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Voorwoord.
De Bouwdienst Rijkswaterstaat bevond zich tot een aantal jaren geleden nog in een
langzaam veranderende omgeving. Vroeger een ingenieursbureau binnen Rijkswaterstaat waarbinnen de voor de buitenstaander meest tot de verbeelding sprekende civieltechnische "kunstwerken" werden bedacht, ontworpen en uitgevoerd.
De laatste jaren is daar in sterke mate verandering in gekomen. De omgeving is volop
aan verandering onderhevig. De Bouwdienst zal zich aan deze omgeving moeten
aanpassen om zich te handhaven. En ondanks dat, nog steeds tot de verbeelding
sprekende "kunstwerken". Om de verbeeldingskracht voor de omgeving en de klanten
nog steeds te laten spreken is het echter noodzakelijk tegenwoordig binnen de
Bouwdienst andere vaardigheden aan te leren en te bezigen.
Er moet met minder mensen meer gepresteerd worden. Meer bouwen, meer ontwerpen
en minder capaciteit en tijd heeft meer uitbesteding tot gevolg. In deze uitbestedingscontracten wordt kwaliteitsborging van de private sector gevraagd.
Hierdoor is de Bouwdienst gedwongen een kwaliteitssysteem op te zetten om de
vereiste "kwaliteit" te kunnen leveren. Meer "stakeholders", minder faalkosten, meer
efficiency, tijdig en volgens de gestelde eisen leveren is voor het management
aanleiding om intern de Bouwdienst orde op zaken te stellen.
De doelstelling van de Bouwdienst in het kader van "kwaliteit" is dan ook: per 1 januari
1997 een certificeerbaar kwaliteitssysteem, volgens N E N - I S O 9001, ge'fmplementeerd
te hebben.
In vervolg op mijn onderzoek in 1994 ten behoeve van het tussencolloquium wordt in
dit rapport de verdere uitwerking uitgevoerd. Dit rapport is de eindrapportage van het
totale onderzoek. Voorliggend laatste deel van het onderzoek is specifiek gericht op
een aantal te verbeteren punten ten aanzien van de projectbeheersing, de beheerssystemen en de "betrokkenheid" van de projectmedewerkers van de Bouwdienst, kernzaken die van grote invloed zijn op het welslagen van de doelstelling.
Ik bedank hierbij:
*

De Bouwdienst voor de gelegenheid die zij mij hebben geboden om dit onderzoek te
kunnen verrichten;
* mijn studiebegeleiders Andre" Doree, Henk van Gogh en mijn interne begeleiders
Herman Dijk en Wim Korf voor hun ideeen, kritische opstelling en begeleiding;
* mijn vrouw en kinderen voor het geduld, het medeleven, de ondersteuning en veelal
de opoffering van het gezellig samenzijn.

Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de MBA-studie "Projectmanagement
in de Bouw" aan de TSM-Business School te Enschede.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

De politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving van de Rijkswaterstaat is de
laatste jaren voortdurend aan verandering onderhevig:
R W S 200+, scheiding van
beleid en uitvoering, acties ten behoeve van goedkeurende accountantsverklaringen,
inkrimpen overheid, kwaliteitszorg, etcetera.
Het zal duidelijk zijn dat deze veranderingen voor de Rijkswaterstaat erg ingrijpend zijn.
Voor de nabije toekomst zal het mogelijk nog ingrijpender worden. Dit geldt in sterke
mate voor de Bouwdienst, een specialistische directie binnen Rijkswaterstaat (ingenieursbureau). De Bouwdienst is namelijk afhankelijk van de uit te voeren projecten
van de regionale directies van de Rijkswaterstaat. De produkten en de diensten van de
Bouwdienst komen in vrijwel alle gevallen tot stand door de projecten uit te voeren
binnen integrale projectorganisaties.
Nieuwe doelstellingen.
E e n van de nieuwe doelstellingen van de Bouwdienst is: het werken met een certificeerbaar kwaliteitssysteem, gebaseerd op NEN-ISO-9001, op 1 januari 1997.
Hiervoor zullen in korte tijd een aantal nieuwe werkwijzen worden doorgevoerd en
nieuwe processen worden opgestart. Op dit moment staat de Bouwdienst aan de
vooravond van de invoering van een kwaliteitssysteem.
De invoering van een kwaliteitssysteem volgens N E N - I S O 9001 kan getoetst worden
aan de bestaande normen. Door de Bouwdienst is ten behoeve van de begeleiding van
de invoering het bedrijf Lloyds ingeschakeld.
De kwaliteitscultuur binnen de Bouwdienst.
Waar het echter voor een belangrijk deel om draait, is de kwaliteitscultuur binnen de
Bouwdienst, enerzijds bij het topmanagement en anderzijds bij de projectmedewerkers
op de werkvloer. Juran beweert dan ook: een goede strategie voor het invoeren van
een kwaliteitssysteem vereist "top-down direction" en vooral "bottom-up participation".
Deze "bottom-up participation" is van essentieel belang. Ik noem dit in het vooronderzoek [lit. 1] de "betrokkenheid" van de medewerkers. Hiervoor is de ondersteuning en
de voorbeeldrol van het topmanagement noodzakelijk. Het slagen van een kwaliteitsproject staat of valt hiermee.
Het management van de Bouwdienst is zich terdege bewust van de noodzaak van een
kwaliteitssysteem en enthousiasmeert dit proces, ik noem dit in mijn vooronderzoek
dan ook het "kwaliteitssysteem-bewustzijn". De vraag is feitelijk of de "betrokkenheid"
zeker is gesteld. Of de projectmedewerkers van de Bouwdienst een zodanige "betrokkenheid" voelen bij deze ontwikkeling dat z e er positief mee om zullen gaan en zich
er voor in willen zetten, hangt af van de mate waarin het topmanagement hiervoor
condities richting medewerkers weet te scheppen.
De medewerkers van de Bouwdienst hebben zich de afgelopen periode in de ene na
de andere ingevoerde werkwijze moeten inleven. Wat opvalt, is dat de samenhang
tussen de diverse, snel achter elkaar, ingevoerde processen bij de medewerkers
onduidelijk is. A l s gevolg van een zich voortdurend wijzigende Rijkswaterstaat, een
verdere afslanking van de Bouwdienst met nog steeds dezelfde taken en dus meer
uitbesteding en de diverse nieuw ingevoerde werkwijzen is er onrust en ontevredenheid
bij de medewerkers te bespeuren. Ze lijken onzeker over de toekomst en onzeker over
alle nieuwe zaken die hen "overkomen".
Al deze onzekerheid kan grotendeels worden weggenomen door vanuit het topmanagement de medewerkers op de juiste wijze te betrekken bij deze veranderingen.
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Vraagstelling studie.
De uiteindelijke vraagstelling van de studie is dan ook als volgt gedefinieerd:
a. aan welke speerpunten (verbeterpunten) dient het Bouwdienstmanagement
aandacht te besteden en
b. welke maatregelen zijn nodig, zodat verbeteringen kunnen worden uitgevoerd

nader

in relatie tot "betrokkenheid" projectmedewerkers en "kwaliteitsbewustzijn" management, om uiteindelijk te komen tot kwaliteitsverbetering en direct daaraan gekoppeld
"een tevreden klant". Bij de uitvoering van de verbeterpunten moet dit leiden tot een
positieve bijdrage aan de haalbaarheid van de eerder geformuleerde doelstelling van
de Bouwdienst.
De doelstelling van de studie is het opleveren van een kennisprodukt ten behoeve van
het management van de Bouwdienst. Deze krijgt begin 1996 de voorstellen ter verbetering in relatie tot de uitkomsten van het vooronderzoek ter behandeling, zodat zij tijdig
de door mij voorgestelde verbeteringsacties en adviezen kunnen beoordelen en
invoeren. Dit zal enerzijds de betrokkenheid bij de organisatie en de motivatie van de
projectmedewerkers moeten verhogen en anderzijds moeten leiden tot een eenduidige
benadering van klanten via beter beheersbare projecten dan momenteel het geval is.
Resultaten vooronderzoek.
De basis van het voorliggend onderzoek is het, ten behoeve van het tussencolloquium,
uitgevoerde vooronderzoek [lit. 1J. Uit dit vooronderzoek is onder andere naar voren
gekomen dat:
* er bij de Bouwdienst sprake is van een situatie waarbij de "betrokkenheid" van de
medewerkers zeker verhoogd zou kunnen worden;
* de klanten op sommige punten niet tevreden zijn over de projectweg, het projectresultaat (produkten) en diensten van de Bouwdienst;
* er ontevredenheid is bij de projectleiders ten aanzien van de door de organisatie
aangereikte "tools" voor een goede projectbeheersing.
De Bouwdienst dient er voor te zorgen dat de "betrokkenheid" van de projectmedewerkers wordt verhoogd. De klachten van de klanten en de projectleiders moeten
worden verholpen om enerzijds draagvlak te krijgen voor de nieuw ingeslagen richting
van de Bouwdienst en anderzijds tevreden klanten te bewerkstelligen voor de continuiteit van de organisatie.
Verwerking resultaten vooronderzoek.
De resultaten uit het vooronderzoek ten behoeve van het tussencolloquium zijn door
middel van een aantal stappen vertaald naar het functioneren van de organisatie. Het
begin van het onderzoek houdt zich bezig met de vraag waar de probleemhebbers, de
projectleiders, medewerkers en klanten, werkelijk wakker van liggen. Aangezien het
primaire proces van de Bouwdienst zich voor het overgrote deel afspeelt in de
projecten is gekeken naar de invloed van de diverse scores uit de enqueues op de
projectbeheersing (beheersing van het primair proces). Hieruit is een ordening ontstaan
van de verbeterpunten.
Aan de hand van Haselhoffs drieluik, de vergelijking met andere organisaties en het 7S'n model van Peters en Waterman zijn conclusies getrokken ten aanzien van het
functioneren van de Bouwdienstorganisatie. Met deze kennis en een beschouwing van
het primair proces, de omgeving en de doelstellingen van de Bouwdienst heeft het
verdere onderzoek tenslotte een drietal belangrijke te verbeteren aspecten opgeleverd.
Deze aspecten zijn:
* projectbeheersing in relatie met kwaliteit en klantenbenadering, -omgang en
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interne cultuur/werkwijze-verschillen;
* projectmanagementvaardigheden.
* informatie en communicatie;
Het verdere onderzoek is na de hiervoor uitgevoerde analyse ten aanzien van het
functioneren van de Bouwdienstorganisatie opgesplitst in twee delen, te weten:
Deel A :
Hierin wordt onderzocht of een organisatie-/structuurwijziging
een
oplossing biedt, zoniet noodzakelijk is om de projectbeheersing zowel
intern als extern te verbeteren. Dit deel is Bouwdienst-specifiek en is
zodanig concreet ingevuld, dat de implementatie in de organisatie,
eventueel na een interne of externe toets kan aanvangen.
Deel B :
In dit deel wordt op hoofdlijnen de aanpak aangegeven om te komen
tot een verbetering van de interne communicatiestructuur. Dit advies
verdient nog nadere studie en nader onderzoek om het Bouwdienstspecifiek te maken. Een projectgroep binnen de Bouwdienst zal zich
hiermee in de nabije toekomst mee bezig moeten houden. Dit deel
wordt niet in voorliggend rapport beschreven, maar zal wel in de
rapportage naar het Bouwdienst-management worden opgenomen.
Conclusies.
Uit de reeds hiervoor beschreven onderzoeken, gerelateerd aan de enqueteuitslagen
van medewerkers en klanten, kan geconcludeerd worden dat de projectbeheersing
verbeterd moet worden om de doelmatigheid, overleving van en zingeving binnen de
Bouwdienst veilig te stellen:
- de verbetering van de beheersing van projecten - kennis en kunde ten aanzien van
het vak 'projectmanagement';
- ten aanzien van de kwaliteit en de doelmatigheid van de beheersings"tools";
- de structurering van de werkwijzen van de verschillende (hoofd)afdelingen;
- vanuit de verbeterde beheerssystemen op hoger aggregatieniveau informatie kunnen
verschaffen.
In het onderzoek zijn een tweetal manieren om voorgaande te bewerkstelligen met
elkaar vergeleken - door middel van de bestaande organisatiestructuur en door middel
van een gewijzigde organisatiestructuur.
De voorkeur voor de hierna aangegeven organisatie/structuur-wijziging is ingegeven op
basis van een betere betrokkenheid van projectleiders, meer efficientie, meer effectiviteit en betere beheersbaarheid van het projectmanagement.
Het functioneren van de organisatie, met name de projectbeheersing in het kader van
tijd en geld, kan worden verbeterd door een specifieke afdeling "Projectmanagement"
op te richten. In deze afdeling dienen projectleiders te worden geplaatst die voldoen
aan vooraf vastgestelde criteria. Voor de projectleiders is tevens een opleidingstraject
ontwikkeld. De coordinatie tussen de verschillende, door projectleiders aangestuurde,
projectteams dient te geschieden door het hoofd van de projectmanagementafdeling. In
de, in deze afdeling in te stellen, stafafdeling dienen onder verantwoording van het
hoofd van de afdeling, beheerstechnieken te worden ontwikkeld en dient zorg gedragen
te worden voor begeleiding, opleiding en vorming van de projectleiders.
Door middel van een goede communicatiestructuur binnen de afdeling zullen door de
projectleiders gedragen beheerssystemen moeten worden ontwikkeld die de projectbeheersing verbeteren en vereenvoudigen. Door het projectmanagement als vak te
beschouwen zal dit in de toekomst moeten bijdragen tot een volwaardige taak van de
Bouwdienst: het integraal managen van projecten binnen de randvoorwaarden. Tevens
zal de Bouwdienst als gevolg van bovenstaande in de toekomst "een gezicht" vertonen
naar de klanten, onafhankelijk van een hoofdafdeling, en zal de klant uiteindelijk meer
tevreden worden door een betere behartiging van zijn aan de Bouwdienst toevertrouw-

Projectmanagement in de bouw 2

27 december 1995.

Eindcolloquium P M B A 2
"Kwaliteitsslag binnen de Bouwdienst"

Jan Bijkerk
pag.7

de zaken.
Veranderingsproces.
O m het voorgestelde veranderingsproces ten aanzien van de organisatiestructuur
binnen de organisatie in te kunnen voeren, is onderzocht hoe de organisatie hierop zal
reageren en welke eisen gesteld moeten worden aan de bestuurder van het veranderingsproces. Tevens is aangegeven welke strategie en aanpak nodig zijn om de
verandering binnen de organisatie te verwezenlijken.
Op grond van de theorie kan worden afgeleid dat we bij de organisatiewijziging van de
Bouwdienst, te kenmerken als het professionaliseren van het projectmanagement, te
maken hebben met een tweede orde, non routine-verandering en dat het kans van
slagen heeft als bij alle betrokkenen commitment aanwezig is. De te hanteren
strategies n hiervoor zijn vervolgens: het consulteren, inspireren en rationele overtuiging. Voor het slagen van de verandering is een lerende, parallelle aanpak nodig.
Deze aanpak kan gehanteerd worden aangezien geen hoge tijdnood aanwezig is,
immers ten opzichte van de regionale directies loopt de Bouwdienst ten aanzien van de
nieuwe ontwikkelingen ver voorop.
Bovenstaande geeft aan dat niet in een stap de organisatiewijziging uitgevoerd moet
worden (opgedrongen), maar dat het ontwerp van de verandering parallel loopt met het
uitvoeren van de verandering. Een geleidelijk proces met continue feedback.
De gewenste organisatiewijziging lijkt een omvangrijke operatie, maar door een goede
structurering en een stappenplan is het traject goed inzichtelijk te maken. De achtereenvolgens te nemen stappen zijn op bijlage 10 weergegeven in de tijd.
De communicatie binnen de Bouwdienst speelt hierbij een zeer belangrijke rol. O m het
veranderingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen dient een communicatieplan
te worden opgesteld.
Tot slot is opgemerkt dat evaluaties van het veranderingsproces, zowel achteraf als
tijdens het veranderingsproces, niet de gewenste resultaten opleveren.
Beter is het om alle betrokkenen te vragen naar hun tevredenheid ten aanzien van de
verandering. Hierdoor wordt de uiteindelijke cirkel gesloten, want indien deze enquete
onder de betrokkenen vergelijkbaar is met de door mij uitgevoerde enquete in het
vooronderzoek, kan het verschil worden "gemeten". Afhankelijk van die uitslag kan
eventueel een volgend verbeteringsproces worden opgestart.
Aanbevelingen.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kom ik tot de volgende aanbevelingen
voor het management van de Bouwdienst:
1. Indien het management het voorliggende rapport ondersteunt, dient het management op korte termijn een beleidsvoornemen vast te stellen waarin de strategische
keuze van de organisatie/structuur-wijziging wordt onderkend. Het opstellen van
beleidsvoornemens kan aan de hand van voorliggend rapport plaats vinden.
2. Het rekening houden met de adviezen en het overwegen van het ten
brengen de adviezen, aangegeven in hoofdstuk 3.3 (pagina 39);

uitvoer

3. De exacte vormgeving van de gewijzigde organisatie verdient nog de nodige
aandacht. Ik stel voor om hiervoor tevens advies te vragen van externe terzakekundige specialisten, die op basis van voorliggend rapport hun bevindingen kunnen
geven, alvorens een enthousiast intern projectteam over te laten gaan tot implementatie.

