7 medewerkers full time actief zijn. De markt is gunstig 
alss gevolg van demografische factoren, zoals de vervroegde uittreding van 'babyboomers'. De selectie 
vann nieuwe medewerkers wordt door de coördinator zelfstandig gedaan, het bestuur is hier niet 
rechtstreekss bij betrokken. Alles wordt nu in het werk gesteld op de opgebouwde voorsprong op de 
concurrentiee te behouden en indien mogelijk verder uit te bouwen. De coördinator heeft momenteel 
ookk een wetenschappelijke promotie op basis van zijn onderzoek op het gebied van EP in 
voorbereiding. . 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 13 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

|21. . 

II  22. 

J23. . 

24. . 

jj  25. 

126. . 

27. . 

128. . 

29. . 

130. . 

ii  Hypothesen 

11 Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

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

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

II  Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

!!  ++ 

+ + 

+/--

++ + 

++ + 
++ + 

+ + 
++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

++ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 13. 

+++ 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 14: Milieu-adviesbureau 

1.. Inleiding 

Case-studiee 14 heeft plaatsgevonden bij een Nederlands gespecialiseerd adviesbureau, gericht op het 
realiserenn van mi lieu verbeterende innovaties. Het bureau is een zelfstandige business unit van een 
zeerr grote, internationaal opererende groep van accountants, consultants en belastingadviseurs (een 
vann de 'big six'). Deze organisatie wordt verder de groep genoemd. De hier besproken business unit is 
actieff  in vier marktsegmenten: de milieusector, overheidsinstanties die gericht zijn op milieu, 
bedrijfslevenn en overheidsinstanties die niet in de eerste plaats gericht zijn op milieu. Binnen de 
organisatiee werken 20 medewerkers in vaste dienst, 10 op freelance basis en nog een wisselend aantal 
stagaires.. Vanuit Nederland is tevens binnen de groep een netwerk opgestart van consultants die zich 
mett dezelfde activiteiten in andere landen bezighouden. Dit netwerk omvat inmiddels 140 mensen in 
255 landen. Als koerselement is gekozen voor de ontwikkeling van de afvalsector als 'werkveld' (zie 
verderr bij koerselement). Interviews hebben plaatsgevonden met de directeur van de business unit 
milieu-adviess en met de coördinator van het nieuwe 'werkveld afval'. Verder is gebruik gemaakt van 
enkelee beleidsnotities betreffende de business unit en het 'werkveld afval'. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de business unit is "het wegnemen van niet-technische belemmeringen binnen 
organisatiess om te komen tot milieu innoverende processen". Getracht wordt aldus om een integratie 
tee bereiken tussen milieu, bedrijfsvoering en de strategie van ondernemingen en andere organisaties. 
Visiess bestaan over hoe dit het beste kan worden bereikt. Deze worden door middel van de 
adviesprocessenn overgedragen op de klanten. Daarnaast bestaan binnen de groep visies op het 
functionerenn van de organisatie zelf en de gewenste ontwikkelingen hierin (Visie 2000). Deze visie 
bevatt een sterke nadruk op de accountability van individuele medewerkers en op de versterking van 
hett ontwikkelen van herkenbare 'producten' als standaardconcepten voor de uitvoering van 
opdrachten. . 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de business unit zijn laag te noemen. Investeringen worden nauwelijks of niet 
gedaann en de medewerkers zijn weliswaar gespecialiseerd, maar toch breed inzetbaar. De organisatie 
iss daardoor in staat altijd flexibel in te spelen op veranderingen in de markt. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Rondd 1990 heeft zich een heroriëntatie voorgedaan op de activiteiten van de business unit. Gekozen is 
toenn voor een meer marktgerichte benadering (minder technisch en productgericht). Dit is gedaan op 
basiss van het inzicht dat de belemmeringen voor milieuverbeterende innovaties niet zozeer 
voortkomenn uit technische problemen, maar veeleer uit organisatorische beperkingen en gebrek aan 
bewustzijnn op de mogelijkheden. De heroriëntatie heeft ook geleid tot een reorganisatie van de unit. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Binnenn de business unit is in 1995 een beleidsplan voor een periode van vier jaar opgesteld. Dit bevat 
eenn aantal visies op de ontwikkelingen in de milieumarkt en de gewenste prioriteiten voor de business 
unit.. Dit plan kan echter niet worden gezien als een daadwerkelijke planning van de activiteiten. 
Hetzelfdee geldt op een hoger niveau ook voor het lange termijn plan van de groep (Visie 2000). 
Hierinn zijn visies verwoord op de ontwikkeling, die de organisatie zelf zou moeten doormaken om op 
langeree termijn succesvol te kunnen blijven. Echte activiteitenplannen voor de business unit en de 
individuelee medewerkers hebben een looptijd van maximaal één jaar. 
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Ondernemerschap Ondernemerschap 
Hoewell  de directeur kan worden beschouwd als dé ondernemer van de business unit, is het 
ondernemerschapp toch over de gehele organisatie gespreid. Alle consultants hebben 
acquisitieverplichtingenn en ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen productiviteit. Wel is het 
zoo dat elke offerte die de organisatie verlaat wordt getekend door de directeur. Ook initiatieven voor 
nieuwee activiteiten kunnen door iedereen binnen de organisatie worden genomen. Het koerselement is 
hierr een goed voorbeeld van. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss eerder gesteld, doet de organisatie nauwelijks of geen eigen investeringen. Wel worden in eigen 
beheerr studies uitgevoerd, maar deze gebeuren veelal door stagaires. De kosten die hiermee gemoeid 
zijn,, zijn dus gering. Geïnvesteerd wordt voorts in mensen en opleidingen. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Binnenn de groep, en dus ook binnen de business unit, wordt een zeer gedetailleerd persoonlijk 
planningssysteemm toegepast. In feite is dit het belangrijkste plannings- en controlmechanisme van de 
organisatie.. Voor elke medewerker wordt per jaar, op basis van de principe van de 'Balanced Score 
Card'' (BSC), een individueel plan opgesteld, waarin concrete doelstellingen worden geformuleerd 
vanuitt vier perspectieven: 
**  de klant (bijvoorbeeld hitrate bij offertes, aantal publikaties, kwaliteitsscore), 
**  het 'leren' (bijvoorbeeld % omzet in nieuwe activiteiten, % uren opleiding en persoonlijke 

ontwikkeling), , 
**  de bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld % opdrachten in samenwerking met andere 

organisatieonderdelen),, en 
**  financieel (bijvoorbeeld productiviteit, marges per opdracht, netto resultaat). 
Periodiekk worden vervolgens persoonlijke evaluatiegesprekken gehouden met alle medewerkers, 
waarinn de prestaties ten opzichte van de doelstellingen wordt besproken. 

Daarnaastt wordt per jaar een plan voor de business unit als geheel opgesteld, waarin de belangrijkste 
doelstellingenn van de organisatie worden verwoord. Deze doelstellingen worden vervolgens 
'doorvertaald'' naar de persoonlijke BSC's van de medewerkers. Daarnaast worden kosten 
gebudgetteerdd en hierop vindt ook periodiek control plaats. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten van de organisatie vinden plaats in de vorm van de uitvoering van 
adviesopdrachtenn in de diverse marktsegmenten. Voor deze uitvoering is een kwaliteitssysteem van 
toepassingg en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaardconcepten en methodieken. 
Hoewell  deze standaardisatie binnen de groep sterk wordt gestimuleerd, kan toch worden 
geconstateerdd dat in de praktijk voor de individuele consultant toch een tamelijk grote vrijheid blijf t 
bestaann om aan opdrachten een individuele en specifieke invulling te geven. Toezicht wordt gehouden 
doorr de coördinatoren van de werkvelden en door de directeur van de business unit. Regelmatig vindt 
overlegg plaats. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg vindt bijna uitsluitend binnen de business unit plaats. Vanuit de groep is er nauwelijks 
off  geen bemoeienis met de activiteiten van de business unit. De besluitvorming hier is informeel van 
karakterr en gaat altijd met veel overleg gepaard. Wel kan worden gesteld dat de directeur van de unit 
overall  nauw bij betrokken is. 
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3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft de ontwikkeling van de afvalsector als een geselecteerd werkveld voor de 
organisatie.. Doel hiervan is om door een betere onderlinge coördinatie en afstemming tussen de 
verschillendee disciplines die het bureau en de groep rijk zijn, meer structuur te brengen in de 
opdrachtenn die binnen de sector van afval verwerkende bedrijven worden uitgevoerd. Op deze wijze 
wordtt getracht een hogere kwaliteit te bereiken en bovendien het bureau binnen deze sector beter te 
profileren.. De benoeming tot werkveld is volledig een interne aangelegenheid en wordt niet als 
zodanigg aan de markt gepresenteerd. De ontwikkeling van het werkveld heeft verder ook geen directe 
gevolgenn voor de inrichting van de organisatie. Het ontstaansproces van het koerselement is 
representatieff  te noemen voor andere koersbeïnvloedende veranderingsprocessen binnen de business 
unit. . 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is zonder meer laag te noemen. Er zijn geen investeringen voor 
gedaann en er worden geen specifieke producten voor ontwikkeld. Het betreft vooral een interne 
communicatie-- en coördinatiestructuur. Deze zou zonder enige consequentie weer kunnen worden 
teruggedraaid. . 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor het werkveld afval is gekomen van een senior consultant. Na de uitvoering van 
enkelee opdrachten binnen de afvalsector, kwam deze tijdens een strategiediscussie eind 1995 met het 
voorstell  voor een betere coördinatiestructuur. Onder leiding van de initiatiefnemer werd een 
projectgroepp met een aantal direct betrokkenen geformeerd om dit idee verder uit te werken. Een en 
anderr resulteerde in een eerste plan (ca. 5 pg.), waarin in hoofdlijnen werd aangegeven wat het doel 
wass van het werkveld, wat de mogelijkheden waren en wie erbij betrokken zouden moeten zijn. Op 
basiss van dit plan werd besloten het werkveld afval te implementeren. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering van het plan vond binnen de directie van de business unit plaats. Nadat het plan enkele 
kerenn terugverwezen was voor herziening, werd het uiteindelijk (ca. vier maanden na het initiatief) 
vastgesteld.. Tussentijds heeft ook het nodige overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer, de 
projectgroepp en de directeur. Hoewel de fiattering formeel lijkt , heeft zij in werkelijkheid toch meer in 
eenn informele sfeer plaatsgevonden. Als gevolg van het vele overleg dat is gevoerd, deden zich ook 
geenn belangentegenstellingen of weerstanden voor. 

ProcesProces van realisatie 
Niett lang na de fiattering van het bovengenoemde plan, werd de initiatiefnemer, nu ook benoemd als 
coördinatorr van het nieuwe werkveld, ziek. Hierdoor kwam de implementatie aanvankelijk niet goed 
vann de grond. In een latere fase is een nieuwe coördinator aangesteld, die ook weer een nieuw en meer 
uitgewerktt plan heeft opgesteld, gebaseerd op het oude plan. Op basis van dit plan is het werkveld nu 
vann start gegaan. In totaal zijn zes medewerkers min of meer full time in het werkveld actief. 

Dee nieuwe aanpak is binnen de Groep gepresenteerd op een tweemaandelijkse consultantsmeeting. 
Binnenn de afvalsector zijn seminars verzorgd en worden publikaties gedaan om het bureau meer 
bekendheidd te geven. Onderdelen van de nieuwe werkwijze zijn verder vastgelegd in het 
kwaliteitshandboekk en de doelstellingen uit het plan zijn opgenomen in de persoonlijke BSC's van de 
medewerkers. . 
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4. . VoorlopigeVoorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 14 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

27. . Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

29. . 

30. . 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

21. . 

!22. . 

23. . 

124. . 

25. . 

[26. . 

ii  Hypothesen 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

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

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Aanwijzingen? ? 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case 14. 

