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ALHERMI J J 

HERVERZEKERENN EN MET ALL E MEDEWERKERSDE 

ORGANISATI EE VERANDEREN 

INLEIDIN G G 

Ditt hoofdstuk gaat over het organisatie-ontwikkelingsproces bij Alhermij. Alhermij heeft in 

Nederlandd een leidende positie als herverzekeraar van verzekeringsmaatschappijen en 

pensioenfondsen.. Interne ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt vormen de aanlei-

dingg voor een veranderingsproces gericht op structurele verbetering van de organisatie. In 

eenn organisatie-ontwikkelingsproces wordt samen met medewerkers een traject doorlopen 

waarinn alle elementen van de organisatie ingrijpende wijzigingen ondergaan. Centraal staat 

hett toewerken naar een meer flexibele en winstgevende organisatie waar het prettig werken 

iss en specialisten op een effectieve manier een bijdrage leveren aan het resultaat. 

Hett hoofdstuk begint met een schets van het bedrijf ten tijde van de start van de organisatie-

ontwikkeling.. In paragraaf 10.3 beschrijf ik het eerste contact en de gemaakte afspraken over 

samenwerkingg in een gepland veranderingsproces. In paragraaf 10.4 ga ik in op vier fasen uit 

hett organisatie-ontwikkelingsproces: de kennismaking met de organisatie, de diagnose van 

problemenn en knelpunten, het bepalen van de richting van de veranderingen en de realisatie. 

Kortt na de invoering van een nieuwe organisatiestructuur wordt de vragenlijst 'Veranderen 

bijj  Alhermij' afgenomen. De resultaten van die vragenlijst komen aan bod in paragraaf 10.5. 

Eerstt beschrijf ik de algemene resultaten, de antwoorden op de open vragen en de verschillen 

inn perspectieven van belanghebbenden. Vervolgens interpreteer ik de resultaten, waarbij ik ook 

aandachtt besteed aan de vraag hoe deze zijn verbonden met de aanpak van de veranderingen. 

Dee aanpak en het verloop van de survey-feedback komen aan bod in paragraaf 10.6. Ook 

besteedd ik in die paragraaf aandacht aan een andere kijk op de methodiek. De afronding van de 

samenwerkingg komt aan bod in paragraaf 10.7. Geruime tijd daarna voer ik een gesprek over de 

casebeschrijving.. Dat gesprek beschrijf ik in paragraaf 10.8. In de afsluitende paragraaf 10.9 geef 

ikk weer wat deze zesde en laatste case leert over de onderzoeksvragen. Op verschillende plaatsen 

inn dit hoofdstuk staan weer kaders. Daarin reflecteer ik op mijn eigen rol in dit veranderings-

proces,, op het verloop van het proces en op keuzes die tijdens het proces worden gemaakt. 

SCHETSS VA N HET BEDRIJF EN HET PLA N VOOR EEN 
ORGANISATIE-ONTWIKKELINGSPROCE S S 

Alhermijj  opereert in Nederland primair als herverzekeraar voor levensverzekeringen en 

arbeidsongeschiktheidsrisico's.. Tevens worden voor met name Nederlandse pensioenfondsen 

herverzekeringenn en verzekeringen afgesloten. Daarnaast biedt het bedrijf verzekerings-
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gebondenn hypotheekarrangementen aan specifieke klanten. In het buitenland richt Alhermij 

zichzich op het verzekeren en herverzekeren van employee benefits. Verzekeringsmaatschappijen en 

pensioenfondsenn kunnen zich bij Alhermij verzekeren tegen grote claims van hun klanten. 

Alss herverzekeraar neemt het bedrijf dan risico's over van zijn klanten. Naast het overnemen 

vann risico's levert Alhermij ondersteuning bij productontwikkeling en bij andere delen van 

hunn bedrijfsvoering, zoals acceptatie, beheer en administratie. Sinds 1995 is Alhermij onderdeel 

vann Swiss Reinsurance Company AG. 

Dee omgeving van Alhermij is sterk in beweging. Naast ontwikkelingen in de markt-

segmentenn die het bedrijf bedient, is er sprake van belangrijke politieke, economische en 

sociaal-maatschappelijkee ontwikkelingen. De markt voor herverzekeraars krimpt doordat 

fusiess en overnames het voor verzekeraars en pensioenfondsen minder nodig maakt hun risico 

overr te dragen. Immers, schaalvergroting bij klanten van herverzekeraars leidt ertoe dat zij 

zelff  meer risico kunnen dragen. De markt voor employee benefits groeit sterk door beperkingen 

vann de sociale zekerheidsvoorzieningen vanuit de overheid en door het toenemende belang 

vann dergelijke voorzieningen in het arbeidsvoorwaardenpakket. De markt voor verzekerings-

gebondenn hypotheken is minder in beweging. Nederlandse en Europese regelgeving als 

gevolgg van de wijzigende rol van de overheid beïnvloeden de hele verzekeringssector, inclusief 

Alhermij.. Economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen leiden bijvoorbeeld tot 

anderee vragen van klanten aan (her)verzekeraars, meer eisen aan de dienstverlening en meer 

keuzemogelijkhedenn voor risicodekking. Ontwikkelingen in de transactionele en contextuele 

omgevingg vragen van Alhermij flexibiliteit om in te kunnen spelen op vragen van klanten, 

wijzigendd overheidsbeleid en nieuwe regelgeving. 

Inn totaal werken ruim honderddertig mensen bij Alhermij. Het merendeel van de medewerkers is 

werkzaamm op afdelingen waar een deel van het herverzekeringsproces wordt uitgevoerd. Een aantal 

stafdienstenn ondersteunt de afdelingen. Figuur 10.1 geeft het organigram weer van het bedrijf. 

Hett organigram laat zien dat er sprake is van een front office en een back office met functioneel 

gescheidenn taken. De accountmanagers van Marketing onderhouden contacten met 

Nederlandsee en Buitenlandse klanten. Marketing Services ondersteunt de accountmanagers 

enn vervult daarmee gedeeltelijk een staffunctie. Underwriting vormt de back office die de 

contractenn beheert voor drie klantgroepen. De afdeling Acceptatie en Claims coördineert de 

medischee gegevens die binnenkomen, alsmede de claims. Ook zorgt die afdeling voor contacten 

mett de adviseurs van de Medische Dienst. De afdeling Directe Tekening verzorgt het admi-

nistratievee traject voor de hypotheekgebonden levensverzekeringen van een aantal klanten. 

Dee Technische Administraties zorgen voor de vastlegging van offertes en de administratieve 

handelingenn die te maken hebben met de herverzekeringen en verzekeringen voor 

Nederlandsee en Buitenlandse klanten. Management-Rapportage en Analyse is een stafafdeling 

diee zorgt voor de analyse en rapportage van financiële gegevens voor het management van 

Alhermijj  en voor Swiss Re. De Financiële Administratie is eveneens een stafafdeling en voert 

dee boekhoudkundige taken uit, zorgt voor het betalingsverkeer en beheert de cashflow ten 

behoevee van de beleggingen. De afdeling Actuariaat houdt zich met name bezig met het 

bepalenn van tarieven en prijzen voor offertes, de analyse van portefeuilles en de actuariële 

begeleidingg van de (jaar)verslaglegging. De afdeling Automatisering ondersteunt het gebruik 

vann computersystemen bij Alhermij. Voor vragen van medewerkers is er een helpdesk. 
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Figuurr 10.1 Organigram van Alhermij 

Daarnaastt ontwikkelt de afdeling systemen en wordt projectmatig aan bepaalde vraag-

stukkenn gewerkt. De Facilitaire Dienst verricht diverse taken, zoals het reproductiewerk, 

dee receptie, de post en de archivering. Personeelszaken zorgt voor de personeels- en salaris-

administratie.. Het secretariaat ondersteunt met name de directie en de accountmanagers. 

Dee organisatie wordt geleid door een driehoofdige directie. Naast drie directeuren kent de 

organisatiee zeven hoofden, negen afdelingshoofden en acht teamleiders. De directeuren 

gevenn leiding aan de hoofden. Ook leggen enkele afdelingshoofden direct verantwoording af 

aann een directeur. De hoofden geven leiding aan afdelingen en afdelingshoofden. Afdelings-

hoofdenn geven leiding aan hun afdeling en aan teams. De span of control van de leidinggevenden 

iss betrekkelijk klein. Over het algemeen geven directieleden, hoofden, afdelingshoofden en 

teamleiderss leiding aan vier of vijf mensen. 

Alhermijj  bestaat sinds 1950, eerst als onderdeel van de Algemene Herverzekerings 

Maatschappij.. In 1968 wordt het bedrijf onderdeel van de Nederlandse Reassurantie Groep. 

Beginn jaren negentig maakt die groep een crisis door en in 1994 vindt een management buy 

outout plaats van de portefeuille voor levensverzekeringen. Een jaar later wordt Alhermij over-

genomenn door Swiss Re. De eerste jaren na de buy out ligt de nadruk op het realiseren van 

eenn continue bedrijfsvoering en op commerciële activiteiten. Er gaat veel aandacht uit naar 

relatiemanagement,, strategie-ontwikkeling, dienstverlening aan klanten, het op orde brengen 

vann de administratie en vernieuwing van de systemen. De buy out en de latere overname leggen 

eenn grote druk op de organisatie. Gedurende deze periode slaagt het bedrijf erin zijn markt-

aandeell  te behouden en zorgt het voor een gezonde financiële positie. 

Inn de zomer van 1998 treedt een nieuwe directievoorzitter aan. In enkele maanden 
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ontwikkeltt hij een visie op de stand van zaken in het bedrijf. Kern van die visie is dat structurele 

verbeteringenn nodig zijn om in te kunnen blijven spelen op marktontwikkelingen en om 

wensenn van klanten te realiseren. De directie besluit tot een organisatie-ontwikkelingstraject 

gerichtt op verandering en verbetering van alle elementen van de organisatie. Gedacht wordt 

aann verheldering van de koers van het bedrijf bij leidinggevenden en medewerkers, aan het 

optimaliserenn van de bedrijfsprocessen, de besturingsstructuur en de overlegstructuur, aan 

professionaliseringg van het management, aan aandacht voor ondernemerschap, aan verdere 

vernieuwingg van de systemen en aan ontwikkeling van het personeel. 

Uitgangspuntt in het ontwikkelingsproces is dat de kennis en inzichten van alle organisatieleden 

wordenn benut bij het realiseren van veranderingen en verbeteringen en dat aansluiting wordt 

gezochtt bij eerdere verbeteringsactiviteiten. De directie is verantwoordelijk voor de besturing van 

hett proces. Voor de begeleiding van het ontwikkelingsproces wordt een speciaal team gevormd. 

Dee primaire taken van dat team zijn om het proces te faciliteren, de verschillende activiteiten te 

coördineren,, informatie te ordenen en te bundelen, en relevante kennis en ervaring in te brengen. 

Hett team bestaat uit zeven mensen. Eenn extern organisatie-adviseur leidt het team. Verder bestaat 

hett uit een andere adviseur en twee studenten Organisatiekunde. Ik ben het vijfde externe 

teamlid.. Twee leden van het team werken bij Alhermij: een accountmanager die tevens lid is van 

dee ondernemingsraad en het plaatsvervangend hoofd Automatisering. In de loop van het traject 

sluitt het nieuw aangetrokken hoofd Personeel en Organisatie zich aan bij het team. De meeste 

ledenn van het team besteden gedurende de looptijd één tot twee dagen per week aan het project, 

dee twee student-leden drie dagen. Het team gaat van start met een werkconferentie waarin 

dee aanpak van het ontwikkelingsproces wordt voorbereid. 

IO .33 CONTACT MET HET BEDRIJF EN AFSPRAKE N OVER 
SAMENWERKIN G G 

Hett eerste contact met het bedrijf vindt plaats in oktober 1998. Dan is de startconferentie 

vann het begeleidingsteam en kort daarna de personeelsbijeenkomst (zie § 10.4). In deze case 

wordenn andere afspraken gemaakt over samenwerking dan in de eerder beschreven cases. De 

belangrijkstee reden daarvoor is dat er sprake is van een ander soort project. In het plan voor 

hett organisatie-ontwikkelingsproces komt survey-feedback voor als integraal onderdeel van 

dee aanpak van een veranderingsproces. In lij n met de ontwikkelmatige aanpak van dat proces 

gaa ik de organisatie begeleiden in het zoveel mogelijk zelf vormgeven van twee survey-feedbacks 

(ziee tabel 10.1) in plaats van dat ik een onderzoek uitvoer. Er is geen vooraf opgesteld stappen-

plan,, er zijn geen afspraken gemaakt over terugkoppeling en de wijze van begeleiden is niet 

concreett uitgewerkt. Wel is afgesproken dat feedback aan alle betrokkenen plaatsvindt en dat 

wijj  in de loop van het proces samen bekijken hoe de survey-feedback zodanig kan worden 

ingerichtt dat deze de organisatie-ontwikkeling ondersteunt, (zie § 10.4 en § 10.6). Bovendien 

vervull  ik een andere rol in het ontwikkelingsproces dan in de eerder beschreven veranderings-

processen.. Ik ben nu lid van het team dat de organisatie-ontwikkeling begeleidt en dat betekent 

datt ik naast het begeleiden van de survey-feedbacks ook andere taken heb. Eén afspraak is 

well  gelijk aan die in eerdere cases, namelijk dat voor de tweede feedback met de vragenlijst 

'Veranderenn van organisaties' wordt gewerkt. Naar verwachting gebeurt dat vroeg in de realisatiefase. 
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Fasee in het 

Maandd veranderingsproce s Activiteite n 

Oktober/novemFbe rr  Eerste contac t en Startconferenti e projecttea m met extern e en intem e leden 
naderee kennismakin g Kennismakin g directi e en personeelsbijeenkoms t over organisatie -

ontwikkelingsproce s s 

Bijeenkoms tt  over organisatie-ontwikkelingsproce s met leidinggevende n 
enn met ondernemingsraa d 
Documentenstudi e e 
Stagess op alle afdelinge n 
Gesprekke nn met leidinggevenden , medewerker s en ondernemingsraa d 
Opstelle nn diagnostisch e vragenlijs t 

December/februar ii  Diagnos e Bepalen werkwijz e survey-feedbac k met diagnostisch e vragenlijs t 
'Aandachtspunte nn voor organisatie-ontwikkeling ' 
Personeelsbijeenkoms tt  over resultate n diagnos e 
Verslagleggin gg van de resultate n 
Analys ee bedrijfsprocessen , managementstructuu r en overlegstructuu r 
Besluitvormin gg over kaders voor vervol g door directi e 

Voorjaar/zome rr  Bepalen richtin g Bepalin g richtin g van veranderinge n in Ihemagroepe n of andere werkvorme n 
Voorlegge nn uitkomste n aan alle betrokkene n 
Besluitvormin gg over vervolgtrajec t door directi e 
Personeelsbijeenkoms tt  over gemaakte keuzes en vervolgtrajec t 

Zomerr  Realisati e Nadere invullin g volgt , afhankelij k van de richtin g van de veranderinge n 
Bepalenn werkwijz e vragenlijs t 'Verandere n bij Alhermij ' 
Survey-feedbac kk met vragenlijs t 'Verandere n bij Alhermij ' 

Tabell  10.1 Global e plannin g van het organisatie-ontwikkelingsproce s 

Hett  eefst e contac t verloop t anders dan in de eerder beschreve n cases . Tot nu toe leer ik een organisati e 

alss  eerst e kenne n door een gespre k met een directeur . Nu bestee d ik samen met zes andere n dri e 

dagenn aan de eerst e kennismakin g en concretiserin g van de aanpak van het organisatie-ontwikkelings -

proces .. Met elkaar ontwikkele n wi j een eerst e beeld van de situati e in net bedrij f en zoeken wi j naar 

aangrtjpingjspurfcnvoorvert>e^ ^ ^ 

beeldd van de situati e dan ik alleen had kunne n vormen . Dat komt voor een deel door de intern e (eden 

diee «eed beken d zijn met de organisatie , maar eek doo r de vrage n d k wi j elkaar sleten , het uit -

wissele nn van inrichte n en de open wijz e waarop iederee n tijden s de startconferenti e ideeën en 

gedachte nn bespreek t /V 

M ^^  verwachtin g is dat dftveraiidering ^ 

beschreve nn cafe s ben tegengekomen . De belangrijkst e reden daarvoo r is dat bi j Alhermi j voor een 

ontwikkelmatig ee aanpak word t gekozen . Die aanpak maakt dat in di t stadiu m nog weini g beken d is 

overr  de inrichtin g van do sarvoy-feedbacfc . ik weet dat er twee survey-feedback s staan gepland , dat 

vann èen daarvë n do M t e M 

vindt .. De ros t Ugt nog open en word t gaandewe g ingevuld . Die fUxibHitei t in de aanpak zorg t ervoo r dat 

optimal ee aansluitin g kan worde n gezoch t bi j d* situati e in de organisati e op dat moment , Tegelij k 

vraagg ik mi j af hoe leidinggevende n en medewerker s eg deze open aanpak reageren . Leid t dat tot 

onzekerheid ?? Dat zou good kunnen , want wat or gaat verandere n wont t pas over een aantal maanden 

helder .. Echter , hoe hot proce s gaat vertc»pe n is wel duidelijk . 8ovendie n is het central e uitgangspun t 
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datt leidinggevenden en medewerkers gezamenlijk de inhoud van de veranderingen gaan bepalen. Ik 

benn benieuwd of dat de mensen voldoende zekerheid biedt. 

I O . 44 NADERE ORIËNTATIE OP HET BEDRIJF EN START VA N 
HETT ONTWIKKELINGSPROCE S 

Inn deze paragraaf wordt de start van het organisatie-ontwikkelingsproces nader toegelicht. 

Perr fase schets ik globaal het verloop, de belangrijkste activiteiten en de uitkomsten. Eerst 

beschrijff  ik de kennismaking met het bedrijf. Dan komt de invulling van de diagnose aan de 

ordee en besteed ik aandacht aan de gesignaleerde problemen en knelpunten. Vervolgens geef 

ikk aan hoe de richting van de veranderingen wordt bepaald en welke keuze de directie maakt. 

Tenn slotte geef ik weer hoe de realisatie van de veranderingen en verbeteringen start. Per fase 

reflecteerr ik op het verloop, gemaakte keuzes en mijn eigen rol. 

Kennismakin g g 
Eenn week na de startconferentie van het begeleidingsteam vindt de eerste personeelsbijeenkomst 

overr de organisatie-ontwikkeling plaats. Vrijwel alle personeelsleden zijn dan aanwezig. 

Tijdenss de personeelsbijeenkomst geeft de directievoorzitter zijn visie op de stand van zaken in 

hett bedrijf. Daarna schetst hij de mogelijkheden voor verbetering die hij ziet en zijn idee voor 

eenn geleidelijk ontwikkelingsproces waarin mensen gezamenlijk vormgeven aan de verbetering. 

Kortt na de personeelsbijeenkomst volgen een bijeenkomst met alle leidinggevenden en 

eenn bijeenkomt met de ondernemingsraad. Doel van beide bijeenkomsten is om van gedachten 

tee wisselen over de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces. Op de bijeenkomst met de 

leidinggevendenn wordt gesproken over leidinggeven, management van veranderingsprocessen 

enn het idee om tijdens de organisatie-ontwikkeling een management development traject te 

starten.. Ook komt het werken met een diagnostische vragenlijst kort aan bod. Tijdens de bij-

eenkomstt met de ondernemingsraad gaat het vooral om de rol van de raad in het ontwikkelings-

proces.. De ondernemingsraad heeft onlangs een visie geschreven op de stand van zaken in 

hett bedrijf en die wil zij gebruiken als toetssteen voor de veranderingen. Verder wil de raad 

graagg meedenken, de vinger aan de pols houden en wanneer relevant haar formele bevoegd-

hedenn uitoefenen. 