27 december 1995

Projectmanagement in de bouw 2

Jan Bijkerk
pag. 8

Eindcolloquium P M B A 2
"Kwaliteitsslag binnen de Bouwdienst"

4. Uit het onderzoek blijkt dat het vak "projectmanagement" door de Bouwdienst nog
onvoldoende wordt onderkend. Indien het management deze uitspraak ondersteunt,
dient zij projectmanagement als vakgebied te bevorderen en in de opleidingsstrategie mee te nemen. Dit is van belang voor het bestaansrecht van de Bouwdienst in
de toekomst.
Mijn wens en verwachting is dat het management serieus nota zal nemen van en
uitvoering zal geven aan mijn aanbevelingen en adviezen. De uitvoering zal een grote
bijdrage vormen aan de nieuw ingeslagen weg van de Bouwdienst. Immers een
certificeerbaar kwaliteitssysteem met geen "betrokkenheid" op de werkvloer werkt niet
en een kwaliteitssysteem binnen de Bouwdienst, waarbij de klant en de projectleiders
niet tevreden zijn, is ook geen lang leven beschoren. Voor een goede continuiteit van
de Bouwdienst in de toekomst zijn vakmanschap ten aanzien van het beheersen van
projecten, het draagvlak en de optimale betrokkenheid van de werkvloer een vereiste.
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INLEIDING.
Ten behoeve van het tussencolloquium heb ik onderzoek verricht naar de "betrokkenheid" van de projectmedewerkers bij de Bouwdienstorganisatie en naar de mening van
de klanten ten aanzien van de tevredenheid van de door de Bouwdienst geleverde
produkten en diensten.
Dit onderzoek was voornamelijk bedoeld om te toetsen of de door mij gesignaleerde
problemen door de overige medewerkers werden onderkend en in welke mate deze
problemen zich voordoen. O m de relatie met de klanten in dit kader te kennen, immers
klanttevredenheid is voor een organisatie een "must", zijn tevens enquetes onder de
klanten uitgevoerd.
De algemene conclusies die uit de uitgevoerde enqueues getrokken kunnen worden zijn
in het, aan het voorgaand onderzoek ten grondslag liggend, rapport [lit. 1] als volgt
beschreven:
*

er is bij de Bouwdienst sprake van een situatie waarbij de "betrokkenheid" van de
medewerkers zeker verhoogd zou kunnen worden ( de details komen in het vervolg
van dit rapport nog aan de orde);
* de klanten zijn op sommige punten niet tevreden over de projectweg, het projectresultaat (produkten) en diensten van de Bouwdienst;
* er is ontevredenheid bij de projectleiders ten aanzien van de door de organisatie
aangereikte "tools" ten behoeve van een goede projectbeheersing.
De Bouwdienst dient er voor te zorgen dat de "betrokkenheid" van de projectmedewerkers wordt verhoogd. De klachten van de klanten en de projectleiders moeten worden
verholpen om enerzijds draagvlak te krijgen voor de nieuw ingeslagen richting van de
Bouwdienst en anderzijds tevreden klanten te bewerkstelligen voor de continuiteit van
de organisatie.
Mijn voorgaand onderzoek (diagnose) is hoofdzakelijk kennisproduktie geweest. Deze
kennis heeft de vorm van uitspraken. Deze uitspraken hebben een aantal te verbeteren
punten binnen de Bouwdienst-organisatie opgeleverd. Het is echter wel zo dat ieder
onderzoek niet alleen kennis produceert, maar ook gebruik maakt van kennis. Aangezien in het vooronderzoek in eerste instantie is gekeken naar de werkelijkheid (functionerende organisatie), kan het onderzoek geformuleerd worden als "bedrijfskundig
praktijkonderzoek". V a n Strien [lit. 2] spreekt bij praktijkonderzoek over de regulatieve
cyclus: alles is gericht op het effectief ingrijpen.

ONDERZOEKER

KENNISBESTAND

WERKELIJKHEID

Fig. 1.1.
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De uitkomsten uit het vooronderzoek geven voldoende redenen om binnen de Bouwdienstorganisatie verbeteringen door te voeren. Veranderingsprocessen hebben in de
praktijk nogal eens niet het beoogde effect. De literatuur is schaars waar het het
samenhangend beschrijven van het ontwerp en de verandering betreft. Door de Leeuw
[lit. 2] worden echter instrumenten aangedragen die kunnen helpen bij het veranderen,
ontwerpen en realiseren van effectieve organisaties. In de volgende hoofdstukken is
beoogd helder, theoretisch en methodologisch verantwoord, te komen tot een oplossing van een aantal, uit het vooronderzoek voortgekomen, te verbeteren punten binnen
de Bouwdienstorganisatie. In deze aanpak zal enerzijds gekeken worden of de
momenteel gehanteerde organisatievorm aanleiding geeft tot een aantal van deze
problemen en anderzijds welke zaken nog meer moeten worden gewijzigd en/of verbeterd in hun onderlinge relaties.
Volgens de Leeuw [lit. 2] is er een systematische aanpak om veranderingsprocessen te
besturen. De methodiek is gebaseerd op drie procesonderdelen, namelijk het ontwerpen, het veranderen en het organisatiemanagement. Elk van deze fasen is onderverdeeld in subfasen.
In hoofdstuk 2 komt het FUNCTIONEREN van de organisatie aan de orde, met name
het stellen van een diagnose.
Bij het ontwerpen dient systematisch te worden gekomen tot een beeld van een
effectievere of betere organisatievorm. Deze fase bestaat uit twee onderdelen : de
diagnose en het ontwerp in engere zin. De diagnose omvat het pluriform kijken, het
beoordelen en het beschrijven, waarbij aan het einde een voorlopige oplossingsrichting
wordt gekozen.
De probleemsituatie dient vanuit verschillende perspectieven, pluriform, te worden
beschouwd. Vanuit verschillende kanten dient het probleem te worden bekeken. De
vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:
* Hoe kan de problematiek treffend, samenhangend en integraal worden geschetst;
* Welke organisatiedefinities zijn relevant;
* Hoe kan het primaire proces kernachtig worden benoemd;
* Welk deel van de werkelijkheid moet worden onderzocht.
De beoordeling bestaat uit het constateren of de aanpak curatief of preventief is.
Curatief wil zeggen dat een bestaand probleem in kaart moet worden gebracht, terwijl
preventief wil zeggen dat een organisatie periodiek doorgelicht wordt of hij goed
functioneert en wat er te verbeteren is. Voor de beoordeling van een curatief geval zijn
subjectieve beoordelingen een belangrijk uitgangspunt. Zij dienen echter wel verbonden
te zijn met een professioneel oordeel omtrent het functioneren van de organisatie. Er
moet dan een antwoord komen op de vraag:
* Wie welke problemen heeft met het functioneren van de organisatie;
* Hoe kan de organisatieproblematiek systematisch worden beschreven in termen van
functioneren van de organisatie;
* Welke samenhang bestaat er tussen de subjectief ervaren problemen en de
professionele maatstaven ten aanzien van het functioneren.
In de beschrijving moet de huidige organisatie preciezer in kaart worden gebracht,
eventueel in de verschillende metaforen en onder meer met behulp van de modelleringsbeslissingen, structuur-begrippen, cultuurtyperingen en primaire procesbeschrijvingen.
Het diagnose-resultaat is de synthese van de voorafgaande fasen. Het is een
samenhangende probleemformulering die moet worden gecontroleerd op correctheid.
* Wie heeft problemen met het functioneren van welk deelsysteem van de organisatie.
* Hoe kunnen deze problemen worden gestructureerd.
Bij het zoeken naar de voorlopige oplossingsrichting is het van belang na te gaan in
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welke richtingen oplossingen moeten worden gezocht en in hoeverre het een ontwerpprobleem betreft.
* Welke maatregelen zijn nodig naast het eventueel veranderen van de organisatie;
* In hoeverre hebben we met een organisatieprobleem te maken.
* Hoe kan het probleem nader worden getypeerd;
* In welke richting zoeken we de oplossing
De verbeteringen naar aanleiding van het functioneren van de Bouwdienstorganisatie
zijn opgesplitst in twee delen. Deel A, de hoofdstukken 3 tot en met 5, behandelt de
organisatiewijziging en deel B behandelt de verbetering ten aanzien van de interne
communicatiestructuur.
In deel A wordt een concrete invulling gegeven voor de
Bouwdienstorganisatie, terwijl deel B meer een aanpak op hoofdlijnen betreft, niet
Bouwdienst-specifiek. Een projectgroep zal aan de hand van deze voorgestelde
aanpak een vervolg moeten geven voor de definitieve invulling. Deel B wordt in
voorliggend rapport niet behandeld, maar zal wel onderdeel uitmaken van de rapportage naar het Bouwdienst-management.
In hoofdstuk

3 wordt het ONTWERPEN van de organisatiewijziging beschreven.

Het ontwerpen omvat het vaststellen van de relevante kenmerken, waarbij je bij het
ontwerp rekening houdt en op basis daarvan en met behulp van ontwerptheorie' n kiest
voor een geschikte organisatievorm.
Het kiezen van de organisatievorm gebeurt meestal op grond van algemene principes
en keuzes die varianten zijn van de contingentietheorie. O m de contingentietheorie toe
te kunnen passen moeten de relevante kenmerken Strategie, Primair proces en
Omgeving worden vastgesteld. Deze kenmerken zijn alle ontleend aan het begrip mate
van complexiteit.
Bij de vormkeuze gaat het om de vraag welke organisatievorm geschikt is met het oog
op de gestelde diagnose en rekening houdend met de vastgestelde kenmerken van
strategie, primair proces en omgeving. Hierbij dient vooral aandacht te worden besteed
aan evenwicht tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
In hoofdstuk 4 wordt het VERANDEREN beschreven. De fase veranderen bestaat
een veranderkundige diagnose, een ontwerp van een veranderingsstrategie en
ontwerp van de veranderingsorganisatie.
Het vertrekpunt is het resultaat van de ontwerpfase, maar gaat meer in op
veranderingsprobleem en verbreedt deze. De veranderkundige diagnose bestaat
een pluriforme beschouwing, een diagnose van het ontwerpprobleem v66r of
behoeve van de verandering en een diagnose van het veranderingsprobleem.

uit
het
het
uit
ten

Bij het pluriform benaderen gaat het om metaforen die veranderkundig van belang
zijn, ondermeer om de machtsmetafoor en interpretatieve organisatieconcepten omdat
de belangen en de beleving van actoren veranderkundig uiteraard van belang zijn.
De ontwerpdiagnose moet in deze fase mogelijk worden hervertaald. De diagnose voor
de verandering moet als het ware een brug slaan tussen het ontwerp enerzijds en de
feitelijk sociale situatie in termen van mogelijkheden en onmogelijkheden, macht en
subjectieve beelden anderzijds.
Bij de diagnose van de verandering gaat het om het vaststellen van de (on)mogelijkheden in relatie tot de positie van degenen die verantwoordelijkheid hebben voor de
organisatiebesturing. Dit moet leiden tot de beantwoording van de volgende vragen:
* Kan het eigenlijk wel;
* Kan het in de gegeven situatie en gelet op de aanwezige competenties.
Het gaat dus in feite om de karakterisering van het B O (besturend orgaan, het
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deelsysteem dat verantwoordelijk is voor het besturen van de verandering
omgeving) en van het B S (te besturen systeem, de veranderende organisatie).

en de

O m de veranderingsstrategie te kiezen moeten eerst de relevante kenmerken van de
situatie worden vastgesteld in aanvulling op de diagnose van verandering. Daarna
moet een strategie worden gekozen die gezien de kenmerken succes belooft.
Een veranderingsstrategie is gezien de besturingstheorie, een besturingsmaatregel. De
kenmerken dienen te worden vastgesteld van het B S en het B O die relevant zijn voor
de situatie-specifieke keuze van een sturingsmaatregel. Het gaat hierbij met name om
de bestaande machtsverhoudingen en dynamiek in het te veranderen systeem en om
de omgevingsinvloeden.
Voor de keuze van een veranderingsstrategie zijn er algemene beginselen en
situatie-specifieke keuzes. De algemene beginselen zijn over het algemeen gestoeld
op normatieve uitgangspunten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook meer instrumentele
keuzehulpmiddelen.
O m de verandering te besturen moet er in het algemeen een daarop afgestemde
organisatorische voorziening worden getroffen. Die kan heel licht of heel zwaar zijn,
zoals een compleet opgetuigde projectorganisatie. De Leeuw pleit echter voor een z o
sober mogelijke opzet, zonder natuurlijk het vereiste besturingsvermogen te laag in te
schatten. De veranderingsorganisatie
moet worden ontworpen op basis van
relevante kenmerken en met keuzetheorie'n. Hierbij zijn de ontwerpbenaderingen uit de
ontwerpfase goed bruikbaar, alhoewel z e wel op specifieke aspecten van de veranderingsorganisatie moeten worden toegespitst.
De veranderingsorganisatie heeft als specifieke opgave, het besturen van het veranderingsproces. Het moet deze rol dan ook goed kunnen vervullen. Bij het vaststellen van
de kenmerken gaat het om de kenmerken van de te veranderen organisatie, de
omgeving daarvan en de richting waarin veranderd moet worden. E e n vijandige en
turbulente omgeving stelt andere eisen dan een welgezinde rustige omgeving. Met
omgeving wordt hier bedoeld die omgeving welke invloed kan uitoefenen op het
veranderingsproces.
De laatste fase, het plan voor de EVALUATIE, is beschreven in hoofdstuk 5, en is
enerzijds een teruggrijpen op de eerste fase, met name de diagnose en nog specifieker
de signalering van de organisatieproblemen. In deze fase dient aandacht te worden
besteed aan de evaluatie.
Met evaluatie moet de vraag beantwoord worden:
* Heeft de organisatieverandering opgeleverd wat de bedoeling was.
W e kunnen hier onderscheid maken tussen een summatieve evaluatie en een formatieve evaluatie. Summatieve evaluatie vergelijkt het bereikte resultaat met de oorspronkelijke bedoelingen. Formatieve evaluatie is evaluatie tijdens het veranderingsproces met
het oog op een mogelijke bijsturing.
De, in dit hoofdstuk, beschreven systematische opzet is in bijlage 1, figuur 1.2., in een
schema aangegeven.
Hoofdstuk

6 bevat de BIJLAGEN en de literatuurlijst.
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VAN DE ORGANISATIE.