Sterkee aanwijzingen in case aanwezig ter bevestiging. 
Aanwijzingenn in case aanwezig ter bevestiging. 
Aanwijzingenn in case aanwezig ter ontkenning. 
Sterkee aanwijzingen in case ter ontkenning. 
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CASEE 15: Organisatie-adviesbureau 1 

1.. Inleiding 

Case-studiee 15 heeft plaatsgevonden in een middelgroot, onafhankelijk Nederlands organisatie-
adviesbureau.. Het bureau biedt plaats aan ca. 150 medewerkers en is naast organisatie-advies ook 
gespecialiseerdd in informatietechnologie. De organisatie maakt deel uit van een groep met in totaal 
2100 eigen medewerkers en deelnemingen in enkele andere organisaties. De groep is tevens 
aangeslotenn bij een internationaal Europees netwerk, waarin wordt samengewerkt bij opdrachten met 
eenn internationaal karakter. Deze maken overigens slechts een klein deel uit van de activiteiten. 
Hoewell  binnen het bureau 13 partners actief zijn, is de juridische structuur er een van een stichting. 
Dee partners zijn dus niet tevens eigenaar van het bureau. De organisatie werkt voor opdrachtgevers in 
hett bedrijfsleven, de overheid, de gezondheidszorg en de non-profit sector. Zij is onderverdeeld in een 
negentall  adviesgroepen, die deels een marktgeoriënteerd karakter hebben en deels een product- of 
disciplinegeöriënteerdd karakter. Als koerselement is gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe 
methodee voor Performance Analysis (prestatiemeting). Interviews hebben plaatsgevonden met de 
Coördinerendd Partner (CP) van de adviesgroep Marketing & Sales, en met de CP van de adviesgroep 
Humann Resource Management (HRM), de groep waarin het koerselement tot ontwikkeling kwam. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Hett organisatie-adviesbureau heeft geen expliciet geformuleerde missie. Men presenteert zich als een 
onafhankelijk,, breed, professioneel en innovatief adviesbureau, dat organisatie- en informatie-
aspectenn in onderlinge samenhang benadert. De visie op de organisatie is als volgt geformuleerd: "De 
organisatiee biedt de eigen medewerkers grote individuele vrijheid met ruimte voor ontplooiing van 
kenniss en eigen inzicht, en doet een beroep op hun ondernemerschap, kennis, ervaring en initiatief. De 
adviseurss werken in een omgeving die niet wordt overheerst door formele rolpatronen. De 
netwerkstructuurr van de organisatie is plat en flexibel. Er is een goede onderlinge communicatie in 
eenn professioneel werkklimaat. Intern is de samenwerking tussen de verschillende disciplines 
vanzelfsprekend".. De aanpak van opdrachten wordt vervolgens getypeerd als "eenduidige concepten 
mett maatwerk toepassingen". 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn laag. Als belangrijkste commitments worden genoemd het 
imagoo dat de organisatie in de markt heeft, de medewerkers en hun opleiding en de deelname aan het 
internationalee netwerk. Investeringen doet het bureau wel in productontwikkeling (uren), maar deze 
zijnn beperkt van omvang. Overige investeringen zijn verwaarloosbaar. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Eenn strategische heroriëntatie heeft zich de afgelopen jaren niet voorgedaan. In een verder verleden 
heeftt een transformatie plaatsgevonden van een maatschapstructuur naar de huidige stichtingsvorm. 
Hierbijj  zijn de aandelen door de stichting overgenomen van de toenmalige partners. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Binnenn de organisatie worden middellange termijn plannen opgesteld. Deze hebben echter meer het 
karakterr van het achteraf formuleren van visies op gesignaleerde marktontwikkelingen dan van het 
uitzettenn van lijnen vóóraf. De plannen zijn niet richtinggevend voor het dagelijkse handelen binnen 
dee onderneming. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt binnen de organisatie een zeer belangrijke rol. Acquisitie van nieuwe 
opdrachtenn en relatiebeheer gebeurt in de eerste plaats door de negen Coördinerende Partners (CP's), 
maarr ook senior adviseurs dragen hieraan actief bij. Initiatieven voor vernieuwing van methoden en 
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productenn komen deels van de CP's, maar voor een belangrijk deel ook van medewerkers uit de 
organisatie.. Ondernemerschap wordt bewust de ruimte gegeven en gestimuleerd. Meestal gaat het 
hierbijj  om autonome initiatieven als reactie op signalen uit de markt, maar in enkele gevallen komt 
bijvoorbeeldd productontwikkeling ook voort uit de jaarlijkse beleidsplannen. 

Investeringen Investeringen 
Zoalss gezegd zijn investeringen binnen de organisatie beperkt van omvang. Wel wordt vee! 
geïnvesteerdd in personeel en opleiding. Zo beschikt het bureau over een eigen opleidingscentrum, 
waarr alle adviseurs verplichte en vrijwillig e studie-onderdelen volgen. Als docent treden hier ook 
partnerss en senior adviseurs op. Daarnaast volgen ook veel medewerkers opleidingen buiten de deur. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt voor het bureau en de adviesgroepen een beleidsplan en een budget opgesteld. De 
beleidsplannenn bevatten de belangrijkste prioriteiten ten aanzien van omzetontwikkeling en 
productontwikkeling.. Beleidsplannen worden vervolgens omgezet in actieplannen die vierwekelijks 
binnenn de adviesgroepen worden besproken op hun voortgang. Daarbij vindt eventueel ook bijstelling 
vann de plannen plaats. Het budget bevat naast omzetdoelstellingen ook kosten, uitgesplitst in diverse 
categorieën.. Omzetdoelstellingen worden binnen de groepen onderverdeeld naar productcategorieën 
off  klanten(groepen). 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen bestaan uit de uitvoering van opdrachten voor klanten. Dit vindt plaats volgens 
hett eerder genoemde principe van "eenduidige concepten met maatwerk toepassingen". In de praktijk 
lijkenn de concepten echter met de nodige vrijheid te worden gehanteerd. Er is geen sprake van een 
striktee 'productbenadering', maar veeleer van klantgericht maatwerk. De 'eenduidige concepten' 
lijkenn meer een marketinghulpmiddel te zijn. Toezicht op de uitvoering van opdrachten wordt 
gehoudenn door de CP's. Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Dee besluitvorming binnen de organisatie concentreert zich in feite binnen de adviesgroepen. De 
bureaudirectiee staat op een grotere afstand, maar wordt van belangrijke ontwikkelingen wel op de 
hoogtee gehouden. Binnen de adviesgroepen beslissen de CP's zelfstandig over offertes, 
opdrachtuitvoering,, productontwikkeling en personele zaken. Besluitvorming is binnen de groepen 
informeell  te noemen. Er vindt veel onderling overleg plaats. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Alss koerselement is in case-studie 15, zoals gezegd, gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe 
methodee van Performance Analysis (PA). Deze methode wordt toegepast op het terrein van 
personeelsbeoordelingg en beloningsvraagstukken, maar is ook 'vertaald' naar andere terreinen, zoals 
kwaliteitsmanagementt en marketingperformance. De achtergrond ligt echter in de sfeer van het 
Humann Resource Management (HRM). Op dit gebied vinden verschuivingen plaats van de 
traditionelee systemen van functiewaardering naar meer moderne vormen van beloning, die gebaseerd 
zijnn op competenties en bijdragen aan de prestaties van de organisatie. Zo zou traditioneel in de 
functiebeschrijvingg van een secretaresse kunnen staan "het bijhouden van de agenda", terwijl 
momenteell  liever gesproken wordt in termen van "er zo optimaal voor zorgen dat de juiste mensen op 
dee juiste plek en op de juiste tijd bij elkaar komen". De methode PA ondersteunt klanten bij het 
ombouwenn van hun beloningssystemen van meer traditionele naar meer moderne. De ontwikkeling 
vann PA is representatief voor andere koersbeïnvloedende ontwikkelingen binnen het bureau. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan het koerselement is laag te noemen. Weliswaar is de nodige tijd geïnvesteerd in 
dee ontwikkeling van de methode zelf en een bijbehorend computerprogramma, maar deze methode is 
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breedd inzetbaar en de investeringen zijn betrekkelijk snel terugverdiend met het uitvoeren van 
opdrachten.. Ook zijn in het kader van het nieuwe aanpak inmiddels nieuwe medewerkers 
aangetrokkenn binnen de adviesgroep HRM, maar deze zijn hoog opgeleid en indien nodig ook goed 
opp andere opdrachten inzetbaar. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor PA was afkomstig van de CP van de adviesgroep HRM. Op basis van artikelen in 
Amerikaansee HRM-tijdschriften ving deze reeds in de loop van de jaren tachtig signalen op van een 
veranderendd klimaat rond beoordelings- en beloningsvraagstukken. In 1990 werd een voornemen om 
hieraann binnen het bureau aandacht te besteden reeds in het beleidsplan van de adviesgroep 
opgenomen.opgenomen. Er werd echter niets mee gedaan omdat de markt in Nederland er niet rijp voor was. Dit 
veranderdee in 1992. In dat jaar is de nieuwe methode in ontwikkeling genomen en werd het 
computerprogrammaa gedefinieerd en gerealiseerd. Met deze hulpmiddelen werden tevens de eerste 
klantopdrachtenn uitgevoerd. Op geen enkel moment is sprake geweest van een integraal plan of 
investeringsvoorstel.. De nieuwe activiteit is gewoon van start gegaan. De directie en de andere 
partnerss zijn wel geïnformeerd. 

Fiattering Fiattering 
Zoalss uit bovenstaande blijkt is er geen sprake geweest van een formeel fiat voor de nieuwe activiteit. 
Ditt is voor de organisatie niet uitzonderlijk, zij het dat wanneer initiatieven niet door een CP worden 
genomen,, hiervoor meestal wel een voorstel wordt ingediend binnen de adviesgroep. Een en ander 
wordtt dan op dat niveau besproken en een (informele) beslissing wordt genomen om al of niet met de 
nieuwee activiteit veder te gaan. Niet zelden worden stagaires ingezet om een plan verder te 
ontwikkelenn en eventueel een marktverkenning uit te voeren. In het geval van het koerselement is dit 
niett gebeurd. Ook is op geen enkel moment sprake geweest van weerstanden tegen de ontwikkeling 
vann de nieuwe methode. 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van het koerselement is van het begin tot het einde 'getrokken' door de CP van de 
adviesgroepp HRM. Hij was persoonlijk degene die de methode vorm gaf, de eerste opdrachten ermee 
uitvoerdee en de aanzet gaf voor de ontwikkeling van het computerprogramma, dat nu een centrale 
plaatss inneemt bij de opdrachtuitvoering. Geleidelijk aan zijn ook andere medewerkers van de HRM-
groepp vertrouwd geraakt met PA en zijn enkele nieuwe medewerkers aangetrokken. Nadat de 
methodee was ontwikkeld is deze binnen en buiten het bureau gepresenteerd. In de markt gebeurde dit 
bijvoorbeeldd door middel van congressen en publikaties. Opname van de nieuwe activiteit in de 
regulieree systemen van de organisatie vond reeds plaats vanaf de eerste opdracht. Aan deze opdracht 
werd,, zoals gebruikelijk, een prqjectnummer gehangen en de activiteiten werden verder gevolgd met 
dee reguliere urenregistratie. In een latere fase is de toepassing van PA uitgebreid naar andere gebieden 
dann HRM, zoals kwaliteitsmanagement en marketing. Dit gebeurde in samenwerking met 
medewerkerss van andere adviesgroepen. Performance Analysis is inmiddels uitgegroeid tot een 
belangrijkk product binnen het adviesbureau. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 15 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

Hypothesen n Aanwijzingen? ? 

21..  Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

^22. . 

;23. . 

24. . 

ïï 25. 

26. 26. 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

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

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

11 Ondernemerschap gespreid over de organisatie (AJ. 
:: Initiatieven beperkt van commitment (B). 

ii  Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case 15. 

+++ 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 16: Organisatie-adviesbureau 2 

1.. Inleiding 

Case-studiee 16 heeft plaatsgevonden bij een middelgroot Nederlands organisatie-adviesbureau. De 
totalee groep bestaat uit meer dan 100 medewerkers, waaronder 19 partners. De groep is onderverdeeld 
inn een viertal hoofdactiviteiten: advisering, interimmanagement, werving/selectie & coaching en 
trainingg & opleiding. De case-studie beperkt zich tot de grootste activiteit, namelijk de advisering. 
Dezee activiteit is gestructureerd in vier sectoren: 
**  Bestuur en Management van Overheid en Not For Profit Organisaties, 
**  Management van Business Operations, 
**  Management van Dienstverlenende Organisaties, en 
**  Topstructuur en Strategie. 
Dee organisatie is aangesloten bij een Europees netwerk, waarin wordt samengewerkt met 
buitenlandse,, onafhankelijke adviesbureaus bij internationale opdrachten. Als koerselement is bij deze 
case-studiee gekozen voor de totstandkoming van een integrale herprofilering van de adviesactiviteiten 
vann de organisatie, onder de samenvattende aanduiding 'focus en upgrading' (zie verder strategische 
heroriëntatiee en koerselement). Interviews hebben plaatsgevonden met de algemeen directeur van de 
adviesgroepp en met de managing partner (MP) van de sector Management van Dienstverlenende 
Organisaties.. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanvullend schriftelijk materiaal. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is het leveren van maatwerkadvies aan haar klanten, waarbij het gaat om 
hett actief ondersteunen en begeleiden bij het realiseren van veranderingen. De wensen en eisen van de 
klantt staan daarbij altijd centraal. De visie die wordt gehanteerd is gebaseerd op een marktgerichte 
oriëntatiee van de organisatie, de processen en het denken, aangevuld met een hoge mate van 
professionaliteitt en persoonlijke betrokkenheid. De essentie is de voor de klant herkenbare 
meerwaardee van de bijdragen van het bureau. De aanpak van opdrachten is altijd zowel inhoudelijk 
gerichtt (op basis van een gedegen kennis van de organisatie en/of de branche), als procesmatig gericht 
opp het realiseren van daadwerkelijke verandering. 