Inn de eerste helft van november loop ik samen met twee andere leden van het begeleidings-

teamm stage op alle afdelingen van het bedrijf. Op de meeste afdelingen lopen wij een dag 

rond.. Het inhoudelijke doel van de stages is om een beeld te krijgen van het werk dat op de 

afdelingg wordt gedaan, van de afhankelijkheden van andere afdelingen, van problemen en 

knelpunten,, en van de aansturing. Wij spreken met de leidinggevenden en met individuele 

medewerkers.. Met elke afdeling maken wij stroomschema's van de werkprocessen en verder 

wordenn relevante documenten verzameld. Procesmatig gezien is het doel van de stages om 

persoonlijkk contact te leggen met alle betrokkenen, het functioneren van het bedrijf mee te 

maken,, openheid te creëren en te laten zien dat de diagnose grondig wordt voorbereid. Door 

dee stages krijgt elke afdeling een soort contactpersoon bij het begeleidingsteam met wie een 

relatiee wordt aangegaan die zich gedurende het traject kan ontwikkelen. 
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Dee tweede helft van november  staat voor  een belangrijk deel in het teken van de 

diagnostischee vragenlijst. In het begeleidingsteam zijn negen thema's onderkend om aandacht 

aann te besteden. Die thema's zijn gekozen naar  aanleiding van informati e die uit de stages, 

gesprekkenn en documentenstudie naar  voren kwam. In informeel overleg met een aantal 

leidinggevendenn en met de ondernemingsraad wordt getoetst of die thema's relevant zijn en of 

aanvullingg nodig is. Uiteindelij k wordt gekozen voor  elf thema's: doelen en strategie, klant -

contactenn en klantgerichtheid, werksituatie, tijdsbesteding, verantwoordelijkheden, contacten 

tussenn afdelingen, informati e en communicatie, leidinggeven, opleiding en ontwikkeling , 

technologie,, en kansen en bedreigingen voor  het organisatie-ontwikkelingsproces. Het voorstel 

vann het begeleidingsteam om de lijs t tijdens werktij d in kleine groepen af te nemen wordt 

overgenomen.. Eind november  vindt de tweede personeelsbijeenkomst plaats over  de stand 

vann zaken in het ontwikkelingsproces en de diagnostische vragenlijst, waarbij  vooral wordt 

ingegaann op de thema's in de lijst , de werkwijz e en de terugkoppeling die direct in het nieuwe 

jaarr  plaatsvindt. 

0ee personeelsbijeenkomsten zijn om meerdere redenen een bijzondere ervaring. In de eerder  beschreven 

casess zag ik nooit net voltallig personeel bijeen. Nu komen in de beginfase van het ontwikkelingsproces 

allee mensen die bij  bet bedrijf werken twee keer  aan het einde van de middag naar  een bijeenkomst 

waarr  een positieve spanning voelbaar  is. De eerste keer  blijk t uit de antwoorden op vragen dat mensen 

enthousiastt  worden van de aanpak van het proces en dat het idee om samen te werken aan verbetering 

vann dé organisatie energie creëert. Mij n vrees voor  onzekerheid over  de open aanpak blijk t ongegrond. 

Dee tweede keer  hebben de meeste mensen al een redelijk concreet beeld van het ontwikkelingsproces. 

Tijdenss de stages is daarover  gesproken en n̂ ^  ^ 

tijdenss de kenmsmakingsfase is duidety 

cultuurschokk wordt ervaren. Het is voor  veel mensen behoorlijk wennen aan het idee van onder  meer 

delegatiee van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Niettemin spreekt dat idee aan en hoor  ik vrijwel 

alleenn positieve geluiden over  de reeds ingezette beweging naar  verbetering van de organisatie. 

Dee stages leveren een rijkdo m aan informati e over  de organisatie. Op basis van die informati e vormt 

hett  begeleidingsteam zich een goed beeld van de stand van zaken on er  ontstaan ideeën voor  thema's 

diee in de diagnose aan de orde kunnen komen. Conclusies worden niet getrokken, in het begeleidings-

teamm definiëren wij  de stages uitdrukkelij k als voorbereiding van de probleemverkenning. Zelf ben ik 

voorall  onder  de indruk van de positieve uitstralin g die de stages hebben op de mensen in de organisatie. 

Naa een soms wat afwachtende houding worden mensen enthousiast van de interesse die wij  voer  het 

werkk in de organisatie hebben en de grondige invulling van de kennismaking. Later  blijk t dat met de stages 

ookk de basis is gelegd voor  relaties die zich gaandeweg ontwikkelen. De kamer van net begeleidings-

teamm staat altij d open en als mensen binnenlopen is merkbaar  dat leidinggevenden en medewerkers 

'hun''  stagiair  aanspreken, in de loop van het ontwikkelingsproces krijg t een aantal afdelingen extra 

aandachtt  vanwege specifieke vraagstukken of problemen. Meestal zijn het de stagiaires die dan daarmee 

aann de slag gaan. 

Hett  doel van de aparte bijeenkomsten met de leidinggevenden is een samenwerkingsrelatie aan te 

gaann en om de leidinggevenden te ondersteunen in het ontwikkelingsproces. Het is bekend dat in het 

vertedenn nauwelijks aandacht is besteed aan de ontwikkeling van het management. Voor  de toekomst 

vann de organisatie is het belangrijk dat leidinggevenden vaardigheden ontwikketen die aansluiten bij 
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resultaatgerich tt  werken , ondernemerscha p en gedelegeerd e M e n en bevoegdheden . Al tijden s de 

eerst ee bijeenkoms t word t afgesproke n om een managemen t developmen t trajec t te starte n dat paralle l 

loop tt  aart het organisatie-ontwikkelingsproces . De special e aandach t voor leidinggevende n beteken t niet 

datt  zij een central e rel vervulle n in de veranderingen . Daaraan werke n alle leden van de organisati e 

gezamenlijk ,, Wet is het een erkennin g van het belang van de leidinggevende n voor het huidig e bedrij f 

enn voor het bedrij f na het ontwikkelingsproces . Ook d» apart e bijeenkomste n met de ondernemings -

raadd lij n bedoel d voor het aangaan van een samenwerkingsrelatie . De directievoorzitte r heeft waarderin g 

voorr  de wense n van de ondernemingsraa d en wi l de raad graag als serieuz e partne r betrekke n in het 

ontwikkelingsproces .. In een open relati e kan de ondernemingsraa d eigen ideeën en ervaringe n 

inbrengen ,, eert klankbordfuncti e vervulle n en op informel e wijz e de medewerker s vertegenwoordigen . 

Uiteraar dd is er ook erkennin g voor de formel e bevoegdhede n van de ondernemingsraa d die zij wannee r 

nodi gg moét uitoefenen . 

Diagnos e e 
Beginn december vullen vrijwel alle leidinggevenden en medewerkers de vragenlijst 

'Aandachtspuntenn bij de ontwikkeling van Alhermij' in. Gedurende drie dagen krijgen mensen 

dee gelegenheid om in groepen van ongeveer vijftien mensen de lijst in te vullen. Direct na de 

driee dagen worden de vragenlijsten verwerkt en de antwoorden op de open vragen geordend. 

Dee resultaten van de vragenlijst wijzen op diverse knelpunten in de huidige organisatie. 

Driee thema's lijken een eerste aangrijpingspunt voor verbetering te vormen. Daarbij gaat het om 

stroomlijnenn van de bedrijfsprocessen, verhelderen van de besturing en versterken van het 

management.. Over de bedrijfsprocessen bestaat veel onduidelijkheid binnen de organisatie, 

afdelingenn zijn sterk van elkaar afhankelijk voor de uitvoering van het werk, taken van afdelingen 

zijnn niet helder, werk wordt dubbel gedaan en er is dagelijks veel afstemming en overleg 

nodigg met andere afdelingen. Niet alleen zijn de taken van de afdelingen niet helder, ook is 

onvoldoendee duidelijk wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personen 

zijn.. Dat is voor zowel leidinggevenden als medewerkers een probleem. Ook is onduidelijk 

hoee overleg plaatsvindt en is de administratieve organisatie gebrekkig. Verder is er veel kritiek 

opp het management. Medewerkers en ook leidinggevenden vinden dat leidinggevenden 

onvoldoendee sturen, te weinig doelen stellen, niet goed communiceren, weinig stimuleren en 

onvoldoendee delegeren. 

Opp drie andere punten is eveneens verbetering mogelijk. De missie en strategische doelen 

zijnn voor veel mensen in de organisatie niet helder. Voor strategie-ontwikkeling bestaan geen 

procedures.. Hiermee staat in verband dat vernieuwing en innovatie lastig tot stand komen. 

Hett ontwikkelen van producten en van ondersteunende systemen gaat vaak op ad hoc basis in 

plaatss van op basis van een visie en kansen in de markt. De cultuur biedt weinig mogelijkheden 

voorr bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe ideeën en het nemen van initiatief. Ook hanteren 

leidinggevendenn sterk verschillende stijlen in de omgang met medewerkers. Ten slotte is er 

eenn achterstand op het gebied van personeelsmanagement. Opleiding, ontwikkeling en 

mobiliteitt van personeel krijgen weinig aandacht, net als professionalisering van het leiding-

geven.. Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken vinden willekeurig plaats en 

nieuwee medewerkers worden onvoldoende geïntroduceerd in de organisatie. 
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Organisati e e 

Onduidelijkee bedrijfsprocessen 

Besturingsstructuurr niet helder 

Takenn en verantwoordelijkheden onduidelijk 
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afdelingenn beperkt structureel overleg 
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Geenn link naar afdelingen 

Weinigg stimulerend voor vernieuwing 

Geenn systematische ontwikkeling 

X X 
Managemen t t 

Leidinggevenn weinig ontwikkeld 
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Onduidelijkheidd over bevoegdheden 
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Professioneell HRM beleid ontbreekt 
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Grotee verschillen functioneringsgesprekken 

Geenn beoordelingssystematiek 

Figuu rr  10.2 Gesignaleerd e probleme n en knelpunte n bi j Alhermi j 

Figuurr 10.2 bevat een ordening van gesignaleerde vraagstukken, problemen en knelpunten. 

Dezee zijn ondergebracht bij zes thema's die een centrale rol blijven spelen in het vervolg van 

hett ontwikkelingsproces. 

Halff  december vindt een bijkomst plaats met de directieleden en alle leidinggevenden. De 

bijeenkomstt is onderdeel van het traject dat is uitgezet om leidinggevenden te ondersteunen in 

hett ontwikkelingsproces. Veel van de gesignaleerde problemen worden herkend. Ook ontwikkelen 

dee leidinggevenden een beeld van de relatie die er bestaat tussen de organisatie van het werk 

enn de kritiek op het leidinggeven, de afstemmingsproblemen en de communicatieproblemen. 

Dee bijeenkomst eindigt met het bespreken van de wijze waarop de personeelsbijeenkomst in 

januarii  wordt ingevuld. 

Beginn januari vindt nader overleg plaats met de directie over de resultaten van de diagnose 

enn over nadere invulling van het ontwikkelingsproces. De directie geeft aan dat voor een 

integraall  ontwikkelingstraject is gekozen en wil daarom dat voor alle thema's uit de diagnose 

verbetermogelijkhedenn worden uitgewerkt. Daarmee start de derde fase van het ontwikkelings-

proces.. Eerst worden de bedrijfsprocessen nader geanalyseerd en is het van belang de management-

structuurr en overlegstructuur goed in kaart te brengen. Voor deze thema's is nog onvoldoende 

helderr wat precies de knelpunten zijn. Het begeleidingsteam stelt voor dat uitwerking van de 

richtingg van de veranderingen start met een werkconferentie waaraan alle leidinggevenden 

enn medewerkers deelnemen. Daarna vindt nadere uitwerking plaats in themagroepen. De 

directiee vindt dat een interessant voorstel, maar wil dat de medewerkers zich uitspreken over 

hett wel of niet organiseren van een werkconferentie. Wanneer meer dan de zestig procent 

daaraann wil deelnemen kan die conferentie doorgaan. 

Dee resultaten van de diagnose worden apart besproken met de ondernemingsraad. De 

besprekingg met de ondernemingsraad is bedoeld om de raad te informeren over de uitkomsten 
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vann de diagnose, om van gedachten te wisselen over de betekenis van de resultaten en om een 

eerstee idee te krijgen van de oplossingsrichtingen die de raad ziet. De ondernemingsraad herkent 

dee resultaten en geeft aan dat de diagnose veel overeenkomsten vertoont met de visie op 

verbeteringsmogelijkhedenn van de organisatie die de raad ongeveer een jaar geleden zelf 

ontwikkelde.. Het idee om de richting van de veranderingen uit te werken in een conferentie 

enn in themagroepen spreekt de raad aan. 

Dee personeelsbijeenkomst over resultaten van de diagnose vindt eind januari plaats. 

Inn het eerste deel van de bijeenkomst bespreekt de projectleider de resultaten van de vragenlijst. 

Eénn van de vragen die leidinggevenden en medewerkers in het tweede deel van de bijeenkomt 

beantwoordenn is wat belangrijke thema's zijn om mee verder te gaan. De meest genoemde thema's 

zijn:: optimaliseren van bedrijfsprocessen, verbeteren van communicatie, professionaliseren 

vann het leidinggeven, opleiding en ontwikkeling van personeel, en verbeteren van afstemming. 

Dezee thema's sluiten aan bij de thema's die de directie en het begeleidingsteam voor ogen hadden. 

Hett tweede deel van de bijeenkomst gaat over de volgende fase van het ontwikkelingsproces: 

hett bepalen van de richting van de veranderingen. Eerst wordt het idee van themagroepen 

uitgelegd.. Daarna volgt de vraag of de volgende fase wordt gestart met een personeelsbijeenkomst 

overr de themagroepen of dat deze fase start met een tweedaagse werkconferentie op vrijdag 

enn zaterdag. Tachtig procent kiest voor de conferentie wat betekent dat die doorgaat. 

Terr afsluiting van de bijeenkomst schetst de directievoorzitter het verdere verloop van het 

ontwikkelingsproces. . 

Dee inrichting van de survey-feedback over de diagnose wordt in de loop vin het ontwikkelingsproces 

bepaald.. Impliciet maf kik gebruik van het eerder beschreven stappenplan. Afstemming over het doet 

enn de aanpak van de survey-feedback vinden niet alleen plaats met leidinggevenden, maar ook met de 

ondernemingsraadd en met alte medewerkers. Daarmee wordt invulling gegeven aan het voornemen om 

gezamenlijkk te werken aan de diagnose. Speciaal voor Athermij maak ik een diagnostische vragenlijst 

enn die leg ik voor aan de directie en de ondernemingsraad. De lijst wordt niet verspreid door leiding-

gevenden,, maar mensen krijgen een uitnodiging om de lijst in kleine groepen in te vullen. Net als in 

eerderr beschreven cases heeft het apart bespreken van de resultaten met de leidinggevenden als doel 

omm gezamenlijk betekenis te geven aan de resultaten. De leidinggevenden bespreken de resultaten 

niett in hun afdelingen, in plaats daarvan vindt tijdens een personeelsbijeenkomst met alle leiding-

gevendenn en medewerkers een presentatie plaats van de uitkomsten. Daarbij gaat het vooral om het 

bepalenn van de belangrijkste problemen. Het maken van verbeterplannen staat centraal in de volgende 

fasee van het ontwikkelingsproces. 

Dezee invulling van de diagnose draagt bij aan herkenning van de resultaten bij betrokkenen en een 

gedeeldd probleembesef in de organisatie. Vrijwel iedereen vulde de vragenlijst in. iets wat zelden 

gebeurtt bij survey-feedbacks. De respons in de buurt van de honderd procent illustreert het gezamenlijk 

werkenn aan het ontwikkelingsproces. Er is duidelijk gemaakt dat de diagnosefase is bedoeld om een 

grondigee analyse van de huidige situatie te maken. Die analyse wijst uit dat er voldoende aanleiding is 

voorr een aantal grondige verbeteringen. Doordat iedereen is betrokken in de diagnose is de uitkomst 

ookk van iedereen. De gesignaleerde problemen worden niet betwijfeld of ontkend, maar gezien als een 

logischee stap in het ontwikkelingsproces. 
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Dee taak van het begeleidingstea m is om het ontwikkelingsproce s te ondersteunen . Vanui t een procesro t 

helpe nn «rij de organisati e in de diagnosefas e bi j het in beeld brenge n van probleme n en knelpunten . 

Daarbi jj  zorge n wi j dat zoveel mogelij k gebrui k word t gemaak t van de kenni s en ervarin g vt n de mensen 

uitt  de organisatie . Tegelijkertij d vraag ik mi j af of wi j niet eek ander e rotte n vervullen . De resultate n 

vann de diagnos e worde n teruggekoppel d zonde r conclusie , die trekke n betrokkene n zelf . Maar stuur t 

dee ordenin g van de resultate n door het begeleidingstea m niet in de richtin g van een bepaald e conclusie ? 

Benadrukke nn wi j bepaald e probleme n niet meer omda t deze wijze n op de huidig e afstemmings -

probleme nn en inefffcünt e bedrijfsprocesse n zodat het idee van een structuurveranderin g geleidelij k 

word tt  voorbereid ? m dat geval is er ook sprak e van een expertro t in (He zin dat vanui t een normatiev e 

organisatiekundig ee visi e door het begeleidingstea m woro l gedach t over betere maniere n van organisere n 

enn vanui t een veranderkundig ee manie r over stapsgewij s toewerke n naar een structuurwijziging , is het 

special ee trajec t voo r leidinggevende n nie t mede ingeze t vanui t politiek e overwegingen ? 

Leidinggevende nn zijn belangrij k voor de organisati e en zij gaan een essentiël e rol spelen bi j de invoerin g 

vann de verbeteringen . Om de leidinggevende n toe te ruste n voor hun rot  in de nieuw e organisati e word t 

datt  trajec t ingezet . In die zin is het ondersteunin g en past het bi j de procesgericht e aanpak . Echter , het 

trajec tt  bied t ook de mogelijkhei d goed te monitore n hoe leidinggevende n het ontwikkelingsproce s zien 

enn ervaren . Dit is relevant , want onvred e in deze groep of het afhake n van leidinggevende n zou het 

ontwikkelingsproce ss frustreren . Zo bezien combinere n de leden van het begeleidingstea m een proces -

rott  met een expertro t en een politiek e rol . waarbi j grot e nadru k lig t op de procesrot . 

Richtin gg van de veranderinge n bepale n 
Hett bepalen van de richting van de veranderingen begint met een tweedaagse werkconferentie 

waaraann alle leidinggevenden en de meeste medewerkers deelnemen. De doelen van de conferentie 

zijnn de kernprocessen in de organisatie uit te werken en onderwerpen te bepalen waarmee de 

themagroepenn aan de slag kunnen. Tijdens de conferentie wordt onder andere stilgestaan bij 

dee koers van de organisatie, de bedrijfsprocessen, de normen en waarden, leidinggevend 

gedrag,, communicatie en overleg, en het HRM-beleid. Korte plenaire presentaties worden 

afgewisseldd door het werken in kleine groepen aan dezelfde of eigen thema's. In de presentaties 

wordtt de bedoeling van programma-onderdelen toegelicht of worden resultaten van de 

groepsbesprekingenn gemeenschappelijk gemaakt. Ter afsluiting van de conferentie zetten de 

directievoorzitterr en de projectleider geboekte resultaten op een rij en geven zij aan hoe verder 

wordtt gegaan. De belangrijkste taak van het begeleidingsteam tijdens de conferentie is de 

groepenn te facüiteren bij het uitwerken van opdrachten. 

Dee directie formuleert een voorlopige missie en gaat daarover in gesprek met leiding-

gevendenn en medewerkers. Mensen brengen de ongeschreven regels in beeld, geven aan hoe zij 

willenn samenwerken en wat er nodig is om dat in de praktijk te brengen. Een aanzet voor het 

gewenstee profiel van leidinggevend gedrag wordt gemaakt, waarbij ook ideeën voor realisatie 

aann bod komen. Eerste criteria voor goed overleg komen in beeld. Het nieuwe hoofd 

Personeell  en Organisatie stelt zich voor aan de organisatie en brengt samen met leidinggevenden 

enn medewerkers opleidingsbehoeften in kaart, bespreekt kaders voor loopbaanbeleid en 

competentieontwikkeling,, en verzamelt ideeën voor het opstellen van een beoordeüngs- en 

beloningssystematiek.. De meeste tijd wordt besteed aan het uitwerken en analyseren van de 
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kernprocessen.. Voorafgaand aan de conferentie zijn acht kernprocessen bepaald. Voor elk 

vann deze kernprocessen is een groep gevormd met daarin van alle betrokken afdelingen een 

leidinggevendee of medewerker. Elke groep tekent het proces dat begint met de vraag van een 

klantt en eindigt met een antwoord, vaak in de vorm van een product. Tevens geeft de groep 

aann wat knelpunten en verbeteringsmogelijkheden zijn. Daarna worden alternatieve manieren 

vann organiseren geïnventariseerd. Zowel tijdens de twee dagen als achteraf geven directie, 

leidinggevendenn en medewerkers aan dat zij de conferentie een succes vinden. 