Het probleem is curatief, dit wil zeggen dat een door mij verondersteld probleem in
kaart is gebracht en verder moet worden onderzocht.
Uit de antwoorden op de enquete onder de medewerkers van de Bouwdienst en de
klanten van de Bouwdienst [lit. 1] zijn concrete problemen in het functioneren van de
organisatie naar voren gekomen. Ten aanzien van de beoordelingsmaatstaven is
pluriformiteit essentieel.
De hoofdstukken
2.2 tot en met 2.5 geven de zaken aan welke van belang zijn en
verbeterd moeten worden in relatie tot het functioneren van de Bouwdienstorganisatie.
2.2.

Beoordelen van het functioneren.
Bij het beoordelen van het functioneren van een organisatie moet onderscheid worden
gemaakt tussen het oordelen over vormeigenschappen en oordelen over functioneren.
Het gaat er met name om er achter te komen en scherp te krijgen in hoeverre de probleemhebber(s) zich werkelijk ongerust maken en waarover precies om voorts te
beogen de redenen van ongerustheid in termen van het functioneren te vertalen.
In het vooronderzoek, verricht ten behoeve van het tussencolloquium [lit. 1], is
beschreven wie de probleemhebber(s) zijn en wat hen stood in de organisatie. Vanuit
de gehouden enqueues is reeds een opsomming met te verbeteren punten naar voren
gekomen.
Ten overvloede wil ik hier nogmaals aangeven, dat de projectleiders van de Bouwdienst gezien kunnen worden als probleemhebber. Immers uit de enqueue en persoonlijke gesprekken is naar voren gekomen dat de door mij (in dit kader eerste probleemhebber) gesignaleerde problemen worden onderschreven door het overgrote deel van
de projectleiders en de projectmedewerkers van de Bouwdienst.
Tevens hebben de klanten van de Bouwdienst een probleem, immers volgens de
klanten worden de opdrachten door de Bouwdienst onvoldoende adequaat uitgevoerd.
Als gevolg van de hiervoor beschreven probleemhebbers heeft uiteindelijk het management van de Bouwdienst het feitelijke probleem, zonder dat z e het zelf beseffen. In het
kader van het hierna beschreven drieluik van Hazelhoff zal de strategie van de
Bouwdienst gericht moeten zijn op met name drie zaken: doelmatigheid, overleving en
zingeving.
a. De vraag is, waar de probleemhebbers dan werkelijk van wakker liggen!
Door de resultaten van de vragen uit de enquete te relateren aan de projectbeheersing, want het primair proces speelt zich voor het overgrote deel af in projecten,
kunnen uit deze vraagpunten een aantal, voor de projectbeheersing van belang
zijnde, zaken worden gehaald. Uit deze overblijvende zaken zullen er een aantal
onder gelijke noemers geplaatst kunnen worden. Deze punten zullen vervolgens als
kernpunten aangemerkt worden en mogelijk moeten worden verbeterd.
O m mij in dit voorliggende rapport te beperken, zal ik in hoofdstuk 2 een keuze
moeten maken van de in dit rapport te behandelen en verbeteren kernpunten.
De aspecten, waarop de vragen onder de medewerkers waren afgestemd, staan
aangegeven in bijlage 2, figuur 2.2.1..
De relatie tussen de antwoorden uit de enquete en de projectbeheersing, hetgeen
moet leiden tot tevredenheid van de klant, is aangegeven in figuur 2.2.2. De, in de
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figuur aangegeven, cijfers komen overeen met de cijfers bij de vraagpunten uit figuur
2.2.1. van bijlage 2.

goed
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in relatie tot projectbeheersing

Fig. 2.2.2.

Relatie score op vraagstelling enquete en projectbeheersing (kwaliteit richting klant).

In figuur 2.2.3. is vervolgens een ordening van de overgebleven verbeterpunten
uitgevoerd om te komen tot een beperkt aantal kernpunten. A t.e.m. E hebben te
maken met de interne communicatie, F met de projectbeheersing en G met de hoge
werkdruk.
b. Wat wordt er nu precies bedoeld.
De kernpunten, voortgekomen uit de te verbeteren punten uit de enquete onder de
medewerkers en klanten van de Bouwdienst zijn in bijlage 3 weergegeven.
De te verbeteren kernpunten uit de beide enqueues, medewerkers en klanten, dienen
te worden vertaald in oordelen ten aanzien van het functioneren:
* de medewerkers bij de Bouwdienst weten niet waar ze aan toe zijn en de communicatie wordt intern als onvoldoende ervaren;
* de klanten worden niet op doelmatige wijze bediend en de beheersbaarheid van
projecten wordt door de klanten en de projectmedewerkers als onvoldoende
ervaren;
* er bestaan duidelijk grote verschillen tussen de aanpak van projecten vanuit de
verschillende hoofdafdelingen, waardoor er geen eenduidigheid is naar de klant
inzake informatie, betrokkenheid etcetera; de Bouwdienst kent richting klant vele
"gezichten";
* er is onvoldoende aansprakelijkheidsgevoel nadat produkten zijn opgeleverd
(nazorg) en er wordt te weinig zorg besteed aan de betrouwbaarheid, betrokkenheid klant en duurzaamheid van onderhoudsprojecten.
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A.

Duidelijkheid scheppen door topmanagement
Duidelijke boodschap (Indirecte communicatie)

B.

Problemen directe communicatie

C.

Medewerkers worden door management niet betrokken
(indirecte communicatie)

D.

Onvoldoende voorlichting/begeleiding
(indirecte communicatie)

E.

Voorbeeldrol / -gedrag door management onvoldoende

F.

Beheersmiddelen ("tools") kwalitatief onvoldoende
onvoldoende draagvlak (indirecte communicatie)
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G. Hoge werkdruk op diverse plaatsen - projectleiders en
uitvoeringsingenieurs
Fig. 2.2.3.

Clustering van de te verbeteren punten uit de enquete onder de medewerkers tot een
aantal kernpunten.

c. Waarom vinden de projectmedewerkers
organisatie niet goed functioneert ?

nu

eigenlijk

dat

de

Bouwdienst-

De onvrede / te verbeteren kernpunten zijn terug te leiden tot onbehagen over de
doelmatigheid en/of overleving en/of zingeving van betrokken medewerkers.
Hierop wil ik in het volgende nader op in gaan.
Het instrument voor de pluriforme diagnostiek, dat ik in het volgende heb toegepast
is Haselhoffs drieluik (Haselhoff en Haselhoff en Piest) [lit. 2]. Hij maakt gebruik van
drie verschillende invalshoeken of aandachtsgebieden bij het in beeld brengen van
strategie. Deze drie zijn sterk op elkaar betrokken. Z e horen op een complementaire
manier bij elkaar:
a. Het technisch-economisch

systeem.

De organisatie als technisch-economisch systeem is gericht op doelmatigheid. Het
is de machineachtige kant van de organisatie en zeer verwant aan Morgan's
machinemetafoor. In relatie tot strategie resulteert dat in: strategisch management is
omgaan met informatie om doelmatig te beslissen. Gebrek aan doelmatigheid zal op
den duur negatief uitwerken voor de concurrentiepositie van de Bouwdienst en zal
uiteindelijk in een overlevingsprobleem kunnen resulteren.
Doelmatigheid wordt bedrijfseconomisch gezien als de verhouding tussen kosten
en opbrengsten.
De Bouwdienst kent in feite zijn eigen kosten nog niet voldoende. In de sfeer van
Personeel en Organisatie kan men denken aan "de juiste man op de juiste plaats".
Bij de produktieafdelingen bij doelmatigheid op machines en middelen en leverbetrouwbaarheid, een synoniem voor effectiviteit. De leverbetrouwbaarheid van de
Bouwdienst komt vanuit de zienswijze van de klant als onvoldoende naar voren. Het
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komt nogal eens voor dat te laat opgeleverd wordt en het projectresultaat niet
voldoet aan de vooraf gestelde eisen. De doelmatigheid wordt ook geremd omdat de
Bouwdienst in verhouding tot private organisaties moet voldoen aan de overheidsbrede regelgeving; dit werkt kostenverhogend en er treedt (tijd)verspilling op.
Vanuit de enquete onder de medewerkers is naar voren gekomen dat de communicatie en informatie veel te wensen overlaat. Indien informatie top-down slechts in
beperkte mate goed gaat en informatie bottom-up veelal blijft steken, kan nooit
sprake zijn van het uitvoeren van optimale doelmatige beslissingen in relatie tot de
organisatie.
b. Het open systeem.
Hierin staan de (machts-)positie in en de uitwisselingsrelaties met de omgeving
centraal. Het criterium is overleving. Die uitwisselingsrelaties hebben veel te maken
met het primaire proces van de organisatie op hoog niveau van aggregatie. Het
primaire proces brengt datgene voort dat de bestaansgrond van de organisatie is.
Het gaat over de voor de organisatie meest kenmerkende produkten en diensten.
Bij overlevingskracht is de vraag aan de orde of de organisatie blijvend in staat is
aan de omgeving die middelen te ontlokken die voor het voortbestaan nodig zijn.
Innovatie en flexibiliteit zijn hierbij van groot belang. Strategisch kan gekeken
worden naar marktpositie en perspectieven van en in de markt. Bij Personeel en
organisatie ligt de nadruk op de kwaliteit en wendbaarheid van personeel en
organisatie.
Indien de Bouwdienst zorgt dat zij tevreden klanten krijgt door de reeds genoemde
klachten weg te nemen, zal het voortbestaan niet in het geding komen. Immers de
Bouwdienst heeft een pre ten opzichte van de private ingenieursbureaus, namelijk de
belangenvrije behartiging van contracten met de private sector, ten behoeve van de
klant (overheid). Kijkend naar het verleden, waarin reeds een aantal veranderingsprocessen zich hebben afgespeeld, lijkt het er op dat de medewerkers, indien zij
onvoldoende betrokken worden bij het veranderingsproces, niet echt genegen zijn
om mee te werken.
De flexibiliteit komt hier duidelijk in het gedrang. Ten aanzien van de kwaliteit van
het personeel wordt geconstateerd dat de technische kennis en kunde vrij hoog is,
maar dat de kwaliteiten ten aanzien van projectmanagement
(projectbeheersing)
duidelijk te kort schieten.
Het primair proces van de Bouwdienst (figuur 2.5.1.) is het, na de opdracht van de
principaal, ontwerpen, realiseren en overdragen van een projectresultaat (produkt of
dienst) dat voldoet aan de eisen, wensen en verwachtingen van de klant, binnen het
vooraf gestelde tijdsbestek en budget.
Zoals uit de enqueue onder de klanten naar voren komt, is de klant met name niet
tevreden over de beheersbaarheid van een aantal aspecten, met name geld en
tijd. Ook naar aanleiding van de enqueue onder de medewerkers blijken de beheersmiddelen voor tijd, geld en kwaliteit niet te voldoen. Iedereen, vaak per
afdeling, maakt zijn eigen systeem en iedereen is mogelijk opnieuw het wiel aan het
uitvinden. De hiervoor genoemde aspecten zijn van zeer groot belang voor de
Bouwdienst om te overleven.
Een integraal functioneel beheerssysteem, gedragen door alle verantwoordelijken van de projecten, de projectleiders, is niet echt voorhanden.
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c. Het sociaal systeem.
Dit derde luik schildert de organisatie als sociaal systeem gericht op zingeving van
de organisatieleden. Het gaat hierbij om normen en waarden om zinvol te kunnen
handelen. Zingeving beschrijft de Leeuw als de mate van positieve emotionele
verbinding tussen de organisatieleden, het werk en de organisatie.
Gebrek aan zingeving kan er toe leiden dat medewerkers vertrekken of zich niet
echt inzetten voor de organisatie.
Bij zingeving levert de psychologie allerlei ingredienten die helpen vast te stellen in
welke mate medewerkers "betrokken" zijn bij de organisatie en het werk en of zij
zich daar goed bij voelen.
Het bovenstaande is reeds aangegeven bij punt C van bijlage 3, waar met name
naar voren komt dat de medewerkers in onvoldoende mate betrokken worden bij de
organisatie, te weten: bij de totstandkoming van organisatiedoelstellingen,
de
uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de integratie van persoonlijke doelstellingen,
de totstandkoming en het opzetten van nieuwe procedures / processen en het
uitvoeren van kwaliteitsverbeteringsacties.
De emotionele binding van de Bouwdienstmedewerkers met de organisatie is
over het geheel genomen niet erg hoog. De werkdruk is behoorlijk hoog, circa
32% van de ondervraagden kan buiten zijn werkzaamheden bij de Bouwdienst
niet aan maatschappelijke activiteiten meedoen als gevolg van overwerken,
thuis werken etcetera. Het gevoel dat de werkgelegenheid van de medewerkers
voor de toekomst gewaarborgd is, is in onvoldoende mate aanwezig. Immers nog
steeds zijn afslankingsoperaties aan de orde. Door het management wordt onvoldoende duidelijkheid geschapen ten aanzien van de "te varen koers" van de
Bouwdienst, het toekomstperspectief voor de organisatie, de opleiding- en
loopbaanontwikkeling, het belonings- en waarderingssysteem etcetera.
2.3.

Vergelijking met andere organisaties.
De beoordeling van het functioneren kan ook door de organisatie te vergelijken met
andere organisaties.
Deze beoordeling is in de enqueue onder de klanten naar voren gehaald, door de vraag
te stellen waarom zij naar andere bureaus (private) gaan in plaats van naar de Bouwdienst.
De resultaten hieruit waren de volgende :
*

*
*
*

*
*
*

de doorloopsnelheid van projecten ligt in de private sector veelal hoger, waarbij de
private sector veelal een snellere en zakelijker dienstverlening laat zien (projectbeheersing, management, tijd);
de oplevertijden van produkten wordt door andere organisaties veelal beter vastgelegd (projectbeheersing: tijd);
de Bouwdienst is technisch de beste, veelal ook de duurste en er wordt veelal te
laat opgeleverd (projectbeheersing : kwaliteit, financien, tijd);
de benadering vanuit de verschillende hoofdafdelingen van de Bouwdienst verschilt
onderling sterk (cultuur-/werkwijzeverschillen),
hetgeen bij andere organisaties
minder het geval is;
de tijdigheid en inzichtelijkheid van de budgetbeheersing van de Bouwdienst laat
nog al eens te wensen over (projectbeheersing: financien);
bij projecten over meerdere hoofdafdelingen van de Bouwdienst is het moeilijk om
een aanspreekpunt af te spreken (projectbeheersing: informatie);
er is bij de Bouwdienst geen vlot inzicht in betalingen en verwachte uitputting te
geven (projectbeheersing: financien);

27 december 1995

Projectmanagement in de bouw 2

Jan Bijkerk
pag.18

Eindcolloquium P M B A 2
"Kwaliteitsslag binnen de Bouwdienst"

W e zien uit bovenstaande dat de projectbeheersing en de cultuur/werkwijze-verschillen
belangrijke aandachtspunten zijn. Vanuit Haselhoffs drieluik houdt dit verband met
doelmatigheid en overleving.
2.4.