Commitments Commitments 
Dee belangrijkste commitments van de organisatie zijn gelegen in de kennis en ervaring van haar 
medewerkerss en in de opgebouwde relaties met haar klanten. In de twintig jaar dat het bureau bestaat 
iss een bepaald imago en verwachtingspatroon opgebouwd, waaraan men moet blijven voldoen. 
Daarnaastt bestaat er enig commitment aan de samenwerking in het Europese netwerk. In het 
algemeenn kan men echter zeggen dat de organisatie en haar medewerkers zeer flexibel zijn en dat 
bovengenoemdee commitments in de praktijk niet zeer belemmerend zijn voor eventuele 
koerswijzigingen.. Er is geen sprake van belangrijke eigen investeringen of lange terugverdientijden. 
Hett commitments van de organisatie wordt daarom ook ingeschat als laag. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Ongeveerr anderhalf jaar voorafgaand aan het onderzoek heeft zich een strategische heroriëntatie 
voorgedaann binnen de adviesactiviteiten van het bureau. Deze heroriëntatie is tevens gekozen als 
koerselementt voor het onderzoek. De heroriëntatie betreft het herdefiniëren van het profiel van het 
bureau,bureau, waarbij stringentere keuzen zijn gemaakt voor specifieke marktsegmenten ('focus') en 
waarbijj  gestreefd wordt naar een hoger niveau opdrachten en opdrachtgevers ('upgrading'). Een en 
anderr wordt verder uitgewerkt bij de behandeling van het koerselement. 
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StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Sindss de heroriëntatie spelen strategische meerjarenplannen een belangrijkere rol binnen de 
organisatie.. Zo zijn er langere termijn plannen (4 a 5 jaar) op bureau- en sectorniveau, met 
doelstellingenn in termen van marktposities, omzetdagen en competentie-ontwikkeling. Deze plannen 
vormenn de invulling van de opnieuw gedefinieerde visie op het bureau en haar activiteiten. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt een zeer belangrijke rol binnen de organisatie. Dit uit zich enerzijds in het 
feitt dat vrijwel iedereen bijdraagt aan de acquisitie van nieuwe opdrachten (veelal bij bekende 
klanten),, en anderzijds in het feit dat door iedereen bijdragen (kunnen) worden geleverd aan de 
ontwikkelingg van de producten en concepten van het bureau. Er is voor beide zeer veel ruimte, zij het 
datt sinds de heroriëntatie er meer sprake is van sturing door het management. Acquisities in nieuwe 
richtingenn worden nu altijd eerst besproken met de betreffende managing partner en hetzelfde geldt 
voorr initiatieven voor nieuwe producten en concepten. Toch is er geen sprake van gestuurd 
ondernemerschapp in de zin dat vooraf expliciet richting wordt gegeven aan nieuw te ontwikkelen 
activiteiten.. Het gaat veeleer om een toetsing van autonoom ontstane ideeën aan het gewenste nieuwe 
profiell  van het bureau. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in de klassieke zin van het woord worden binnen de organisatie niet gedaan. Alle kosten 
wordenn in het jaar dat ze gemaakt worden afgeschreven. Niettemin heeft de heroriëntatie wel de 
nodigee kosten (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw financieel controlsysteem) en mandagen (naar 
schattingg ca. 100 mandagen) in beslag genomen. De meeste 'ureninvesteringen' worden echter door 
dee medewerkers gedaan in de 'vrije', dat wil zeggen niet declarabele, uren die in elk sectorplan zijn 
opgenomen.. Daarnaast wordt door de organisatie het nodige geïnvesteerd in opleidingen. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Binnenn de kaders van het langere termijn plan wordt elk jaar ook een jaarplan opgesteld voor de 
groep,, per sector en per individu binnen de organisatie. De laatste twee zijn de belangrijkste. Het 
sectorplann wordt binnen de sector uitgebreid besproken, vervolgens vastgesteld en 'doorvertaald' naar 
dee persoonlijke jaarplannen. Deze laatste bevatten naast omzetdoelstellingen ook 
opleidingsactiviteiten,, te publiceren artikelen, etc. De plannen worden zeer strikt gehanteerd. Vier 
maall  per jaar vindt er een individueel gesprek plaats tussen elke medewerker en zijn of haar managing 
partner,, waarin de voortgang ten opzichte van het persoonlijke jaarplan wordt besproken. In het 
laatstee gesprek, aan het einde van het jaar, wordt een en ander omgezet in een beoordelings- en 
salarisgesprek. . 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie bestaan uit de uitvoering van maatwerkopdrachten bij 
klanten,, gebaseerd op specifieke eisen, competenties en omstandigheden. De organisatie past daarbij 
naarr buiten toe geen expliciete 'productbenadering' toe. Op deze wijze tracht men zich te 
onderscheidenn van (een deel van) de concurrentie. Bij de opdrachtuitvoering wordt wel gebruik 
gemaaktt van "een algemeen draaiboek met kritische vragen", een soort basishandleiding, die mede 
gebaseerdd is op een kwaliteitssysteem dat ISO-gecertificeerd is. Het draaiboek biedt echter zeer veel 
ruimtee voor eigen invulling door de adviseurs. Wel zijn er specifieke procedures voor collegiale 
toetsingg op essentiële momenten in het adviesproces. Elke opdracht wordt uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheidd van de managing partner van de betreffende sector. Het management van het 
bureauu streeft naar "meer uniformiteit" in de uitvoering van de opdrachten, maar realiseert zich dat té 
veell  control vermeden moet worden, "want dan regel je de boel dood". "Er moet ruimte blijven voor 
individueell  initiatief, het is tenslotte een professionele organisatie." 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Sindss de heroriëntatie is de organisatie strikter geworden in haar management. Besluitvorming 
concentreertt zich nu, meer dan voorheen, in de directie, die bestaat uit de algemeen directeur en de 
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vierr managing partners van de sectoren. De invloed van de andere partners op het reilen en zeilen van 
hett bureau is minder geworden. Binnen de sectoren worden besluiten in principe genomen door de 
managingg partners, maar er is altijd sprake van uitgebreid overleg met de adviseurs. Bovendien 
hebbenn de adviseurs, zoals gezegd, een behoorlijke mate van bewegingsvrijheid. Nieuwe activiteiten, 
datt wil zeggen offertes voor nieuwe typen opdrachten of in nieuwe markten, worden wel altijd vooraf 
mett de managing partner besproken. Hetzelfde geldt voor te ontwikkeling van nieuwe 'producten' of 
concepten.. Besluitvorming heeft in deze gevallen echter een sterk participatief karakter en is niet 
bijzonderr formeel te noemen. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Zoalss eerder gezegd, betreft het koerselement van deze case-studie de strategische heroriëntatie van 
hett gehele adviesbureau. Deze heroriëntatie heeft als doel de identiteit van het bureau scherper te 
definiërenn en voor de klant meer herkenbaar te maken. Doel is dat het bureau in de ogen van de klant 
adviseurss inzet, die: 
**  optimaal zijn ingevoerd in de organisatie en/of de branche van de klant, en bereid en in staat zijn 

mett de klant een langere termijn relatie aan te gaan, 
**  zowel op inhoudsniveau als op procesniveau actieve en professionele bijdragen kunnen leveren, 
**  snel, in teamverband, alle noodzakelijke kennis en ervaring die in het bureau aanwezig is, kunnen 

mobiliserenn en toespitsen op de vragen van de klant, en die 
**  optimaal op de hoogte zijn van alle nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. 
Omm dit doel te bereiken, is allereerst een structuurverandering doorgevoerd binnen het bureau, waarbij 
allee adviseurs zijn ondergebracht in marktgerichte sectoren. Doel hiervan was om meer "focus" te 
brengenn in de activiteiten van de organisatie en selectiever te worden in de keuze van klanten en 
marktsegmenten.. Bovendien wordt gestreefd naar grotere opdrachten, op een hoger niveau binnen de 
organisatiee van de klant ("upgrading"). Ter ondersteuning van het veranderingsproces is een "nieuwe 
taal""  ontwikkeld, die past bij de nieuw gedefinieerde ambities van de organisatie, en is de aansturing 
doorr het management eenduidiger gemaakt en versterkt. Het gekozen koerselement is niet 
representatieff  te noemen voor de 'normale' processen van koersvorming binnen de organisatie. Zij is 
opp moment hiervoor echter wel van groot belang. Tijdens het onderzoek is ook aandacht besteed aan 
anderee koersbeïnvloedende processen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan de koersverandering is lastig te benoemen. Enerzijds wordt aan de heroriëntatie 
zeerr veel waarde gehecht en is er veel energie in gestoken. Wanneer de herprofilering niet succesvol 
zouu kunnen worden gerealiseerd, zo vreest men, zou het zelfstandig voortbestaan van het bureau ter 
discussiee komen te staan. Van de andere kant wordt ook gesteld dat wanneer de klanten de 
veranderingenn niet zouden herkennen, of er niet voor open zouden staan, het bureau normaal door zou 
kunnenn functioneren op basis van de individuele kwaliteiten en professionaliteit van de adviseurs. De 
adviseurss worden derhalve geacht in staat te zijn in verschillende contexten goed te kunnen opereren 
enn voldoende flexibel te zijn om diverse soorten verandering te volgen. Om deze reden is het 
uiteindelijkee commitment aan de koersverandering toch laag te noemen. 

Initiatief Initiatief 
Hett idee voor de heroriëntatie leefde in feite reeds enkele jaren binnen de organisatie. Door de snelle 
groeii  'verwaterde' in de loop van de tijd het integrale profiel van het bureau. Het accent lag sterk op 
hett individuele ondernemerschap van de partners en adviseurs, een werkwijze waarmee het bureau 
twintigg jaar geleden was gestart en waaraan het veel van haar succes te danken had. Bij een aantal 
partnerss ontstond niettemin een behoefte om "het profiel van de groep als totaliteit duidelijker en 
helderderr neer te zetten". Het vertrek van de toenmalige directeur (in de loop van 1995) en het 
aantredenn van een nieuwe maakte het mogelijk een en ander explicieter ter discussie te stellen. Na een 
'incubatietijd'' van ongeveer een halfjaar nam de nieuwe directeur, in nauw overleg met de genoemde 
partners,, het initiatief om de herprofilering werkelijk in gang te zetten. 
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Gestartt werd met een aantal 'bureaubrede' sessies met het totale personeel ("inclusief de 
koffiedame"),, waarin allereerst de belangrijkste trends in de omgeving en het bureau zelf zijn 
geïnventariseerd.. Vervolgens werd ook de gewenste ontwikkelingsrichting voor de organisatie 
besproken.. Op deze wijze werden de reeds ontwikkelde ideeën verder aangescherpt en werd een 
draagvlakk gecreëerd voor de noodzakelijk geachte veranderingen. Tegelijkertijd vond ook overleg 
plaatss met de Raad van Commissarissen. Deze overlegfase heeft ca. twee maanden in beslag 
genomen. . 

Fiattering Fiattering 
Inn de loop van de genoemde overlegfase groeide een steeds scherper beeld van de gewenste 
koersverandering.. Een en ander werd vervolgens door de directeur vastgelegd in een presentatie en 
hieroverr vond in twee stappen besluitvorming plaats. De eerste stap was de directie van de groep (de 
directeurr en de in totaal zeven managing partners van de groep) en de tweede betrof de totale 
partnergroepp (in totaal 19 partners). Ook met de Raad van Commissarissen werd in deze fase weer 
overlegg gevoerd. De besluitvorming vond zeer snel plaats, omdat iedereen vooraf bij de discussies 
betrokkenn was geweest. Er was ook weinig sprake van weerstanden, maar door de respondenten werd 
well  gesteld dat niet iedereen de gewenste koersverandering achteraf op gelijke wijze bleek te hebben 
geïnterpreteerd.. Door één van de respondenten werd verder opgemerkt dat niet zozeer gesproken 
diendee te worden van fiattering in deze fase, als wel van een 'legitimering' van de gewenste 
veranderingen. . 

ProcesProces van realisatie 
Dee realisatie van de structuurverandering, die met de herprofilering samenhing (naar marktgerichte 
sectoren),, heeft begin 1996 zeer snel plaatsgevonden. Maar dit was echter pas een eerste stap in een 
process dat in totaliteit meerdere jaren in beslag zal nemen. Om de realisatie verder vorm te geven is 
onderr leiding van de algemeen directeur het project 1999 opgezet. Dit project startte met een plan 
(eigenlijkk meer een presentatie) met een samenvatting van de uitgangspunten en een globale 
tijdsplanning.. Het project voorziet in een drietal samenhangende trajecten, namelijk Strategie '99, 
waarinn de toekomstige identiteit en strategie werden worden ontwikkeld, Bedrijfsvoering '99, waarin 
dee processen en systemen worden vernieuwd, en Human Capital '99, dat verder invulling moet geven 
aann de gewenste ontwikkeling van het kennismanagement en personeelsmanagement. In alle drie 
trajectenn zijn werkgroepen actief, die met concrete voorstellen komen (veelal zeer kort op papier gezet 
off  ook in de vorm van een presentatie), die vervolgens in de directie worden besproken. Bovendien 
vindenn ook gesprekken met klanten plaats, waarin wordt getoetst in welke mate de herprofilering past 
bijj  hun beeld van het bureau en bij hun wensen. Op deze wijze moet de koersverandering steeds 
verderr vorm krijgen. 