Naa de conferentie bundelt het begeleidingsteam de resultaten in een uitgebreid verslag en 

wordenn de themagroepen voorbereid. Begin april gaan de themagroepen van start met als 

basiss de resultaten van de conferentie. In totaal veertien themagroepen werken gedurende 

ongeveerr twee maanden aan de gedetailleerde uitwerking van de bedrijfsprocessen, criteria 

voorr goed overleg, de vormgeving van strategie-ontwikkeling, het concretiseren van het profiel 

voorr leidinggevend gedrag, nadere invulling van goede communicatie en kenmerken van een 

samenwerkingscultuur,, speerpunten voor het HRM-beleid, de Public Relations van het 

bedrijff  en een plan voor professionalisering van het account management. Bij het bepalen 

vann de deelname aan de themagroepen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke kennis, 

dee vertegenwoordiging van afdelingen en de voorkeur die mensen hebben aangeven. De thema-

groepenn komen enkele keren bijeen in de periode van maart tot half juni. Naast inhoudelijke 

uitwerkingg van de richting van de veranderingen of de gewenste situatie buigen mensen in de 

themagroepenn zich over de vraag hoe realisatie kan plaatsvinden. Deze activiteiten verlangen 

intensievee communicatie. Begin april verschijnt daarom de eerste editie van een wekelijkse 

nieuwsbrieff  over de voortgang van het ontwikkelingsproces. Van alle themagroepen worden 

verslagenn gemaakt die iedereen via de internee mail ontvangt. Eind april vindt een personeels-

bijeenkomstt plaats over de stand van zaken. 

Beginn juni vindt de besluitvorming plaats over het vervolgtraject. De directie maakt een 

keuzee uit de vier alternatieven voor herinrichting van de organisatie die op de conferentie en in 

dee themagroepen zijn ontwikkeld. Daarbij worden een passende besturingsstructuur en een 

voorlopigee overlegstructuur gekozen. In de nieuwe organisatie worden vier resultaateenheden 

onderscheidenn voor specifieke product-markt combinaties. Negen afdelingen ondersteunen 

dee resultaateenheden. De resultaateenheden hebben eigen accountmanagers en een service-

teamm dat contractbeheer en administratieve taken uitvoert. De drie leden van het directieteam 

gevenn leiding aan de managers van de resultaateenheden en de ondersteunende afdelingen. 

Dee managers van de resultaateenheden geven leiding aan de accountmanagers en aan de 

teammanagers.. Figuur 10.3 geeft het nieuwe organigram van Alhermij weer. 

Dee resultaten van de andere themagroepen worden overgenomen. De themagroep leiding-

gevenn heeft een managementprofiel ontwikkeld. Dat profiel wordt gebruikt bij de selectie 

vann leidinggevenden voor de nieuwe afdelingen en teams. Verder heeft de themagroep vijf 

aanbevelingenn uitgewerkt voor realisatie van managementontwikkeling. De themagroep 

Goedd Overleg heeft zeven criteria opgesteld waaraan goed overleg moet voldoen. De thema-

groepp Externe Communicatie en PR heeft de doelen van de contacten met de omgeving 

bepaaldd en beschreven hoe afstemming met betrokkenen in de organisatie plaatsvindt. De 

themagroepp Strategische Cyclus heeft uitgewerkt hoe strategie-ontwikkeling binnen 

Alhermijj  verder vorm gaat krijgen. De themagroep Cultuur heeft de gewenste cultuur 
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Figuurr 10.3 Nieuwe organigram van Alhermij 

omschrevenn in algemene gedragstermen en specifiek voor onder andere communicatie, 

samenwerking,, overleg en leidinggeven. Ook zijn zes aanbevelingen voor realisatie uitgewerkt. 

Dee resultaten van de themagroep HRM zijn gecombineerd met de visie van het nieuwe hoofd 

Personeell  en Organisatie tot een drietal uitgangspunten voor het werk van de afdeling en zes 

uitgewerktee beleidsvoornemens. Met name in de themagroepen over de bedrijfsprocessen 

komtt de rol van informatietechnologie regelmatig aan de orde. Het begeleidingsteam ordent 

dee resultaten, conclusies en aanbevelingen die betrekking hebben op informatietechnologie 

tott een zestal uitgangspunten voor beleid op dat gebied. De afdeling Informatietechnologie 

integreertt die uitgangspunten in het werkplan voor het komende jaar. 

Hett resultaat van de besluitvorming en de voorstellen uit de themagroepen worden 

gebundeldd in 'Op weg naar beter: uitgangspunten en koers voor verdere ontwikkeling van 

Alhermij'.. Het begeleidingsteam voegt aan dat verslag een uitwerking toe van de realisatie 

vann de veranderingen. Daarin is opgenomen dat het management verantwoordelijk is voor 

dee concretisering en invoering van de veranderingen binnen de nieuwe structuur, hoe mede-

werkerss worden geplaatst, welke stappen gedurende de rest van het jaar worden genomen en 

hoee ondersteuning van de invoering is geregeld. 

Eindd juni is de personeelsbijeenkomst over 'Op weg naar beter'. De bespreking begint met 

eenn korte terugblik op het aanpak van het proces. Daarna wordt telkens per thema besproken 

353 3 



watt de uitkomsten van de diagnose waren en welke richting voor de verbeteringen in de 

conferentiee en themagroepen is gekozen. Het eerste thema is de strategische koers van de 

organisatie.. Daarna komen de opnieuw vormgegeven bedrijfsprocessen aan de orde met de 

bijbehorendee organisatiestructuur en besturing. Vervolgens gaat het over overleg, leiding-

gevenden,, HRM en de nieuwe cultuur. Ter afsluiting wordt het invoeringstraject geschetst en 

vraagtt de directievoorzitter mensen op te schrijven wat zij zien zitten en waar zij zich zorgen 

overr maken. De antwoorden op de eerste vraag gaan vrijwel allemaal over de richting van de 

veranderingen.. De antwoorden op de tweede vraag gaan vooral over de invoering van de 

veranderingen.. Meestal zijn dat concrete vragen die in de loop van de zomer of kort na de 

startt van de nieuwe afdelingen worden beantwoord. 

Dee conferenti e is een bijzonder e ervaring . Er heers t een zeer goede sfeer en er word t enor m hard 

gewerkt .. De twee dagen levere n veel resultaat , mensen krijge n energi e en worde n enthousias t over 

hett  vervolg . Voora l bijzonde r vind ik het begeleide n van klein e groepje s bi j het maken van opdrachten . 

Voorr  de samenstellin g van de groepe n gelden twee criteria : mensen van verschillend e afdelinge n bi j 

elkaarr  brenge n en medewerker s lieve r niet bi j hun eigen leidinggevend ee plaatse n om open uitwisselin g 

vann gedachte n en ideeën te bevorderen . Het bijzonder e aan de begeleidin g van de groepe n is dat ik 

mensenn van elkaar en met elkaar zie leren , dat resultaa t word t geboek t dat bruikbaa r is voor het bepalen 

vann de richting  van de veranderinge n en dat mensen zichtbaa r plezie r hebben in het nadenke n over 

verbetermogetijkheden .. Bovendie n ontstaa t er draagvla k voor het vervol g doorda t mensen inzien waarom 

dinge nn beter moeten en zij zelf bedenke n hoe dat kan. Tijden s het uitwerke n van de kernprocesse n zie 

ikk  dat mensen voor het eerst kenni s nemen van wat er op ander e afdelinge n gebeurt , dat afhankelijk -

hedenn helder worden , dat dubbe l werk zichtbaa r word t en dat een gezamenlij k perspectie f op verbeter -

mogelijkhede nn ontstaat . 

Dee conferenti e en themagroepe n bepalen de inhou d van het rappor t dat het begeleidingstea m opstel t aan 

hett  einde van deze fase. Het versla g 'Op weg naar beter ' of het plan voor de verder e ontwikkelin g van 

Alhermi jj  is voor het grootst e deel een weersla g van de inspanninge n die alle leidinggevende n en mede-

werker ss gedurend e ongevee r een half jaar hebben geleverd . De contoure n van de nieuw e organisati e 

zijnn door de betrokkene n zelf bepaald . De invoerin g van de nieuw e structuu r en de ander e verbeteringe n 

star tt  na de zomer en leid t tot ingrijpend e wijziginge n in vrijwe l alle aspecte n van de organisatie . 

Realisati ee van de veranderinge n 
Eindd juli vindt het eerste overleg plaats van de directeuren en de managers van de resultaat-

eenheden.. In dit overleg staat het vervolg van het ontwikkelingsproces centraal. De nieuw 

benoemdee leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de invoering van de veranderingen. 

Inn een bijeenkomst van anderhalve dag bespreekt de top van de organisatie de doelen en 

werkwijzee van het overleg, een aantal strategische vragen, de plannen voor de resultaateenheden 

enn afdelingen, de begeleiding van teammanagers en de realisatie van de diverse voorgenomen 

verbeteringen.. Een belangrijke afspraak is dat eind september elke afdeling een effectief en 

gedragenn plan heeft voor het eerste half jaar. Eind juli vindt ook een workshop plaats voor 

allee leidinggevenden over teamontwikkeling. Na de zomer start een opleidingstraject voor de 

leidinggevendenn en volgt een managementconferentie over het maken van afdelingsplannen. 
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Dee nieuwe afdelingen starten per  september. In de zomer beginnen de nieuw benoemde 

leidinggevendenn aan het maken van afdelingsplannen op hoofdlijnen die zij  in september 

mett  medewerkers nader  uitwerken. In het najaar  worden de afdelingsplannen ter  goedkeuring 

voorgelegdd aan het directieteam. 

Vanuitt  het begeleidingsteam blijven de twee student-leden de invoering ondersteunen. De 

intern ee leden krijge n een functie in de nieuwe organisatie en de externe adviseurs treden 

terug.. Mij n rol wordt het ondersteunen van de survey-feedback over  het ontwikkelingsproces. 

Voorr  die survey-feedback wordt gewerkt met de vragenlijst 'Veranderen bij  Alhermij' . Het 

doell  van de vragenlijst is om de stand van zaken in het ontwikkelingsproces te bepalen en om 

tee kijke n op welke punten extra aandacht nodig is in het vervolg van het proces. Over  de 

tweedee survey-feedback is in het traject al een aantal keren gesproken. In september  ontvangen 

allee leidinggevenden en medewerkers een uitnodigin g om in kleine groepen de vragenlijst in 

tee vullen, net als in de diagnostische fase. De aanpak van de tweede survey-feedback en terug-

koppelingg van de resultaten half oktober  komen uitgebreid aan de orde in paragraaf 10.6. 

Dee overdracht van de taken van het begeleidingsteam naar  de leidinggevenden gaat geleidelijk. Tot nu 

toee was het directieteam verantwoordelijk voor  het ontwikkelingsproces. Daarbij  ging het vooral om 

hett  nemen van een aantel beslissingen en om het zorgdragen voor  de voortgang van het proces. Met 

directieteam,, de afdelingshoofden en de teammanagers gaan nu gezamenlijk zorgenvoor  de realisatie 

vann de veranderingen en verbeteringen. Tegelijk gaan zij  werken aan hun eigen ontwikkeling in een 

managementt  development programma. Dat betekent dat er  veel wordt gevraagd van de nieuwe leiding-

gevenden.. Het gelijktijdi g opzetten van nieuwe afdelingen en teams, starten met planmatig werken, 

wennenn aan peer  verantwoordelijkheid, anders leidinggeven en investeren in de eigen professionalisering 

iss niet eenvoudig. Hoewel het begeleidingsteam in augustus zijn laatste taken uitvoert wordt de bege-

leidingg van de organisatie dan neg niet stopgezet De afdeling Personeel en Organisatie wordt voor 

enkelee maanden uitgebreid met de twee student-leden uit het voormalige begeleidingsteam. 

Personeell  en Organisatie coördineert onder  meer  het maken van de afdelingsplannen, organiseert een 

managementconferentiee als de afdelingsplannen zijn goedgekeurd door  het directieteam en geeft 

vormm aan hef management development programma. Over  de tweede survey-feedback stem ik af met 

dee afdeling om aansluiting te houden bij  de situatie in de organisatie na de start van de nieuwe afdelingen. 

Mij nn rol in die survey-feedback is vooral gericht op het begeleiden van de survey en het beschikbaar 

makenn van de uitkomsten. De bespreking op afdelingen geven betrokkenen zelf vorm. Dat is mede 

mogelijkk  doordat eerder  in het ontwikkelingsproces ervaring is opgedaan met de interventie (zie 

ookk 9 10.6). 

10.55 STAND VA N ZAKE N KORT NA DE INVOERING VA N DE 
NIEUWEE ORGANISATIESTRUCTUU R 

I nn deze paragraaf bespreek ik de resultaten van de vragenlijst 'Veranderen bij  Alhermij' . Eerst 

presenteerr  ik de oordelen over  de stellingen uit de vragenlijst, de antwoorden op de open vragen 

enn de perspectieven van verschillende belanghebbenden. Daarna interpreteer  ik de resultaten en 

geeff  ik aan hoe deze zijn verbonden met de aanpak van het organisatie-ontwikkelingsproces. 
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Dee stappen in het survey-feedbackproces komen in de volgende paragraaf aan de orde. Ik noem 

hierr vast dat ruim tachtig procent van de mensen de vragenlijst invult en dat alle afdelingen 

zijnn vertegenwoordigd. De respons onder leidinggevenden en medewerkers is vrijwel gelijk. 

Hett gehele directieteam vult de vragenlijst in. Verder is de terminologie van de vragenlijst 

aangepastt aan de situatie bij Alhermij. Daarbij gaat het vooral om kleine aanpassingen. 

Dee stellingen over de rol van verandermanagers worden zodanig ingevuld dat zij aangeven 

hoee mensen over het begeleidingsteam denken. 

Oordele nn over stellinge n in de vragenlijs t 
Dee oordelen van leidinggevenden en medewerkers over de stellingen in de vragenlijst zijn 

samengevatt in figuur 10.4. Deze figuur geeft weer hoe mensen naar het nieuwe bedrijf kijken 

enn hoe zij het organisatie-ontwikkelingsproces ervaren. Voor alle aspecten van de organisatie 

enn het ontwikkelingsproces is weergegeven in welke mate deze erg negatief, negatief, positief 

off  erg positief worden beoordeeld. De figuur geeft de algemene resultaten weer. Later in deze 

paragraaff  komen verschillen in perspectieven van het directieteam, de leidinggevenden en de 

medewerkerss aan de orde. 

O r g a n i s a t i e e 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Technologi e e 

Werk k 

Onderling ee verhoudinge n 

O n t w i k k e l p r o c e s s 

Doelenn en aanpak 

Technologi e e 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn van betrokkenhei d 

Roll  begeleidingstea m 

Roll  leidinggevende n 

Verwachtin gg uitkoms t 

Steunn en inzet 

-100'/ . . -75% % -50% % -25%% 0% 25% 50% 75% 100% % 

Figuu rr  10.4 Oordele n over Alhermi j en het organisatie-ontwikkelingsproce s 

N.B.. De grijstinte n geven de erg negatieve , negatieve , positiev e en erg positiev e oordele n weer . Door deze 

weergav ee is bijvoorbeel d te zien dat rui m een kwar t van de mense n erg positie f is over de laatst e twee 

aspecten .. In de besprekin g van de resultate n zet ik de negatiev e oordele n gezamenlij k af tegen de positieve . 

356 6 



Dee figuur laat zien dat de zes aspecten die betrekking hebben op de nieuwe organisatie 

doorr een ruime meerderheid van de mensen positief worden beoordeeld. Over drie van die 

zess aspecten oordeelt meer dan driekwart van de mensen positief. Ruim tachtig procent van 

dee mensen heeft een helder beeld van de doelen en strategie van het bedrijf. Bijna tweederde 

vann de mensen vindt de structuur weinig bureaucratisch. Vijfentachtig procent oordeelt 

positieff  over de cultuur en het leidinggeven. Ruim zeventig procent van de mensen is positief 

overr de technologie in het bedrijf. Bijna tachtig procent oordeelt positief over het werk bij 

Alhermij.. Ruim zestig procent is positief over de onderlinge verhoudingen. 

Zevenn van de acht aspecten die betrekking hebben op het organisatie-ontwikkelingsproces 

bijj  Alhermij worden positief beoordeeld door een ruime meerderheid van de mensen. Over 

tweee van die aspecten oordeelt meer dan driekwart van de mensen positief. Ruim zeventig 

procentt heeft een helder beeld van de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces. Bijna 

tweederdee van de mensen vindt dat technologie geen probleem vormt in het ontwikkelingsproces. 

Bijnaa zestig procent vindt dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen tussen en binnen 

dee nieuwe afdelingen. Zestig procent is positief over het tijdsverloop van het ontwikkelings-

proces.. Bijna tachtig procent van de mensen is positief over de informatievoorziening over 

hett ontwikkelingsproces. Bijna tweederde geeft aan tevreden te zijn over het creëren van 

betrokkenheid.. De rol van het begeleidingsteam wordt positief beoordeeld door ruim tachtig 

procentt van de mensen. Bijna zestig procent is positief over de rol van de leidinggevenden. 

Dee twee aspecten die weergeven hoe mensen het organisatie-ontwikkelingsproces beleven 

wordenn het meest positief beoordeeld. Bijna negentig procent van de mensen staat positief 

tegenoverr de uitkomst van het ontwikkelingsproces en vijfentachtig procent steunt het 

ontwikkelingsprocess en wil zich ervoor inzetten. 

Antwoorde nn op de open vrage n 
Dee twee open vragen worden door vrijwel iedereen beantwoord. Bij de vraag 'Wat zie je als 

belemmeringg voor het realiseren van de veranderingen bij Alhermij?' worden in totaal 123 

belemmeringenn genoemd. Bij de vraag 'Wat is volgens jou belangrijk om de veranderingen 

bijj  Alhermij goed te laten verlopen?' worden in totaal 151 succesvoorwaarden genoemd. De 

antwoordenn op de open vragen zijn geordend in tabel 10.2 en 10.3. Bij elke categorie staan 

telkenss drie typerende voorbeelden. Ook is vermeld hoeveel procent van de antwoorden op 

dee open vragen is ingedeeld in de verschillende categorieën. Dat geeft een idee van het belang 

vann de belemmerende factoren en succesvoorwaarden. De restcategorieën met minder dan 

tienn procent van de antwoorden zijn niet vermeld. 

Tabell  10.2 laat zien dat de twee meest genoemde belemmerende factoren te maken hebben 

mett het vasthouden aan de oude situatie en met gebrek aan inzet voor het realiseren van een 

nieuwee organisatie. Bij elk van de belemmerende factoren kan bijna twintig procent van de 

antwoordenn worden ingedeeld. De categorie Vasthouden aan het oude* bevat opmerkingen 

diee gaan over de moeite die mensen hebben om de oude cultuur, normen en waarden los te 

latenn en om hun gedrag te veranderen. Bij gebrek aan inzet zijn opmerkingen ingedeeld die gaan 

overr leidinggevenden en medewerkers die onvoldoende energie steken in de veranderingen, 

niett betrokken zijn of een afwachtende houding aannemen. 
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Belemmerend ee facto r voorbeelde n 
%% van de 

antwoorde n n 

Vasthoudenn aan het oude 

Gebrekk aan inzet voor 
dee veranderingen 

Onduidelijkheidd over de 
nieuwee situatie 

Tijdgebrek k 

Kwaliteitt en kwantiteit 
personeel l 

Onvoldoendee aandacht 
voorr belangen 

Nieuwee structuur 

Mett vasthouden aan de oude bedrijfscultuur door sommige leidinggevenden en medewerkers 19% 
Sommigee collega's vallen terug in hun oude patroon 
Gebrekk aan flexibiliteit van medewerkers 

Niett alle medewerkers werken voldoende mee en staan helemaal achter de veranderingen 19% 
Mensenn zijn minder bereid tot veranderen dan zij eerder hebben aangegeven 
Dee traagheid waarmee het management kan of wi l omschakelen naar een andere manier van werken 

Veell mensen (incl. leidinggevenden) zijn niet goed op de hoogte van het doel van de veranderingen 15% 
Onduidelijkheidd over wat collega's gaan doen die zijn toegevoegd aan de afdeling 
Onduidelijkee taakomschrijvingen en werkprocedures binnen de nieuwe afdeling 

Tee veel tegelijk doordat het normale werk gewoon doorgaat 14% 
Mensenn moeten wennen aan de nieuwe teamsamenstellingen 
Tee weinig tijd voor leidinggevenden om zich voldoende met de veranderingen bezig te houden 

Kennisniveauu van medewerkers 11 % 
Gebrekk aan kennis en vaardigheden (vooral bij leidinggevenden) 
Tekortt aan personeel belet medewerkers om ti jd in zichzelf te investeren 

Conflicterendee belangen van betrokkenen na samenvoeging van afdelingen 10% 
Tegengesteldee belangen van bepaalde afdelingen 
Hett beleid wordt alleen bepaald door de commerciële afdelingshoofden 

Dee kans dat de resultaateenheden erg gaan verschillen in werkzaamheden 10% 
Dee structurering van de nieuwe werkprocessen 
Dee hiërarchische structuur is te weinig veranderd 

Tabell  10.2 Belemmerend e factore n bij het realiseren van de veranderinge n bij Alhermi j 

Vijftie nn procent van de antwoorden gaat over onduidelijkheid over de nieuwe situatie. De 

meestee opmerkingen gaan erover dat de taken van de nieuwe afdelingen en van medewerkers 

nogg niet duidelijk zijn. Een aantal mensen geeft aan dat de doelen van het bedrijf en de 

veranderingenn onvoldoende helder zijn. 