Ordenen van de problematiek.
Ten behoeve van de ordening van de problematiek wordt het 7-S model van Peters en
Waterman [lit. 2] gebruikt. Het model is te zien als een ordening van alle variabelen die
tezamen het functioneren van de organisatie bepalen. De 7 variabelen kunnen dienen
om de problematiek te ordenen en te lokaliseren: welke S-en zijn in het geding. De
nadere uitwerking van het model is aangegeven in bijlage 4.
Vanuit deze ordening zijn een aantal tussentijdse conclusies met betrekking tot het
functioneren te trekken:
* De communicatie blijft hangen op het tactisch niveau. De aansluiting met betrekking
tot communicatieoverdracht
tussen hoofdafdelingshoofden, afdelingshoofden en
medewerkers is onvoldoende;
* Er is onvoldoende koppeling tussen de voor de projectleiders te ontwikkelen
beheerssystemen en het managementsysteem; het beheerssysteem voor projectmanagement dient door de projectleiders te worden gedragen;
* O m de klant niet in verwarring te brengen en een gezicht als Bouwdienst naar de
klant te bewerkstelligen dient de omgang, rapportage en informatie met de klant te
voldoen aan een, binnen bepaalde grenzen, eenduidige aanpak;
* Er dient na afloop van projecten contact te worden onderhouden met de klant om de
nazorg van projecten te verbeteren;
* Er dient aandacht te worden besteed aan de vrij grote cultuur/werkwijze-verschillen
tussen de diverse hoofdafdelingen en afdelingen aangezien verschillende subculturen in een organisatie snel kan leiden tot contraproduktief werken;
* Het intern symbolisch gedrag van het management zal eerst beter plaats moeten
vinden alvorens de omgeving dit ziet en het "zeggen" en "doen" van het management dient op elkaar te worden afgestemd, anders komt het management bij de
medewerkers ongeloofwaardig over en zal er zeker geen medewerking bij veranderingen moeten worden verwacht;
* Het integraal managen van projecten is een kerncompetentie van de Bouwdienst,
hieraan zal in de nabije toekomst aandacht moeten worden besteed. Het zal noodzakelijk zijn om de projectleiders meer projectmanagementvaardigheden
bij te
brengen.
Bovenstaande punten moeten worden meegenomen in het hiernavolgende oplossingstraject.

2.5.

Probleemgerichte beschrijving.

2.5.1.

Primair proces.
Het primaire voortbrengingsproces van de Bouwdienst, zoals reeds summier omschreven bij "het open systeem van Haselhoff', ziet er meer gedetailleerd als volgt uit:
De formele werkwijze is vastgelegd in de "Elementaire werkwijze Bouwdienst" [lit. 10].
Deze werkwijze is in 1993 ingevoerd binnen de Bouwdienst en beschrijft in hoofdlijnen
het gehele primaire proces van de Bouwdienst.
Hiertoe zijn een drietal hoofdprocessen gedefinieerd: het besturingsproces, het primaire
proces en maatregelen ter verbetering. Er wordt hierbij tevens aandacht besteed aan
optredende raakvlakken.
Het primaire

proces is opgedeeld in vier deelprocessen: opdrachtacceptatie
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Fig. 2.5.1.

Primair proces - deelprocessen bij de Bouwdienst.

opdrachtrealisatie (200), contractvorming(300) en begeleiden contractuitvoering (400).
De onderlinge relaties zijn aangegeven in figuur 2.5.1. Het proces "Opdrachtacceptatie"
geeft het proces aan op welke wijze de Bouwdienst tot overeenstemming komt met
een klant ten aanzien van een opdracht. A a n het einde van de begeleiding van de
contractuitvoering vindt de overdracht plaats aan de klant.
Binnen de processen wordt op een projectmatige wijze de klant betrokken bij de
afronding van iedere fase. Bij een faseovergang worden een aantal van belang zijnde
documenten, samen met een beslisdocument gebundeld. De documenten, inclusief de
aanpak voor de volgende fase worden de klanten voorgelegd. Dit zijn duidelijke beslispunten in het proces waarbij een go/no go beslissing van de klant benodigd is.
Door de prospectleider, meestal een hoofd van een hoofdafdeling, wordt de projectleider uit een bepaalde hoofdafdeling voor een bepaald project aangewezen. De bezetting van een project geschiedt vanuit verschillende afdelingen binnen een hoofdafdeling
of uit verschillende afdelingen van diverse hoofdafdelingen. A a n de projecten wordt via
een soort matrixstructuur invulling gegeven.
Projectmedewerkers worden door de lijn voor een project beschikbaar gesteld. Voor de
projectleider is er over het algemeen weinig keuzemogelijkheid voor zijn medewerkers.
De lijn deelt toe en de projectleider moet het er mee doen. Bij grote, redelijk autonome
projecten is de invloed van de projectleider wel groter dan bij de doorsneeprojecten.
2.5.2.

Omgeving.
De overheidsomgeving is turbulent en behoorlijk in beweging. Dit is reeds in het vooronderzoek [lit. 1] in hoofdstuk 3, pagina 16-20, aangegeven.

2.5.3.

Beleid en doelstellingen Bouwdienst.
Zoals reeds eerder beschreven, heeft de Bouwdienst in het verleden een redelijke
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continuiteit gehad ten aanzien van uit te voeren taken. Tot voor enkele jaren moesten
de regionale directies van Rijkswaterstaat de Bouwdienst inschakelen bij hun projecten.
Op dit moment is dat niet meer het geval en is de "gedwongen winkelnering" ten einde.
De doelstellingen van de Bouwdienst, gekeken naar de rol binnen de "uitvoeringsorganisatie R W S " , zijn door het management als volgt geformuleerd:
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

een dienst, die de samenhang en de coordinatie verzorgt van grootschalige,
integrale, regio-overschrijdende uitvoeringsprogramma's / -projecten;
een dienst, die overzicht kan bieden van de consequenties van realisatie van
grootschalige, integrale, regio-overschrijdende uitvoeringsprogramma's / -projecten
met betrekking tot economie, tijd en milieu-effecten;
een dienst, die kan faciliteren in de realisatie van projecten;
een dienst, die kennis vergaart, bundelt en aanwendt ten behoeve van de
realisatie van projecten;
een dienst, die zorg draagt voor innovatie (produktontwikkeling) ten behoeve
van de realisatie van projecten;
een dienst, die een bijdrage levert aan de wijze van marktbenadering;
een dienst, die op doelmatige, optimale wijze Waterstaatsbreed inzet van de
capaciteit kan verzorgen;
een dienst, die pilotdirectie kan zijn met betrekking tot de bedrijfsmatige sturing van
de uitvoeringsorganisatie;
een dienst, die pilotorganisatie kan zijn met betrekking tot de toepassing van
kwaliteitszorg binnen de organisatie en bij de realisatie van projecten;
een dienst, die bij projecten integraal management kan verzorgen.

Het management vindt dat voor een positieve ontwikkeling en het behalen van de
doelstellingen een aantal hieronder aangegeven zaken nodig is:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

een aansturing door de Hoofddirectie op echte bedrijfsparameters;
het zelf kunnen sturen door de Bouwdienst op een combinatie van middelen;
een integrale kostentoerekening naar produkten;
geen gedwongen winkelnering maar wel bestaanssupport;
een management dat weet risico's in te schatten en te nemen in een overheidsomgeving;
een management dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden daar legt waar
ze gedragen kunnen worden;
een management dat de ruimte geeft aan de ontwikkeling, ontplooiing en
creativiteit van de medewerker;
een verbetering van het werkoverleg en de communicatiepatronen binnen de
dienst;
een verbetering van de aansturing van en de samenwerking met de stafafdelingen;
een management, dat aandacht heeft voor spanningen bij de medewerkers ten
gevolge van het omvormingsproces.

Ik constateer dat een aantal verbeterpunten uit mijn vooronderzoek ook door het
management als te verbeteren punten in de toekomstontwikkeling worden meegenomen. Met name de communicatiepatronen en de aandacht voor spanningen bij de
projectmedewerkers.
2.5.4.

Aggregatieniveau.
Op uitvoeringsniveau is bij de Bouwdienst een negatieve invloed vanuit de omgeving
op de motivatie van de medewerkers. Dit ligt in het feit dat nog steeds afslankingsoperaties worden doorgevoerd, met name op de werkvloer.
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De projectmedewerker weet niet waar hij aan toe is en kan zijn toekomstperspectief
moeilijk overzien. In gesprekken en discussies met collega's van andere projectorganisaties staat men daarom redelijk sceptisch tegenover het voorgestelde beleid voorzover men daarvan op de hoogte is gesteld, de begeleiding vanuit het management en
de communicatie ten aanzien van het beleid. Vanaf de werkvloer is onvoldoende structuur en samenhang te onderkennen. Het komt zogezegd "over hen heen" in afzonderlijke delen, met onvoldoende samenhang.
Het is natuurlijk niet vreemd dat als gevolg van de vele ontwikkelingen buiten en
binnen de Bouwdienst de medewerkers onrustgevoelens hebben en zij zich afvragen
waar het uiteindelijk met de organisatie naar toe zal gaan.
Op strategisch niveau tracht het management de plaats van de Bouwdienst binnen de
Rijkswaterstaat veilig te stellen. De omgeving van de Bouwdienst, met name de private
ingenieursbureaus, hebben de laatste jaren een hoop kennis van de Bouwdienst
overgenomen. Een voorbeeld is het afzinken van tunnelelementen, een specifiek
interessant vakgebied. De laatste 6 jaar is de kennis overgedragen aan de private
sector. Nog maar een enkeling bij de Bouwdienst beschikt hieromtrent over de
benodigde kennis. De strategie van de Bouwdienst is er wel op gericht een aantal
tunnels zelf weer te begeleiden, echter de planningen kunnen door de politiek op zeer
korte termijn weer worden gewijzigd. De Bouwdienst dient er echter wel voor te zorgen
dat door het zelf uitvoeren van een deel van de infrastructuurprojecten de kennis en
kunde van de Bouwdienstmedewerkers veilig wordt gesteld.
In de komende jaren zal vanuit de private ingenieurbureau's een sterke concurrentie
zijn op het gebied van kennis en kunde van de techniek en zeker op het gebied van
managementtechniek.
Een pre van de Bouwdienst voor de diverse overheidsinstanties, zoals waterstaat,
provincies en gemeentes, is, dat de Bouwdienst overheidsbelangen beter kan behartigen en richting politiek een belangenvrije rol kan spelen als opdrachtgever van contracten met de private sector. Dit is een van oudsher gegroeide relatie die zeker niet
overboord gegooid mag worden en moet worden verstevigd.
2.5.5.

Het diagnostisch resultaat en de voorlopige

oplossingsrichting.

Uit de output van de beoordelingsfase is een in functionele termen uitgedrukt oordeel
over de kwaliteit van de organisatie gerelateerd aan de klachten van de probleemhebb e r s ) voortgekomen. Hierbij wordt in het onderstaande de richting van de oplossing
toegevoegd.
De vraag is eigenlijk: welke S-en zijn aan de orde ? Dit is reeds aan de orde gekomen
in bijlage 4, waarbij een aantal conclusies in hoofdstuk 2.4 zijn opgenomen.
In feite zijn in alle S-en een aantal zaken te verbeteren. Natuurlijk zijn er verbanden
aanwezig en zullen door een organisatie/structuur-wijziging en andere benodigde wijzigingen mogelijke meerdere zaken gelijktijdig kunnen worden opgelost.
A a n het eind van deze diagnose fase moet er een check zijn op de correctheid van de
probleemformulering. Het diagnoseresultaat is de synthese van de voorgaande fasen.
1. Wie heeft waarom problemen met het functioneren van een (deel)systeem van de
organisatie?
De projectleiders, projectmedewerkers en klanten hebben problemen met het
functioneren van een aantal deelsystemen. Doelmatigheid, overleving en zingeving
staan hierbij centraal. Onderzoek hiervan heeft plaats gevonden door middel van e n queues onder projectmedewerkers en klanten. De beoordelingscriteria hiervoor zijn
natuurlijk redelijk subjectief, echter indien deze onderzoeken periodiek worden uitge-
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voerd, krijgt men een idee of verbetering of verslechtering is opgetreden. In de
ontwerpfase zullen een aantal beoordelingscriteria nader moeten worden uitgewerkt.
Vanuit de beschouwing volgens Haselhoff s drieluik is naar voren gekomen:
- ten aanzien van doelmatigheid, dat:
*
*

*
*
*

de projectbeheersing met betrekking tot, met name, tijd en geld moet worden
verbeterd om de leverbetrouwbaarheid veilig te stellen;
als gevolg van onvoldoende functioneren van het informatie- en communicatiebeleid (met name de bottom-up lijn) niet optimale beslissingen kunnen worden
genomen;
door het opzetten van een bedrijfsadministratie om de kosten van het produkt
te kennen, een belangrijke stap zal zijn naar meer doelmatigheid;
de medewerkers met voldoende kwaliteiten op de juiste plaats in de organisatie
moeten worden ingezet;
(tijd- en energie-)verspilling optreedt om te moeten/kunnen voldoen aan de
overheidsbrede regelgeving.

_ ten aanzien van overleving, dat:
*
*
*

*

voor overleving en continuiteit een betere en eenduidige projectbeheersing
nodig is in het kader van tijd en geld;
de kennis van projectmanagement duidelijk te kort schiet voor de continuiteit in
de toekomst;
innovatie, met name op het technische vlak op een hoog peil moet worden
gebracht en worden gewaarborgd door hier in de organisatie de ruimte voor te
scheppen;
de wendbaarheid (flexibiliteit) van de medewerkers moet worden verbeterd
door een betere informatie- en communicatiestructuur.

_ ten aanzien van zingeving, dat:
*
*
*

de werkgelegenheid moet worden gewaarborgd;
duidelijkheid moet worden gegeven over de te "varen koers" van de Bouwdienst en welke ontwikkelingen daarbij van de medewerkers worden verwacht;
de medewerkers moeten meer en structureel betrokken worden bij de toekomstige veranderingsprocessen.

Vanuit de beschouwing van het 7-S'en model en het drieluik van Haselhoff kan geconcludeerd worden dat bij de Bouwdienst met name een aantal aspect-systemen
dienen te worden verbeterd, die in de oplossing nader tot uiting moeten komen. De
twee eerste items zijn natuurlijk direct aan elkaar gerelateerd:
* projectbeheersing in relatie tot kwaliteit en klantenbenadering, -omgang en interne
cu Itu u r-/werkwijze-versch i I len;
* projectmanagementvaardigheden.
* informatie en communicatie;

3. Hoe kan het organisatieprobleem worden getypeerd?
E e n van de aspect-systemen kan aangemerkt worden als een organisatieprobleem.
Het organisatieprobleem, minder goede projectbeheersing en niet tevreden
klanten, kan getypeerd worden als een gevolg van vrij grote cultuur/werkwijze-verschillen tussen de verschillende (hoofd)afdelingen en onvoldoende vakmanschap en
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"tools" in het kader van projectmanagement, waardoor mogelijk bij opheffing van
deze grote verschillen andere aspectsystemen ook worden verbeterd. De aanpak
richting klanten en hoe er met projecten wordt omgegaan verschilt erg, hetgeen bij
de klanten opvalt. De Bouwdienst kent meerdere "gezichten". Nog teveel wordt de
projectleider intern als technicus aangemerkt. Dat projectmanagement een vak is en
hiervoor specifieke kennis en vaardigheden benodigd zijn, wordt nog te weinig
onderkend. De projectbeheersing laat op sommige punten duidelijk te wensen over,
hetgeen als een besturingsprobleem kan worden gezien. Het besturend orgaan
(projectleider=BO) heeft richting klanten geen eenduidige aanpak en te weinig goede
"tools". Het te besturen systeem (de projectorganisatie=BS) wordt niet direct door de
projectleider samengesteld, waardoor de invloed beperkt blijft ten aanzien van de
kwaliteit (niet technische) van het systeem. De projectleider moet het veelal doen
met de medewerkers die hij vanuit de afdeling toegewezen krijgt, maar is wel
verantwoordelijk voor de uiteindelijke resultaten. Het besturend orgaan voor grote te
besturen systemen is kwalitatief onvoldoende.
4. In welke globale richting kan een oplossing gezocht worden? Welke andere maatregelen zijn nodig naast de verandering van de organisatievorm?
De oplossing moet gezocht worden in het verbeteren van het projectmanagement en
de daarvoor benodigde "tools" over de gehele breedte van de Bouwdienst. Hierdoor
kan veel gestructureerder en eenduidiger aandacht besteed worden aan de hiervoor
genoemde zaken. O m de cultuur/werkwijze-verschillen te verminderen tussen de
verschillende (hoofd)afdelingen lijkt een roulatie van projectmedewerkers op z'n
plaats. Als gevolg van een eenduidige aanpak van de projectleiders zal ook dat al
bijdragen tot een vermindering van cultuur/werkwijze-verschil. O m de efficientie van
de Bouwdienst te verbeteren moet er naar gestreefd worden om zoveel mogelijk
onder de Waterstaatsbrede regelgeving uit te komen.
O m de kwaliteit van de projectleiders te verbeteren is het verstandig hiervoor een
trainingsplan op te stellen. Immers voor de toekomstige Bouwdienst zal het vak
"projectmanagement" een grote bijdrage moeten leveren tot het imago van de
organisatie.
Naast deze verbetering dienen op het gebied van informatie en communicatie
tevens verbeteringen te worden doorgevoerd. Hiertoe moet een intern communicatieplan worden opgesteld. Hieraan dient grote zorg te worden besteed om in ieder
geval de "betrokkenheid" van de werkvloer te kunnen waarborgen. In de rapportage
voor het Bouwdienst-management wordt hier op hoofdlijnen nader op ingegaan.
2.6.