Naarr de klanten is de koersverandering tevens gepresenteerd in de vorm van een brochure. Binnen de 
organisatiee is door de directeur en de managing partners veel aandacht besteed aan continue 
communicatiee om eventuele verschillende interpretaties van de vernieuwing weg te nemen. Hierbij 
wordtt steeds opnieuw "de nieuwe taal" benadrukt. De vernieuwingen zullen ook consequenties 
hebbenn voor de personele bezetting. Adviseurs die zich niet in de nieuwe koers kunnen vinden of naar 
dee mening van het management onvoldoende in de nieuwe organisatie passen, zullen de organisatie 
gaann verlaten en worden vervangen door nieuwe. Al met al zal dit proces dus nog enkele jaren in 
beslagg nemen. Pas dan zal blijken of de nieuwe strategie met succes zal zijn geïmplementeerd. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 16 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

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

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

++ + 

++ + 

+ + 

++ + 
++ + 

+/--
++ + 

--
++ + 

+ + 

+ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 16. 

+++ 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 17: Organisatie-adviesbureau 3 

1.. Inleiding 

Case-studiee 17 betreft een klein organisatie-adviesbureau (ca. 20 adviseurs), dat onderdeel is van een 
groteree adviesgroep (ca. 150 medewerkers), die zich op de Nederlandse markt profileert door middel 
vann een focus op personeels- en organisatievraagstukken. De hier besproken organisatie richt zich 
binnenn de groep op de thema's besturing & organisatie-ontwerp, veranderingsmanagement, cultuur, 
management-- & teameffectiviteit en personeelsmanagement. Het bureau heeft opdrachtgevers in de 
overheid,, het bedrijfsleven en in de non-profit sector. Als koerselement is tijdens het onderzoek 
gekozenn voor een belangrijke strategische wijziging in de aanpak en stijl van het bureau. Interviews 
hebbenn plaatsgevonden met de directeur van het organisatie-adviesbureau, en met een van de 
adviseurs,, die tevens vanuit haar lidmaatschap van de ondernemingsraad van de groep bij het 
strategischee veranderingsproces betrokken was. Naast de interviews is ook gebruik gemaakt van een 
jaarberichtt van de organisatie en van ander schriftelijk materiaal. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie hanteert als missie dat men bijdragen wil leveren aan het verbeteren van de effectiviteit 
vann organisaties, waarbij men altijd een relatie legt met de cultuur, het gedrag en de effectiviteit van 
dee mensen binnen de organisatie. "Wat ons beweegt is mensen in staat stellen hun werk met plezier te 
doen.. En met meer resultaat. Op alle niveaus van de organisatie." Men wil deze bijdragen leveren met 
behulpp van een "samenhangend systeem van in de praktijk beproefde onderzoeksmethoden en -
instrumenten",, die bovendien "transparanten overdraagbaar zijn". 

Dee visie van de organisatie is erop gericht om methoden en 'producten' steeds verder te ontwikkelen 
opp basis van de ervaringen die ermee worden opgedaan en van de ontwikkelingen binnen de 
verschillendee vakgebieden. Op deze wijze kan voor de klant optimaal 'value for money' worden 
geboden,, terwijl het bureau zelf snel en efficiënt kan werken door middel van een doelgerichte 
werkwijzee en de inzet van adviseurs op diverse ervaringsniveaus. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn in principe laag te noemen. De belangrijkste commitments 
zijnn gelegen in het aantrekken van ervaren medewerkers, die een persoonlijke naambekendheid en 
reputatiee hebben opgebouwd in een specifiek marktsegment. Van deze medewerkers wordt verwacht 
datt zij dit segment verder zullen ontwikkelen. Niettemin zijn alle adviseurs te beschouwen als 
professionals,, die op meerdere gebieden inzetbaar zijn. Een ander commitment zit in 'producten' en 
methodenn die zijn ontwikkeld en die het profiel van het bureau naar buiten toe in toenemende mate 
bepalen.. Ook deze zijn echter flexibel, zowel in hun toepassing als in hun levenscyclus. De 
investeringenn die in hun ontwikkeling worden gedaan zijn beperkt tot een aantal niet te declareren 
adviesuren.. Bovendien kunnen 'producten' indien nodig gemakkelijk weer worden aangepast. Zij 
gaann gemiddeld niet langer dan zo'n driejaar mee. Daarnaast bestaat er nog enig commitment aan een 
internationaall  netwerk waarvan de organisatie lid is, maar dit is beperkt van belang. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Enkelee jaren geleden heeft een belangrijke strategische heroriëntatie plaatsgevonden (zie ook het 
koerselement).. Dit betrof een fundamentele verandering van het profiel van het bureau. Dit profiel 
bestondd voorheen hoofdzakelijk uit een 'optelsom' van de individuele adviesvaardigheden van haar 
medewerkers,, maar ontwikkelt zich nu in de richting van een aantal goed gedefinieerde 
adviesgebiedenn en marktsegmenten, en in de richting van gerichte en samenhangende methodieken. 
Ookk in deze nieuwe situatie blijf t echter de individuele professionaliteit en betrokkenheid van de 
medewerkerss een belangrijke rol spelen. Gesproken wordt dan ook van "het aanbieden van 
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bladmuziek",, maar "in een duet met de opdrachtgever wordt dit omgezet in een specifieke, passende 
melodie". . 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt binnen de organisatie een beperkte rol. Veelal (niet elk jaar) 
wordtt wel een beleidsnotitie opgesteld, waarin aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen binnen het 
vakgebiedd en waarin de groei-ambities van het bureau worden neergelegd. Geen sprake is echter van 
concretee planningen van activiteiten of productontwikkelingen. Door de directeur wordt daarbij 
opgemerktt dat hij minder een voorstander is van gedetailleerde beleidsnotities ("deze zijn in het 
verledenn te veel geschreven") dan van concrete acties. "Bet on the man, not on the plan" is zijn motto. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Aansluitendd op het bovenstaande kan worden geconstateerd dat ondernemerschap binnen de 
organisatiee een zeer belangrijke rol speelt. Zowel ten aanzien van de acquisitie van opdrachten bij 
klanten,, als ten aanzien van initiatieven tot de ontwikkeling van producten en methoden, ligt er veel 
nadrukk op 'initiatieven van onderop'. Wel wordt over beide aspecten veelvuldig intern overleg 
gevoerdd en houdt de directeur de regie enigszins in handen door middel van het goedkeuren van 
offertess en besluitvorming over investeringen in nieuwe activiteiten of methoden. Geconcludeerd kan 
derhalvee worden dat er sprake is van autonoom ondernemerschap, maar dat in onderling overleg wel 
continuu toetsing plaatsvindt aan de (zich overigens ook steeds ontwikkelende) visies van de 
organisatie. . 

Investeringen Investeringen 
Zoalss ook eerder reeds werd genoemd, bestaan de investeringen van de organisatie voornamelijk uit 
niet-declarabelee adviesuren, die worden gestoken in de ontwikkeling van 'producten' en methoden. 
Dezee uren worden wel vooraf gepland, maar niet zeer strikt. Bovendien worden ze niet als werkelijke 
investeringenn beschouwd, maar als gewone kosten. De 'echte' investeringen van de organisatie 
(bijvoorbeeldd in FT-hulpmiddelen) zijn verwaarloosbaar. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Jaarlijksee planningen en budgetten spelen een rol van toenemend belang binnen de organisatie. 
Wanneerr voorheen vooral omzetdoelstellingen van belang waren, worden nu ook een aantal andere 
aspectenn in een jaarplan opgenomen, zoals te realiseren publikaties en persoonlijke 
ontwikkelingsdoelstellingen.. Per medewerker wordt een persoonlijk jaarplan opgesteld, waarin deze 
doelstellingenn zijn vastgelegd. Voor de senior adviseurs zijn de doelstellingen over het algemeen meer 
externn gericht (acquisitie en publikaties), terwijl voor de minder ervaren medewerkers de 
doelstellingenn meer intern gericht zijn (persoonlijke ontwikkeling en opleiding). Halfjaarlijks wordt 
eenn tussentijds gesprek gevoerd over de voortgang en aan het einde van het jaar vindt een evaluatie 
plaats.. De control op de doelstellingen is strikt te noemen, hoewel er enige ruimt wordt geboden om 
tott verbetering te komen. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen van de organisatie zijn in toenemende mate gebaseerd op het principe van 
"maatwerkk op basis van confectie". Elke opdracht start met een intake-gesprek dat door twee 
adviseurss wordt gevoerd. Op basis daarvan wordt een offerte opgesteld, waarin globaal de gekozen 
aanpakk wordt aangegeven. Tijdens de uitvoering is er altijd sprake van teamwork, waarbij senior 
adviseurss optreden als 'coach' voor de junior adviseurs. Daarnaast wordt er bij elke project gebruik 
gemaaktt van een 'schaduwadviseur', waarmee op belangrijke momenten voorgenomen interventies 
wordtt doorgesproken. Opdrachten hebben een planning, maar deze wordt niet zeer strikt toegepast. 
Centraall  staat steeds de toegevoegde waarde die voor de klant gerealiseerd moet worden. De 
organisatiee hanteert voor haar opdrachtuitvoering naast vooraf gedefinieerde methoden ook een 
kwaliteitssysteem,, dat is gecertificeerd volgens ISO-9002. Procedures spelen hierin een rol, maar in 
dee uitvoering van concrete opdrachten zijn maatwerkoplossingen en improvisatie onontkoombaar. 
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Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingg is binnen het organisatie-adviesbureau geconcentreerd bij de directeur. De senior 
adviseurss zijn echter altijd bij belangrijke beslissingen betrokken. Wanneer beslissingen het gehele 
adviesbureauu betreffen (zoals bij het koerselement), is ook de directie van de groep en zelfs de Raad 
vann Commissarissen erbij betrokken. Besluitvorming vindt over het algemeen in onderling overleg 
plaats. . 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement van deze case-studie betrof, zoals eerder aangegeven, een belangrijke strategische 
heroriëntatiee op de activiteiten en de stijl van werken van het bureau. De noodzaak voor deze 
veranderingg kwam voort uit het feit dat de financiële resultaten van het bureau enkele jaren achtereen 
tee wensen overlieten. Hierdoor werd door de groepsdirectie druk op de organisatie uitgeoefend om 
mett oplossingen te komen. De koerswijziging waarvoor uiteindelijk is gekozen was er een waarbij een 
groterr accent werd gelegd op een 'productbenadering' en het gebruik van standaardmethoden bij het 
uitvoerenn van opdrachten. Vóór de verandering was er vooral sprake van advisering volgens het 
"kladblok"principe,, waarbij een adviseur volledig op basis van zijn of haar eigen expertise een klant 
tegemoett trad en een inventarisatie maakte van de aangetroffen knelpunten. Op basis hiervan werd 
vervolgenss een maatwerk adviestraject opgezet, dat sterk afhankelijk was van de individuele stijl van 
dee adviseur. Hoewel dit vaak uitstekend werkte, was deze werkwijze niet bevorderlijk voor de 
herkenbaarheidd van het bureau en voor de efficiency waarmee projecten weren uitgevoerd. 

Dee nieuwe werkwijze kenmerkt zich, zoals gezegd, door middel van het aanbieden van meer 
standaardconcepten.. Deze vormen in feite een bundeling van de 'best practices' van het bureau en zijn 
zodanigg vormgegeven dat zij gemakkelijker overdraagbaar zijn aan klanten. De standaardmethoden 
bestaann enerzijds uit inventarisatie- en onderzoekshulpmiddelen, en anderzijds uit beproefde 
strategieënn om tot de gewenste verandering te komen. De voordelen van deze nieuwe aanpak zijn: 
**  een hoger tempo in het adviestraject, met name in de eerste fasen, 
**  een hogere toegevoegde waarde per adviesuur voor de klant, 
**  een gemakkelijker aquisitietraject, vooral ook voor grotere opdrachten, omdat de 'beproefde 

methoden'' de klant meer vertrouwen geven, 
**  een hoger rendement per adviesuur voor het bureau, omdat minder ervaren adviseurs ingezet 

kunnenn worden, die onder leiding van een ervaren projectleider zelfstandiger en sneller kunnen 
werken. . 

Hett gekozen koerselement is zeker niet representatief te noemen voor alle processen van 
koersvormingg binnen de organisatie. Zij is op moment hiervoor echter wel de meest bepalende factor. 
Tijdenss het onderzoek is naast het koerselement ook aandacht besteed aan de 'normale' 
koersbeïnvloedendee processen. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan de hier geschetste koersverandering is voor het bureau aanzienlijk. Dit is 
enerzijdss het gevolg van het feit dat de organisatie onder druk stond veranderingen door te voeren. 
Wanneerr dit niet gebeurd zou zijn, of niet succesvol zou zijn geweest, was de kans niet denkbeeldig 
datt door de groepsdirectie zou zijn besloten het bureau af te stoten. Daarnaast is de verandering 
inmiddelss naar de klanten zodanig uitgedragen, dat terugkomen hierop waarschijnlijk op veel 
onbegripp zou stuiten. Wel zal het mogelijk zijn in de loop van de tijd weer aanpassingen op de 
gekozenn strategie te introduceren, mits deze aanpassingen een voldoende herkenbare relatie hebben 
mett de nu ingeslagen weg. Het commitment aan het koerselement wordt om deze redenen ingeschat 
alss gemiddeld. 
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Initiatief Initiatief 
Dee concrete aanleiding voor de koerswijziging heeft gelegen in een tweetal ervaringen van de 
directeurr van het bureau. In beide gevallen werd het bureau door een grote klant niet geselecteerd 
vanwegee het feit dat men vooraf niet voldoende duidelijk kon maken welke aanpak zou worden 
gekozen.. Deze ervaringen, gecombineerd met enkele 'productontwikkelingen' die binnen het bureau 
reedss op initiatief van senior adviseurs hadden plaatsgevonden (en die door klanten zeer gewaardeerd 
werden),, vormden voor de directeur de reden om verdere initiatieven in deze richting te nemen. Zoals 
dee andere respondent aangaf, vonden op dat moment 'probleem' en 'oplossing' (beide reeds 
aanwezig)) elkaar, in die zin dat het voor de directeur duidelijk werd dat het ontwikkelen van standaard 
conceptenn dé manier zou zijn om uit de financiële problemen te geraken. 