Bijnaa vijftien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie 'tijdgebrek'. Daarbij 

gaatt het over belemmeringen die te maken hebben met te weinig tijd voor de veranderingen, 

dee druk van het gewone werk en de relatief korte tijd waarin het ontwikkelingsproces zich 

heeftt afgespeeld. Ook gaan enkele antwoorden erover dat te veel tegelijk verandert. 

Ietss meer dan tien procent van de antwoorden gaat over de kwantiteit en de kwaliteit van 

hett personeel. Bij deze categorie zijn opmerkingen ingedeeld die gaan over werkdruk, te weinig 

personeel,, en onvoldoende kennis en vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers. 

Tienn procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie 'onvoldoende aandacht voor 

belangen'.. Het gaat dan om belangen van bepaalde afdelingen, groepen medewerkers en personen 

diee botsen met de veranderingen. 

Tenn slotte heeft eveneens tien procent van de antwoorden betrekking op de nieuwe structuur. 

Inn vrijwel alle gevallen betreft het hier opmerkingen die aangeven dat mensen zich afvragen 

off  de nieuwe structuur een verbetering is ten opzichte van de oude. 

Tabell  10.3 laat zien dat goede begeleiding van de realisatiefase de meest genoemde succes-

voorwaardee is. Ruim dertig procent van de antwoorden is ingedeeld bij deze categorie. Veel 
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Succesvoorwaard ee Voorbeelde n 
%% va n de 

antwoorde n n 

Begeleidin gg tijden s de Goede begeleidin g van leidinggevende n die een voortrekkerso l spelen in het veranderingsproce s 32% 
realisatiefas ee Mensen moete n de tij d krijge n om zich aan te passe n 

Doorgaa nn op de ingeslage n weg . geboekt e wins t nie t doo r de vinger s laten glippe n 

Communicatie ,, overleg  Goede communicati e binne n afdelingen , tusse n afdelinge n en vanui t directi e naar de hele organisati e 23Ï 
enn openhei d (Zeer) regelmati g overle g tusse n afdelin g en leidinggevend e 

Doorgaa nn met openhei d naar iederee n op elk nivea u 

Duidelijkhei dd over de Nog meer duidelijkhei d over taken van de afdelinge n 17X 
veranderinge nn in de praktij k Beter uitlegge n wat zaken in de praktij k voo r de afdelin g zelf en voo r ander e afdelinge n betekene n 

Doelenn van elke stap in het proce s goed aangeve n zodat helde r is waar we naarto e gaan 

Inzett  van iederee n Daadwerkelij k en krachti g verandere n van iederee n 17X 
Veranderinge nn moete n door collega' s worde n gedrage n 
Samenwerking ::  niet naast elkaa r maar met elkaa r 

Ontwikkele nn van leiding - Medewerker s zich laten ontwikkele n door specifiek e studies , zo nodi g ook voo r leidinggevende n 1 Q% 
gevende nn en medewerker s Éen persoonlij k ontwikkelingspla n voor iederee n 

Medewerker ss en leidinggevende n opleide n 

Tabe ll  10.3 Succe s voorwaarde n voo r verder e ontwikkel in g va n A lhermi j 

antwoordenn gaan over de begeleiding van personen in hun voortrekkersrol, de uitvoering 

vann hun (nieuwe) taken, het leren ontwikkelen en het omgaan met vragen en onzekerheden. 

Ookk antwoorden die betrekking hebben op het bewaken van de voortgang zijn ingedeeld in 

dezee categorie. Daarbij gaat het zowel om opmerkingen over het behouden van het huidige 

tempoo als om opmerkingen over het wat verlagen van het tempo. Ten slotte zijn enkele 

opmerkingenn over het zichtbaar maken van resultaten ingedeeld bij deze categorie. 

Bijnaa vijfentwintig procent van de antwoorden gaat over goede communicatie, overleg en 

openheid.. De meeste antwoorden hebben betrekking op goede onderlinge communicatie, 

communicatiee tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen afdelingen en binnen afdelingen. 

Daarnaastt wordt goed en voldoende overleg genoemd als succesvoorwaarde. Enkele opmerkingen 

diee gaan over openheid van zaken en een open, flexibele houding zijn ook bij deze categorie 

ingedeeld. . 

Ruimm vijftien procent van de antwoorden is ingedeeld bij de categorie 'duidelijkheid over 

dee veranderingen in de praktijk'. Vrijwel alle opmerkingen gaan over duidelijkheid over de 

invullingg van de nieuwe structuur, over doelen en taken van de nieuwe afdelingen, concretisering 

vann afdelingsplannen en taken van personen. 

Eveneenss ruim vijftien procent van de antwoorden gaat over de inzet van iedereen als succes-

voorwaarde.. Bij deze categorie zijn opmerkingen ingedeeld die gaan over inzet, betrokkenheid, 

enthousiasme,, commitment, een positieve instelling, overeenstemming, samenwerking en 

bereidheidd tot veranderen. 

Tenn slotte is een kleine tien procent van de antwoorden ingedeeld bij de categorie 'ont-

wikkelenn van leidinggevenden en medewerkers'. De opmerkingen in deze categorie gaan over 

hett ontwikkelen, opleiden en trainen van mensen om (beter) te kunnen functioneren in de 

nieuwee organisatie. 
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Perspectieve nn van directieteam , leidinggevende n en medewerker s 
Bijj  Alhermij vervult met name de directie de strategische rol in de veranderingen. Onder leiding 

vann de directievoorzitter wordt een organisatie-ontwikkelingsproces gestart gericht op integrale 

verbeteringg van het bedrijf. Samen met de andere directieleden bepaalt hij een globale visie 

opp de koers en de aanpak van het ontwikkelingsproces. Al vroeg in dat ontwikkelingsproces 

gaann de directieleden de strategische rol meer samen invullen met leidinggevenden en mede-

werkers.. Voorbeelden daarvan zijn dat het besluit over de thema's die in het ontwikkelings-

process aan de orde komen en het besluit over de nieuwe structuur van de organisatie in grote mate 

iss gebaseerd op ideeën van leidinggevenden en medewerkers. De rol van de leidinggevenden 

enn medewerkers is gelijk gedurende het voortraject. Gezamenlijk werken zij aan de diagnose 

enn aan het bepalen van de richting van de veranderingen. Na de start van de nieuwe afdelingen 

zijnn leidinggevenden verantwoordelijk voor de invoering van alle verbeterplannen. Ter voor-

bereidingg van die rol start vroeg in het ontwikkelingsproces een speciaal traject voor leiding-

gevenden.. Medewerkers spelen evengoed een rol bij het invoeren van de veranderingen en 

verbeteringen.. Deze zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de nieuwe afdelingen en daar 

Directie -- Leiding - Medewerker s Grootst e verschi l 

teamm geven den 

negatie ff  positie f negatief positie f negatief positie f 

Organisati e e 

Doelenn en strategi e 

Structuu r r 

Cultuu rr  en leidinggeve n 

Technologi e e 

Werk k 

Verhoudinge n n 

Ontwikkelproce s s 

Doelenn en aanpak 

Technologi e e 

Spanninge n n 

Tijdsverloo p p 

Informatievoorzienin g g 

Creërenn betrokkenhei d 

Roll  begeleidingstea m 

Roll  leidinggevende n 

Verwachtin gg uitkoms t 

Steunn en inzet 

Tabell  10.4 Positiev e en negatiev e oordele n uitgesplits t naar directieteam , leidinggevende n en medewerker s 

N.B.. Donkergrij s gemaakt e percentage s geven aan welk e groe p het mees t negatie f oordeel t over 
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werkenn leidinggevenden en medewerkers samen aan. De leidinggevenden en medewerkers 

zijnn tegelijk ontvangers van de veranderingen. Die veranderingen hebben zij zelf ontwikkeld, 

waardoorr de rol van ontvangers een andere betekenis krijgt. Bij Alhermij lopen de rollen 

voorr een belangrijk deel door elkaar. In zekere zin vervullen het directieteam, de leiding-

gevendenn en de medewerkers elk van de drie rollen. De rol van begeleidingsteam is niet in 

termenn van strategen, invoerders of ontvangers te bepalen. Invoeren of ontvangen van de 

veranderingenn is niet aan de orde, want voor de invoering is het team opgeheven. Een strategische 

roll  heeft het team evenmin gespeeld, omdat het team geen besluiten heeft genomen en de 

koerss van het ontwikkelingsproces door betrokkenen zelf is bepaald. 

Hett directieteam, de leidinggevenden en de medewerkers verschillen van mening over alle 

zestienn aspecten. Het totaalbeeld laat een patroon zien in de oordelen over het bedrijf en het 

ontwikkelingsproces.. Het directieteam oordeelt over vrijwel alle aspecten het meest positief. 

Dee medewerkers oordelen het minst positief over vrijwel alle aspecten van het bedrijf en het 

ontwikkelingsproces.. Voor de leidinggevenden geldt een tussenpositie bij de meeste aspecten. 

Dee verschillen zijn betrekkelijk klein en alledrie de groepen oordelen over vrijwel alle aspecten 

positief. . 

Bijj  drie aspecten die betrekking hebben op Alhermij als organisatie zijn de verschillen 

tenminstee vijfentwintig procent. Vijfenveertig procent van de medewerkers vindt de structuur 

vann het bedrijf bureaucratisch. De meeste leidinggevenden en alle leden van het directieteam 

vindenn dat niet het geval. Driekwart van de medewerkers is positief over het werk bij 

Alhermijj  net als vrijwel alle leidinggevenden en het directieteam. Veertig procent van de 

medewerkerss en dertig procent van de leidinggevenden oordeelt negatief over de onderlinge 

verhoudingenn binnen het bedrijf. De leden van het directieteam zijn daar positief over. 

Opp zes van de aspecten die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces zijn de verschillen 

tussenn de groepen tenminste vijfentwintig procent. Dertig procent van de medewerkers heeft 

geenn helder beeld van de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces. Bij leidinggevenden 

iss het percentage negatieve oordelen over dat aspect twintig procent. Voor de leden van het 

directieteamm bestaat geen onduidelijkheid over de doelen en aanpak. Een kleine meerderheid van 

dee leidinggevenden en medewerkers vindt dat het ontwikkelingsproces leidt tot spanningen 

tussenn en binnen afdelingen. Het directieteam vindt niet dat er spanningen ontstaan. Rond 

dee veertig procent van de leidinggevenden en medewerkers oordeelt negatief over het tijds-

verloopp van het ontwikkelingsproces, terwijl alle leden van het directieteam daar positief 

overr zijn. Ook is het directieteam unaniem positief over de informatievoorziening. Bij leiding-

gevendenn en medewerkers is driekwart daar positief over. Veertig procent van de medewerkers 

vindtt dat er onvoldoende betrokkenheid wordt gecreëerd bij het ontwikkelingsproces. Het 

directieteamm en de meeste leidinggevenden zijn daar positief over. Ongeveer driekwart van 

dee leidinggevenden en medewerkers is positief over de rol van het begeleidingsteam in het 

ontwikkelingsproces.. Van het directieteam zijn alle leden daar positief over. 

Interpretati ee van de resultate n 
Inn dit gedeelte interpreteer ik bovengenoemde resultaten en probeer ik een samenhangend 

beeldd te ontwikkelingen van de situatie bij Alhermij kort na de start van de nieuwe afdelingen. 

Dee interpretatie van de resultaten begint met twee vragen: wat gaat op dat moment goed bij 
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hett bedrijf en wat is lastig bij de verdere ontwikkeling van de organisatie en de afdelingen? 

Inn de beantwoording van deze vragen integreer ik de oordelen over de stellingen en de antwoorden 

opp de twee open vragen uit de vragenlijst. Dan besteed ik aandacht aan de verschillen tussen 

hett directieteam, de leidinggevenden en de medewerkers in de beoordeling van de aspecten uit 

dee vragenlijst. Vervolgens plaats ik de resultaten in het licht van de aanpak van het organisatie-

ontwikkelingsproces.. Het vergelijken van de resultaten van deze case met die van de andere 

casess gebeurt in het volgende hoofdstuk. 

WatWat gaat goed? 

Zowell  de nieuwe organisatie als het organisatie-ontwikkelingsproces worden positief beoordeeld 

doorr een ruime meerderheid van de betrokkenen. Bovendien geeft vrijwel iedereen aan positieve 

verwachtingenn te hebben van de uitkomst van het ontwikkelingsproces, dat proces te steunen 

enn zich ervoor te willen inzetten. 

Kortt na de start van de nieuwe afdelingen wordt de organisatie op alle punten positief 

beoordeeld.. Ongeveer tachtig procent van de mensen is positief over de doelen en strategie. 

Medee doordat gedurende het ontwikkelingsproces aandacht is besteed aan de strategische 

cycluss zijn mensen op de hoogte van de doelen van de organisatie en de manier waarop het 

bedrijff  deze wil realiseren. Vijfentachtig procent van de mensen oordeelt positief over cultuur 

enn leidinggeven wat aangeeft dat er goede voorwaarden voor samenwerking zijn en dat mensen 

eenn positieve eerste indruk van de nieuw benoemde leidinggevenden hebben. Vermoedelijk 

iss dat oordeel gedeeltelijk een gevolg van de aandacht die tijdens het ontwikkelingsproces 

aann cultuur en leidinggeven is besteed. Bijna driekwart van de mensen is positief over de 

technologiee bij het bedrijf. De meeste mensen kunnen goed werken met de computers en 

systemen.. Technologie is in het ontwikkelingsproces geen apart thema geweest, omdat daar 

dee afgelopen twee jaar al veel in is geïnvesteerd. Bijna tachtig procent van de mensen oordeelt 

positieff  over het werk bij Alhermij. Dat oordeel draagt eraan bij dat mensen zich willen inzetten 

voorr de verdere ontwikkeling van de organisatie. Structuur en onderlinge verhoudingen 

wordenn door ruim zestig procent van de mensen positief beoordeeld. De eerste score betekent 

datt het merendeel van de mensen vindt dat de nieuwe organisatiestructuur personen en 

afdelingenn voldoende mogelijkheden biedt om zelf te bepalen hoe zij hun werk uitvoeren. De 

tweedee betekent dat personen en afdelingen zich niet zozeer op hun eigen belangen richten, 

maarr zich gezamenlijk inzetten voor de ontwikkeling van de organisatie. 

Hett ontwikkelingsproces wordt op zeven van de acht aspecten positief beoordeeld. 

Ongeveerr driekwart van de mensen is positief over de doelen en aanpak, de informatievoorziening 

enn de rol van het begeleidingsteam. De doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces zijn in 

samenspraakk met alle betrokkenen bepaald wat bijdraagt aan de duidelijkheid ervan en de onder-

lingee overeenstemming erover. Aan de informatievoorziening is gedurende het ontwikkelings-

process veel aandacht besteed. Daardoor oordeelt bijna tachtig procent van de mensen positief 

overr de stellingen die over de informatievoorziening gaan. Goede informatievoorziening 

hangtt ook samen met de duidelijkheid over de doelen en aanpak. Tachtig procent van de 

mensenn is positief over de rol van het begeleidingsteam wat aangeeft dat zij vinden dat het 

teamm het ontwikkelingsproces goed heeft ondersteund. Ongeveer zestig procent van de mensen 

oordeeltt positief over de technologie, het tijdsverloop, het creëren van betrokkenheid en de 
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roll  van de leidinggevenden. Het positieve oordeel over het aspect technologie geeft aan dat 

mensenn vinden dat de computersystemen flexibel zijn en geen belemmering vormen voor de 

veranderingenn en verbeteringen. Een meerderheid is tevreden over het tijdsverloop van 

ongeveerr een jaar tussen het begin van het ontwikkelingsproces en de invoering van de nieuwe 

organisatiestructuur.. De fasering is helder en voor de verschillende stappen is voldoende tijd 

beschikbaar.. Bijna tweederde van de mensen vindt dat er voldoende aandacht wordt besteed 

aann het creëren van betrokkenheid. Er is voldoende aandacht voor medewerkers, hun ideeën 

enn ervaringen en de verschillende afdelingen. Tegelijk vindt ongeveer eenderde van de mensen 

datt de medewerkers nog meer betrokken kunnen worden in het ontwikkelingsproces. Een 

meerderheidd vindt dat leidinggevenden medewerkers voldoende betrekken, aandacht besteden 

aann de gevolgen van het ontwikkelingsproces, hun stijl van leidinggeven goed aanpassen en 

zichzich vlot hun nieuwe positie eigen maken. 

Tenn slotte geeft vrijwel iedereen aan een positieve verwachting van de uitkomst van het 

ontwikkelingsprocess te hebben. Ook zijn de steun en inzet voor het ontwikkelingsproces hoog. 

Datt wil zeggen dat het proces breed wordt gedragen en dat mensen zich ervoor willen blijven 

inzetten.. Dat is een gunstige uitgangssituatie voor de verdere ontwikkeling van Alhermij. Nu de 

nieuwee afdelingen zijn gestart wordt aan de slag gegaan met de realisatie van vele andere 

veranderingenn en verbeteringen. Elke afdeling gaat voor zichzelf bekijken hoe die realisatie 

concreett kan worden ingevuld. Daarnaast is er een aantal verbetervoorstellen geformuleerd 

diee om organisatiebrede realisatie vragen. 

Kortom,, de positieve resultaten vormen een stevige basis voor het vervolg en geven aan 

datt er kort na de start van de nieuwe afdelingen nauwelijks belemmeringen zijn. Dat betekent 

niett dat het ontwikkelingsproces bijna is voltooid. De realisatie van de veranderingen en 

verbeteringenn vraagt een aanzienlijke inspanning die mogelijk meer tijd vraagt dan de voor-

bereidingg ervan. Bovendien is met het ontwikkelingsproces een leerproces in gang gezet dat 

opp termijn tot continue verbetering en aanpassing moet leiden. 

WatWat is lastig? 

Dee antwoorden op de open vragen uit de vragenlijst geven naar mijn idee aan wat er lastig is 

off  kan zijn voor de verdere ontwikkeling van Alhermij. Ondanks de overwegend positieve 

resultatenn is het zinvol om naar de belemmerende factoren en succesvoorwaarden te kijken 

diee bij de open vragen worden genoemd en na te gaan wat deze betekenen voor de realisatie 

vann veranderingen en verbeteringen. 

Dee twee meest genoemde belemmerende factoren zijn 'vasthouden aan het oude' en 

'gebrekk aan inzet voor de veranderingen'. De succesvoorwaarde 'inzet van iedereen' hangt 

daarmeee samen. De antwoorden die bij deze categorieën zijn ingedeeld geven aan dat mensen 

signalerenn dat niet iedereen meegaat met de ontwikkelingen of zich ervoor inzet. Hoewel het 

omm ongeveer tien procent van de mensen lijk t te gaan, zie ik deze antwoorden als een signaal 

datt aandacht nodig blijf t voor het betrekken van alle mensen in het ontwikkelingsproces. 

Mogelijkk speelt voor sommige mensen mee dat zij hun belangen onvoldoende gewaardeerd 

zien.. Voor een deel kunnen leidinggevenden aandacht geven aan medewerkers die achterblijven. 

Tevenss is dat een thema waar de personen die de realisatie ondersteunen op kunnen letten. 

Eenn tweede thema om op te letten is de spanning tussen en binnen afdelingen. Waarschijnlijk 
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zijnn deze spanningen een gevolg van de structuurwijziging en nemen die in de loop van 

dee tijd af. Echter, zonder aandacht voor de spanningen kunnen deze tot problemen verdere 

ontwikkelingg van Alhermij belemmeren. Een derde thema om aandacht voor te houden is de 

succesvoorwaardee 'communicatie en overleg'. De informatievoorziening werd voorheen vooral 

gecoördineerdd of verzorgd door het begeleidingsteam. Tijdens de realisatie is het een taak 

vann de leidinggevenden om te zorgen voor goede communicatie en overleg met hun afdelingen. 