Conclusies.
Uit de voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat een aantal verbeteringen
nodig zijn. Deze aspecten zijn afgeleid uit het intern functioneren van de Bouwdienstorganisatie in relatie met de gehouden enqueues in het vooronderzoek onder de medewerkers en klanten. Ik beperk mij in dit rapport tot de volgende te verbeteren aspecten:
* projectbeheersing in relatie tot kwaliteit en klantenbenadering, -omgang en interne
cultuur-/werkwijze-verschillen;
* projectmanagementvaardigheden.
* informatie en communicatie;
De hierboven aangeven te verbeteren aspecten, naar voren gekomen naar aanleiding
van het huidig functioneren van de Bouwdienstorganisatie, zijn opgesplitst in twee
delen. Deel A, de hoofdstukken 3 tot en met 5, behandelt het onderzoek of een
structuur-/organisatiewijziging bijdraagt aan de verbetering ten aanzien van de twee
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eerst genoemde items. Deel B behandelt de verbetering ten aanzien van de informatie
en communicatie en gaat in op de interne communicatiestructuur. Deel B wordt niet in
voorliggend rapport behandeld, maar zal wel in de versie voor het Bouwdienstmanagement worden gerapporteerd. In deel A wordt een concrete invulling gegeven
voor de Bouwdienstorganisatie, terwijl deel B meer een aanpak op hoofdlijnen betreft,
niet Bouwdienst-specifiek. Een projectgroep zal aan de hand van deze voorgestelde
aanpak een vervolg moeten geven voor de definitieve invulling.
3.

ONTWERPEN VAN DE ORGANISATIEWIJZIGING.

3.1.

Inleiding.
In dit hoofdstuk dienen de juiste vorm en de juiste voorwaarden van de eventuele
organisatiewijziging te worden gezocht. Dit gebeurt aan de hand van een toetsing van
de Bouwdienst-organisatie aan een aantal organisatieprincipes, de contingentietheorie
en contingentiefactoren. In hoofdstuk 3.3 wordt vervolgens de gewenste oplossing
aangedragen. De huidige situatie en de gewenste oplossing worden tegen elkaar
afgewogen om tenslotte tot een oordeel te komen ten aanzien van de definitief
gewenste vorm.

3.2.

Ontwerp: kiezen van de vorm.

3.2.1.

Organisatieprincipes
Organisatieprincipes moeten worden gezien als hulpmiddelen bij organiseren. De klassieke principes zijn de principes van Fayol uit 1984. De klassieke principes van Morgan
zijn afwijkend. Door De Leeuw zijn deze beide samengevoegd en worden in bijlage 5
behandeld.
De belangrijkste conclusies ten aanzien van de Bouwdienst uit dit model zijn:
*

*

*

*

*
*
*

3.2.2.

Het organisatieprincipe "verantwoordelijkheden
en bevoegdheden" kan in het
algemeen bij de Bouwdienst nog verbeterd worden. Vastlegging geschiedt nog te
weinig.
De projectleiders moeten minder aan techniek gaan doen en zullen zich meer
moeten gaan richten op het managen van hun projecten. Op deze wijze zal het
"bevoegd gezag" eerder genegen zijn zaken door te mandateren, waardoor de
projectleider naast verantwoordelijkheden ook meer bevoegdheden kan krijgen;
Projectleiders moeten de mogelijkheid hebben de verantwoording voor de techniek
te delegeren naar de disciplineleiders; t.a.v. de uiteindelijke kwaliteit kan de projectleider toetsen of reviews uit laten voeren;
Informatietechnologie dient te worden aangewend om enerzijds de projectbeheersing
te optimaliseren en anderzijds het topmanagement goed te kunnen informeren;
uitgezocht moet worden welke niveaus van informatie hiervoor benodigd zijn;
Wil de organisatie goed functioneren, dan dient de communicatie in twee richtingen
te lopen;
Er dient een duidelijke informatiestructuur
binnen de Bouwdienst-organisatie
aanwezig te zijn om het principe "span of control" (participatie) te bewerkstelligen;
Bij de Bouwdienst-organisatie moet gestreefd worden naar een gezamenlijke "geest"
en verwantschap tussen de medewerkers; dit is van groot belang voor het "moraal";

Contingentieperspectief.
De contingentietheorie legt er de nadruk op dat er niet een beste organisatievorm
bestaat, maar dat deze moet worden gekozen afhankelijk van contingenties: condities
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waarbinnen de vorm moet functioneren. De optimale organisatievorm is afhankelijk van
een aantal variabelen. De theoretische achtergrond is beschreven in bijlage 6.
Uit de toetsing van de Bouwdienst-organisatie aan deze theorie moet aan de volgende
aspecten aandacht worden besteed:
*

opsplitsbaarheid
De Bouwdienst is opgesplitst in produktgerichte hoofdafdelingen en afdelingen. Deze
opsplitsbaarheid is derhalve groot, maar wel enigszins lastig. Er treden duidelijke
relaties op en gedeeltelijk overlappingen op tussen de verschillende te produceren
projectresultaten (produkten). De coOrdinatiebehoefte moet gesplitst worden naar
aspecten. Tevens kan er veel delegatie zijn. Bij de Bouwdienst zal met name de
coordinatie onder de loep moeten worden genomen. In het kader van dit onderzoek
is dat de coordinatie ten aanzien van:
- projectbeheersingssystemen;
- "omgang" met de klant;
- vaardigheden projectleiders;
- vaardigheden disciplineleiders;
mandatering/delegatie/bevoegdheden;
- introductie nieuwe werkwijzen.
Bovenstaande punten zijn inherent aan de, in het verleden gegroeide, keuze van de
Bouwdienst om de projectleiders binnen de diverse afdelingen en hoofdafdelingen
onder te brengen. Deze coordinatie vergt veel energie en tijd van de hoofdafdelingen
en blijft daardoor steken.
* De voorspelbaarheid is vrij laag, afhankelijkheid van politieke besluitvorming is hier
debet aan. De organisatie zal ingesteld moeten zijn op onverwachte gebeurtenissen.
Standaardisatie en formalisatie zal naar verhouding laag moeten zijn. Flexibiliteit kan
hier als steekwoord worden genoemd. Dit betekent dat delegatie en decentralisatie
noodzakelijk is. De noodzakelijke delegatie en decentralisatie is bij de Bouwdienst
gedeeltelijk aanwezig in de lijn, maar onvoldoende naar projectniveau. Vanuit de
opdrachtnemershoek van de Bouwdienst wordt echter wel vaak het bezwaar
gehoord dat besluiten op te hoog niveau genomen moeten worden, waardoor de
doelmatigheid niet optimaal is. Er moet voor gezorgd worden dat standaardisatie en
formalisatie niet uitputtend wordt doorgevoerd. Als gevolg van het feit dat de
Bouwdienst moet voldoen aan de overheidsregels wordt van daaruit reeds een deel
van de standaardisatie en formalisatie opgedrongen. Dit is op dit moment een
gegeven randvoorwaarde.
*

3.2.3.

De bestuurbaarheid van het besturend orgaan (organisatie) is redelijk hoog, maar
lastig. Het moet mogelijk zijn de doelstellingen te realiseren, maar het zal wel lastig
zijn. Er moeten wel maatregelen en instrumenten zijn om de bestuurbaarheid te
waarborgen. De doelstellingen, genoemd in hoofdstuk 2.5.3, dienen in ieder geval
meetbaar te worden gemaakt. Immers, sturen zonder te weten hoever we staan, is
niet acceptabel. De doelstellingen dienen in de tijd wel aangepast te worden aan de
omstandigheden - de omgeving.

Overzicht van organisatievormen (structuren).
Over het algemeen kunnen organisatietypes worden gebaseerd op parameters.
Structuur en cultuur leveren voldoende parameters om organisaties te typeren.
De configuratietheorie van Mintzberg [lit. 3.] is ontwikkeld op basis van ideaaltypische
patronen van structuurkenmerken: de ondernemersorganisatie, de machinebureaucratie, de divisiestructuur, de professionele organisatie en de adhocratie (of innovatieve
organisatie).
Het onderzoek
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situationele en contingentiefactoren aan het licht gebracht [lit. 2]. Omstandigheden van
organisaties die samengaan met het gebruik van bepaalde ontwerpparameters. Deze
factoren zijn :
* de leeftijd en de omvang van de organisatie;
* het technische systeem dat gebruikt wordt in de uitvoerende kern;
* verschillende aspecten van de omgeving: stabiliteit, complexiteit,
vijandigheid;
* machtsrelaties in een organisatie.

diversiteit

en

Uit de onderzoeken is een configuratiehypothese getrokken: "bij een effectieve
structuur is consistentie tussen de ontwerpparameters en de contingentiefactoren
noodzakelijk".
Achtereenvolgens worden in bijlage 7 de verschillende factoren beschreven. Ten
aanzien van elk van de factoren worden een aantal hypotheses gegeven, waaraan bij
de beschrijving van de organisatie aandacht moet worden besteed.
In tabel 3.2.1. zijn alle kenmerken overzichtelijk weergegeven:

Omschrijving contingentiefactoren:

Grootte contingentiefactor:

Gevolg voor structurering van
de BD-organisatie:

Leeftijd.

jong

niet sterk geformaliseerd

Omvang.

middelgroot

redelijk gespecialiseerde
taken; beperkte formalisatie

Technisch systeem

beperkt regulerend

beperkte formalisatie

beperkt geavanceerd

selectieve decentralisatie

Omgeving:
*

stabiliteit

redelijk dynamisch

meer organische structuur

*

complexiteit

complexe technologie

gedecentraliseerde structuur

*

diversiteit

hoge diversifiteit

markt-georie'nteerde groepen

*

vijandigheid

lage vijandigheid

decentralisatie

*

uniform iteit

lage uniformiteit

selectieve decentralisatie

*

externe controle

redelijk hoge ext. controle

centralisatie en formalisatie

*

interne machtsbehoefte

laag tot gemiddeld

beperkte decentralisatie

*

mode

overheid: sterke hifirarchische
invloed uit verleden

opgedrongen door overheid

Macht:

Tabel 3.2.1.

Relatie grootte contingentiefactoren - structurering Bouwdienst.

Naar aanleiding van de uitkomsten uit tabel 3.2.1. (gevolgen voor de structurering in
relatie tot de contingentiefactoren) : selectieve decentralisatie, markt-georie'nteerde
afdelingen en meer organische structuur, de doelstellingen van de Bouwdienst :
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innovatief vermogen en gerelateerd aan tabel 4.2. van bijlage
den) , kom ik tot de volgende conclusies:

7 (mate van onzekerhe-

Het voornaamste deel van de organisatie van de Bouwdienst dient in de operationele
kern, samen met de ondersteunende diensten, te liggen. Immers hier worden de
produkten en diensten inhoudelijk aangemaakt. De organisatie dient in staat te zijn om
experts uit verschillende disciplines samen te brengen in soepel functionerende adhocprojectteams.
Bij een beschouwing van de Bouwdienst naar de localisering en de mate van onzekerheid (tabel 4.2. van bijlage 7) het volgende:
-

Aangezien de Bouwdienst direct afhankelijk is van de politiek en ook de huidige
klanten direct politiek afhankelijk zijn, is de onzekerheid redelijk groot;
Het primaire proces is redelijk eenduidig, echter wederom als gevolg van de
politieke bei'nvloeding, enerzijds vanuit de brede overheidsregels en anderzijds
vanuit het wikken en wegen ten aanzien van het doorgaan van projecten is ook het
primaire proces als onzeker te beschouwen.

Vanuit de kwaliteitshoek kijkend naar de verschillende typen organisaties is een parallel
te trekken met de verhouding tussen regels, competentie en middelen. Bij een
adhocratie is veel competentie en beperkte regelgeving, terwijl bij een professionele
organisatie een redelijk gelijkmatige verhouding aanwezig is tussen competentie, regels
en middelen.
Indien we bovenstaande beschouwing relateren aan tabel 4.2. van bijlage 7 zou de
Bouwdienst een type organisatie moeten zijn van professioneel of adhocratie. Bij een
adhocratie is het dominante stuurmechanisme dat van wederzijdse aanpassing oftewel
intrinsieke besturing. Hierdoor is een gevarieerd patroon van contacten dat in staat is
allerlei onverwachtse gebeurtenissen te ondervangen. Aangezien deze organisatievorm
beperkingen in omvang heeft, kan beter gekozen worden voor een professionele
organisatie. Mintzberg's oorspronkelijke benaming voor een dergelijke organisatie was
een professionele bureaucratie. Het dominante stuurmechanisme van deze organisatie
is dat van standaardisatie van vaardigheden, hetgeen een vorm van metabesturing is.
De professionele organisatie is er in twee sub-typen te onderscheiden: professionals
van het type hoog opgeleid, zoals adviesbureaus en ingenieursbureaus, en van het
type van vaklieden, waarbij het door veel ervaring verkregen vakmanschap domineer!
In beide typen van organisaties is een grote mate van delegatie nodig (metabesturing). Het management van het menselijke talent is de sleutelvariabele.
Veelal zijn professionele organisaties een deel van een machinebureaucratie. De
bureaucratische stuurmiddelen (standaardisatie van werkprocessen) staan op gespannen voet met die welke voor een professionele organisatie geschikt zijn. Dit is een van
de oorzaken van spanningen in zulke organisaties. A l s ik hierbij de Bouwdienst als
onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat beschouw, zie ik de bureaucratie van de overheid als belangrijke rem op een efficiente besturing van de Bouwdienst. De Bouwdienst heeft zich met name te houden aan de overheids-brede
regelgeving, waardoor een stuk kostenverhoging, (tijd)verspilling en belemmering
optreedt. Indien niet wordt voldaan aan deze regels, worden aansluitend daarop nog
meer regels bedacht.
In het volgende ga ik nader in op de twee verschillende structuren en geef aan welke
voor de Bouwdienst het meest geschikt is om toe te passen:
De