Ditt idee werd vervolgens door een viertal senior adviseurs en de directeur gezamenlijk verder 
uitgewerktt in een voorstel voor het hele bureau. Dit voorstel bevatte een fundamentele koerswijziging, 
eenn totale omvorming van het karakter en de werkwijzen van het bureau. De bespreking ervan bracht 
zeerr veel discussie met zich mee. Hoewel iedereen wel erkende dat er iets moest gebeuren, waren de 
meningenn over het plan zeer verdeeld. Sommige adviseurs schatten de urgentie van de ontstane 
situatiee minder hoog in, zodat zij het fundamentele karakter van de voorgestelde veranderingen 
afwezen.. Anderen waren bang hun in de loop van de tijd opgebouwde werkwijzen te moeten opgeven 
enn achtten het werk van een "productboer" van minder niveau dan dat van een "kJadblokman". In feite 
ontstondenn er twee kampen binnen de organisatie, zij die wilden vasthouden aan de oude aanpak en 
zijj  die open stonden voor de voorgestelde verandering. 

Opp basis van de discussies werd het voorstel nog enkele keren aangepast, echter niet fundamenteel. 
Ditt werd de directeur door sommigen kwalijk genomen. Hij overlegde wel, zo werd gesteld, maar in 
feitee was hij niet bereid tot een open afweging van alle argumenten. Bovendien werd tussentijds ook 
hett nodige overleg gevoerd met de groepsdirectie en met de Raad van Commissarissen. Deze waren 
voorstanderr van een substantiële koerswijziging en ondersteunden het voorstel. Naarmate de 
voorstellenn zich ontwikkelden, werden ook de consequenties duidelijker. Zo werden er op een bepaald 
momentt ook functie-eisen en noodzakelijke competenties geformuleerd, waaraan de diverse 
medewerkerss (senior, medior en junior) van het 'vernieuwde' bureau zouden moeten voldoen. Dit 
werdd weer als een concrete bedreiging ervaren door die medewerkers die de plannen niet omarmden. 
Dee ondernemingsraad werd lange tijd niet bij het overleg betrokken, wat weer tot wantrouwen en 
irritatiee leidde. Kortom, er was sprake van grote verwarring en sterke weerstanden. Niettemin werd 
hett voorstel, onder druk van de omstandigheden, doorgezet. 

Fiattering Fiattering 
Dee fiattering van het voorstel tot verandering vond uiteindelijk tamelijk snel, binnen twee maanden, 
plaats.. Dit betrof de koerswijziging zelf en het bijbehorende implementatieplan. Goedkering hiervoor 
werdd gegeven in de directie van de groep, in de ondernemingsraad (zij het onder voorwaarden) en in 
dee Raad van Commissarissen. 

ProcesProces van realisatie 
Hett realisatieproces van de koersverandering betrof in de eerste plaats een reeks individuele 
gesprekkenn met alle medewerkers. Hierin stond de vraag centraal in hoeverre men bereid en in staat 
wass de koersverandering vorm en inhoud te geven, en in hoeverre men kon en wilde voldoen aan de 
nieuww geformuleerde functie-eisen. Het resultaat van deze gesprekken was dat na verloop van een half 
jaarr een groot aantal adviseurs (ca. 40%) het bureau had verlaten. Vele medewerkers waren van 
meningg dat de gesprekken een vorm van 'window-dressing' waren en dat door de directie in feite 
vooraff  reeds bepaald was voor wie er wel en geen plaats zou zijn in de veranderde organisatie. 
Tegelijkertijdd werden er nieuwe, jonge medewerkers aangetrokken. 

Daarnaastt werden in de eerste periode ook reeds nieuwe producten ontwikkeld en vonden er op basis 
hiervann presentaties plaats bij klanten. Deze reageerden positief en een en ander leidde op korte 
termijnn tot een reeks nieuwe opdrachten. Deze ontwikkeling zette zich in de daarop volgende periode 
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door.. Nieuwe producten en methoden werden vastgelegd in handboeken en nieuwe opdrachten 
werdenn uitgevoerd. In dezelfde periode werd ook het kwaliteitssyteem en de ISO-certificering 
gerealiseerd.. Na ongeveer een jaar werd besloten de producten door middel van een code ook in de 
regulieree rapportagesystemen op te nemen. Uiteindelijk werd het eerste jaar na de koersverandering 
eenn aanzienlijke verbetering van het rendement behaald. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 17 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

ff  i 

11 f 

SS Hypothesen 

21. . 

22. . 

23. . 

;; 24. 

!!  25. 

|| 26. 

II  27. 

|| 28. 

29. . 

30. . 

!!  Natuurlijk primaat ondernemerschap. 

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

|| Visie gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

55 Ondernemerschap extern en autonoom. 

\\ Ondernemerschap gespreid over de organisatie (A). 
|| Initiatieven beperkt van commitment (B). 

ii  Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A). 
jj  Budgettaire consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

|| Strategische planvorming geen rol van betekenis. 

jj  Koersbeïnvloedende besluiten vooral als personele benoemingen. 

!!  Beperkte directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

11 Operationele processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 
i i 

++ + 

++ + 

++ + 

+/-- i i 
++ + 
+++ ! 

++ + 
++ + 

++ + 

++ + 

+ + 

+/--

| | 

1 1 
1 1 

i i 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 17. 

+++ 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 18: Organisatie-adviesbureau 4 

1.. Inleiding 

Case-studiee 18 heeft zich afgespeeld in een middelgroot organisatie-adviesbureau (ca. 100 
medewerkers),, dat onderdeel is van een internationale groep. Het bureau is binnen deze groep een van 
dee kleinere landen, maar wel één van de meer richtinggevende wanneer het gaat om de strategische 
ontwikkeling.. De organisatie is gespecialiseerd in advisering ten aanzien van de interne vormgeving 
vann organisaties, de inzet, de beloning en de ontwikkeling van mensen, en alle relevante 
veranderingsprocessenn die hiermee samenhangen. Het bureau staat onder leiding van een 
tweehoofdigee directie en verder zijn er drie unitmanagers. In totaal bevat de organisatie vijf partners, 
maarr deze hebben niet allen een managementfunctie binnen het bureau. De drie units zijn 
gestructureerdd naar vakgebieden, namelijk "Organisatie", "People" en "Pay". Als koerselement is 
tijdenss deze case-studie gekozen voor een belangrijke verandering in de werkwijze van het bureau. 
Tott deze verandering werd ca. één jaar voor het onderzoek besloten en de implementatie was ten tijde 
ervann nog in volle gang. Interviews hebben plaatsgevonden met één van de directieleden, en met een 
seniorr consultant, die tevens als projectleider heeft opgetreden bij de implementatie van de 
koersverandering. . 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee missie van de organisatie is "to be the consultants of choice for realizing strategy through people". 
Dee visie is erop gericht om een onafhankelijk, gespecialiseerd adviesbureau te zijn en te blijven, dat 
eenn herkenbare toegevoegde waarde biedt ten aanzien van vraagstukken rond de verbindingen tussen 
strategiee en personeel. De wijze waarop men deze toegevoegde waarde wil bieden wordt verder bij de 
besprekingg van het koerselement uitgewerkt. Een ander onderdeel van de visie is dat de organisatie 
zichh alleen richt op grote ondernemingen. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn over het algemeen laag. Of zoals een van de respondenten 
hett uitdrukte: "het begrip commitment gaat eigenlijk niet op voor een organisatie-adviesbureau". 
Investeringenn worden wel op beperkte schaal gedaan in interne systemen en databases. Hierin worden 
dee ervaringen van de organisatie vastgelegd. Daarnaast bestaan er commitments aan bepaalde 
internationaall  toegepaste werkwijzen en systematieken, bijvoorbeeld op het gebied van 
functiewaardering.. Tenslotte zijn er commitments aan investeringen in de opleiding en loyaliteit van 
medewerkers,, maar deze zijn uiteindelijk flexibel in hun inzet. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Vann een echte strategische heroriëntatie is in de periode voorafgaande aan het onderzoek geen sprake 
geweest.. Wel zijn andere accenten gelegd in de wijze waarop men zich in de aanpak van opdrachten 
will  onderscheiden (zie verder bij koerselement). 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt bij de organisatie geen belangrijke rol. Wel is in het kader van 
dee koerswijziging een kort document opgesteld (één pagina) met enkele doelstellingen. Binnen de 
unitss bestaan diverse plannen, maar deze zijn niet op te vatten als integrale strategische plannen. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt daarentegen wel een centrale rol. Elke adviseur binnen het bureau is 
persoonlijkk verantwoordelijk voor het realiseren van zijn of haar target aan declarabele dagen. Dit 
houdtt ook in dat alle adviseurs worden geacht aan acquisitie van opdrachten te doen. Onderscheid 
wordtt daarbij gemaakt tussen senior en junior adviseurs. Van de eerste wordt het binnenhalen van 
groteree en nieuwe opdrachten verwacht, van de laatste meer kleine follow-up opdrachten. Alle 
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potentiëlee opdrachten worden centraal geadministreerd in een zogenaamde 'sales funnel' en voorzien 
vann een kanspercentage. Elke week overlegt de directie met de unitmanagers en eventueel enkele 
seniorr adviseurs over de acquisitiekansen op korte en langere termijn. In dit overleg wordt ook 
aandachtt besteed aan evaluatie van 'lost and sold' projecten. Naast de acquisitie worden van de 
medewerkerss ook andere initiatieven verwacht, bijvoorbeeld ten aanzien van de verdere uitwerking 
vann gebruikte concepten en hulpmiddelen. Hiervoor kunnen interne urenbudgetten beschikbaar 
wordenn gesteld. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in de 'klassieke' zin van het woord doet de onderneming weinig. Enige investeringen 
zijnn gedaan in interne systemen en databases, het drukken van handboeken, etc. In het kader van de 
implementatiee van het koerselement zijn zeer veel uren geïnvesteerd, maar dit zijn geen investeringen 
inn de zuivere zin van het woord (zie verder bij koerselement). Veel geld gaat bovendien zitten in de 
opleidingg en ontwikkeling van de medewerkers. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt door de organisatie een jaarbudget opgesteld voor het internationale 
groepsmanagement.. Intern wordt dit budget als een globaal stuurmiddel gehanteerd door de directie, 
maarr het dient niet als een strikt instrument voor planning en control. Afwijkingen worden relatief 
gemakkelijkk geaccepteerd. Wel centraal in de planning en control staan de persoonlijke jaartargets 
vann de adviseurs. Deze bevatten feitelijk een bandbreedte, waarbinnen enige speelruimte bestaat. Ook 
dee control hierop is binnen de organisatie niet zeer strikt. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen kenmerken zich door een grote mate van flexibiliteit en professionaliteit bij de 
opdrachtuitvoering.. Hoewel binnen de organisatie gebruik gemaakt wordt van standaard concepten en 
aanpakken,, neergelegd in handboeken, is het uitgangspunt niettemin dat elke adviessituatie uniek is en 
altijdd om een specifieke werkwijze vraagt. Vaste procedures worden derhalve niet van groot belang 
geacht.. Wel wordt de nodige aandacht besteed aan het vastleggen van ervaringen in een database, 
zodatt deze ook voor andere adviseurs in binnen- en buitenland toegankelijk zijn. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Inn de besluitvorming staat de directie centraal. Zij is nauw bij de dagelijkse gang van zaken 
betrokken.. Hoewel de besluitvorming formeel genoemd kan worden, vindt zij in de praktijk altijd 
tamelijkk snel en op basis van onderling overleg plaats. Veelal zijn besluiten gebaseerd op zeer korte 
enn kernachtige notities. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Zoalss eerder gesteld betreft het koerselement van deze case-studie een strategische verandering in de 
werkwijzee van het bureau. Deze verandering hing nauw samen met een verandering die in de 
structuurr van de organisatie kort daarvoor was doorgevoerd, namelijk de vorming van de op 
vakgebiedenn gerichte groepen Organisatie, People en Pay. Als risico van deze nieuwe structuur werd 
ingeschatt dat de advisering zich te veel zou ontwikkelen binnen deze vakgebieden. De kans werd 
reëell  geacht dat "het probleem van de klant te veel zou worden gedefinieerd in termen van hoe het 
bureaubureau toevalling is georganiseerd". Om dit te vermijden werd gezocht naar een manier om de 
samenwerkingg tussen de disciplinegerichte groepen te versterken. Deze manier werd gevonden in een 
zogenaamdee "integrated approach", waarbij gestreefd wordt naar een samenhangende benadering van 
klantvraagstukken.. Deze benadering is niet volledig nieuw voor de organisatie, maar de keuze ervoor 
alss dé gewenste benadering en de wijze van uitwerking en implementatie zijn dat wel. Door middel 
vann de samenhangende benadering tracht men de herkenbaarheid van de organisatie als 
gespecialiseerdee adviesbureau te vergroten en daarmee de concurrentiepositie ten opzichte van met 
namee de opkomende IT-gerelateerde adviesbureaus te versterken. Geconstateerd kan worden dat het 
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koerselementt niet representatief is voor alle processen van koersontwikkeling binnen de organisatie. 
Ookk aan andere processen is tijdens het onderzoek aandacht besteed. 