Dee belemmeringen 'onduidelijkheid over de nieuwe situatie' en 'nieuwe structuur' met de 

daaraann gespiegelde succesvoorwaarde 'duidelijkheid over de veranderingen in de praktijk' 

hebbenn vooral betrekking op de nieuw gevormde afdelingen. Deze bestaan nog kort en zijn 

nogg volop in ontwikkeling. Er is een taakconversietabel gemaakt om de werkzaamheden van 

dee oude afdelingen een plek te geven in de nieuwe organisatie, maar de nieuwe indeling is 

nochh uitputtend, noch definitief. Gaandeweg zal de nieuwe structuur zich uitkristalliseren en 

verwachtt ik dat de onduidelijkheden afnemen. Mogelijk neemt de kritiek van een aantal 

mensenn op de structuur dan af en gaan nog meer mensen vinden dat er sprake is van een 

verbeteringg ten opzichte van de vorige situatie. 

Dee weinig genoemde belemmerende factor 'kwaliteit en kwantiteit van personeel' en 

dee succesvoorwaarde 'ontwikkelen en opleiden van leidinggevenden en medewerkers' lijken 

voldoendee onderkend. De nieuwe afdeling Personeel en Organisatie besteedt veel aandacht 

aann deze thema's. Leidinggevenden hebben in het eigen traject een persoonlijk opleidings-

plann gemaakt dat in het management development programma aan de orde komt. 

Waarschijnlijkk draagt dat dat MD-programma bij aan het verminderen van het percentage 

negatievee oordelen over de rol van leidinggevenden in het ontwikkelingsproces. Na de start 

vann de nieuwe afdelingen worden de opleidingsbehoeften en de opleidingsnoodzaak van 

medewerkerss geïnventariseerd. 

Dee kern van het antwoord op de vraag wat er lastig is lijk t mij het zorgdragen voor en 

begeleidenn van de realisatie van de veranderingen en verbeteringen. De gemaakte plannen 

zijnn verstrekkend en vragen een inspanning van iedereen. De verantwoordelijkheid voor de 

realisatiee ligt bij de leidinggevenden. De afdeling Personeel en Organisatie ondersteunt de 

leidinggevendenn en is voor de beginfase van de realisatie tijdelijk versterkt. Tot nu toe zijn de 

meestee betrokkenen positief over de begeleiding van het ontwikkelingsproces. 

Leidinggevendenn en de afdeling Personeel en Organisatie nemen de begeleiding over. Daarbij 

lijk tt mij vooral belangrijk dat niet alleen het dagelijkse werk aandacht krijgt maar dat ook 

echtt aan de slag wordt gegaan met de verbeterplannen. Middels de afdelingsplannen wordt 

gezorgdd voor concretisering van die plannen in de verschillende onderdelen van de organisatie. 

Inn die plannen worden ook de consequenties van de nieuwe structuur helderder. Om de vinger 

aann de pols te houden staat gepland dat de afdelingsplannen binnen een jaar opnieuw worden 

bezienn en tevens vindt dan een organisatiebrede evaluatie van de vorderingen plaats. 

PerspectievenPerspectieven van directieteam, leidinggevenden, medewerkers en projectteam 

Err is een patroon zichtbaar in de wijze waarop het directieteam, de leidinggevenden en de 

medewerkerss de aspecten in de vragenlijst beoordelen. Het directieteam is unaniem positief 

overr vrijwel alle aspecten die betrekking hebben op de organisatie en het ontwikkelingsproces. 

Dee scores van de leidinggevenden zijn iets lager, maar nog steeds zijn vrijwel alle leiding-
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gevendenn positief over de meeste aspecten. Van de medewerkers is een ruime meerderheid 

positieff  over de meeste aspecten. Een interpretatie hiervan is dat de percentages positieve 

oordelenn dalen naarmate de positie in de hiërarchie daalt. Kijkend naar de rol van de drie 

groepenn in het ontwikkelingsproces zouden de scores van leidinggevenden en medewerkers 

ongeveerr gelijk moeten zijn. Immers, leidinggevenden en medewerkers hebben zich gezamenlijk 

ingezett tijdens de diagnose en het bepalen van de richting van de veranderingen. De directie 

stuurdee het proces en was verantwoordelijk voor de voortgang. Die andere rol zou tot andere 

scoress kunnen hebben geleid. Echter, gedurende het ontwikkelingsproces heeft voor leiding-

gevendenn een apart traject gelopen om hen voor te bereiden op hun rol tijdens de realisatie. 

Dee graduele verschillen in perspectief zijn daarom te begrijpen vanuit een combinatie van 

positiee in de organisatie en rol in het ontwikkelingsproces. 

Naderee beschouwing van de verschillen in perspectief leert dat er sprake is van twee 

patronen.. Over de aspecten structuur, werk, doelen en aanpak, informatievoorziening, creëren 

vann betrokkenheid en rol van het begeleidingsteam is het directieteam unaniem positief, zijn 

dee meeste leidinggevenden positief en is een ruime meerderheid van de medewerkers positief. 

Hoewell  de grootste verschillen op deze aspecten variëren van vijfentwintig procent tot vijf -

enveertigg procent is er geen sprake van tegenstellingen. Het komt niet voor dat één groep 

overwegendd positief is over een aspect en de andere groep overwegend negatief. Dat maakt 

hett bespreken van deze verschillen minder spannend. 

Hett tweede patroon verschilt iets. Bij de aspecten onderlinge verhoudingen, spanningen 

enn tijdsverloop is wederom sprake van een afnemend percentage positieve oordelen. Echter, nu 

staann de positieve oordelen van alle drie de leden van het directieteam tegenover een duidelijk 

lagerr percentage positieve oordelen van leidinggevenden en medewerkers. Over het aspect 

spanningenn oordeelt zelfs de meerderheid van de leidinggevenden en medewerkers negatief. 

Dee verschillen in de oordelen over onderlinge verhoudingen en spanningen lijken aan te 

gevenn dat het directieteam zich onvoldoende realiseert wat de consequenties zijn van de 

structuurwijzigingg die is doorgevoerd. Een meerderheid van de leidinggevenden en mede-

werkerss geeft na de start van de nieuwe afdelingen aan dat er spanningen tussen en binnen 

groepenn in de organisatie ontstaan en een redelijk deel van deze groepen vindt dat personen en 

afdelingenn vooral gericht zijn op hun eigen belangen. Het is belangrijk dat leidinggevenden 

enn medewerkers deze thema's bespreken in bijvoorbeeld hun afdelingsoverleg. Indien blijkt 

datt die thema's extra aandacht behoeven tijdens de verdere invoering is het zinvol om daar 

ookk met het directieteam over te spreken. Voor tijdsverloop is een vergelijkbare aanpak 

denkbaar.. Ook verschilt het perspectief van het directieteam van dat van een redelijk deel van 

dee leidinggevenden en medewerkers. Het lijk t daarom verstandig om aandacht te besteden 

aann het tempo waarin de verdere ontwikkeling van het bedrijf zich gaat voltrekken. 

Dee uitsplitsing van de resultaten voor het directieteam, de leidinggevenden en de mede-

werkerss is een toevoeging aan het algemene beeld dat eerder in deze paragraaf wordt 

geschetst.. Een meerderheid van de drie groepen is positief over alle aspecten die in de 

vragenlijstt aan de orde komen, met uitzondering van het oordeel van de leidinggevenden en 

medewerkerss over spanningen. Het vergelijken van de resultaten gaat daardoor in vrijwel alle 

gevallenn over de vraag of de hele groep positief oordeelt, bijna de hele groep of een meerderheid 

vann de groep. Dat wil niet zeggen dat aan de verschillen geen aandacht hoeft te worden 
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besteed.. Wel valt op dat er sprake is van relatief kleine verschillen en dat alle drie de groepen 

positieff  oordelen over vijftien van de zestien aspecten. Het lijk t erop dat de gezamenlijke 

aanpakk van het ontwikkelingsproces leidt tot een overeenkomstig oordeel over de stand van 

zaken. . 

DeDe gevolgde aanpak bij de invoering van veranderingen 

Dee aanpak van de veranderingen bij Alhermij karakteriseer ik volgens de kenmerken van de 

ontwerpbenaderingg en ontwikkelbenadering. Deze benaderingen zijn in paragraaf 2.6 toegelicht 

enn in een tabel tegen elkaar afgezet. Ik neem de tabel over en geef met grijs aan of een kenmerk 

volgenss de ontwerpbenadering is ingevuld of volgens de ontwikkelbenadering. Daarna licht 

ikk toe waarom ik voor Alhermij tot een bepaalde karakterisering ben gekomen en ga ik in op 

dee effectiviteit van de gevolgde aanpak. 

Dee nieuwe directievoorzitter ontwikkelt in de periode dat hij kennismaakt met de organisatie 

eenn beeld van situatie in het bedrijf. In zijn eerste beeld kent Alhermij een aantal tekort-

komingen,, zoals onduidelijke en inefficiënte bedrijfsprocessen, beperkt ondernemerschap en 

weinigg professioneel management. Tegelijk ziet de directievoorzitter het bedrijf een bron van 

kennis,, inzicht en ervaring. Hij acht de kennis en ervaring van het over het algemeen hoog 

opgeleidee personeel onmisbaar voor de organisatie en hij ziet voor leidinggevenden en 

Kenmer kk Ontwerpbenaderin g Ontwikkelbenaderin g 

Tabell  10.5 De aanpak van de organisatie-ontwikkelin g bij Alhermi j 
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medewerkerss een prominente rol weggelegd in het veranderingsproces dat gaat komen. 

Daaromm wordt gekozen voor een ontwikkelbenadering waarin met alle betrokkenen aan 

veranderingg en verbetering wordt gewerkt. Vroeg in het ontwikkelingsproces vindt nadere 

verkenningg van de problemen plaats met alle leidinggevenden en medewerkers. Tijdens stages 

enn met een diagnostische vragenlijst wordt uitgebreid in kaart gebracht wat vraagstukken en 

knelpuntenn voor de organisatie zijn. Na een uitgebreide probleeminventarisatie en -analyse 

wordtt bepaald welke thema's in de verdere ontwikkeling centraal komen te staan. Het einddoel 

vann het ontwikkelingsproces is in de eerste fasen abstract: integrale verbetering van de organisatie. 

Naa een aantal maanden ontstaat het idee voor herinrichting, daarna komen alternatieve 

organisatievormenn in beeld en in de zomer wordt een keuze gemaakt voor een nieuw ontwerp. 

Ookk verbetermogelijkheden voor andere thema's worden gedurende het project concreter. 

Opp de meeste gebieden is het streven om een leerproces in gang te zetten in de richting van 

voortdurendee ontwikkeling en aanpassing. 

Dee methode en werkwijze zijn algemeen in die zin dat het ontwikkelingsproces in een 

aantall  fasen is ingedeeld, dat met vragenlijsten voor alle leidinggevenden en medewerkers 

wordtt gewerkt en dat verbeterthema's in themagroepen worden uitgewerkt. Echter, de invulling 

vann de methode en werkwijze is sterk afhankelijk van het proces en daarom karakteriseer ik 

ditt kenmerk als aansluitend bij de ontwikkelbenadering. De globale fasering wordt gedurende 

hett proces nader ingevuld. De werkwijze met de vragenlijsten wordt gaandeweg bepaald en 

speciaall  voor Alhermij wordt een diagnostische vragenlijst gemaakt. Na de diagnose ontstaat het 

ideee voor een conferentie om de fase van het bepalen van de richting voor de veranderingen 

meee te starten. Vervolgens gaan themagroepen op eigen wijze aan de slag met de uitwerking 

vann oplossingsrichtingen voor verschillende vraagstukken. De besturing van het ontwikkelings-

process is in handen van de directie. De directievoorzitter neemt het initiatief voor het proces 

enn de drie directieleden zijn verantwoordelijk voor de voortgang. De coördinatie wordt aan 

hett begeleidingsteam overgedragen. Het begeleidingsteam zorgt samen met de organisatie 

voorr de vormgeving van het ontwikkelingsproces. De globale planning wordt bijvoorbeeld in 

overlegg met de organisatie uitgewerkt, de invulling van de fasering gebeurt deels op basis van 

wensenn en ideeën uit de organisatie en het conferentieprogramma wordt samen met betrokken 

ingevuld.. Met de bestaande organisatie wordt gewerkt aan inventarisatie van de problemen, 

uitwerkingg van oplossingsrichtingen en ideeën voor realisatie van de veranderingen (zie ook 

figuurr 10.5). 

Acceptatiee van verschillende betrokken partijen staat centraal bij de besluiten die de 

directiee neemt. Na de start van het ontwikkelingsproces volgen twee belangrijke besluiten. 

Hett eerste betreft de thema's om mee verder te gaan na de diagnose en het tweede de nieuwe 

organisatiestructuurr en de realisatie van andere verbeteringen. Leidinggevenden en mede-

werkerss hebben gezamenlijk aan de diagnose gewerkt en de directie neemt de thema's over 

diee daarin naar voren zijn gekomen. Acceptatie van betrokkenen is eveneens van belang bij 

hett bepalen van de nieuwe organisatiestructuur. Daarom wordt gekozen uit vier alternatieven 

diee tijdens de conferentie en in de themagroepen zijn ontwikkeld. Rationele argumenten en 

bedrijfseconomischee feiten spelen mede een rol en daarom zijn voor elk alternatief organisatie-

kundigee en strategische voor- en nadelen geïnventariseerd. In het besluit over het vervolg 

wordenn voor alle verbetervoorstellen van de themagroepen en ideeën voor realisatie overgenomen. 
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Conflictenn doen zich weinig voor. Als dat wel het geval is volgt overleg en wordt een oplossing 

gevonden.. Het ontwikkelingsproces is een gemeenschappelijk project waarin leidinggevenden 

enn medewerkers gezamenlijk de doelen bepalen en deze uitwerken, waardoor conflicten groten-

deelss worden voorkomen. 

Voorbereidingg en invoering van de veranderingen gaan stapsgewijs. Het ontwikkelproces 

iss ingedeeld in een aantal fasen die geleidelijk in elkaar overgaan. De conferentie vormt 

bijvoorbeeldd de start van het bepalen van de richting van de veranderingen. Mensen die dan of 

laterr in de themagroepen met bepaalde onderwerpen aan de slag gaan zetten bepaalde verbeter -

ideeënn al om in handelen als dat mogelijk is. Zo lopen het bepalen van de oplossingsrichtingen 

enn realisatie in elkaar over. Ruimte voor bijsturing is nadrukkelijk gecreëerd door het 

ontwikkelingsprocess te starten met een globale planning (zie tabel 10.1). In de loop van het 

trajectt wordt bezien of een bepaalde fase is afgerond en met de volgende kan worden begonnen. 

Hett ontwerp van de nieuwe organisatiestructuur komt geleidelijk tot stand, maar de nieuwe 

afdelingenn gaan per september van start. In het afdelingsplan komt aan de orde hoe gaandeweg 

aann de realisatie van verschillende verbeteringen wordt gewerkt. Leidinggevenden en mede-

werkerss participeren in het ontwikkelingsproces door gezamenlijk te bepalen wat de problemen 

zijn,, in gemengde groepen verbetervoorstellen uit te werken en daarna in de nieuwe afdelingen 

vormm te geven aan de realisatie. Het begeleidingsteam ondersteunt vooral het verloop van het 

ontwikkelingsprocess en faciliteert de organisatie bij het gebruiken van eigen kennis en het leren 

veranderen.. Ook bij bepalen van de nieuwe organisatiestructuur vervult het begeleidings-

teamm een grotendeels faciliterende rol. Vier alternatieve organisatievormen worden ontwikkeld 

inn themagroepen. De expertise van het begeleidingsteam wordt gebruikt om de ideeën te 

ordenenn en om voor- en nadelen van de alternatieven in kaart te brengen. 

Tabell  10.5 en de toelichting overziend concludeer ik dat het organisatie-ontwikkelings-

process bij Alhermij grotendeels volgens een ontwikkelbenadering wordt aangepakt. Van de 

elff  kenmerken typeer ik er acht als behorend bij de ontwikkelbenadering, voor twee neem ik 

eenn tussenpositie in en één kenmerk typeer ik als behorend bij de ontwerpbenadering. Juist dat 

enee kenmerk betreft de besturing van het ontwikkelingsproces. De directie stuurt het proces 

aan,, is verantwoordelijk voor de voortgang en stelt voor de coördinatie van alle activiteiten 

hett begeleidingsteam aan. De besturing komt vooral neer op het nemen van een aantal 

besluitenn die de kaders waarbinnen het ontwikkelingsproces zich beweegt. Het verloop van 

hett proces wordt gezamenlijk met leidinggevenden en medewerkers bepaald, waarbij het 

begeleidingsteamm een ondersteunende rol vervult. Leidinggevenden en medewerkers werken 

aann nadere concretisering van de diagnose, de richting van de veranderingen en verbeteringen, 

enn de realisatie. Figuur 10.5 geeft weer hoe bij Alhermij wordt gependeld tussen kaderstelling 

enn concretisering. 

Dee effectiviteit van de overwegend ontwikkelmatige aanpak van het veranderingsproces 

bijj  Alhermij bepaal ik in eerste instantie aan de hand van de beoordeling door betrokkenen. 

Overr de acht aspecten van de vragenlijst die betrekking hebben op het ontwikkelingsproces 

oordeeltt 4% erg negatief, 31% procent negatief, 59% procent positief en 6% procent erg 

positief.. Een positief oordeel over het ontwikkelingsproces door in totaal tweederde van de 

mensenn bij Alhermij zie ik als een hoge proceseffectiviteit. Deze hoge proceseffectiviteit is naar 

mijnn idee vooral een gevolg van de centrale rol die leidinggevenden en medewerkers hebben 
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gespeeldd in het ontwikkelingsproces. De karakterisering van de aanpak en de schematisering in 

figuurfiguur 10.4 laten zien dat in alle fasen van het ontwikkelingsproces samen met alle betrokkenen 

wordtt gewerkt. De directie neemt een aantal beslissingen, waarvan de keuze voor de nieuwe 

organisatiestructuurr de meest ingrijpende is. Deze beslissing is net als alle andere gebaseerd op 

kennis,, ideeën en ervaringen van mensen uit de organisatie. Het begeleidingsteam inventariseert, 

coördineert,, brengt resultaten samen, ordent informatie en zet op die manier in zekere zin 

ookk kaders. Dat zijn geen besluiten, maar gesystematiseerde weergaven van wat mensen zelf 

inbrengen.. Het begeleidingsteam koppelt die inbreng soms aan organisatiekundige inzichten, 

bijvoorbeeldd als het gaat om het ordenen van informatie uit de diagnose. De gesignaleerde 

vraagstukken,, problemen en knelpunten worden geordend in een aan de situatie bij Alhermij 

aangepastee versie van een bestaand diagnostisch model (zie figuur 10.2). 

Uiteindelijkk zijn alle verbeterplannen geheel of grotendeels ontwikkeld door leiding-

gevendenn en medewerkers. De beslissing van de directie om alle resultaten van de thema-

groepenn over te nemen in het plan voor realisatie geeft aan dat de ervaringen van problemen 

enn de ideeën over oplossingen van leidinggevenden en medewerkers centraal staan. Voor een 

deell  is de realisatie van verbeteringen al gestart, maar verdere ontwikkeling moet nog plaats 

vinden.. Op basis van de huidige situatie is te verwachten dat die verdere ontwikkeling positief 

zall  verlopen. De aanpak van het ontwikkelingsproces verandert niet, wel gaan leidinggevenden 

enn medewerkers meer zelf het verloop van het proces bepalen. De afdelingsmanagers en 

dee afdeling Personeel en Organisatie gaan de organisatiebrede verbeteringen begeleiden. 

Dee uitdaging is om de ondersteuning van de volgende fase zodanig voort te zetten dat realisatie 

vann de verbeterplannen verder vorm krijgt en slaagt. 