Bouwdienst
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adhocratie - een organische structuur met beperkte formalisatie, horizontale taakspecialisatie gebaseerd op training. Dit komt overeen met de theorie. Het werk wordt
gedaan in kleine markt-geori enteerde eenheden (projectteams). De verbindingsmiddelen zijn belangrijk om de onderlinge aanpassing - het voornaamste coOrdinatiemiddel binnen en tussen de projectteams te bevorderen. Tot slot kenmerkt een adhocratie zich
door een selectieve decentralisatie naar en binnen projectteams. Een dergelijke innovatieve organisatie kan voor haar coordinatie slechts beperkt gebruik maken van standaardisatie. Flexibiliteit is een eerste vereiste !
Een adhocratie schakelt experts in en geeft deze zeggenschap. In een dergelijke
organisatie dienen experts nauw samen te werken en af te stemmen. In feite brengt
een adhocratie bij het samenstellen van projectteams functiegerichte en marktgerichte
specialisten samen in een matrixstructuur. Deze medewerkers dienen binnen de
overheid om administratieve redenen ondergebracht te worden in functionele afdelingen, maar verrichten in projectgroepen hun arbeid.
De Bouwdienst levert in principe stukprodukten, elk produkt wordt volgens de klantspecificaties gemaakt. Het innoverend en probleemoplossende werk wordt direct uitgevoerd in opdracht van de klanten. Elk contract van een klant dient gezien te worden als
een creatieve uitdaging. Elke klantorder is vrijwel een nieuw produkt en daarom zal de
Bouwdienst zich de structuur van een operationele adhocratie, met name in de
uitvoerende kern, moeten aanmeten.
O m echter een goede samenhang tussen de diverse afdelingen en hoofdafdelingen te
bewerkstelligen in een omgeving met toenemende complexiteit en dynamiek is het
noodzakelijk om voor de Bouwdienst een soort hybride structuur te kiezen. Tot en
met het afdelingsniveau dient gekozen worden voor een professionele bureaucratie.
De kennis op het gebied van droge en natte infrastructuur en waterbouw moet
gespecialiseerd worden, maar de coordinatie tussen de hoofdafdelingen is ook een
"must". De hoofdafdelingen leveren in feite de capaciteit, de kennis en kunde en de
specialisten voor de onderliggende adhocratie, de projectteams.
Op basis van de contingentiefactoren met bijbehorende hypotheses kunnen
volgende conclusies met betrekking tot de voorlopige oplossing worden getrokken:

de

*
*

de formalisatie dient gering te zijn;
de beide organisatietypen zijn duidelijk in tegenspraak met de redelijk hoge
externe controle vanuit de overheid. Technocratische
controlemaatregelen
blijken een negatief effect te sorteren op de plichtsgetrouwheid van professionals.
* de Bouwdienst zal zich onder het afdelingsniveau moeten richten op een
adhocratieve structuur, waardoor kan worden voldaan aan een van de doelstellingen van de Bouwdienst : het creatieve en innovatieve vermogen versterken.
* De coordinatie tussen de verschillende projectteams over de diverse hoofdafdelingen is van groot belang; dit ontbreekt op dit moment.
* Experts van verschillende
disciplines dienen binnen de projectteams te
worden aangesteld. Dit zijn de disciplineleiders uit de verschillende betrokken
hoofdafdelingen. Zij dienen ten aanzien van hun expertise de verantwoording
te dragen voor de betreffende techniek en moeten daarop kunnen worden
afgerekend.
* Eerdergenoemde experts worden door de verschillende hoofdafdelingen ter
beschikking gesteld voor een vooraf, met de projectleider overeengekomen,
tijdsduur (budget). Aangezien de projectleider de verantwoordelijkheid heeft
voor zijn project, dient hij tevens medezeggenschap te hebben, zoniet algehele
zeggenschap over de keus van de betreffende disciplineleider en disciplinemedewerkers. Hij koopt in feite capaciteit in bij de hoofdafdeling met bijbehorende kwalificaties. Hij kan dan ook de keus maken om extern in te gaan huren of
uit te besteden.
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Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van (hoofd)afdelingshoofden,
projectleiders en disciplineleiders dienen duidelijk te worden vastgelegd.
Leden van de ondersteunende diensten dienen in de projectteams plaats te
nemen om diensten uit te voeren voor de uitvoerende kern.

Oplossingsrichting

met betrekking tot de organisatie.

De beschouwingen vanuit de literatuur losgelaten op de Bouwdienst, zoals in de vorige
hoofdstukken beschreven, zijn in deze paragraaf gebundeld om tot een concrete
oplossing van een van de organisatieproblemen te komen.
De algemene doelstelling van de Bouwdienst:
De algemene doelstelling van de Bouwdienst en van de daar binnen aanwezige projecten, gekeken naar het primair proces, is als volgt:
*

het overdragen van projectresultaten aan de klant (veelal regionale directies
van de Rijkswaterstaat) die voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen
van de klant binnen afgesproken budget en tijd.

De Bouwdienst zal zich bovendien meer
gebieden om de continui teit te behouden:
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

moeten

manifesteren

op de

volgende

voldoende kennis en kunde in huis krijgen en houden ten aanzien van:
- techniek;
- projectmanagement;
een duidelijke toekomstige rol van de Bouwdienst voor ogen ("koers") hebben,
hierover communiceren binnen de organisatie en er meetbaar op sturen;
zorgen dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening en de geleverde
produkten en zorgen dat zij de Bouwdienst als een organisatie ervaren;
innovatief blijven;
de in- en outputrelatie kennen;
een duidelijk personeelsbeleid hebben (instroom, loopbaanontwikkeling, uitstroom);
de kosten van de produkten kennen;
efficiente werkwijze hebben;
een accountantsverklaring hebben;
een stuk arbeidsvreugde en motivatie bewerkstelligen;
trachten zoveel mogelijk onder de overheids-brede procedures en aanschrijvingen uit te komen.

Er zullen buiten de regionale directies van Rijkswaterstaat wegen moeten worden
gezocht om het marktsegment uit te kunnen breiden. Momenteel worden reeds
contacten gelegd met gemeentes, provincies en waterschappen.
O m op 1 januari 1997 over een certificeerbaar en ge'implementeerd kwaliteitssysteem
te beschikken dient door een uitbreiding van de reeds bestaande systemen een
volwassen systeem aanwezig te zijn. De projectgroep Kwaliteitssysteem Bouwdienst
(KSB) is bezig met de invulling van de nog ontbrekende zaken. De Elementaire
Werkwijze (EW) en Projectmatig Werken (PMW) zijn hiervoor de basis.
Het uitgangspunt van het toekomstig kwaliteitssysteem is het P M W en de E W . Deze
systemen worden binnen de organisatie als goed werkbaar beschouwd. De implementatie heeft echter in het verleden onvoldoende aandacht gehad.
Met name de implementatie is erg belangrijk. Elke medewerker zal in de toekomst
moeten werken volgens de afspraken die in het kwaliteitssysteem zijn vastgelegd. O m

27 december 1995

Projectmanagement in de bouw 2

Jan Bijkerk
pag. 30

Eindcolloquium P M B A 2
"Kwaliteitsslag binnen de Bouwdienst"

dit te bewerkstelligen dienen mijn inziens verbeteringen te worden doorgevoerd die niet
direct in het systeem zijn opgenomen, zoals aangegeven in de voorafgaande paragrafen.

BETROKKENHEID VAN DE
MEDEWERKERS

COMMUNICATIE
EN INFORMATIE

PROJECTMANAGEMENT
"TOOLS"

DUIDELUKHEID
BIJDRAGE TOT
ORANISATIE

TOEKOMST
WERKGELEGENHEID

EENDUIDIGE
BENADERING
VAN KLANTEN

VOORLICHTING EN BEGELEIDING VAN
NIEUWE PROCESSEN EN
PROCEDURES

VOORBEELDROL EN -GEDRAG VAN MANAGEMENT
WERKDRUK

DRAAGVLAK
PROJECTLEID.

EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSSYSTEEM PER 1 JANUAR11997

KWALrTEITSSYSTEEM
BOUWDIENST (KSB)
PROJECTMATIG
WERKEN (PMW)

Figuur 3.3.1.

ELEMENTAIRE WERKWIJZE BOUWDIENST (EW)

De weg naar het toekomstig kwaliteitssysteem van de Bouwdienst.

In figuur 3.3.1. zijn de nog uit te voeren acties m.b.t. de invulling en de implementatie
schematisch aangegeven.
Een aantal van deze zaken kunnen worden opgelost met het invoeren van de hieronder aangegeven oplossing en de uitvoering van het, in de rapportage naar het
Bouwdienst-management, beschreven advies met betrekking tot de interne communicatie.
De overwegingen, die aan de oplossing ten grondslag liggen zijn:
*

de Bouwdienst heeft gespecialiseerde taken, de omgeving is dynamisch en complex
met een lage uniformiteit, terwijl het technisch systeem beperkt regulerend en
beperkt geavanceerd en de interne machtsbehoefte laag tot gemiddeld is;
* de doelstellingen van de B D : een van de specialismen is het verzorgen van
projectmanagement voor grote en middelgrote infrastructurele projecten, terwijl
innovatie en creativiteit dienen te worden bevorderd;
* de projectresultaten ontstaan voor het overgrote deel binnen projectorganisaties; het
primair proces van de Bouwdienst vindt plaats in projecten, waardoor vrijwel alle
operationele medewerkers van de Bouwdienst werken in projectorganisaties;
* het projectverloop dient te worden beheerst door het werken met projectmatig
werken en kwaliteitszorg op hoofdlijnen, terwijl de projectleider vanuit de organisatie
"tools" dient te krijgen aangereikt om zijn project te kunnen beheersen in relatie tot
tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie;
* communicatie wordt voor het overgrote deel via de lijn gevoerd richting de projectmedewerkers;
* binnen projectorganisaties heerst veelal, afhankelijk van de capaciteit van de
projectleider ten aanzien van motiveren en teambuilding, een hecht teamverband;
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gezamenlijk wordt hetzelfde doel nagestreefd, waardoor medewerkers zich veelal
meer "bloot" geven tegenover de projectleider dan tegenover de lijnchef; een
projectteam beter voor- en nadelen kan afwegen voor een project dan de individu in
een afdeling en projectteams zijn meer gewend in betreffende omgeving met elkaar
te communiceren;
* er dient richting klanten te worden gezorgd voor een eenduidig optreden, onafhankelijk van de herkomst van de projectleider,
afdeling of hoofdafdeling; alhoewel er
enige algemene regels bestaan hoe de projectleiders met projecten en de klant om
moeten gaan, is dit per afdeling cultuur/werkwijzegebonden, waardoor er sterke
verschillen heersen in de benadering van de klanten tussen de diverse afdelingen en
hoofdafdelingen, mede vanuit de fusie vanuit het verleden;
* de klant heeft kritiek op de beheersing van projecten van de Bouwdienst ten aanzien
van tijd en geld, waarbij zij aangeeft dat dit erg verschillend is per hoofdafdeling;
* projectleiders zijn nog te veel materie-deskundige in plaats van managementdeskundige; opdrachtnemers vinden dat besluitvorming vaak op te hoog niveau plaats moet
vinden.
Uit het voorgaande onderzoek kan geconcludeerd worden dat een aantal zaken in
relatie tot de projectbeheersing bij de Bouwdienst voor verbetering in aanmerking
komen, zoniet noodzakelijk verbeterd moeten worden om doelmatigheid, overleving en
zingeving binnen de Bouwdienst veilig te stellen:
1. verbetering van de beheersing van projecten ten aanzien van de kennis en kunde
van het vak projectmanagement;
2. verbetering van de beheersing van projecten ten aanzien van de beheersings"tools";
3. het structureren van de werkwijzen (cultuurverschillen) van de verschillende
hoofdafdelingen en afdelingen;
4. vanuit de verbeterde beheerssystemen van de projecten op hoger aggregatieniveau
informatie kunnen verschaffen;
aggregatieniveaus: 0 - topmanagement Bouwdienst;
1 - principaal / bevoegd gezag;
2 - capaciteitsleveranciers;
3 - projectleiding;
4 - bedrijfsbureau.
O m de voorgaande zaken te verbeteren zijn een tweetal mogelijkheden voorhanden:
a. de projectleiders blijven, zoals nu het geval is, onder de diverse afdelingen vallen;
b. de, daarvoor in aanmerking komende, projectleiders worden in een speciale afdeling
projectmanagement geplaatst.
De hiervoor aangegeven twee mogelijkheden kunnen tegen elkaar worden afgewogen
ten aanzien van de volgende factoren:
- betrokkenheid;
- efficientie;
- effectiviteit;
- beheersbaarheid.
Alvorens aan de beide methodes een score te hangen is het zinvol om de verantwoordelijkheden van de verschillende hoofdrolspelers in kaart te brengen:
*

Bevoegd gezag (BG):
Het B G fungeert als intern opdrachtgever binnen de Bouwdienst en als contractant
naar de principaal. Hij autoriseert alle beslisdocumenten van het project en is verantwoordelijk voor het project buiten de marges. Het B G dient in feite een zodanige
positie in de organisatie te hebben dat hij enerzijds op een " alien door het projectgeraakte medewerkers-overstijgend " niveau staat en anderzijds een z o laag
mogelijke positie, zo dicht mogelijk bij het project. Indien slechts 1 afdeling betrok-
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ken is bij het project kan het B G een afdelingshoofd
binnen een hoofdafdeling betrokken dan zal het
moeten zijn. Zijn tenslotte meerdere hoofdafdelingen
directeur B G moeten zijn. In dit laatste geval kan ter
gedelegeerd opdrachtgever worden benoemd.

zijn. Zijn meerdere afdelingen
B G een hoofdafdelingshoofd
betrokken dan zou in feite de
wille van de duidelijkheid een

*

Projectleider (PL):
De P L is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onder zijn leiding door het
projectteam geproduceerde projectresultaten en de beheersing van het project in het
kader van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie als overeengekomen met de
principaal.

*

Disciplineleider (DL):
De DL is verantwoordelijk voor de toelevering en inhoudelijke
disciplineactiviteiten. De P L dient de resultaten te accepteren.

kwaliteit

van de

* Afdelingshoofd (AH):
Het A H is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onder hem ressorterende
medewerkers in het projectteam en voor de levering van de door hem toegezegde
capaciteit en deskundigheid.
*

Hoofd afd. projectmanagement (HAP):
Het H A P is verantwoordelijk voor de ervaringsuitwisseling, coordinatie tussen, de
training en opleiding van de projectleiders, de ontwikkeling van beheerstechnieken in
overleg met de projectleiders en de inzet van een bepaalde P L in overleg met de
hoofden van de hoofdafdelingen voor een bepaald project. Het H A P is niet verantwoordelijk voor de projecten.

In tabel 3.3.1. zijn de belangrijkste aspecten ten aanzien van de huidige en gewenste
situatie naast elkaar gezet.
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HUIDIGE SITUATIE
Projectleider uit afdeling binnen een hoofdafdeling

GEWENSTE SITUATIE
Projectleider uit een speciale afdeling projectmanagement

1

BG is afdelings- of hoofdafdelingshoofd

BG heeft een project-overstijgende positie in
de organisatie

2

Afrekening op capaciteitsinzet is niet aan de
orde

Contracten maken met de afdelingen over
de in te zetten capaciteit en elkaar hier op
afrekenen

3

De PL heeft weinig tot geen invloed op de
deskundigheid van de in te zetten capaciteit
binnen het project

Op basis van door de PL opgestelde taaken functiebeschrijving, incl. criteria worden
eisen gesteld aan de in te zetten capaciteit

4

De PL uit een afdeling is in de meeste gevallen DL van de afdelingsdeskundigheid (2
petten)

De PL dient op hoofdlijnen inzicht te hebben
in de div. disciplines, maar dient zich te specialiseren op het gebied van projectmanagement

5

Er zijn verschillende culturen / werkwijzen in
de verschillende afdelingen en hoofdafdelingen

Er is een eenduidige werkwijze en aanpak
van de projecten voor welke afdeling dan
ook

6

De PL moet het project, het BG en de afdelingsbaas (lijnbaas) dienen

De lijnbaas van de PL heeft geen invloed op
het project, de PL is alleen verantwoording
schuldig aan het BG

7

Bij het binnenhalen van grote mufti-disciplinaire projecten worden PL's uit afdelingen
gehaald, waardoor er op de betreffende
afdelingen plotseling een tekort aan PLcapaciteit ontstaat

De afdelingshoofden hebben geen zorgen
en problemen meer met een plotseling vertrek van een projectleider binnen de afdeling

8

Er is een rapportageconflict lijn/project/bevoegd gezag

Er is rapportage t.a.v. het project naar het
BG en t.a.v. de ingezette capaciteit naar de
afdelingen

9

Het BG is soms tevens lijnbaas van de PL,
hetgeen conflictsituaties in de hand werkt

Het BG is geen lijnbaas van de PL, de verantwoordelijkheden zijn helder, waardoor dit
niet tot conflicten kan leiden

10

Een groot deel van PL's is ontevreden over
de beheerstechnieken"tools", met name tijd
en geld

In een speciale PM-afdeling kunnen integraal, met voldoende draagvlak onder de
PL's, nieuwe verbeterde beheerstechnieken
worden ontwikkeld

11

De klanten zijn ontevreden over de beheersing van tijd en geld van de projecten

Door de ontwikkeling van een betere beheersing en eenduidiger aanpak zullen de
klanten minder klachten hebben

12

De coordinatie tussen projecten vindt plaats
in afdelingen en hoofdafdelingen en niet
tussen hoofdafdelingen

De coordinatie tussen projecten vindt plaats
binnen een speciale afdeling

Tabel 3.3.1.