CommitmentCommitment koerselement 
Dee "integrated approach" wordt voor de organisatie van groot belang geacht. De ontwikkeling en 
implementatiee ervan zijn gepaard gegaan met de grootste investering (veelal in mandagen) die het 
bureauu ooit heeft gedaan. Met name de training van alle adviseurs heeft veel kostbare tijd in beslag 
genomenn (ca. 240 mandagen) en daarnaast heeft de ontwikkeling van handboeken en 
trainingsmateriaall  het nodige gekost. Geconstateerd kan echter worden dat de trainingen weliswaar 
veell  tijd hebben gekost, maar dat de effecten ervan niet zeer specialistisch zijn. Met andere woorden, 
ookk al zou de "integrated approach" op termijn in deze vorm niet houdbaar blijken, dat zijn de gedane 
investeringenn niet zonder waarde. De aanpak zal zich verder ontwikkelen en de leereffecten zijn 
nietteminn blijvend. Bovendien is de nieuwe aanpak als zodanig ook niet aan de klanten gepresenteerd. 
Hett werkelijke commitment aan de koersverandering kan derhalve toch als laag worden ingeschat. 

Initiatief Initiatief 
Hett initiatief voor de koersverandering is niet gemakkelijk aan te geven. In een internationale 
bijeenkomstt van consultants van de groep werd op een bepaald moment geconstateerd dat de 
communicatiee moeizaam verliep, omdat de consultants bleken niet "dezelfde taal" te spreken. 
Hiermeee werd niet gedoeld op het feit dat men uit verschillende landen afkomstig was, maar op 
verschillendee inzichten en paradigma's, waarmee naar organisaties en het vakgebied werd gekeken. 
Tijdenss de bijeenkomst ontstond spontaan het initiatief om te trachten hierin verbetering te brengen. 
Inn nauw overleg tussen Engelse en Nederlandse collega's werd een gezamenlijk organisatiemodel 
ontwikkeld,, dat ten grondslag zou moeten liggen aan de diagnose van organisatieproblemen. Dit 
modell  vormde de basis voor de "integrated approach". Het model werd als eerste in Engeland 
geïntroduceerd,, maar bleek in de praktijk niet optimaal te voldoen. 

Opp basis van deze ervaring en het belang dat in Nederland na de reorganisatie werd gehecht aan een 
integralee benadering, werd besloten hier een eigen traject op te zetten, met een betere uitwerking en 
eenn minder vrijblijvende implementatie. Het initiatief hiertoe werd door de directie genomen. Zij 
benoemdee een projectleider en een projectteam met vier senior adviseurs, dat als opdracht kreeg de 
"integratedd approach" tot een "nieuw en succesvol project te maken, dat werkelijk impact zou hebben 
opp het bureau". Door dit projectteam werd een analyse gemaakt van de bestaande activiteiten en 
werdenn de lijnen uitgezet voor de nieuwe strategie. Deze strategie werd de 30-30-30 strategie 
genoemd,, dat wil zeggen dat als belangrijkste doelstellingen voor einde 1998 werden geformuleerd: 
30%% van de activiteiten in Support and Change (veranderingsprojecten), 30 % bij grote klanten en 30 
%% Human Resources Transformation projecten. Deze doelstellingen weken niet sterk af van de reeds 
bestaandee doelstellingen van de organisatie (onder andere het streven naar grotere projecten), maar 
werdenn meer expliciet gemaakt. Als manier om deze doelstellingen te bereiken werd de "integrated 
approach""  verder vorm gegeven. Deze benadering houdt met name in dat het voortraject van elke 
(grote)) opdracht sterk wordt uitgebreid en verbeterd. De diagnose van de situatie en knelpunten van 
dee klant wordt meer systematisch, integraal en interdisciplinair aangepakt, waardoor aan de klant ook 
eenn adviestraject kan worden aangeboden dat meer 'value for money' biedt, omdat het meer gericht is 
opp het effectief realiseren van belangrijke veranderingen in de organisatie, veranderingen die 
aansluitenn bij de kern van zijn probleem. Deze benadering vergt ook meer van de opdrachtgever. Deze 
zall  open moeten staan voor dit meer fundamentele proces en bereid moeten zijn om er actieve 
bijdragenn aan te leveren. 

Fiattering Fiattering 
Dee analyses en voorstellen van het projectteam werden neergelegd in een plan, waarin de hoofdlijnen 
vann de nieuwe benadering werden verwoord en waarin een stappenplan werd geschetst voor de 
verderee ontwikkeling en implementatie. Tevens werd hierbij een planning aangegeven en een 
overzichtt van de (financiële) consequenties. De besluitvorming over dit plan door de directie en de 
unitmanagerss vond snel plaats, binnen drie weken. Het draagvlak voor de nieuwe benadering was 
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redelijkk groot. Iedereen binnen het bureau was ervan overtuigd dat zoiets als een integrale benadering 
nuttigg was en er waren "geen overwegende bezwaren" tegen het gedane voorstel. Aan het projectteam 
werdd de opdracht verstrekt om de implementatie snel op gang te brengen. 

ProcesProces van realisatie 
Bijj  de realisatie van de koersverandering stonden twee zaken centraal. In de eerste plaats werd een 
handboekk ontwikkeld, waarin de 'integrated approach' werd uitgewerkt. In de tweede plaats werd een 
trainingsprogrammaa opgezet voor alle adviseurs van het bureau. Dit laatste bestond uit een intensieve 
driedaagsee training, verzorgd door de leden van het projectteam, en na drie maanden een 
'terugkomdag',, waarin de ervaringen die in de praktijk waren opgedaan opnieuw werden besproken. 
Dezee laatste dag werd verzorgd door één lid van het team en de betreffende unitmanager. Op deze 
wijzee trachtte men de verankering in de "staande organisatie' te versterken. All e andere medewerkers 
vann het bureau kregen een training met een aangepast programma. De inhoud van de 
trainingsprogramma'ss werd apart door de directie en unitmanagers gefiatteerd. In de trainingen lag het 
accentt op de 'geïntegreerde' uitvoering van de diagnosefase van opdrachten. Het handboek werd op 
basiss van de eerste trainingsronde weer aangepast en zal voortdurend in ontwikkeling blijven. In de 
vervolgfasee van het project verschuift de aandacht nu naar het adviesproces zelf. Met name wordt 
daarbijj  nu aandacht besteed aan de begeleidingsaspecten van het veranderingsproces en de planning 
vann interventies. Dit was vooraf niet zo gepland. Er is meer sprake van een zich ontwikkelend proces. 
Aann de klanten is de nieuwe benadering niet expliciet als "ingrated approach" gepresenteerd. Wel 
wordtt uiteraard de nieuwe benadering in een aantal geselecteerde situaties toegepast. Dit is nog 
slechtss op beperkte schaal het geval (ca. 10% van de opdrachten). De doelstelling is dat eind 1998 in 
30%% van de opdrachten de nieuwe benadering wordt gebruikt. 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 18 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

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

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

26.. | Procesconsolidatie moeilijk vorm te geven (A). 
jj  Budgettaire consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

.... ...... 
28. . 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

29.. ] Beperkte directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 
yy  - f -

30.. 1 Operationele processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 
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++ + 

+ + 

+ + 

++ + 
++ + 

+ + 
++ + 

++ + 

+ + 

++ + 

+ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 18. 

+++ 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 19: Communicatie-adviesbureau 1 

1.. Inleiding 

Case-studiee 19 vond plaats in een van de grotere Nederlandse communicatie-adviesbureaus, ook wel 
reclamebureauss genoemd. Dit bureau is onderdeel van een grote, internationale organisatie die in 78 
landenn actief is en wereldwijd meer dan 7.000 medewerkers telt. De Nederlandse organisatie is 
strategischh zelfstandig en biedt werk aan 115 mensen, met nog eens ca. 60 in enkele 
dochterondernemingen.. De organisatie kent twee managing partners, waarvan één in de dagelijkse 
praktijkk optreedt als de directeur van het bureau. De onderzochte onderneming is onlangs ontstaan uit 
eenn samenvoeging van twee voorheen zelfstandige concurrenten. Deze verandering en alle daarmee 
samenhangendee aspecten vormen tevens het koerselement voor het onderzoek. Interviews hebben 
plaatsgevondenn met de directeur van het bureau, en met de management-assistente, die vanuit haar 
functiee als personeelsmanager nauw bij het veranderingsproces betrokken was. Verder is nog gebruik 
gemaaktt van aanvullend presentatiemateriaal. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Dee organisatie heeft geen expliciete missieformulering. In presentaties bij klanten wordt wel de 
slogann "better ideas, better results" gehanteerd, waarmee men wil aangeven dat het bureau in haar 
communicatiebenaderingg staat voor een combinatie van creativiteit en effectiviteit. 

Dee visie van de organisatie gaat uit van een werkwijze waarbij men de communicatie vraagstukken 
vann de klant integraal wil behandelen. Men tracht de klant in de eerste plaats te adviseren bij het 
formulerenn van een strategie ten aanzien van haar merkenbeleid en marktbenadering. Vervolgens 
adviseertt en ondersteunt men ten aanzien van alle aspecten van het communicatiebeleid, zoals thema-
marketing,, advertising, direct marketing, sales promotion, tot aan een presentatie op internet toe. Op 
dezee wijze streeft men een integrale werkwijze na, waarbij alle onderdelen van de communicatie 
optimaall  op elkaar afgestemd worden. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. Deze commitments zijn onder andere 
hett gevolg van de vaak langdurige relaties die met klanten worden aangegaan. De situatie in de 
communicatiebranchee is, anders dan bij vele andere branches van inspanningsactiviteiten, dat klanten 
voorr meerdere jaren achtereen hun communicatie-uitingen door één en het zelfde bureau laten 
verzorgen.. Dit bevordert de eenduidigheid en herkenbaarheid van deze uitingen in de markt, maar 
heeftt tevens voor het communicatie-adviesbureau als consequentie dat niet tegelijkertijd ook voor een 
concurrerendee onderneming kan worden gewerkt. Daarnaast wordt het commitment ook bepaald door 
dee afhankelijkheid van het bureau van een aantal van haar 'gezichtsbepalende' medewerkers. 
Gesprokenn wordt over een 'top twaalf van medewerkers, die daadwerkelijk invloed uitoefenen op de 
inhoudd van de activiteiten van de organisatie en op de relaties met de klant, de taken van alle overige 
medewerkerss zijn meer uitvoerend van aard. Deze afhankelijkheid is zodanig, dat veel wordt 
geïnvesteerdd in de loyaliteit van deze medewerkers, of zoals één van de respondenten het uitdrukte: 
"dezee worden in de watten gelegd". Tenslotte zijn nog de nodige investeringen gedaan in technologie, 
mett name rond de nieuwe media. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Ongeveerr één jaar voor het onderzoek heeft zich binnen het bureau een strategische heroriëntatie 
voorgedaan,, waarvan de overname van een ander communicatiebureau het gevolg was. Deze 
heroriëntatiee betrof de omvorming van de organisatie van een creatief reclamebureau naar het 
integralee communicatie-adviesbureau, zoals dit bij missie en visie is weergegeven. Deze omvorming 
enn de samenvoeging van de twee bureaus heeft grote consequenties gehad voor de organisatie, de 
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werkwijzenn en de cultuur. Het verloop van het omvormingsproces wordt verder beschreven bij het 
koerselement. . 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanning speelt in wezen een ondergeschikte rol binnen de onderneming. 
Hoewell  in het kader van de heroriëntatie wel een langere termijn visiedocument werd opgesteld, is dit 
niett te beschouwen als een daadwerkelijke planning van activiteiten. Het document wordt geregeld 
getoetstt en bijgesteld, maar van een strikte control op de realisatie is geen sprake. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt wel een centrale rol en richt zich met name op het aangaan en beheer van 
relatiess met klanten. Deze relaties worden op diverse niveaus onderhouden. Eindverantwoordelijk 
voorr een relatie is altijd een van de managing partners, terwijl daarnaast ook de accountmanagement 
directorr (of een van de cliënt services directors) bij strategische vraagstukken of campagnes van een 
klantt betrokken is. De uitvoering van activiteiten wordt vervolgens gecoördineerd door een 
accountmanager,, die in deze situaties te beschouwen is als een projectleider. Voor het binnenbrengen 
vann nieuwe relaties is tevens een business development manager aangetrokken. Al met al kan worden 
gesteldd dat het ondernemerschap op diverse niveaus binnen de organisatie te vinden is, maar dat de 
topp er een belangrijke inbreng in heeft. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn in de werkelijke zin van het woord doet de onderneming slechts op zeer beperkte 
schaal.. Wel wordt, zoals gezegd, geïnvesteerd in een aantal belangrijke medewerkers en in langdurige 
relatiess met de klanten. 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt voor de moedermaatschappij een budget opgesteld. Per kwartaal vindt hierop control 
plaats.. Elke maand worden er voor intern gebruik financiële rapportages gemaakt. Planning van de 
activiteitenn is echter altijd moeilijk, omdat men afhankelijk is van de momenten waarop de klanten 
hunn opdrachten plaatsen. Voor de commerciële medewerkers worden jaartargets vastgesteld en hun 
beloningg is deels hiervan afhankelijk. Op opdrachtniveau vinden de meest gedetailleerde planningen 
enn kostenramingen plaats. Deze worden over het algemeen zeer strikt gehanteerd. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire activiteiten van de organisatie hebben, meer dan bij de meeste andere organisaties met 
inspanningsactiviteitenn in het onderzoek, vaak een projectmatig karakter. Soms vinden zij plaats op 
basiss van een vaste 'fee', soms ook op basis van nacalculatie (uren en uitbesteed werk). In alle 
gevallenn begint het met een vraag van de klant, bijvoorbeeld om de opzet van een advertising-
campagne.. Na voorgesprekken hierover wordt binnen de organisatie een team gevormd dat een 
voorstell  uitwerkt, zowel in creatieve termen als in termen van planning en kosten. Dit wordt over het 
algemeenn binnen zes weken aan de klant gepresenteerd. Wanneer de klant het voorstel, al of niet met 
wijzigingen,, overneemt gaat de accountmanager aan de slag om een en ander te realiseren. Door de 
accountmanagementt director en soms door de directeur wordt op dit realisatieproces toezicht 
gehouden. . 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Dee besluitvorming concentreert zich sterk binnen de top van de organisatie. Dit was zeker het geval 
bijj  de realisatie van de heroriëntatie, maar het geldt in feite ook ten aanzien van de primaire 
activiteitenn zelf. Het feit dat een van de managing partners zelf altijd de eindverantwoordelijkheid 
draagtt voor de activiteiten die bij een klant worden uitgevoerd, is in dit verband veelzeggend. 
Besluitvormingg verloopt over het algemeen wel in goed overleg binnen de 'top twaalf en is meestal 
snell  te noemen. 
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3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement betreft, zoals gezegd, een belangrijke omwenteling in de activiteiten van de 
organisatie,, een omwenteling die ook gepaard is gegaan met een overname van een ander 
adviesbureau.. De verandering kwam na een periode van ongeveer vijftien jaar, waarin het karakter 
vann het oude bureau in feite nauwelijks was veranderd. Het bureau was gelauwerd vanwege haar 
creatievee prestaties in advertising (het sleepte vele prijzen in de wacht), maar de financiële resultaten 
vielenn tegen. De klanten zaten in feite minder op creatieve hoogstandjes te wachten en hadden 
hiervoorr steeds minder geld over. Nieuwe klanten werden op basis van de creatieve prestaties niet 
binnengehaald.. Daar komt bij dat de internationale moederorganisatie ambitieuze groeidoelstellingen 
had,, maar deze werden lang niet waargemaakt. Besloten werd tot een directiewisseling en een 
omvormingg van het bureau tot een organisatie met een breder, meer multidisciplinair en meer op 
effectiviteitt gericht karakter. Om dit te kunnen bereiken werd besloten tot de overname van een ander, 
inn Nederland groter, communicatiebureau, dat reeds een breder karakter bezat, maar minder opvallend 
wass in haar creatieve prestaties. Op deze wijze werd een combinatie gezocht van "het meest creatieve 
bureau""  met "het meest effectieve bureau" van Nederland. 