Kaderstelling ::  Directietea m 

Globaa ll  verandenngsdoe l Akkoor d diagnostisch e Akkoor d Beslui t over organisatievor m Goedkeure n 

Keuzee ontwikkelingsaanpa k vragenlijs t verbeterthema' s Akkoor d verbeteringsplanne n afdelingsplanne n 

\ii  7* \ 7* \ S1 \ S \ 
Introducti ee in organisati e Gezamenlijk e diagnos e Conferenti e voo r eerst e ideeën Star t nieuw e afdelinge n Ontwikkele n afdelinge n 

Kennismakin gg leidinggevende n Bepalen kernprocesse n Themagroepe n voo r verder e uitwerkin g Maken afdelingsplanne n Realisere n verbeteringe n 

Kennismakin gg en overle g O.R. In kaart brenge n besturingsstructuu r Alternatieve n voo r inrichtin g organisati e Bepale n stan d van zaken Managemen t developmen t 

Stagess op all e afdelinge n In kaart brenge n overlegstructuu r Ideeën voo r realisati e Ontwikkele n medewerker s 

ConcretiseringDirectieteam .. leidinggevende n en medewerker s 

Ondersteuning ::  begeleidingstea m 

Makenn diagnostisch e vragenlijs t Facilitere n conferenti e Ondersteune n maken afdelingsplanne n 

Coördinere nn diagnostisch e activiteite n Facilitere n themagroepe n Vragenlijs t over ontwikkelingsproce s 

Ordenenn uitkomste n Ordene n uitkomste n Ordene n uitkomste n per afdelin g 

Figuu rr  10.5 Pendele n tusse n kaderstellin g en concretiserin g bi j Alhermi j 

Global ee uitwerkin g fasen 

Stagess op afdelinge n 
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1 0 . 66 STAPPEN I N HET TWEEDE SURVEY-FEEDBACKPROCE S 

Inn deze paragraaf bespreek ik de inrichting van het tweede survey-feedbackproces bij 

Alhermij.. Voor deze tweede survey-feedback wordt de vragenlijst 'Veranderen bij Alhermij' 

gebruikt.. Dit is de vragenlijst die ook in de eerder beschreven cases is gebruikt. Tijdens de 

diagnosefasee vindt de eerste survey-feedback plaats naar aanleiding van de speciaal voor 

Alhermijj  gemaakte vragenlijst 'Aandachtspunten bij de ontwikkeling van Alhermij'. Mede door 

diee eerste survey-feedback is het mogelijk de laatste stappen in het tweede survey-feedback-

process anders in te vullen dan in de andere cases. Het bedrijf heeft ervaring met de methodiek en 

datt maakt de terugkoppeling makkelijker. Tevens zorgt de ontwikkelaanpak van het veranderings-

process bij Alhermij voor een andere invulling dan gebruikelijk. Leidinggevenden en mede-

werkerss zijn inmiddels gewend aan het gezamenlijk werken aan verbetering van de organisatie 

enn aan het met elkaar en van elkaar leren. Om gezamenlijk werken aan verbetering en leer-

processenn op lokaal niveau te ondersteunen worden de resultaten per afdeling uitgesplitst. 

Dee nieuwe afdelingen kunnen dan bekijken of en zo ja welke van de gespecificeerde resultaten 

eenn plaats krijgen in het afdelingsplan. 

Voorr de tweede survey-feedback bij Alhermij wordt van te voren een stappenplan gemaakt. 

Hieronderr geef ik per stap aan wat het plan is en hoe dat uitpakt bij Alhermij. In kaders 

reflecteerr ik op de stappen. Daarbij ga ik ook in op verschillen met de eerder beschreven 

survey-feedbacks. . 

ii  Afstemme n met de organisati e over het doe l en de aanpak van de 
survey-feedbac k k 
(a)) afstemme n over doel en aanpak tijden s personeelsbijeenkomst , (b) uitwerke n stappenplan . 

(c)) communiceren stappenplan 

Voorr de zomer vindt de personeelsbijeenkomst plaats over de richting van de veranderingen 

enn realisatie. In het rapport 'Op weg naar beter' zijn alle uitkomsten van de themagroepen 

gebundeld,, inclusief de ideeën voor realisatie. Het algemene hoofdstuk over de realisatie van 

veranderingenn dat het begeleidingsteam toevoegt bevat de suggestie om kort na de start van 

dezee fase een survey-feedback te organiseren. Doelen van de survey-feedback zijn om de 

standd van zaken in het ontwikkelingsproces in kaart te brengen en de ontwikkeling van de 

nieuwee afdelingen te ondersteunen. De uitkomsten van de survey-feedback kunnen afdelingen 

gebruikenn om gericht aandacht te besteden aan bepaalde thema's. Het plan is dan ook om de 

resultatenn van de survey per afdeling te specificeren. 

Inn de zomer werk ik een stappenplan uit voor het werken met de methodiek en voor de 

terugkoppelingg van de resultaten. Dat stappenplan is gebaseerd op ervaringen uit de eerdere 

casess en aangepast aan de manier van werken in het ontwikkelingsproces bij Alhermij. 

Dee belangrijkste verschillen zijn dat de directievoorzitter de algemene terugkoppeling verzorgt 

enn dat daarna alle afdelingen met gespecificeerde resultaten aan de slag kunnen. Begin 

septemberr wordt het stappenplan in het Business Overleg besproken. In een korte notitie heb ik 

dee doelen en aanpak van de survey-feedback uiteengezet. De inhoud van de notitie is grotendeels 

bekendd en na een korte mondelinge toelichting op het stappenplan wordt ingegaan op de rol 

vann leidinggevenden in de survey-feedback (zie volgende stappen). Vervolgens gaat via het 
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intern ee mailsysteem een bericht uit naar  alle leidinggevenden en medewerkers. Daarin worden 

dee doelen van de tweede survey-feedback herhaald en staat aangegeven hoe en wanneer  de 

afnamee van de vragenlijst plaatsvindt. Ter  afsluiting is vermeld dat de directievoorzitter  half 

oktoberr  tijdens een personeelsbijeenkomst ingaat op de algemene resultaten en vervolgacties. 

Dee eerst*  stap in het survey-feedbackproces is direct gericht op de hele organisatie. In eerder 

beschrevenn cases richt ik mij  eerst op de directie en leidinggevenden. Ik prebeer  dan aansluiting te 

stekenn bij  de bestaande wijze van storing en hoop daarmee te zorgen dat atte stappen in het feedback-

process kunnen worden gezet. Bij  Aihermij  is vanaf de start van het ontwikkelingsproces door  leiding-

gevendenn en medewerker*  gezamenlijk gewerkt aan de verandering en verbetering van net bedrijf . In lij n 

mett  deze aanpak komt tijdens een personeelsbijeenkomst de tweede survey-feedback aan de orde. 

Mensenn waren positief over  de eerste survey-feedback, wat naar  mijn idee bijdraagt aan de positieve 

reactiess op het plan voor  de tweede. Nieuw is het plan om de resultaten per  afdeling te specificeren. 

Datt  plan sluit aan bij  de fase waarin het ontwikkelingsproces zich bevindt. De nieuw gevormde afdelingen 

zijnn hard bezig met het maken van een afdelingsplan waarin de realisatie van veranderingen en 

verbeteringenn lokaal wordt ingevuld. Het terugkoppelen van lokale sterke en zwakke punten kan worden 

gebruiktt  om in het afdeUngsptan aandacht te besteden aan specifieke problemen. 

Bijj  deze eerste stap stel ik mijzelf gelijk de vraag of de leidinggevenden nu een andere rol vervullen 

inn de survey-feedback dan in de hiervoor  beschreven cases. Ik denk van wel. Doordat m de diagnose-

fasee de organisatie al heeft kennisgemaakt mei een survey-feedback is de methodiek al bij  deze eerste 

stapp meer  'eigendom' van de hele organisatie. Mijn indruk is dat mensen de survey-feedback zien als 

eenn manier  om met elkaar  te kijken haar  wat er  goed gaat én wat er  beter  kan, in plaats van als een 

instrumentt  dat het directieteam sturingsinformatie verschaft. Het starten met een personeelsbijeenkomst 

inn plaats van met een bijeenkomst voor  leidinggevenden illustreert dat de tweede survey-feedback 

onderdeell  is van het gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van het bedrijf . Wel probeer  ik de leiding-

gevendenn te ondersteunen in hun nieuwe functie van waaruit zij  onder  andere verantwoordelijk zijn 

voorr  het maken van een afdelingsplan. Dat afdelingsplan maken leidinggevenden en medewerkers samen. 

Doell  van de survey-feedback is om leidinggevenden en medewerkers van de nieuwe afdelingen te laten 

zienn welke thema's gerichte aandacht kunnen gebruiken. De speciale aandacht voor  leidinggevenden 

iss bedoeld om het afdelingsoverleg over  de uitkomsten goed te laten verlopen (zie ook stap 4 en stap 5). 

22 Invulle n vragenlijs t 'Verandere n in organisaties ' doo r 
leidinggevende nn en medewerker s 
(a)) aanpasse n terminologi e aan de situati e in de organisatie , (b) inroostere n voor groepsgewijz e afname . 

(c)) gedurende twee dagen gelegenheid tot invullen in werktij d 

Nett  als in de diagnosefase krijge n leidinggevenden en medewerkers de gelegenheid om in kleine 

groepenn de vragenlijst in te vullen (zie § 10.4). De terminologie in de vragenlijst is aangepast 

aann de situatie bij  Alhermij . Daarbij  gaat het vooral om kleine aanpassingen. In het interne 

berichtt  over  de tweede survey-feedback is mensen gevraagd op een rooster  aan te geven wanneer 

zijj  de lijst kunnen invullen. Gedurende twee dagen krijg t elke groep een kort e mondelinge 

introductie .. Daarin wordt nogmaals het doel van de tweede survey-feedback genoemd en 

komtt  de terugkoppeling aan de orde. In totaal vult het hele directieteam en rui m tachtig procent 

vann de leidinggevenden en medewerkers de lijs t in. 
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Bijj  Alhermi j is het mogelij k om iederee n de gelegenhei d te bieden in klein e groepe n de vragenlijs t in te 

vullen .. Twee leden van het voormalig e begeleidingstea m die nu de afdelin g Personee l en Organisati e 

tijdetij kk  versterken , zijn aanwezi g bi j het invulle n en verzorge n voor elke groep een kort e mondeling e 

introductie .. Deze aanpak maakt duidelij k dat het invulle n van de vragenlijs t belangrij k word t gevonden . 

Err  word t immer s een speciaa l rooste r gemaak t waarop mense n kunne n intekene n en de afnam e van 

dee vragenlijs t word t begelei d door ieman d uit het voormalig e begeleidingsteam . In eerder beschreve n 

casess was het niet mogetij k om bijvoorbeel d tijden s werkoverle g een afdelin g gezamenlij k de lijs t te 

latenn invullen ; Bij Alhermi j blijk t de aanpak goed te werken . Wij krijge n positiev e reactie s op de doelen 

vann de survey-feedbac k en op de vragenlijst . Ook is het mogelij k vrage n te beantwoorden . De vrage n 

diee gaan voora l over de terugkoppelin g van de resultaten . De uiteindelijk e respon s van rui m tachti g 

procen tt  is beduiden d hoger dan in andere cases . Ik denk dat naast deze aanpak van de afname de eerdere 

positiev ee ervarin g met de diagnostisch e vragenlijs t en het vooruitzich t op de terugkoppelin g eveneens 

bijdrage nn aan de hoge respons . De resultate n van de tweede survey-feedbac k worde n gebruik t om te 

bepale nn welk e thema' s van belang zijn voor de verder e ontwikkelin g van de afdelingen . Dat doel is 

bekendd en al aanta l keren besproken . Bovendie n is er een duidelij k perspectie f op vervolgacties . Elke 

afdelin gg krijg t gespecificeerd e resultate n en leidinggevende n en medewerker s gaan daarui t volgend e 

verbetermogelijkhede nn opneme n in het afdelingsplan . 

Inn vergelijkin g met de andere cases word t bi j Alhermi j de hoogst e respon s gehaald . De wijz e van afnemen 

enn de betrokkenhei d van mense n bi j het ontwikkelingsproce s drage n daar in belangrijk e mate aan bij . 

Hett  creëre n van een special e gelegenhei d en de mogelijkhei d om de lijs t in werktij d af te nemen 

onderstrepe nn het belang van het invulle n van de vragenlijst . De respon s is ongevee r vijftie n procen t 

lagerr  dan bi j de eerst e survey-feedback . Naar mij n idee komt dat door een combinati e van de kort e 

invuiperiod ee (een dag minde r dan voor de eerst e survey-feedback ) en de drukt e die de nog maar net 

gestart ee afdelinge n ervaren . 

33 Algemen e resultate n bespreke n met de leidinggevende n en 
medewerker s s 
(a)) bespreke n resultate n met afdelin g Personee l en Organisatie , (b) personeelsbijeenkoms t over stand 

vann zaken in het ontwikkelingsproces en algemene resultaten van de vragenlijst 

Eindd september bespreek ik de algemene resultaten met de directievoorzitter, het hoofd van 

dee afdeling Personeel en Organisatie en de leden van het voormalige begeleidingsteam die de 

realisatiefasee ondersteunen. Wij staan stil bij de overwegend positieve algemene resultaten en 

stellenn de vraag wat deze betekenen voor de realisatie van veranderingen. Ook bespreken wij de 

personeelsbijeenkomstt half oktober. Mij n interpretatie van de algemene resultaten in de vorige 

paragraaff  is dat deze een mooie basis vormen voor verdere ontwikkeling van de organisatie. 

Kijkendd naar de eerste analyse van de resultaten per afdeling valt op dat er grote verschillen 

zijnn in de oordelen over de afzonderlijke stellingen. De directievoorzitter stelt voor om tijdens 

dee personeelsbijeenkomst de algemene resultaten te bespreken en daarbij telkens de hoogste 

scoree en de laagste score op afdelingsniveau te vermelden. Op die manier krijgen mensen het 

positievee algemene beeld mee en tegelijk wordt duidelijk voor de afzonderlijke afdelingen 

specifiekee aandachtspunten kunnen gelden. 
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Halff  oktober staat een personeelsbijeenkomst gepland over de stand van zaken een aantal 

wekenn na de start van de nieuwe afdelingen. Tijdens de bijeenkomst schetst de directievoorzitter 

kortt wat er sinds de vorige personeelsbijeenkomst is gebeurd om aan te geven waar in het 

ontwikkelingsprocess het bedrijf is aangeland. Dan komen de algemene resultaten aan de 

orde.. De directievoorzitter bespreekt de beoordeling van alle aspecten uit de vragenlijst. Ook 

geeftt hij aan dat tussen afdelingen grote variatie bestaat in de beoordeling van de afzonderlijke 

stellingen.. Ter afsluiting van de bespreking van de resultaten komen de antwoorden op de 

openn vragen aan de orde. Daarna schetst de directievoorzitter het plan voor het vervolg. Aan 

mijj  is de vraag gesteld om de resultaten per afdeling gedetailleerd en overzichtelijk weer te 

geven.. Begin november ben ik daarmee klaar. Dan bied ik de gespecificeerde resultaten aan 

dee leidinggevenden aan die speciaal afdelingsoverleg organiseren over de uitkomsten van de 

survey. . 

Inn vergelijkin g met de eerder beschreve n cases zijn twee belangrijk e verschille n in deze derde stap bi j 

Athermi jj  dat er geen gezamenlijk e interpretati e met leidinggevende n plaatsvind t en dat ik geen rappor t 

schrijf .. Gezamenlijk e interpretati e met leidinggevende n heeft in de eerder e cases een aantal doelen . 

Tenn eerst e is het gezamenlij k interpretere n bedoel d om een gemeenschappelij k beeld ran de probleme n 

tee creëren . Ten tweed e probee r ik de leidinggevende n eigenaa r te maken van de resultaten/Te n derde 

help tt  het leidinggevendensjbt j het begeleide n van de lerugkoppeün g naar hun aMelingen . Voor mijzel f is 

dee gezamenlij k interpretati e bruikbaa r bi j het schrijve n van een rappor t ik heb gemerk t dat de kwalitei t 

vann m p beschrijvin g van dé resultate n en htm Detekenisoaankwtcterrtem l en dat ik beter kan aansluite n 

bi jj  de situati e in de organisatie . Bi j Awermi j is het interpretere n van de resultate n een gezamenlijk e 

activitei tt  van leidinggevende n en medewerkers . Tijden s de personeelsbijeenkoms t over de algemen e 

resultate nn geeft de directievoorzitte r geen andere interpretati e dan dat het algemen e beeld positie f is 

enn dat op afdelinge n specifiek e aandachtspunte n kunne n gelden . Verder e interpretati e zal plaatsvinde n 

tijden ss de special e afdelingsoverteggen . Ik schrij f geen rappor t met mij n interpretati e van de resultaten . 

Aann de organisati e bied t ik voor de afdelinge n gespecificeerd e resultate n aan en laat het interpretere n 

daarvann over aan de leidinggevende n en medewerkers . Naar mij n idee maakt met name het niet inter -

pretere nn van de uitkomste n van de survey-feedbac k duidelij k dat ik in deze case geen onderzoekers -

rott  vervul , tk zet mij n expertis e in om de organisati e te begeleide n in het zoveel mogetij k zelf werke n 

mett  een methodie k om in beeld te brenge n wat goed gaat en minde r goed in het ontwikkelingsproces . 

44 Gedetailleerd e terugkoppelin g naar de afdelinge n voorbereide n 
mett  leidinggevende n 
(a)) per afdelin g resultate n specificeren , (b) specificati e doorneme n met leidinggevende n en vragen 

beantwoorden,, (c) algemene tips voor afdelingsbijeenkomst doornemen 

Naa de terugkoppeling van de algemene resultaten naar de leidinggevenden en medewerkers 

doorr de directievoorzitter ga ik aan de slag met het uitsplitsen van de resultaten per afdeling. 

Ikk overleg met de directievoorzitter en de leden van het voormalige begeleidingsteam over 

eenn overzichtelijke manier van presenteren. Wij besluiten om voor elke afdeling een boekje 

tee maken dat begint met een korte toelichting op de inhoud. Daarna volgen zestien grafieken 

waarinn per aspect uit de vragenlijst voor elke stelling de scores van de afdeling en de algemene 
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scoress zijn weergegeven. Na de grafieken is een tabel opgenomen met de ruwe scores van alle 

afdelingen,, de algemene scores, de hoogste scores en de laagste scores. In het laatste deel van 

hett boekje zijn alle antwoorden op de open vragen ingedeeld in categorieën. 

Dee boekjes met gespecificeerde resultaten bied ik aan de leidinggevenden aan. Daarna 

staatt een bijeenkomst gepland om van gedachten te wisselen over het speciale afdelingsoverleg 

waarinn leidinggevenden en medewerkers de resultaten gaan bespreken. Over de inhoud van 

dee boekjes zijn weinig vragen. De leidinggevenden vinden de weergave van de resultaten helder. 

Mett de uitkomsten van de survey kunnen mensen kijken of bepaalde thema's speciale aandacht 

verdienenn in het afdelingsplan. Een voorbeeld dat wij bespreken is dat veel mensen op een 

bepaaldee afdeling aangeven niet te weten hoe zij veranderingen en verbeteringen kunnen realiseren. 

Inn het speciale overleg kan worden ingegaan op de achtergrond van die onduidelijkheid. 

Vervolgenss kan in het afdelingsplan komen te staan dat dat thema een vast agendapunt wordt 

tijdenss het reguliere afdelingsoverleg totdat mensen aangeven dat dat punt minder frequent 

aann de orde kan komen. Het voorbeeld is alleen bedoeld als illustratie. Belangrijk is dat de 

leidinggevendenn en medewerkers aan het begin van het speciale overleg eerst samen bepalen 

hoee zij te werk gaan. Dat kan betekenen dat elke afdeling het overleg op een andere wijze 

inricht. . 

Dee leidinggevenden geven aan behoefte te hebben aan enige structurering van het speciale 

overleg.. Tegelijk willen zij niet op uniforme wijze aan de slag, juist omdat de verschillen in de 

resultatenn aanleiding geven voor verschillende manieren van bespreken. Ter ondersteuning 

steltt de afdeling Personeel en Organisatie een A4-tje op met een aantal tips. Die gaan over de 

voorbereidingg van het overleg, de start en afsluiting van het overleg, en over de rol van de 

leidinggevenden.. Voorafgaand aan het overleg ontvangt iedere medewerker een boekje met 

dee gedetailleerde resultaten. Het kan handig zijn om mensen vast te laten nadenken over de 

thema'ss die tijdens het speciale overleg aan de orde moeten komen en om aan te geven welke 

thema'ss sowieso aan de orde komen. De belangrijkste tip voor de start van het overleg is om 

gezamenlijkk een werkwijze te bepalen voor het bespreken van de resultaten. Bij het afsluiten 

iss het zinvol om afspraken te maken over het vervolg en om stil te staan bij wat het overleg 

heeftt opgeleverd. Elke leidinggevenden kan zelf bepalen hoe hij zijn rol invult in het overleg. 

Eenn tip is dat hij ook zijn eigen functioneren bespreekt en aan de orde stelt wat van mede-

werkerss wordt verwacht als het gaat om de ontwikkeling van de afdeling. 

Eenn belangrijk verschil met andere cases is dat bij  Alhermij  de resultaten per  afdeling worden uitgesplitst. 