Verschillen huidige en gewenste situatie.

Aan de bovenstaande items wordt in tabel 3.3.2. een score toegekend ten aanzien van
betrokkenheid projectleiders, efficientie, effectiviteit en beheersbaarheid.
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betrokkenheid

efficientie

effectiviteit

beheersbaarheid

1

0

0

0

+

2

+

0

+

+

3

+

+

0

+

4

0

0

0

+

5

+

0

++

0

6

+

0

+

0

7

0

+

0

0

8

0

+

0

0

9

0

+

0

0

10

++

0

++

+

11

+

0

++

0

12

0

0

0

+

Tabel 3.3.2.

Score kaart items van tabel 3.3.1.

Het onderbrengen van projectleiders in een speciale afdeling projectmanagement houdt
in dat efficienter en effectiever kan worden gewerkt, de betrokkenheid van de projectleiders groter wordt en dat de beheersbaarheid van het projectmanagement wordt
vergroot. Hier tegenover staan nog wel enkele zaken die de nodige aandacht vragen:
- de afdelingen dienen bij het niet nakomen van overeengekomen contract met de
projectleider de verplichting te hebben de daarvoor in te huren capaciteit te financieren;
- de projectleider dient, als bij een gewenste uitbreiding van het contract met de
afdelingen de afdeling hiervoor elders capaciteit moet inhuren, de ter beschikking te
stellen capaciteit te financieren;
Belangrijke ontwikkelingen, zoals de veranderende markteisen, de verscherping van de
kwaliteitseisen, het verkorten van doorlooptijden en de toenemende mate van innovatie
maken het noodzakelijk dat de organisatiestructuur en -processen bij de Bouwdienst
flexibel en effectief functioneren. Organisaties die meegroeien, zijn in staat te denken
in termen van management van processen: interne processen in de eigen organisatie
en processen die zich afspelen over de grenzen van de organisatie in interactie met de
buitenwereld.
De kwaliteit van modern management wordt tegenwoordig veelal uitgedrukt in termen
van het managen van interne processen en het toeleverproces. Organisaties die aan
de veranderende eisen het hoofd willen bieden, zullen hun personeel op een nieuwe
manier moeten opleiden en trainen. E e n speciaal punt hierbij vormt het selecteren en
opleiden van de projectverantwoordelijken, die de operationele aansturing, met inbegrip
van de integratie van de deelprocessen, dienen te verzorgen. Zij vervullen immers een
sleutelrol bij het integreren van de creatieve elementen tot innovatiegericht werken en
bij het doelgericht laten werken van de organisatie.
Indien het eerdergenoemde denken in het aansturen van processen bij de Bouwdienst
vorm en inhoud wil krijgen, dan zullen de processen "macht" moeten krijgen. Dit
betekent "macht" aan de projecten die deze processen aansturen. "Macht" als hiervoor
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genoemd is met name bedoeld als kennis en kunde van projectmanagement.
De projectleiders zullen, uit voorgaand oogpunt, in de toekomst moeten voldoen aan
bepaalde criteria. Hierbij valt te denken aan:
* minimaal 5 jaar ervaring met het leiding geven aan multidisciplinaire projecten;
* HBG7TU werk- en denkniveau;
* ervaring met complexe onderhandelingsprocessen;
* leidinggevende capaciteiten;
* flexibele installing;
* goede contactuele vaardigheden;
* zelfstandig kunnen functioneren;
* motiverend;
* kennis en proeve van bekwaamheid afgelegd hebben met betrekking tot een aantal
elementaire zaken in het kader van projectmanagement in de bouw (te denken valt
aan een soort in-house opleiding):
- het opzetten van een projectorganisatie in de verschillende fasen;
- informatiemanagement;
- kwaliteitsmanagement;
- projectmatig werken en Elementaire werkwijze Bouwdienst;
- het managen van onderzoeksprocesssen;
- het managen van ontwerpprocessen;
- het managen van uitvoeringsprocessen;
- bouwrecht;
- persoonlijke managementvaardigheden;
- beheer en onderhoud in relatie tot voorgaande fasen;
- het opzetten van projectkwaliteitsplannen;
- het managen van auditprocessen;
- financieel management;
- timemanagement;
- strategisch management;
- probleemanalyse / besluitvormingsprocessen;
- innovatie-technieken.
De aangegeven beheerssystemen welke moeten worden verbeterd zijn met name tijd,
capaciteit en geld.
De beheerssystemen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat een goede bewaking van
de verschillende items kan worden uitgevoerd en dat vanuit de systemen het management gevoed kan worden op een hoger aggregatieniveau.
Als belangrijkste aandachtsvelden kunnen worden aangemerkt:
GELD:

-

geprognotiseerde kosten en nauwkeurigheid;
aangegane verplichtingen;
nog aan te gane verplichtingen;
uitgevoerde betalingen;
indexering - prijs- en risicoregeling;
onvoorzien.

CAPACITEIT:

-

geprognotiseerde capaciteit per activiteit;
werkelijke capaciteit, nog benodigde capaciteit;
inhuur / uitbesteding / interne capaciteit;
marge's

TIJD:

-

geprognotiseerde tijdsduur van activiteiten;
kritieke pad;
spelingen, marge's;
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risicoanalyse, scenario's a.g.v. mogelijke uitloop van activiteiten.
HOOFDAFDELINGEN:

Fig. 3.3.2.

Dl

Nl

WB

PD

Gewijzigde structuur Bouwdienstorganisatie.

Ter ondersteuning van mijn voorstel heeft een onderzoek van Gobeli en Larson [lit. 18]
aangetoond dat bij het bestuderen van een groot aantal projecten de projecten met een
matrixstructuur het grootste percentage succes scoorden.
Op basis van voorgaande beschouwingen
mij als volgt geformuleerd:

wordt de gewenste verandering door

Er dienen voor projectleiders criteria te worden aangelegd. De projectleiders, die
voldoen aan deze criteria worden in een aparte afdeling projectmanagement (PM)
geplaatst (fig. 3.3.2.). Binnen deze afdeling dient een stafafdeling te bestaan die
zorg draagt voor de ontwikkeling en introductie van projectmanagementtechnieken en beheerstechnieken onder de projectleiders, zodat een eenduidig optreden
naar de omgeving, met een draagvlak onder projectleiders, kan worden bewerkstelligd. Het hoofd van de afdeling is verantwoordelijk voor de coordinatie tussen
de verschillende
projectteams, de ontwikkeling en introductie van nieuwe
managementtechnieken en opleiding en training van de projectleiders.
Waarbij:
-

er een koppeling moet komen tussen de voor de projectleiders beschikbare beheerssystemen en het managementsysteem;
- de omgang met, de rapportage en informatie naar de klant moet voldoen aan een,
binnen bepaalde grenzen, eenduidige aanpak;
- meer zorg moet worden besteed dan momenteel het geval is aan het nazorgtraject;
- door het opzetten van een bedrijfsadministratie de projectleider meer inzicht heeft in
de kosten van het gemaakte produkt, waardoor de doelmatigheid wordt verhoogd;
- door ruimte te scheppen, innovatie op een hoger peil moet worden gebracht;
- mandatering van het "bevoegd gezag" naar projectleiders meer gestalte moet
krijgen, zodat besluitvorming op een lager niveau kan plaats vinden;
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bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van lijn- en projectorganisatieleden
duidelijk moeten worden afgesproken en vastgelegd;
de verantwoording van de techniek in eerste instantie bij de disciplineleiders ligt;
de projectorganisaties ingesteld moeten zijn op onverwachte gebeurtenissen,
hetgeen inhoudt dat de standaardisatie en formalisatie naar verhouding laag moet
zijn;
de projectleider mede verantwoordelijk is voor de keus van de in te zetten projectmedewerkers; de projectleider capaciteit inkoopt van de technische hoofdafdelingen
en hier een contract mee sluit.

Fig. 3.3.3.

Voorstel gewenste organisatievorm Bouwdienst.

In figuur 3.3.3. is de, door mij geschetste, gewenste organisatiestructuur
Bouwdienst in een organogram aangegeven.

van de

De voordelen hiervan zijn:
*

de bewuste afdeling kan zich focussen op een belangrijk specialisme van de
Bouwdienst, het "projectmanagement", waardoor een betere en eenduidige sturing
van de projecten ontstaat, waarbij te denken valt aan eenduidigheid, binnen een
bepaald kader, van gedrag, technieken, afspraken/procedures, documenten, omgang
naar de medewerkers, beheerstechnieken en omgang naar de klanten (communicatie);
* Door betere coordinatie en afstemming sneller en effectiever feedback vanuit de
projecten (communicatie) wordt verkregen en nieuwe in te voeren zaken die de
projecten aangaan, kunnen als gevolg van een betere communicatie sneller en
efficienter worden doorgevoerd;
* het aanwezige cultuur/werkwijze-verschil tussen de projectleiders van de verschillende hoofdafdelingen wordt verzwakt en/of te niet gedaan, waardoor de communicatie
onder de projectleiders wordt verbeterd: de verantwoordelijken voor de projecten, de
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projectleiders, kunnen meer en beter overleg voeren en spreken ook dezelfde taal;
problemen bij projecten in de zin van beheersbaarheid, kunnen onder begeleiding,
door de projectleiders zelf worden opgelost : het hebben en ontwikkelen van
allerhande nieuwe beheerssysteempjes, hetgeen nu aan de orde van de dag is, is
niet meer nodig; nieuwe beheerssystemen kunnen nu bij gezamenlijke besluitvorming worden ingevoerd en begeleid vanuit de stafafdeling. Hierdoor ontstaat
draagvlak onder de projectleiders, waardoor de "tools" door iedereen zullen worden
toegepast;
* de Bouwdienst komt bij de klant meer professioneel over en de klant voelt een stuk
eenduidigheid in aanpak en informatie;
* informatie komt bij de medewerkers niet alleen via de lijn, echter ook via de projectleiders, waardoor mogelijk deze informatie vanuit andere invalshoeken wordt
bekeken, meer georienteerd op de projecten; in principe zal de "betrokkenheid" van
de medewerker hierdoor ook worden vergroot;

*

De nadelen van deze wijziging kunnen zijn:
*

*

*

*

*

*
*

een bevoegd gezag zal mogelijk voorkeur hebben voor een bepaalde projectleider;
door middel van een realistische overall-planning van toekomstige projecten en de in
te zetten projectleiders
dient periodiek ovedeg plaats te vinden tussen de hoofden
van de hoofdafdelingen
en het hoofd van de afdeling projectmanagement.
"De juiste
man op de juiste plaats" zal hierbij zeker het uitgangspunt moeten zijn.
de afdelingen die momenteel veel projectleiders als disciplineleider inzetten, moeten
hun opleidings- en instroomprogramma meer richten op het verkrijgen van kwalitatief
voldoend ervaren disciplineleiders;
de afdelingen zullen, meer dan in de huidige situatie, de kennis en kunde van hun
medewerkers moeten bevorderen aangezien functie-eisen vanuit projecten worden
gesteld ten aanzien van de in te zetten capaciteit;
overbelasting van de "beste" specialist, onderbezetting van de "minder gevraagde"
specialist; in principe afspreken dat de juiste man op de juiste plaats moet komen de projectleider vraagt functie en bijbehorende
kwalificaties;
priohteitsproblemen met betrekking tot bijdragen aan de verschillende projecten - is
ook in de huidige situatie aanwezig, duidelijke afspraken m.b.t. de
capaciteitsinzet
maken;
spanning tussen bijdragen aan projecten en de eigen ontwikkeling binnen de
afdeling - bij de capaciteitsafspraken
hier terdege rekening mee houden;
strijd tussen de projectleiders ter verkrijging van de beste afdelingscapaciteit - goede
afspraken maken met betrekking tot de vereiste
kwalificaties.

Bij de keuze voor een zuivere matrix-organisatie wordt bijna tegelijkertijd een conflictsituatie gei'ntroduceerd. Het conflict is in deze situatie een permanente spanning ten
gevolge van de matrixstructuur. Iedereen heeft zijn eigen doelstellingen en handelt er
naar. Met name het "twee-bazen"-systeem wordt in de praktijk nog al eens als een
nadeel ervaren. Indien geschillen in deze beslecht moeten worden, zal de directeur van
de Bouwdienst hieromtrent uitspraken moeten doen. O m de directeur hier niet mee te
belasten, valt het te overwegen om hiervoor een "geschillen-commissie" in het leven te
roepen, gesitueerd tussen de directeur en de hoofdafdelingen. Deze commissie zou bij
conflicten tussen lijn en project adequaat actie moeten kunnen nemen. Bij de implementatie (de overgangsperiode) zou deze commissie op kunnen treden als begeleidingscommissie.
De mogelijkheid van een belangentegenstelling tussen het project- en het afdelingsbelang is steeds aanwezig. Deze tegenstelling kan echter ook ten gunste van het goed
functioneren van de organisatie worden aangewend. Het beoordelen en het herstellen
van de onbalans hierin moet een continu aandachtsgebied van het topmanagement
zijn, aangezien in vele gevallen het ene machtsgebied zal trachten een betere positie
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te verkrijgen ten koste van de andere.
Leiding geven aan een matrixorganisatie houdt dan ook in : het steeds versterken van de verzwakkende component. De leiding moet zich bewust zijn van het
spel dat tussen de twee machtsblokken af kan spelen en moet de balans
hiertussen handhaven.
De overige adviezen voor de Bouwdienst, naar voren gekomen in de voorgaande
paragrafen zijn de volgende:
* Tracht binnen de projecten niet alles in regels en voorschriften vast te leggen,
aangezien dan de creativiteit en de innovativiteit wordt onderdrukt en tracht z o veel
mogelijk af te komen van de overheids-brede regelgeving, dit leidt tot verspilling en
tot negatieve plichtsgetrouwheid;
* Zorg ervoor dat het kwaliteitssysteem Bouwdienst niet een strakke en geformaliseerde regelgeving nastreeft. Probeer ruimte te creeren voor een eigen speelruimte van
de projectmedewerkers. Strakke regelgeving is in tegenspraak met de dynamische
omgeving en de redelijk complexe technologie van de Bouwdienst. Competentie,
kennis en kunde van de medewerkers, moet optimaal worden gebruikt, evenals de
creativiteit en de innovativiteit;
* Zorg voor een verantwoorde delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
naar projectleiders, zodat besluitvorming op een lager niveau kan plaats vinden; dit
dient afhankelijk te zijn van de ervaring en kennis van de betreffende projectleider;
* Laat projectleiders samen met de lijnchef van de medewerker de medewerkers
beoordelen;
* Zorg door middel van nieuwe symbolen dat intern een imago (wij-gevoel) wordt
opgebouwd (zie tevens bijlage 8);
* Tracht door het rouleren van medewerkers de culturen te mengen van de verschillende geografisch verspreide vestigingen; weeg de voordelen tegen de nadelen af
van het alsnog huisvesten van de Bouwdienst in een vestigingsplaats; in ieder geval
die (hoofd)afdelingen waarin medewerkers in de praktijk vrijwel altijd in gemeenschappelijke projectteams opereren; mocht het voorgaande niet bespreekbaar zijn,
zorg er dan voor dat een projectteam op een locatie wordt gehuisvest;
* Het "zeggen" en "doen" van het Bouwdienstmanagement moet op elkaar zijn
afgestemd, anders komt het management ongeloofwaardig over op de werkvloer;
* Het sturen van de Bouwdienst dient te geschieden op basis van meetbare doelstellingen.
3.4

Conclusies.
O m het functioneren van de Bouwdienstorganisatie te verbeteren blijkt uit voorgaande
hoofdstukken dat op basis van efficientie, betrokkenheid projectleiders, effectiviteit en
beheersbaarheid is aan te bevelen, zo niet noodzakelijk is, de organisatiestructuur te
wijzigen. Deze wijziging betreft de overgang naar een zuivere matrixstructuur, waarbij
de projectleiders in een aparte afdeling "projectmanagement" worden ondergebracht.
Het vak "projectmanagement" dient bij de Bouwdienst meer gestalte te krijgen door het
opleiden van de projectleiders op dit gebied. De interne en zeker de externe voor- en
nadelen wegen voldoende op tegen de voor- en nadelen van de huidige structuur.
Afstemming van projectteams, eenduidigheid naar de klant, gedragen projectmanagementsystemen en betere communicatie zijn hierin duidelijk positieve zaken.
Het topmanagement moet zich daarentegen goed bewust zijn van het spel tussen het
project en de lijn en dient de balans hierin te handhaven.
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In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen eerste orde-veranderingen (veranderingen die relatief dicht bij de huidige vorm blijven) en tweede orde-veranderingen
(ingrijpende grensverleggende veranderingen). Levy en Merry spreken over transities
en transformaties.
De voorgestelde organisatiewijziging bij de Bouwdienst moet gezien worden als een
tweede orde-verandering immers er is sprake van een duidelijke structuurverandering
en verandering door alle hoofdafdelingen.
In de volgende hoofdstukken wordt aangegeven op welke wijze deze verandering
ingevoerd moet worden, waar de veranderingsorganisatie aan moet voldoen en in
welke volgorde de verandering moet verlopen.
4.2.