CommitmentCommitment koerselement 
Dee integratie van de beide organisaties heeft zeer grote gevolgen gehad (zie ook verder). Bovendien is 
dee overname met een behoorlijke investering gepaard gegaan. Derhalve kan gesproken worden van 
eenn aanzienlijk commitment aan de veranderingen. Zij zijn niet zonder meer terug te draaien. Het 
karakterr van de organisatie kan zich echter vanaf nu weer opnieuw ontwikkelen, zodat niet gesproken 
kann worden van zeer hoge commitments aan de strategische heroriëntatie op zichzelf. Het nieuw 
ontstanee adviesbureau is intrinsiek flexibel te noemen ten aanzien van haar activiteiten. Derhalve kan 
hett commitment aan het koerselement als gemiddeld worden ingeschat. 

Initiatief Initiatief 
Hett concrete initiatief voor de koersverandering lag bij de nieuw benoemde directeur. Op basis van 
eenn analyse van de situatie van het oude bureau en de ontwikkelingen in de markt, kwam deze tot de 
conclusiee dat de organisatie zich diende te herbezinnen op haar positie. De activiteiten moesten, zoals 
gezegd,, een meer multidisciplinair en effectief karakter krijgen en bovendien moesten de relaties met 
dee klanten meer op strategisch niveau worden getrokken. Dat wil zeggen dat het adviesbureau zich ten 
doell  stelde te adviseren over het integrale product- en merkenbeleid van de klant. Een en ander werd 
vastgelegdd in een strategisch plan, dat werd besproken met de moederorganisatie. Realisatie van het 
plann kon nagestreefd worden vanuit de toenmalige organisatie of op basis van een overname. Op basis 
vann de groeiambities van de moeder werd voor dit laatste gekozen. Behalve in de zeer kleine kring 
vann de beide managing partners en de scheidende directeur, werd in deze fase nog niet met anderen 
binnenn het bureau overleg gevoerd. In de markt was er eigenlijk maar één logische 
overnamekandidaat.. Reeds een aantal jaren eerder waren met deze organisatie oriënterende 
gesprekkenn gevoerd over een eventuele samenwerking, maar deze waren op niets uitgelopen. Nu 
werenn de gesprekken onder leiding van de nieuwe directeur hervat en dit keer met meer succes. In ca. 
eenn half jaar was de 'deal' in principe rond en werd de eerste mededeling aan de medewerkers 
gedaan. . 

Dee boodschap was, ondanks dat door de directeur bij eerdere gelegenheden reeds verschillende keren 
wass gesteld dat veranderingen noodzakelijk waren, voor de medewerkers een complete verrassing. 
"Hett was alsof er een atoombom gevallen was", aldus de tweede respondent. Men beschouwde 
zichzelff  als een succesvol, creatief bureau en de voorgestelde veranderingen riepen zeer veel 
weerstandenn op. Deze weerstanden werden nog versterkt door het feit dat het over te nemen bureau 
groterr was, waardoor men bang was in de nieuwe organisatie 'ondergesneeuwd' te raken en de eigen, 
informele,, familiaire sfeer te verliezen. Bovendien werkte de weinig communicatieve houding van de 
directeurr ook weerstandsverhogend. Hem werd verweten zich geïsoleerd op te stellen en alle besluiten 
"vanuitt een ivoren torentje" te hebben genomen. 
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Flattering Flattering 
Dee flattering van de heroriëntatie vond in feite in enkele fasen plaats. Allereerst was er het 
strategischee plan van de nieuwe directeur. Dit werd door de moederorganisatie tamelijk snel 
geaccepteerd.. Vervolgens werd toestemming gegeven voor oriënterende gesprekken met de 
overnamekandidaatt en later voor daadwerkelijke onderhandelingen. Het definitieve fiat voor de 
overnamee volgde na ongeveer een halfjaar. De fiattering speelde zich volledig af op het niveau van 
hett (top)management van de beide bureaus en in de moederorganisatie. Anderen werden er niet bij 
betrokken. . 

ProcesProces van realisatie 
Hett realisatieproces van de koersverandering en de samenvoeging van de beide organisaties verliep 
uitermatee moeizaam. Door de directeur werd wel veel moeite gedaan om de belangrijkste mensen 
(creatievee én financiële) aan de organisatie te binden, maar hij slaagde er niet in de weerstanden bij 
velee andere te overwinnen. Er werden integratieteams gevormd, die tot taak kregen de werkwijzen 
vann beide organisaties te bestuderen en samen te smelten tot "the best of two worlds". In de praktijk 
hieldd dit in dat veel van de procedures en systemen van de partnerorganisatie werden overgenomen, 
preciess wat de sceptici binnen de organisatie al vreesden. De werkwijzen van de organisatie werden 
hiermeee aanzienlijk strikter en formeler dan voorheen. Zo werden bijvoorbeeld de controles op 
facturenn en declaraties verscherpt, moesten activiteiten voortaan beter worden gepland en 
gebudgetteerdd en dienden meer rapportages en 'briefings' plaats te vinden. Voor grotere projecten is 
eenn standaardmethode geïntroduceerd onder de naam Relevance, Originality, Impact, de zogenaamde 
ROImethode.. De medewerkers van de oude organisatie "voelden het allemaal als een hete adem in 
hunn nek". Velen van hen verlieten dan ook de organisatie, in totaal ongeveer de helft van hen. De 
sfeerr verslechterde zeer snel en dat was de belangrijkste reden om de geplande verhuizing naar een 
nieuww kantoorpand enkele maanden te versnellen. Hierdoor en door het feit dat er weer nieuwe 
medewerkerss werden aangetrokken, verbeterde de stemming langzamerhand weer. 

Aann de klanten werd de verandering door middel van een persbericht, een persoonlijke brief en 
presentatiess toegelicht. Hun reacties waren over het algemeen redelijk positief en enigszins 
afwachtendd ("what's in it for me?). Ten tijde van het onderzoek was de situatie binnen de organisatie 
weerr genormaliseerd. De nieuwe aanpak van opdrachten is bezig vorm te krijgen, maar het is nog te 
vroegg om te kunnen vaststellen of de verandering een commercieel succes is. 
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4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 19 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

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

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 
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Voorlopigee analyse werkhypothesen case 19. 

+++ 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 110: Communicatie-adviesbureau 2 

1,, Inleiding 

Case-studiee 110 heeft, evenals case-studie 19, plaatsgevonden bij een Nederlands communicatie-
adviesbureau,, dat deel uitmaakt van een grote internationale organisatie. De organisatie heeft ca. 100 
medewerkerss in dienst, terwijl bij enkele dochterorganisaties nog eens 200 mensen werken. In 
totaliteitt behoort men tot de drie grootste organisaties in de branche. De hier besproken onderneming 
adviseertt en begeleidt haar klanten vooral op het gebied van merk- en productondersteunende 
communicatiee aan de markt. De dochters zijn gespecialiseerd in direct marketing, digitale media, 
corporatee affairs, lobbying en sponsoring. De organisatie heeft ca. dertig (grote) klanten en kent een 
directie,, bestaande uit een algemeen directeur, een hoofd Creatie en een hoofd Accountmanagement. 
Kortt geleden hebben zich binnen de organisatie belangrijke strategische en organisatorische 
veranderingenn voorgedaan. Deze veranderingen worden verderop als koerselement besproken. 
Interviewss hebben plaatsgevonden met de algemeen directeur, en met een van de accountmanagers, 
diee tevens als projectleider heeft gefungeerd tijdens het genoemde veranderingsproces. 

2.2. Analyse Organisatie 

MissieMissie en visie 
Hett bureau hanteert als missie "to be our clients most valued partner in Brand Perception Redesign by 
forcingg knowledge and creativity to make a difference". Men wil zijn "het meest interessante bureau 
omm bij en voor te werken". 

Dee visie is erop gericht om een communicatie-adviesbureau te zijn dat advisering en ondersteuning 
biedtt ten aanzien van het integrale communicatiebeleid van de klant, een zogenaamd "Brand 
Perceptionn Agency". Doelstelling is om uiteindelijk 80% van de omzet te halen uit communicatie-
ondersteuningg en 20% uit advisering met betrekking tot de andere aspecten van de marketing mix, 
zoalszoals bijvoorbeeld merk- en productontwikkeling. 

Commitments Commitments 
Dee commitments van de organisatie zijn gemiddeld te noemen. Dit commitment is enerzijds, evenals 
bijj  case-studie 19, het gevolg van de vaak langdurige relaties die met klanten worden aangegaan en het 
'uitsluitende'' effect dat dit heeft op het aangaan van relaties met concurrenten van deze klanten. 
Anderzijdss wordt het commitment ook hier bepaald door de afhankelijkheid van het bureau van een 
aantall  van haar 'smaakbepalende' medewerkers, maar de inzetbaarheid van deze medewerkers is wel 
flexibel.. Daarnaast zijn de nodige investeringen gedaan in technologie, met name in 
informatienetwerkenn en proces-ondersteunende systemen. 

StrategischeStrategische heroriëntatie 
Zoalss gezegd heeft de organisatie onlangs belangrijke veranderingen ondergaan. Deze zijn te 
beschouwenn als een strategische heroriëntatie. Van een informeel en creatief reclamebureau is men 
bezigg zich te ontwikkelen tot een professioneel, efficiënt en breed 'Brand Perception Agency'. 