Juistt  op het niveau van de afdelingen zijn grote verschillen en daarmee gaan afdelingsmanagers, 

teammanagerss en medewerkers aan de slag. Specificatie van de resultaten per  afdelingg maakt dat de 

afdelingenn hun interpretati e en verbetervoorstellen kunnen richten op de lokale situatie. Een gevaar  is 

datt  daardoor  aandachtspunten die voor  een hele organisatie gelden te weinig aandacht krijgen. Bij 

Alhermi jj  lijk t mij  dat geen probleem. De algemene resultaten laten een overwegend positief beeld zien 

datt  niet direct aanleiding geeft voor  organisatiebrede actie. 

inn deze vierde stap krijgen leidinggevenden speciale aandacht. Net als in de eerder  beschreven cases 

waarinn de vierde stap wordt ingevuld, bereid ik bij  Alhermij  samen met de leidinggevenden de terug-

koppelingg naar  de afdelingen voor. Echter, een belangrijk verschil is dat het bij  Alhermij  vooral gaat 

omm het ondersteunen van de leidinggevenden in hun procesrol tijdens de speciale afdeUngsoverleggen. 
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Tijden ss de voorbereidingsbijeenkoms t staat de waag centraa l hoe de leidinggevende n samen met hun 

medewerker ss met de resultate n aan de stag kunnen . Wat zij precie s gaan doen in het special e overle g en 

hoee zij dat doen bepalen de afdelinge n zetf . Er kom t bijvoorbeel d geen unifor m plan voor de inrichtin g 

vann de special e afdetingsoverleggen . De voorbereidin g van de terugkoppelin g met leidinggevende n zie ik 

meerr  in het lich t van de ondersteunin g die deze groep word t gebode n in het organisatie-ontwikkelings -

proce ss dan ats volgen d uit een special e positi e van deze greep in het survey-feedbackproces . Voor veel 

leidinggevende nn is het vervulle n van die procesro t een nieuw e opgave . In het algemee n sture n zij 

grotendeel ss op basi s van inhoudelijk e expertise . Hun materiekenni s bepaal t in belangrijk e mate het 

leidinggeve nn aan een afdeling . Bij de besprekin g van de resultate n op de afdelinge n is die materie -

kenni ss niet direc t relevant . Dan gaat het veel  meer om het begeleide n van het special e overleg , het 

samenn met medewerker s een werkwijz e bepale n en het zorge n dat iederee n aan bod komt in het 

gespre kk over de gespecificeerd e resultaten . 

55 Afdelinge n bespreke n de eigen resultate n 
(a)) mensen interpreteren gezamenlijk de gegevens, (b) plannen maken voor verbeteringen 

Beginn november organiseren de afdelingen een speciaal overleg over de gespecificeerde resultaten. 

Elkee afdeling vult dat overleg op eigen wijze in. Sommige afdelingen nemen alle resultaten 

door,, andere concentreren zich op een beperkt aantal thema's. Op veel afdelingen vindt de 

besprekingg plaats in een open sfeer. Op enkele afdelingen vinden mensen het moeilijk om 

bepaaldee zaken aan de orde te stellen. Het begeleiden van het speciale afdelingsoverleg ervaren 

dee meeste leidinggevenden als lastig. Een vraagstuk is hoe de werkwijze tijdens het overleg te 

bepalen.. Een ander vraagstuk betreft de slag van problemen naar oplossingen. 

Overeenkomstenn in de aanpak zijn dat voorafgaand aan dat overleg alle medewerkers een 

boekjee ontvangen met de resultaten van de afdeling en dat de invulling van het speciale overleg 

gezamenlijkk wordt bepaald. Soms gebeurt dat vooraf en bestuderen mensen de eigen resultaten 

mett een aantal gerichte vragen in gedachten. Andere keren nemen mensen eerst de resultaten 

doorr en wordt de werkwijze aan het begin van het speciale overleg bepaald. Op alle afdelingen 

interpreterenn leidinggevenden en medewerkers (een deel van) de resultaten gezamenlijk. Op veel 

afdelingenn ontstaan ideeën voor verbetering naar aanleiding van de gespecificeerde resultaten. 

Hett maken van verbeterplannen naar aanleiding van de resultaten is gekoppeld aan de 

afdelingsplannen.. In die afdelingsplannen is onder andere weergegeven hoe de afdeling aan 

haarr eigen ontwikkeling werkt. Thema's die in de afdelingsplannen aan de orde komen zijn: 

dee doelen van de afdeling in relatie tot de doelen en strategie van de organisatie, de taken, de 

relatiess met andere afdelingen, de manier van werken, het overleg en de communicatie, en 

hett realiseren van veranderingen en verbeteringen die in het voortraject zijn ontwikkeld. Met de 

gespecificeerdee resultaten kan worden gekeken of dat laatste thema aanvulling of aanpassing 

behoeft.. Veel afdelingen buigen zich tijdens het speciale afdelingsoverleg over de vraag of in 

hett afdelingsplan voldoende concrete verbeteractiviteiten zijn uitgewerkt. Leidinggevenden 

enn medewerkers toetsen dan of bepaalde problemen genoeg aandacht krijgen. Hoewel op de 

meestee afdelingen de gesprekken over de eigen resultaten goed verlopen, blijkt het lastig om 

voorr gesignaleerde problemen aan te geven wat daaraan wordt gedaan. De vragen 'Wat gaat 

err niet goed?' of 'Wat kan er beter?' zijn makkelijker te beantwoorden dan de vragen 'Wat 
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gaann wij  daaraan doen?', 'Hoe gaan wij  dat doen?' en 'Wanneer  gaan wij  dat doen?' 

Eindd november  staat een managementconferentie gepland voor  alle leidinggevenden. 

Dee gemaakte afdelingsplannen vormen een belangrij k onderdeel van het programma. Vooraf 

zij nn die afdelingsplannen onderling verdeeld. Leidinggevenden bekijken eikaars plannen met 

dri ee vragen in hun achterhoofd: 'Wat spreekt je aan?', 'Wat kan beter?' en 'Wat ontbreekt in 

hett  plan?' Een belangrijk doel van die vragen en van het in kleine groepjes bespreken van de 

afdelingsplannenn is dat leidinggevenden met elkaar  leren en van elkaar  leren. De organisatie 

heeftt  geen ervaring met het werken met afdelingsplannen. Het uitwisselen van plannen levert 

dee leidinggevenden nieuwe inzichten die zij  kunnen gebruiken wanneer  zij  samen met hun 

medewerkerss opnieuw naar  de afdelingsplannen kijken . In de context van deze vijfd e stap gaat 

hett  vooral om de manier  waarop het thema 'verandering en verbetering' in de verschillende 

plannenn wordt behandeld. Wat de leidinggevenden opvalt is de enorme diversiteit in verbeter-

plannen.. Kwantitatiev e verschillen zijn er  ook: het ene plan bevat een hele lijs t met verbeter-

plannen,, terwij l het andere plan summier  van twee aandachtspunten melding maakt. Een 

belangrijk ee overeenkomst is dat in de meeste afdelingsplannen geen prioriteite n worden 

gesteld,, geen planning is opgenomen, concrete afspraken ontbreken en keuzes voor  bepaalde 

verbeteringenn niet worden gemotiveerd. Deze leerpunten nemen leidinggevenden mee van 

dee conferentie en worden later  aan de orde gesteld in het afdelingsoverleg. 

Opp het eerste gezicht lijk t de invullin g van deze stap evereen te komen met de invullin g bij  Stichting 

Bollenstreekk (zie § 9.6). De resultaten worden besproken op de afdelingen en mensen maken plannen 

voorr  verbetering. Een belangrijk verschil is dat bij  Alhermij  niet in elke afdeling dezelfde vragen worden 

besproken.. Leidinggevenden en medewerkers bepalen zelf hoe zij  tijdens het speciale afdelingsoverleg 

tee werk gaan. Het niet aanbieden van een gemeenschappelijke aanpak sluit aan bij  het meer  zelfstandig 

werkenn van de nieuwe afdelingen, bij  meer  eigen verantwoordelijkheid en ook bij  de verschillen in 

resultatenn tussen de afdelingen. Het gevolg is veel variatie in de aanpak die de afdelingen kiezen en 

datt  leidt tot verschillende leerprocessen. Tijdens de speciale afdelingsoverleggen leren leidinggevenden 

enn medewerkers met elkaar  na te denken over  de verbetermogelijkheden. Bovendien krijg t het werken 

aann verbetering opnieuw aandacht in de afdelingsplannen. Op de managementconferentie wordt de 

diversiteitt  in de afdelingsplannen zichtbaar. Door  de plannen uit te wisselen en daarop te reageren 

lerenn leidinggevenden van en met elkaar  wat er  beter  kan aan de afdelingptannen. Kijkend naar  het 

commentaarr  op de verbeterplannen lijk t mij  het belangrijkste inzicht dat een afdeling concreet aangeeft 

hoee verbeteringen worden gerealiseerd, in welke volgorde, wanneer  en waarom. Dat inzicht zie ik als 

eenn bijdrage aan de ontwikkeling van een belangrijke vaardigheid van leidinggevenden, resultaat-

gerichtt  werken. In deze vijfde stap doen de leidinggevenden ook ervaring op met andere vaardigheden, 

zoalss een werkwijze voor  een overleg bepalen, overleg begeleiden, samenwerken met medewerkers 

enn open communiceren. 

Mij nn positieve perspectief op de bijdrage van de survey-feedback aan leerprocessen in de organisatie 

wordtt  niet zonder  meer  gedeeld door  de betrokkenen. Leidinggevenden geven aan dat zij  het lastig 

vindenn om zonder  van te voren bepaalde aanpak aan de slag te gaan met hun afdelingen. Mede door 

hett  ontbreken van een dergelijke structuur  duurt het maken van afdelingsplannen langer  dan verwacht. 

Err  zijn wel suggesties voor  thema's beschikbaar  om in de afdelingsplannen uit te werken. Wat vooral 

tij dd kost is het bedenken van een procedure voor  het uitwerken van die thema's en het maken van het 
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plan.. Dm kernen vragen aan de orde als: 'Doe j« dat m stappen?' en "Wi e brengt wat in en wanneer?' 

Ookk bet gezamenlijk bedenken van een werkwijze voor  de speciale afdetingseverteggen over  de 

gesperificeentee resultaten is lastig. Bovendien is h^ 

eenn plaats te geven m de afdelino^platinefl. Pas later 

stapp veel vraagt van leidinggevenden en medewerkers. Er  moet tegelijk aandacht worden besteed aan 

inhoudd tlta t betekenen deze resultaten voor  oiueafdeüng en wat gaan daar  vervolgens mee doen?') en 

aann proces CHoe gaan wij  de resultaten bespfrten en n ^ 

zijn?).. Achteraf denk ik dat leidinggevenden het prettiger  hadden gevonden om meer  gestructureerd te 

werkk te gaan. Echter, door  het zwemmen' hebben zij  ervaring opgedaan met een procesrot en kunnen zij 

diee rol een volgende keer  makkelijker  invullen. Daarnaast is een scala aan verbeterplannen bedacht 

enn hebben leidinggevenden elkaar  geteerd dat het belangrijk is om die te plannen te concretiseren. 

Nieuw ee inzichte n doo r een ander e invullin g van het stappenpla n 
Dee gedachten achter de stappen in deze survey-feedback verschillen wezenlijk van die in eerder 

beschrevenn survey-feedbacks. De kern van het verschil is dat bij Alhermij al vanaf de eerste 

stapp het gezamenlijk werken aan verbetering door betrokkenen centraal staat. Daardoor kunnen 

dee stappen anders worden ingevuld. 

Dee andere invulling van de vijf stappen in het survey-feedback bij Alhermij komt globaal 

opp het volgende neer. In de eerdere cases richt ik mij in de eerste stap op het Verkopen' van 

hett doel en de aanpak van de survey-feedback aan de leidinggevenden. Bij Alhermij legt de 

directievoorzitterr het doel en aanpak van de survey-feedback voor aan hele organisatie tijdens 

eenn personeelsbijeenkomst. Daardoor wordt iedereen 'eigenaar' van de methodiek. In de 

tweedee stap zorgen leidinggevenden niet voor de verspreiding en afname van de vragen-

lijsten,, maar krijgt iedereen de gelegenheid om in kleine groepen de lijst in te vullen op een 

daarvoorr vrijgemaakt tijdstip. Het invullen van de lijst is een gezamenlijke activiteit van alle 

betrokkenenn om de stand van zaken in het ontwikkelingsproces in kaart brengen. In de derde stap 

wordenn de resultaten niet eerst met het directieteam en de leidinggevenden geïnterpreteerd. 

Interpretatiee vindt plaats in de vijfde stap als de afdelingen hun eigen resultaten bespreken. 

Well  bespreekt de directievoorzitter de algemene resultaten op een personeelsbijeenkomst. 

Dee interpretatie van die algemene resultaten blijf t globaal. Kern van de boodschap tijdens de 

personeelsbijeenkomstt is dat vooral de eigen resultaten van de afdelingen van belang zijn. 

Inn de vierde stap bereid ik de terugkoppeling naar de afdelingen voor met de leidinggevenden. 

Wijj  bepalen niet hoe die terugkoppeling gaat plaatsvinden. Wel besteden wij aandacht aan de 

vraagg hoe leidinggevenden en medewerkers tijdens het speciale overleg samen een werkwijze 

kunnenn bepalen voor het bespreken van de resultaten. Ten slotte vindt interpretatie van de 

resultatenn plaats in een speciaal afdelingsoverleg waar leidinggevenden en medewerkers 

samenn kijken naar lokale vraagstukken en mogelijkheden voor verbetering. Een toevoeging 

aann deze stap is dat leidinggevenden vervolgens onderling de resultaten van de afdelings-

overleggenn bespreken, leerervaringen opdoen en die weer meenemen naar hun afdelingen. 

Dee ervaringen die ik bij Alhermij opdoe met de methodiek geven aanleiding tot het anders 

invullenn van het stappenplan voor een survey-feedback. In het volgende hoofdstuk zet ik de 

ervaringenn uit de verschillende cases op een rij (zie § 11.5). Een apart punt bij het vergelijken van 
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dee cases is onder welke voorwaarden het mogelijk is om met een gehele organisatie vorm te 

gevenn aan de verschillende stappen in het survey-feedbackproces in plaats van medewerkers 

inn de laatste stap volgens een van te voren uitgewerkte systematiek te laten reageren op de 

resultaten.. Juist het samen vormgeven aan het hele feedbackproces onderstreept dat een survey-

feedbackk onderdeel is van een gezamenlijk leerproces gericht op verandering en verbetering 

vann een organisatie. Echter, het management kan een survey-feedback ook zien als middel 

omm gerichter te sturen in plaats van als middel om een open gesprek tussen verschillende 

betrokkenenn op gang te brengen. De spanning tussen deze twee zienswijzen komt eveneens 

aann bod in de vergelijking van de cases. 

Eenn eerst e inzich t dat ik opdo e door de ander e invullin g van het stappenpla n is dat het mogelij k is om 

eenn survey-feedbac k uit te voeren zonder dat leidinggevende n een central e ro l spelen . Ik gebrui k survey -

feedbac kk als interventi e gerich t op een hele organisatie . In eerder e cases zijn het de leidinggevende n 

diee met de method e werke n en komen medewerker s pas in de laatst e stap in beeld . Bij Alhermi j blijk t 

datt  het ook ander s kan. Echter , zonde r het trajec t dat aan de realisatiefas e voorafgaa t was het naar 

mij nn idee niet mogelij k gewees t om de stappe n zo in te vullen . Voorwaard e voor een stappenpla n zonder 

central ee ro l van leidinggevende n is dat dat in de organisati e niet als het negeren van hiërarchisch e 

verhoudinge nn word t gezien , maar als onderdee l van een gemeenschappelij k manie r van werke n aan 

veranderin gg en verbetering . 

Eenn tweede inzich t is dat een survey-feedbac k zonder central e ro l van leidinggevende n niettemi n 

vraag tt  om ondersteunin g van leidinggevenden . Tijden s de besprekin g van de resultate n en bi j het 

makenn van verbeterplanne n op afdelinge n nemen zij een special e positi e in . Zij zijn gesprekspartne r 

vann hun medewerker s in een open diatoo g en tegelij k zijn zij vanui t hun functi e verantwoordelij k voor 

hett  verloo p van de besprekin g en voor de uitkomst . Dat is geen eenvoudig e opgave , zeker niet als 

mensenn nog betrekkelij k weini g ervarin g hebben met een dergelijk e aanpak . Daarom is het van belang 

omm samen met leidinggevende n te kijke n naar de wijz e waarop zij de besprekin g van de resultate n op 

hunn afdelin g kunne n begeleiden . Het gaat dan voora l om de vraag hoe zij samen met hun medewerker s 

vormm kunne n geven aan die besprekin g en niet om de vraag wat elke afdelin g precie s gaat doen . 

Ander ss gezegd gaat het erom leidinggevende n te ondersteune n in hun dubbelro l van procesbegeleider s 

enn resultaatverantwoordelijken . 

Eenn derde inzich t is dat het zinvo l kan zijn om de resultate n per afdelin g te specificeren . Bij Alhermi j 

word tt  de terugkoppelin g van de uitkomste n gekoppel d aan het maken van planne n voor de nieuw e 

afdelingen .. Die nieuw e afdelinge n kunne n gerichte r kijke n naar verbetermogelijkhede n doorda t zij 

overr  hun eigen resultate n beschikken . Bovendie n geeft het vooruitzich t op specifiek e terugkoppelin g 

mensenn een helde r en aanspreken d beeld van de wijz e waarop de resultate n van de surve y beschikbaa r 

komen .. Waarschijnlij k draag t dat bi j aan de respon s en meer algemee n aan enthousiasm e voor de 

survey-feedback .. Dat beteken t wel dat in de eerst e stap at een afspraa k moet worde n gemaak t over de 

preciez ee wijz e van terugkoppeling . In eerder e cases word t pas in de vierd e stap over de wijz e van 

terugkoppelin gg nagedacht . 

Eenn vierd e inzich t is dat een organisati e zelf de resultate n kan interpreteren , in een open aanpak van 

dee vijfd e stap krijge n leidinggevende n en medewerker s hun eigen resultate n en gaan zij zelf aan de 

slagg met het trekke n van conclusies . Daardoo r worde n die conclusie s meer hun 'eigendom ' dan wanneer 

ikk  deze. al dan niet in samenspraak , formuleer . Twee belangrijk e voorwaarde n voor het zelfstandi g 
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interpreterenn van de uitkomsten zijn een heldere weergave van de resultaten en een open relatie tussen 

dee personen die die resultaten interpreteren. Wanneer  interactieprocessen tussen betrokkenen reeds 

inn gang zijn gezet, bijvoorbeeld naar  aanleiding van een eerdere survey-feedback, is het makkelijker 

omm gezamenlijk een werkwijze te bepalen en de uitkomsten te interpreteren. 

Eenn vijfde inzicht heeft betrekking op het laatste aandachtspunt in het stappenplan. Bij  Alhermij  worden 

diversee verbeterplannen gemaakt naar  aanleiding van de survey-feedback. Het lezen en bespreken 

vann eikaars verbeterplannen leert leidinggevenden en vervolgens ook medewerkers dat het belangrijk is 

omm die plannen concreet uit te werken. Voor  het realiseren van verbeterplannen of goede voornemens 

iss het nodig om ook te bepalen hoe die in de praktij k ̂ ^ 

enn wat prioritei t heeft. Het uitwisselen van resultaten van de speciale afdelingsoverleggen draagt bij 

aann de kwaliteit van de verbeterplannen en aan leerprocessen in de organisatie. Bovendien maakt 

dezee niet geplande extra stag in de laatsle stap duidelijk dat aandacht voor  het vervolg na de survey-

feedbackk van belang is 

IO.77 AFRONDIN G VA N DE SAMENWERKIN G 

Inn de zomer houdt het begeleidingsteam op te bestaan. De nieuwe afdelingen gaan dan aan 

dee slag met de realisatie van andere verbeterplannen en veranderingen. Na de zomer begeleid 

ikk de survey-feedback, maak ik voor alle afdelingen een overzicht van hun eigen resultaten 

enn bereid ik met de leidinggevenden de speciale afdelingsbesprekingen voor. Gedurende 

ongeveerr drie maanden ben ik nog een aantal keren in de organisatie. In november woon ik 

dee managementconferentie bij waar de afdelingsplannen worden besproken. Dat zie ik als het 

echtee einde van de samenwerking, omdat ik dan voor het laatst met mensen uit de organisatie 

bezigg ben met het ontwikkelingsproces. Na die conferentie houd ik contact met mensen van 

Personeell  en Organisatie. Zodoende volg ik op afstand hoe de realisatiefase verder verloopt. 