StrategischeStrategische meerjarenplanning 
Strategischee meerjarenplanningen spelen voor de interne aansturing van de organisatie een 
ondergeschiktee rol. Strategische plannen worden wel opgesteld voor de moederorganisatie. Planning 
opp langere termijn is moeilijk, omdat veel afhankelijk is van de klanten en hun ruimte om te 
investerenn in marketing communicatie. Volgens de algemeen directeur kenmerkt de branche zich 
bovendienn door "opportunistisch gedrag". Daarnaast is het aantrekken van nieuwe 'accounts' van 
groott belang en moeilijk planbaar. Zo werd ten tijde van het onderzoek een grote bank als klant 
binnengehaald,, hetgeen gepaard gaat met een verwachte omzetstijging van 20%. 

Ondernemerschap Ondernemerschap 
Ondernemerschapp speelt op alle niveaus van de organisatie een belangrijke rol. Het binnenbrengen 
vann nieuwe klanten is met name de taak van de directie, de acquisitie en vormgeving van grote 
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opdrachtenn bij bestaande klanten gebeurt door de accountmanagers. Kleinere foilow-up opdrachten 
kunnenn door iedereen binnen de organisatie worden verworven. 

Investeringen Investeringen 
Investeringenn doet de organisatie normaal gesproken op beperkte schaal. In samenhang echter met de 
strategischee heroriëntatie zijn de automatiseringssystemen volledig vervangen. Dit is wel met de 
nodigee investeringen gepaard gegaan. Verder bezit de organisatie een eigen kantoorpand. 
Geïnvesteerdd wordt verder in (jonge) mensen. Gedurende de eerste jaren dat ze in dienst zijn wordt 
veell  aandacht besteed aan opleiding en begeleiding, in de daaropvolgende jaren in hun loyaliteit en 
betrokkenheid. . 

JaarplanningJaarplanning en budgettering 
Elkk jaar wordt een financieel jaarplan gemaakt, dat dient ter sturing van de activiteiten en ter 
rapportagee aan de moederorganisatie. Dit plan is gebaseerd op de 'brand plans', die door de 
accountmanagerss per klant worden opgesteld. Afhankelijk van de realisatie van deze persoonlijke 
plannenn worden de accountmanagers ook middels een bonussyteem afgerekend op hun effectiviteit. In 
relatiee tot het jaarplan wordt op maandelijkse basis control uitgeoefend. 

PrimairePrimaire processen 
Dee primaire processen zijn sinds het heroriëntatieproces sterk gestandaardiseerd, zo sterk zelfs dat de 
proceduress hier en daar weer enigszins zijn versoepeld. In totaal zijn eenentwintig processen 
gedefinieerdd en uitgewerkt. Wanneer een klant een opdracht plaatst, wordt deze door de betreffende 
accountmanagerr besproken en uitgewerkt. Vervolgens wordt een team samengesteld van specialisten 
diee voor die specifieke opdracht noodzakelijk zijn. Hierbij worden ook eventueel medewerkers van de 
dochterondernemingenn ingezet. In het team wordt de opdracht vertaald naar de (creatieve) vorm die 
dezee moet krijgen. De accountmanager houdt de leiding over de activiteiten en onderhoudt de 
contactenn met de klant. De processen lijken dus gestandaardiseerd, maar het creatieve en 
projectmatigee karakter ervan maakt een vergaande standaardisatie onmogelijk. 

Besluitvormingsprocessen Besluitvormingsprocessen 
Voorr de besluitvorming is met name de directie en het daaronder gelegen niveau (accountmanagers en 
creatieff  verantwoordelijken) van belang. Gesproken wordt door de respondenten over een groep van 
ca.. 10 'keypersons' binnen de organisatie. Binnen deze groep vindt veelvuldig overleg plaats en de 
besluitvormingg is tamelijk informeel. Bij belangrijke besluiten, zoals binnen het kader van de 
heroriëntatie,, wordt veel aandacht besteed aan brede communicatie met de gehele organisatie. 

3.. Analyse koerselement 

InleidingInleiding koerselement 
Hett koerselement dat tijdens deze case-studie centraal heeft gestaan betreft de omvorming van het 
bureauu van een klassiek (zij het enigszins "wil d en creatief') reclamebureau tot een 'Brand Perception 
Agency',, dat wil zeggen een organisatie die in staat is haar klanten op professionele en effectieve 
wijzee te adviseren en ondersteunen ten aanzien van alle aspecten van de marketing mix. Aanleiding 
voorr deze strategische verandering waren veranderingen in de markt, geconstateerde inefficiënties 
binnenn de organisatie en de veranderende opvattingen van de 'keypersons' binnen de organisatie 
zelfs.. Hoewel de organisatie zeer succesvol was in het bedenken van creatieve reclame-uitingen 
(beginn jaren negentig was men twee jaar achtereen "bureau van het jaar"), bleef de groei van de 
organisatiee achter bij de verwachtingen. Een van de redenen hiervoor was dat het aandeel van tv-
reclamee in het totale pakket van communicatiemogelijkheden geleidelijk afnam. In de Verenigde 
Statenn had deze ontwikkeling zich reeds enkele jaren eerder voorgedaan en de verwachting was dat 
dezee zich ook hier zou doorzetten. Om toch een groei te kunnen realiseren die sterker is dan de 
marktgroei,, was het derhalve noodzakelijk om de activiteiten van de organisatie te verbreden. Naast 
dee klassieke reclame, waarin men zich onder druk van de toenmalige markt in de jaren tachtig steeds 
meerr had gespecialiseerd, werd het noodzakelijk de communicatiebehoeften van de klant in een 
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brederr perspectief te plaatsen. Meer aandacht moest worden besteed aan andere disciplines als direct 
marketing,, sales promotion en sponsoring. Bovendien werd vastgesteld dat de interne processen van 
dee organisatie een betere beheersbaarheid, stroomlijning en afstemming op de eisen van de klant 
behoefden.. Een reorganisatie en een herdefiniëring van de interne processen waren hiervan het 
gevolg.. De huidige organisatie heeft een matrixstructuur, waarbij enerzijds disciplinegerichte groepen 
vann specialisten actief zijn, en anderzijds accountmanagers die de inzet van deze specialisten naar de 
klantt aansturen en coördineren. Zij treden daarbij voor de klant op als 'Brand Director'. Al met al 
betroff  het hier een zeer grote verandering voor de organisatie met grote gevolgen voor de 
medewerkers,, hun kennis, werkwijzen, vaardigheden, gedrag en manier van denken. 

CommitmentCommitment koerselement 
Hett commitment aan de hier beschreven verandering is aanzienlijk. De reorganisatie kan niet zonder 
meerr worden teruggedraaid en aanzienlijke investeringen zijn gedaan de vormgeving van de 
veranderingenn zelf en alle interne communicatie eromheen, en in de ontwikkeling van nieuwe 
proceduress en systemen. Van de andere kant is de organisatie vanuit de nieuwe situatie weer in staat 
zichh verder te ontwikkelen, zij blijf t in haar optreden naar de markt flexibel. Hierdoor kan niet worden 
gesprokenn van zeer hoge commitments aan de strategische verandering. Derhalve kan het 
commitmentt aan het koerselement als gemiddeld worden ingeschat. 

Initiatief Initiatief 
Dee strategische veranderingen werden feitelijk in gang gezet na de aanstelling van een nieuwe 
directeurr bij het bureau. Hoewel in eerdere fasen reeds over de wenselijkheid van veranderingen werd 
gesproken,, kan deze toch worden aangemerkt als de initiatiefnemer. Het initiatief ondervond 
onmiddellijkk ondersteuning vanuit de 10 'keypersons' van de organisatie. Met behulp van een 
Businesss Process Redesign (BPR) adviesbureau werden de hoofdlijnen in een plan vastgelegd en werd 
eenn stappenplan ontwikkeld voor de verdere aanpak. Deze aanpak voorzag in een aantal 
brainstormsessies,, op basis waarvan door de directie en de 'keypersons' gezamenlijk een 
missierapportt werd opgesteld met de belangrijkste doelstellingen van de strategische verandering. In 
hett kader van de sessies werden ook interviews afgenomen bij een aantal klanten, ten einde hun 
wensenn en eisen te inventariseren. Tegelijkertijd werden door het BPR-bureau de belangrijkste 
operationelee processen van de organisatie in kaart gebracht. Langzamerhand ontstond een steeds 
scherperr beeld van de gewenste nieuwe strategie en organisatie. 

Dezee nieuwe visie werd op diverse momenten ook voorgelegd aan de medewerkers van het bureau. 
Ditt gebeurde onder andere door middel van 'garagebijeenkomsten' voor iedereen. Hoewel veel 
medewerkerss de noodzaak voor verandering wel onderkenden, riepen de voorgestelde veranderingen 
grotee weerstanden op. Met name de verdergaande standaardisering en formalisering van de 
werkzaamhedenn werden niet gemakkelijk geaccepteerd. Hierover zijn in de daarop volgende periode 
velee formele en informele discussies gevoerd, maar voor een aantal (creatieve) medewerkers bleven 
dee veranderingen onverteerbaar, zij hebben de organisatie dan ook verlaten. Uiteindelijk is op basis 
vann alle discussies door de directie en een van de accountmanagers een definitief plan opgesteld, 
waarinn de voorgenomen veranderingen, de financiële consequenties en een planning voor de 
implementatiee werden aangegeven. 

Fiattering Fiattering 
Fiatteringg vond in diverse fasen plaats in de directie van het bureau, met directe betrokkenheid van de 
eerderr genoemde 'keypersons'. De tijdsspanne die gemoeid was vanaf het initiatief tot de fiattering 
vann het definitieve plan bedroeg ongeveer een halfjaar. 

ProcesProces van realisatie 
Voorr de realisatie van de noodzakelijke veranderingen werd een projectleider (een van de 
accountmanagers)) en een projectteam benoemd. Het project kreeg als naam "Pull Yourself Together". 
Dee realisatie betrof enerzijds het uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur, de nieuwe processen, 
proceduress en hieraan gerelateerde systemen. Anderzijds had de realisatie ook een belangrijke 
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personelee component, in de vorm van het aantrekken van nieuwe medewerkers en het opleiden van de 
zittendee mensen. In diverse werkgroepen werden onderdelen van de organisatorische veranderingen 
vormgegeven.. De nieuwe taken en verantwoordelijkheden werden beschreven, de eenentwintig 
standaardproceduress werden ontwikkeld, nieuwe systemen werden gedefinieerd en de huisvesting en 
'routing'' binnen het gebouw werd opnieuw bekeken. In enkele pilotprojecten werden de nieuwe 
processenn uitgeprobeerd, waarbij werd vastgesteld dat sommige procedures te strikt waren. Deze 
werdenn aangepast. Uiteindelijk werd na een voorbereidingsperiode van opnieuw een half jaar de 
nieuwee organisatie geïmplementeerd. Voor de nieuwe automatiseringssystemen bleek deze planning 
niett haalbaar, deze zijn later gefaseerd ingevoerd. 

Dee inzet van mensen en middelen voor het project is aanzienlijk geweest. Zo bedroegen de kosten van 
hett BPR-bureau uiteindelijk 400.000, terwijl door de projectteamleden en de leden van de diverse 
werkgroepenn zeer veel uren in de veranderingen zijn geïnvesteerd. Daarbij komen nog de 
investeringenn in de nieuwe systemen. 

Dee nieuwe strategie en werkwijze van het bureau werd vervolgens ook aan alle klanten gepresenteerd. 
Daarbijj  werd ook een terugkoppeling gegeven aan die klanten die in een eerdere fase hun 
medewerkingg aan een interview hadden verleend. In de dagelijkse praktijk hadden op het moment van 
hett onderzoek (ca. een halfjaar na de implementatie) de veranderingen in de relaties met de klanten 
nogg slechts mondjesmaat vorm gekregen. Zoals de directeur het uitdrukte: "je maakt een heel brand 
plan",, en vervolgens zegt de klant "dat is prachtig, maar doet u me eerst nu toch maar een 
reclamecampagne".. De strategie is er nu op gericht om op basis van het uitvoeren van deze 
campagness vervolgens weer terug te komen op het plan. "Nu worden de zaadjes uitgezet en in de 
toekomstt hopen we te kunnen oogsten". 

4.. Voorlopige analyse werkhypothesen 

Inn onderstaand schema wordt aangegeven in hoeverre in de analyse van case-studie 110 aanwijzingen 
zijnn te vinden ter toetsing van de werkhypothesen. 

21. . 

22. . 

23. . 

24. . 

25. . 

26. . 

27. . 

28. . 

29. . 

30. . 

Hypothesen n 

Natuurlijkk primaat ondernemerschap. 

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

Visiee gericht op versterking consolidatie (bestendiging van de koers) 

Ondernemerschapp extern en autonoom. 

Ondernemerschapp gespreid over de organisatie (A). 
Initiatievenn beperkt van commitment (B). 

Procesconsolidatiee moeilijk vorm te geven (A). 
Budgettairee consolidatie op basis van werkbezetting (B). 

Strategischee planvorming geen rol van betekenis. 

Koersbeïnvloedendee besluiten vooral als personele benoemingen. 

Beperktee directe koersbeïnvloedende besluitvorming. 

Operationelee processen bepalend voor koersvorming. 

Aanwijzingen? ? 

++ + 

+ + 

++ + 

+ + 

++ + 
+/--

++ + 
+/--

++ + 

+ + 

+ + 

+ + 

Voorlopigee analyse werkhypothesen case 110. 

+++ 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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