Eenn klein jaar na de start van de nieuwe afdelingen en ongeveer een half jaar na de 

managementconferentiee is Alhermij goed op weg met het realiseren van de veranderingen en 

verbeteringen.. Voorbeelden zijn dat er meer helderheid is over de strategie en dat een strategische 

cycluss wordt gestart. Er zijn positieve effecten merkbaar van de nieuwe structuur, zoals minder 

afstemmingg en werkoverdracht. De afdelingsplannen zorgen voor duidelijkheid op vele 

terreinen.. Mensen hebben meer eigen verantwoordelijkheid en er wordt beter samengewerkt. 

Ookk is de achterstand op HRM gebied behoorlijk ingelopen. Iedereen heeft bijvoorbeeld een 

persoonlijkk ontwikkelingsplan gemaakt en elke afdeling heeft zelf functiebeschrijvingen 

opgesteld.. Het directieteam en de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de sturing 

enn begeleiding van de realisatiefase. Een klein jaar na de start wordt nog steeds volgens de 

ontwikkelaanpakk gewerkt. Leidinggevenden en medewerkers zetten zich gezamenlijk in voor 

dee realisatie. 
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1 0 . 88 GESPREK OVER DE CASEBESCHRIJVIN G 

Inn oktober 2001 voer ik een gesprek met de directievoorzitter en met de accountmanager die 

destijdss lid was van het begeleidingsteam. Beiden vinden de casebeschrijving herkenbaar 

geschrevenn en hebben deze met plezier gelezen. In de feitelijke weergave van de situatie in de 

casee zijn twee kleine correcties nodig. Een aanvulling is dat er ook sprake was van een reële 

dreigingg toen het organisatie-ontwikkelingsproces werd gestart. De directievoorzitter geeft 

aann dat hij ontwikkeling van de organisatie niet alleen nodig achtte om goed op de omgeving 

inn te kunnen spelen en het interne functioneren te verbeteren, maar ook om positie in te 

kunnenn nemen ten opzichte van het moederbedrijf. Zonder het ontwikkelingsproces zou de 

organisatiee niet sterk genoeg zijn om een serieuze discussie met Swiss Re te kunnen voeren. 

Hett was nodig het bedrijf voldoende innerlijke kracht te geven om te voorkomen dat op termijn 

dee beslissingen in Zurich zouden worden genomen en in Amstelveen een kleine uitvoerings-

organisatiee zou blijven bestaan. Inmiddels heet Alhermij Swiss Re Life & Health Nederland 

enn is het een sterk onderdeel van een wereldwijd opererend concern. De directievoorzitter is 

tevenss executive board member van Swiss Re Life 8c Health. 

Dee huidige organisatie wordt getypeerd als volwassen en rustig. De in gang gezette veranderingen 

hebbenn een plaats gevonden en de doelen uit het ontwikkelingsproces zijn gerealiseerd. Dat 

heeftt wat langer geduurd dan verwacht. Ongeveer een half jaar na de start van de nieuwe 

afdelingenn werd stilstand gesignaleerd. Het kostte enige tijd en moeite voordat mensen in de 

organisatiee het initiatief namen om die stilstand aan te pakken. Over onderzoek doen wordt 

opgemerktt dat dat onderdeel van het bedrijf is geworden. De Facilitaire Dienst doet sinds de 

nieuwee start van de afdeling jaarlijks zelf onderzoek naar de interne dienstverlening en scoort 

telkenss beter. Onlangs is een survey uitgevoerd met dezelfde vragenlijst als in de diagnose 

werdd gebruikt. De uitkomsten tonen aan dat het goed gaat met de organisatie en vergelijking 

mett de eerdere uitkomsten laat duidelijke vooruitgang zien. 

Mett name de voormalige accountmanager vindt het verrassend om te lezen dat het organisatie-

ontwikkelingsprocess zo goed is verlopen. Bij het lezen heeft hij gekeken of het verhaal niet te 

mooii  is opgeschreven. Samen met de directeur concludeert hij dat het ontwikkelingsproces 

zoo is verlopen als weergegeven. Beiden vragen zich af hoe het dan komt dat een halfjaar later 

stilstandd optreedt. Hun gedeeltelijke vertrek naar Zurich heeft daarmee te maken. Zij geven 

aann dat het zwaar was voor de organisatie toen twee sleutelfiguren ineens beduidend minder 

aanwezigg waren. Dat leidde ook tot vermindering van aandacht voor de organisatie-ontwikkeling. 

Diee was niet expliciet overgedragen en mede daardoor duurde het enige tijd voordat andere 

mensenn die zelf gingen oppakken. Achteraf bezien heeft hun vertrek gestimuleerd dat de 

ingezettee delegatie van bevoegdheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de 

praktijkk vorm hebben gekregen. 

Eenn belangrijke leerervaring voor de directievoorzitter is dat ontwikkelen werkt. In eerdere 

trajectenn heeft hij ook ontwikkelend veranderd, maar telkens samen met andere leden van een 

directieteam.. Hij merkt dat het toen moeilijker was om zijn collega's mee te krijgen. Als directie-

voorzitterr is het makkelijker om binnen een directie een minder gebruikelijke verander-

aanpakk voor te stellen. De directievoorzitter vraagt zich af of het traject meer tijd heeft 

gekostt in vergelijking met een ontwerpaanpak, maar vindt die vergelijking moeilijk te 
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maken.. Hij concludeert dat iedereen tijd heeft gestoken in het organisatie-ontwikkelings-

process en dat daardoor in negen maanden heel veel bereikt. Essentiële ingrediënten voor 

ontwikkelenn zijn volgens hem dat mensen ruimte krijgen om zelf te werken aan verandering 

enn dat een goed begeleidingsteam het ontwikkelingsproces ondersteunt. Voor zichzelf vindt hij 

kernbegrippen:: vertrouwen hebben, overzicht houden en vooral regisseren (zijn woordkeus). 

Hett organisatie-ontwikkelingsproces was in vele opzichten een belangrijke leerervaring 

voorr de accountmanager. Als lid van het begeleidingsteam maakte hij voor het eerst een 

ingrijpendd veranderingstraject mee. Hij heeft vooral veel geleerd van de manier waarop het 

trajectt is verlopen en van de reflectie daarop die plaatsvond in het team. Dat helpt hem nu 

omm op vanaf enige afstand naar perspectieven van verschillende betrokkenen te kijken en om 

dezee samen te brengen. De ervaring uit het organisatie-ontwikkelingsproces gebruikt hij 

inmiddelss in het begeleiden van veranderingsprocessen op concernniveau. Voor Swiss Re Life 

&&  Health is hij als regional manager verantwoordelijk voor een aantal Europese markten. 

Aann het einde van het gesprek staan wij stil bij de waarde van het organisatie-ontwikkelings-

process voor de organisatie. De directievoorzitter en de voormalige accountmanager zijn het 

eroverr eens dat de organisatie het binnen Swiss Re niet had 'overleefd' zonder het organisatie-

ontwikkelingsproces.. Dan was het onmogelijk geweest om als serieuze partner het gesprek 

aann te gaan met de moederorganisatie. Het organisatie-ontwikkelingsproces heeft gezorgd 

voorr een enorme cohesie binnen het gehele bedrijf. Voorheen bestond die alleen binnen 

afdelingen.. Een van de sterke punten van de eerste survey-feedback is geweest dat mensen 

vanuitt eigen onvrede startten met de verandering, in plaats van vanuit en opdracht van de 

directiee of druk uit de omgeving. De tweede survey-feedback heeft een belangrijke impuls 

gegevenn aan het zelfbewustzijn van mensen in de organisatie. Volgens de directievoorzitter 

wass dat ten onrechte laag. Door binnen een jaar na de start van het traject zichtbaar te maken 

datt het goed ging met ontwikkelen en dat mensen zelf aan de slag kunnen met een complexe 

verandering,, gingen mensen anders naar zichzelf en hun rol in de organisatie kijken. Verder 

heeftt de tweede survey-feedback afdelingen geholpen gericht te werken aan hun verdere 

ontwikkeling. . 

I O . 99 TERUG NAA R DE ONDERZOEKSVRAGE N 

Inn deze afsluitende paragraaf zet ik voor elke onderzoeksvraag de belangrijkste uitkomsten 

opp een rij . Eerder in dit hoofdstuk zijn de vragen al uitgebreid besproken. In het volgende 

hoofdstukk vergelijk ik deze case met de andere cases. 

Belemmeringe nn bi j de invoerin g van de veranderinge n 
Inn deze case zijn geen belangrijke belemmeringen gevonden voor de invoering van de 

veranderingen.. Kort na de start van de nieuwe afdelingen oordelen mensen positief over de 

organisatiee en het ontwikkelingsproces. Vijftien van de zestien aspecten uit de vragenlijst 

wordenn positief beoordeeld door een ruime meerderheid van de mensen. Over zeven van die 

aspectenn oordeelt meer dan driekwart van de betrokkenen positief. De situatie in de nieuwe 

organisatiee vormt geen belemmeringg voor de invoering van de ontwikkelde veranderingen en 

verbeterplannen.. Ook oordelen mensen positief over vrijwel alle aspecten van het ontwikkelings-
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proces.. Opvallend zijn de helderheid over de doelen en aanpak van het ontwikkelingsproces 

enn de positieve oordelen over de informatievoorziening, het handelen van het begeleidings-

teamm en het handelen van de leidinggevenden in het ontwikkelingsproces. Vrijwel alle 

betrokkenenn hebben een positieve verwachting van de uitkomst van het ontwikkelings-

proces,, zij steunen dat proces en zij zijn bereid zich daarvoor in te zetten. 

Hett handelen van het middenkader vormt geen belemmerende factor in het veranderings-

proces.. Kort na de start van de nieuwe afdelingen oordeelt een meerderheid van de medewerkers 

positieff  over de leidinggevenden. Daarnaast steunen alle leidinggevenden het ontwikkelings-

process en zetten zij zich in voor de realisatie van de veranderingen en verbeteringen. 

Opvallendd is dat er tijdens de diagnosefase flinke kritiek was op de leidinggevenden. Mede 

doorr het speciale traject dat is ontwikkeld om leidinggevenden te ondersteunen, leveren zij na 

enkelee maanden een positieve bijdrage aan de realisatie van de veranderingen en verbeteringen. 

PerspectievenPerspectieven  van belanghebbende n 
Hett directieteam is unaniem positief over vrijwel alle aspecten uit de vragenlijst, net als bijna 

allee leidinggevenden en een meerderheid van de medewerkers. De graduele verschillen zijn 

tee begrijpen in het licht van de rol en positie van de groepen in het ontwikkelingsproces. Het 

directieteamm stuurt het ontwikkelingsproces aan en is verantwoordelijk voor het verloop 

ervan.. In die zin heeft het team een andere positie dan de leidinggevenden en medewerkers. 

Leidinggevendenn en medewerkers werken voornamelijk gezamenlijk aan het maken van 

plannenn voor verandering en verbetering van de organisatie. Vermoedelijk zorgt het aparte 

trajectt voor leidinggevenden waarin zij zich voorbereiden op hun rol in de realisatiefase 

ervoorr dat zij een 'tussenpositie' innemen tussen het directieteam en de medewerkers. 

Opmerkelijkk is dat de verschillen tussen de drie groepen betrekkelijk klein zijn. 

Waarschijnlijkk is de redelijke overeenstemming in de oordelen van de drie groepen het 

gevolgg van de aanpak van het ontwikkelingsproces. Centraal element in dat proces is het 

gezamenlijkk werken van leidinggevenden en medewerkers aan het bedenken van oplossingen 

voorr gesignaleerde problemen. Deze gezamenlijke werkwijze leidt tot een gemeenschappelijk 

perspectieff  op de situatie in de organisatie en het ontwikkelingsproces. 

Hett bespreken van deze verschillen in perspectief is een onderdeel van de survey-feedback. 

Inn deze case wordt ervoor gekozen om bij de terugkoppeling van de resultaten te focussen op 

dee verschillen tussen de afdelingen, omdat deze groter zijn dan de verschillen tussen de drie 

groepen.. Het lijk t mij geen probleem dat de verschillen tussen directieteam, leidinggevenden en 

medewerkerss niet in alle afdelingen worden besproken. Vermoedelijk komen in die afdelingen 

waarr dat relevant is de verschillen van mening toch aan de orde tijdens de speciale overleggen 

overr de gespecificeerde uitkomsten. 

Aanpa kk en effectivitei t van het organisatie-ontwikkelingsproce s 
Dee overwegend ontwikkelmatige benadering van het veranderingsproces gaat samen met een 

hogee proceseffectiviteit. Tweederde van de betrokkenen oordeelt positief over het organisatie-

ontwikkelingsproces.. De hoge proceseffectiviteit volgt in belangrijke mate uit de rol die leiding-

gevendenn en medewerkers hebben gespeeld in het ontwikkelingsproces. Het gehele proces is 

gezamenlijkk met leidinggevenden en medewerkers ingevuld. Het samen verkennen van 
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problemenn en nadenken over oplossingsrichtingen draagt onder meer bij aan de duidelijkheid 

overr de doelen van de veranderingen. Een tweede reden voor de hoge proceseffectiviteit is 

datt er veel aandacht is besteed aan de begeleiding van het ontwikkelingsproces. Daarnaast 

hebbenn de zichtbare steun van de directie voor het ontwikkelingsproces en de eerder 

genoemdee speciale aandacht voor de leidinggevenden een rol gespeeld. 

Naderee beschouwing van het verloop het ontwikkelingsproces laat zien dat er wordt 

gependeldd tussen kaderstelling door het directieteam en concretisering van de kaders door 

dee leidinggevenden en medewerkers. In het pendelen tussen kaderstelling en concretisering 

staatt de inbreng van leidinggevenden en medewerkers centraal. Het directieteam neemt 

gedurendee het ontwikkelingsproces een aantal besluiten die telkens zijn voorbereid door 

leidinggevendenn en medewerkers. Meestal betreft de kaderstelling een formele bekrachtiging 

vann een voorstel dat met de gehele organisatie of een representatieve vertegenwoordiging 

ervann is ontwikkeld. 

Dee hoge proceseffectiviteit gaat samen met een positieve beoordeling van het handelen van 

hett begeleidingsteam door tachtig procent van de betrokkenen. Mensen zijn tevreden over de 

wijzee waarop het team het organisatie-ontwikkelingsproces begeleidt, over de communicatie en 

overr de gezamenlijke aanpak. Er is waardering voor de faciliterende rol die het begeleidings-

teamm tijdens het ontwikkelingsproces vervult. 

Survey-feedbac kk en versterkin g van de invoerin g van de veranderinge n 
Tijdenss het organisatie-ontwikkelingsproces in deze case wordt twee keer met een survey-

feedbackk gewerkt. De eerste survey-feedback vindt plaats tijdens de diagnosefase. De inter-

ventiee is een integraal onderdeel van het ontwikkelingsproces waarin leidinggevenden en 

medewerkerss vanaf het begin samenwerken. Het doel van de eerste feedback is dat betrokkenen 

zichzich met elkaar een beeld vormen van problemen in de organisatie. De terugkoppeling van de 

uitkomstenn van de diagnose vindt plaats op een personeelsbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst 

wordenn de thema's besproken die centraal komen te staan in het vervolg van het ontwikkelings-

proces.. Voor alle gesignaleerde problemen werken leidinggevenden en medewerkers gezamenlijk 

oplossingsrichtingenn uit tijdens de volgende fase van het ontwikkelingsproces. 

Dee tweede survey-feedback vindt plaats aan het begin van de realisatiefase. Het doel van 

dee tweede feedback is gelijk aan wat in de eerder beschreven cases wordt nagestreefd: de 

invoeringg van veranderingen en verbeterplannen te versterken. Bij deze feedback wordt op een 

anderee manier gewerkt dan in de eerdere cases. Er wordt een stapsgewijze aanpak gevolgd, 

maarr elk van de vijf stappen in het feedbackproces wordt anders ingevuld. Leidinggevenden 

vervullenn geen centrale rol in het feedbackproces. De andere invulling in deze case is mogelijk 

doordatt tien maanden geleden een organisatie-ontwikkelingsproces is gestart waarin gezamenlijk 

lerenn van leidinggevenden en medewerkers centraal staat. Het samen kijken naar de stand 

vann zaken in de organisatie en het ontwikkelingsproces kort na de start van de realisatiefase 

ligtt in het verlengde van de gevolgde ontwikkelaanpak. De uitkomsten van de survey-feed-

backk worden gekoppeld aan het maken van afdelingsplannen. In die plannen komt onder 

anderee aan de orde hoe de afdelingen veranderingen en verbeteringen gaan realiseren. 

Dee survey-feedback draagt op drie manieren bij aan versterking van de realisatiefase. Ten 

eerstee wisselen leidinggevenden en medewerkers perspectieven op de stand van zaken uit en 
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besprekenn het vervolg van het ontwikkelingsproces met elkaar. Een speciaal afdelingsoverleg 

overr de resultaten van de survey-feedback vormt daarvoor het vertrekpunt. De gesprekken 

tussenn betrokkenen dragen bij aan het leren van elkaar en aan het samenwerken aan de 

ontwikkelingg van de nieuwe afdelingen. Ten tweede kijken afdelingen heel gericht naar problemen 

enn oplossingsrichtingen. Specificatie van dee uitkomsten per afdeling maakt het mogelijk dat de 

nieuwee afdelingen aan de slag gaan met hun eigen resultaten. Bovendien maken de afdelingen 

zichh hun resultaten meer eigen doordat gespecificeerde resultaten meer aanspreken dan algemene 

resultaten.. Ten derde worden de plannen voor verbetering geconcretiseerd die tijdens de speciale 

afdelingsoverleggenn zijn gemaakt. Na het maken van plannen wordt ook uitgewerkt hoe realisatie 

plaatsvindt,, wanneer, door wie en wat mogelijke hindernissen zijn. Daarnaast bespreken de 

leidinggevendenn en medewerkers wat er goed gaat met de afdeling en in het ontwikkelings-

proces.. Op die manier ontstaat een gemeenschappelijk beeld van de richting waarin de nieuwe 

afdelingg zich gaat ontwikkelen. 

Dee andere invulling van de survey-feedback in deze case leidt tot vijf inzichten: (1) het is 

mogelijkk een survey-feedback uit te voeren zonder een centrale rol van leidinggevenden, 

(2)) het is relevant leidinggevenden te ondersteunen zodat zij de bespreking van de resultaten 

opp de afdeling kunnen faciliteren, (3) het specificeren van resultaten per afdeling is zinvol, 

wantt daarmee komt de lokale situatie scherp in beeld en specifieke resultaten spreken mensen 

meerr aan, (4) het terugkoppelen van de resultaten zonder interpretatie maakt leidinggevenden 

enn medewerkers meer 'eigenaar' van de conclusies doordat mensen die zelf trekken in plaats 

vann dat een ander bepaalt wat de resultaten betekenen, en (5) aandacht is nodig voor de stap 

naarr concrete actie; bij het maken van verbeterplannen moet ook worden besproken hoe die 

verbeterplannenn in de praktijk vorm krijgen. 

Inn deze case ben ik niet een 'onderzoeker' die de situatie in de organisatie in kaart brengt en 

conclusiess trekt over de betekenis van resultaten. Als lid van het begeleidingsteam loop ik een 

kleinn jaar rond in de organisatie en vervul ik een ondersteunende rol in het ontwikkelings-

proces.. Het begeleiden van de beide survey-feedbacks is daar een onderdeel van. Als proces-

begeleiderr ondersteun ik mensen in de organisatie bij het zelf bepalen wat er aan de hand is 

enn hoe dingen beter kunnen. Daarbij reik ik een middel aan om systematisch stil te staan bij 

bepaaldee vraagstukken. De procesrol en de ontwikkelaanpak maken dat de survey-feedback 

eenn gezamenlijk project is van alle betrokkenen. De invulling van de survey-feedback wordt 

toegesnedenn op de situatie in het bedrijf en op de manier van werken in het ontwikkelings-

proces. . 

Inn het gesprek over de casebeschrijving - geruime tijd na afronding van de samenwerking -

wordtt opnieuw vastgesteld dat de survey-feedbacks een essentieel onderdeel zijn geweest van 

hett organisatie-ontwikkelingsproces. Destijds zijn de interventies bewust ingezet als leer-

middell  voor verandering. De eerste survey-feedback fungeerde vooral als diagnostisch hulp-

middel,, de tweede als middel om voortgang inzichtelijk te maken en om nieuwe afdelingen 

gerichtt te ondersteunen in hun ontwikkeling. Terugkijkend op de periode na de tweede survey-

feedbackk blijkt deze ook het zelfbewustzijn van mensen in de organisatie te hebben vergroot. 

Dee uitkomsten lieten mensen zien wat zij zelf hebben bereikt en bevestigden bovendien de 

directievoorzitterr in zijn keuze voor een ontwikkelaanpak. 
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