Fasering.
De fasering van het veranderingstraject is essentieel. Hierbij valt te denken aan twee
soorten faseringen:
- de methodische fasering (methodiek);
- de procesfasering (stadia van het veranderingsproces).
A a n veel procesfaseringen ligt het model van Lewin ten grondslag, welke uitgebreider
ter sprake komt in bijlage 8.
In het navolgende wordt de methodische fasering toegepast. In de veranderkundige
diagnose wordt een pluriforme terreinverkenning gemaakt. Onderdeel daarvan is te
bezien welke autonome organisatieveranderingen spelen. Daarbij spelen met name
belangen en machtsverhoudingen een rol. In de diagnose ten behoeve van de
verandering wordt de diagnose van het ontwerp geconfronteerd met voorgaande
diagnose. In de diagnose van de verandering gaat het om de bestuurbaarheidseigenschappen te bepalen in relatie tot de potentie van het management en betrokken
adviseurs.
Bij het ontwerpen van de geschikte veranderkundige aanpak wordt aangegeven waar
met name op gelet dient te worden.

4.3.

Veranderkundige verkenning.
In deze verkenning gaat het om de resultaten van het ontwerptraject te confronteren
met de onmogelijkheden en de mogelijkheden van de werkelijkheid. W e kunnen ons
dan ook de volgende vragen stellen:
* sluit de ontwerprichting aan bij de in de organisatie levende denkbeelden of staan z e
hier loodrecht op?
* over welke soort veranderingen spreken we?
* wat gebeurt er als je gewoon niets doet? Met andere woorden : een vorm laten
ontstaan.
* wat is de positie van de veranderaar in relatie tot die van de andere bestuurders van
de organisatie?
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen bovenstaande vragen beantwoord worden.
Als hulpmiddel voor de analyse van bovenstaande vragen maak ik gebruik van metaforen: het kijken naar het probleem door verschillende brillen. Deze zijn beschreven in
bijlage 9.
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De conclusies uit dit uitstapje zijn:
-

-

-

4.4.

De beslissing met betrekking tot de implementatie van een van te voren uitgekauwd
ontwerp zal waarschijnlijk geen draagvlak vinden binnen de organisatie; weerstand
is te verwachten;
Communicatie ten aanzien van de verandering is van groot belang. De projectleiders
zullen in de toekomst op collectief niveau moeten veranderen. Op individueel niveau
zal dit door bijscholing en cursussen moeten plaats vinden;
De belangen van de diverse betrokkenen lopen uiteen. Het gepresenteerde voorstel
zal echter voor een groot deel aan de belangen van de deelnemers tegemoet
komen. Daar de hoofdafdelingshoofden
uiteindelijk toch de "bevoegd gezag"verantwoordelijkheid behouden van de projecten, zal deze drempel ook wel zijn te
overwinnen.

Diagnose ten behoeve van de verandering.
Het resultaat van het ontwerptraject is een perspectief op het heden en de toekomst.
Dit bestaat uit drie samenhangende zaken:
- een of meerder beelden van de organisatie;
- oordelen over het functioneren;
- de oplossing van het organisatieprobleem.
Het probleembesef kan collectief (gezamenlijk, gedeeld) zijn of gedifferentieerd voor
groepen (individueel). De vraag is in feite, in welke mate het resultaat herkend, erkend
en aanvaard wordt.
Aan de diagnose ten behoeve van de verandering worden volgens de Leeuw de
volgende eisen gesteld:
* mag niet onjuist zijn; vakmatige integriteit;
* moet handvatten bieden voor verbetering; voorwaarde voor effectiviteit;
* moet worden geaccepteerd, dan wel afgedwongen.
Kijkend naar deze eisen is mijn stellige overtuiging dat het resultaat van de ontwerpfase voldoet aan deze eisen.

4.5.

Diagnose van de verandering.
Bij de diagnose van de verandering wordt de oplossing geconfronteerd met de situatie,
inclusief degene(n) die het veranderingsproces zullen moeten sturen.
Twee vragen zijn hierbij van belang:
* In hoeverre is de verandering te realiseren?
* In hoeverre is de veranderaar daartoe in staat?
In termen van de besturingstheorie zijn dit de vragen met betrekking tot de bestuurbaarheid en het besturend vermogen. Het te besturen systeem (BS) is de organisatie
die veranderd moet worden. Uit de werkelijkheid moeten aspecten worden geselecteerd die de organisatievorm beschrijven samen met aspecten die op de verandering
van de vorm van invloed zijn. Deze laatste aspecten zijn o.a. machtsverhoudingen,
belangen en ingeslepen gewoontes.
Bij de Bouwdienst kan het te besturen systeem gezien worden als een B O en een B S .
Er moet hierbij natuurlijk vanuit worden gegaan dat ook besturingsmechanismen
aanwezig zijn. De rol van de veranderaar is het zodanig be'invloeden van de in het
systeem aanwezige besturingsmechanismen zodat deze sturen in de richting van de
gewenste situatie.
De verandering sluit redelijk goed aan bij de in de organisatie levende denkbeelden.
O m dit bovendien nog te bevorderen zal een goede communicatie van belang zijn. De
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projectleiders, projectmedewerkers en klanten hebben de problemen en de tekortkomingen aangegeven. Zoals reeds aangegeven in bijlage 9 kan ik concluderen dat het
resultaat zal worden erkend door de verschillende doelgroepen.
Indien de Bouwdienst niets doet, dan zal als gevolg van de autonome "natuurlijke"
processen van verandering de beheersing van projecten niet tot nauwelijks verbeteren
en blijven we op het oude pad "doorsukkelen". O m het betere functioneren op een
andere, dan door mij voorgestelde, werkwijze te bewerkstelligen zal veel meer energie
en inspanning vergen en zal uiteindelijk nooit een optimaal resultaat opleveren. De
cultuur/werkwijze-verschillen, de verschillende vestigingen en de verschillende machtsposities zijn hier debet aan. Gezien het voorgaande zal de verandering goed realiseerbaar zijn indien goede communicatie wordt toegepast, op de wijze als op hoofdlijn
aangegeven in bijlage 8.
De veranderaar zal iemand moeten zijn uit de eigen organisatie, iemand die aanzien
heeft en wordt gerespecteerd, maar natuurlijk ook de capaciteiten moet hebben voor
de besturing. A l s "bevoegd gezag" zal iemand die boven de verandering staat, moeten
worden gezocht. De directeur van de Bouwdienst zou hiervoor verantwoording kunnen
dragen. Deze moet zorgen dat vanuit het managementteam van de Bouwdienst voor
voldoende besturing en ondersteuning wordt gezorgd.
4.6.

Ontwerp van de veranderingsstrategie.
Het ontwerpen van de aanpak is het kiezen van een strategie die ertoe moet leiden dat
de beoogde verandering optreedt.
Teruggebracht tot de meest simpele kern zijn er volgens de Leeuw [lit. 2] twee
interventiestrategie en: leren en gehoorzamen. Het is van belang in welke mate er
sprake is van een ontwerpproces dat daarna wordt gei'mplementeerd, dan wel met dat
veranderingsproces parallel loopt. De twee dimensies zijn onafhankelijk, waardoor er
vier basisstrategie en ontstaan, zoals in de volgende tabel aangegeven.

Gehoorzamen
Na elkaar

Kant en klaar ontwerp wordt
door de machthebber ingevoerd

Werken aan cognitieve en emotionele acceptatie van een "kant
en klaar" ontwerp; uitleggen

Stuksgewijs invoeren, bijstellen
en uitwerken van het ontwerp op
basis van ervaringen bij de invoering; terugkoppeling. De
machthebber leert, geen leerproces in de organisatie

Participatieve ontwikkelbenadering; er is een leerproces in de
organisatie. Inzichtverwerving
en verandering gaan hand in
hand

Lineair

Parallel
Iteratief

Tabel 4.6.1.

Leren

Vier basisstrategieen van verandering.

Het besturen van een organisatieverandering is een bijzonder besturingsprobleem: het
is tijdelijk, is weliswaar te onderscheiden van het "normale" managementproces, maar
staat er niet geheel los van. Het is een verbinding tussen de huidige en de toekomstige
organisatie.
Omdat veranderen ook organiseren is, zullen hiervoor ook de principes van Fayol van
toepassing zijn:
* het gevoel van onmacht vermijden; in het veranderingsproces moet evenwicht
bestaan tussen de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden;
* er dient consistentie en stabiliteit te zijn in het feitelijke beleid;
* erkenning van de waarde en de waardigheid van de medewerkers - respect en
rechtvaardigheid;
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* zekerheden bieden;
* geen leiding via "verdeel en heers" en schriftelijke communicatie, maar vooral en
veelvuldig door mondelinge communicatie.
De bestuurder voor verandering moet tevens aan een aantal voorwaarden voldoen:
* loyaliteit aan de doelstelling van de verandering;
* in staat zijn te evalueren of de verandering de goede kant op gaat;
* inzicht hebben in de eigenschappen van het veranderingsproces;
* ter beschikking hebben van voldoende interventiemogelijkheden (bevoegdheden);
* voldoende bekwaamheid hebben;
* liefst iemand uit de eigen organisatie, die aanzien heeft en respect afdwingt.
4.7.

Keuze van de veranderingsstrategie.
Door de Leeuw wordt een onderzoek van Falbe & Yukl aangehaald, die het veranderkundig probleem in twee categorieen indelen, overeenkomend met de eerdergenoemde
eerste- en tweede orde veranderingen, en de succesmaatstaven van bei'nvloeding, in
termen van "attitude ten aanzien van verandering", in drie categoriee n.
In de volgende tabel 4.7.1 zijn deze verenigd.

Weerstand

Inschikkelijkheid

Commitment

Routine
Eerste orde verandering

geen ernstig bezwaar: met macht op
te lossen

is een voldoende
voorwaarde

mooi, maar technisch
niet nodig; het proces
verloopt vanzelf

Non routine
Tweede orde
verandering

onoverkomelijk:
macht is contraproductief

traag en moeizaam

essentieel

Tabel 4.7.1.

Typen verandering en voor effectieve verandering vereiste attitude.

De, in bijlage 8 beschreven strategies n zijn ook bij Falb & Yukl te herkennen: de
machts/dwang-, de empirische rationele- en de normatief reeducatieve strategie. Falb
& Yukl onderscheiden vanuit bovenstaande strategieen een negental elementaire
strategiesn. De effecten van de strategieen zijn in de volgende tabel 4.7.2 weergegeven.
Strategieen:

Zachte strategieen:
1. Inspireren
2. Consulteren
Rationele overtuigingsstrategie en:
3. Rationeel overtuigen
4. Ingratiation (innemend)
5. Persoonlijk beroep
6. Onderhandelen
MachtsstrategieSn:
7. Druk uitoefenen
8. Legitimatie
9. Coalitiemacht
Tabel 4.7.2.

Weerstand

Inschikkelijkheid

Commitment

*
*
*
*

•
*
*
*

*
*

*

Effecten van strategieen.

Op grond van voorgaande theorie kan worden afgeleid dat we bij de organisatiewijziging van de Bouwdienst, te kenmerken als het professionaliseren van het projectmanagement, te maken hebben met een tweede orde, non routine-verandering en dat het
kans van slagen heeft als bij alle betrokkenen commitment aanwezig is. De te
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hanteren strategieen hiervoor zijn vervolgens: het consulteren, inspireren en rationele overtuiging Voor het slagen van de verandering is een lerende, parallelle aanpak
nodig.
Zoals reeds aangeven, moet het ontwerp- en veranderproces parallel lopen.
Belangrijke redenen hiervoor zijn:
* er is, gezien in tijd, nog geen directe hoge nood
* er is vooral bij ingrijpende veranderingen onzekerheid - het B O moet hierbij minimaal
werken met feedback als besturingsvorm;
* participatieve werkwijzen creeren meer draagvlak;

Ontwerpproces:
Denken en beslissen over de vorm

B

O

,

mum

Veranderingsproces:
Beheerste verandering van die vorm

Figuur 4.7.1.

B

§

Ontwerpen en veranderen als parallelle
processen.

* zodra mensen denken dat er iets staat te gebeuren, dat er gedacht en beslist gaat
worden over posities, veranderen ze. De feitelijke organisatie "wacht" niet met veranderen, totdat er officieel is beslist.
De veranderingsorganisatie ter besturing van het veranderingsproces moet worden
ontworpen uitgaande van: het primaire proces (veranderingsproces), de doelen en de
omgeving waarin z e moet functioneren.
Het te besturen veranderingsproces is bij de diagnose van het veranderingsproces in
kaart gebracht. A a n de hand hiervan zijn bepaalde strategieen gekozen. Daarmee is in
feite het primair proces bepaald.
Het doel is simpel: het realiseren van de gewenste organisatie binnen de randvoorwaarden van onder meer tijd en geld. Er moet dan ook voor worden gezorgd dat de
veranderaar voldoende mogelijkheden heeft tot procesbesturing. De veranderingsorganisatie moet geen doel op zichzelf worden. Het moet een tijdelijke brug zijn tussen nu
en straks. Het doel moet dus ook zijn dat er aan de veranderingsorganisatie een einde
komt. Tevens dient de organisatie te zorgen voor de verschaffing van legitimiteit,
openheid en zekerheid.
Het veranderingsproces betreft een deel van de gehele organisatie. Het geheel moet
echter een relatief onafhankelijk deelsysteem zijn van de totale organisatie. Te intense
koppelingen met de rest van de organisatie kunnen het veranderingsproces in negatieve zin sterk beinvloeden. De relativiteit van de onafhankelijkheid brengt de noodzaak
met zich mee van verbindingen (coOrdinatiebehoefte). Daarom is de "ophanging"
binnen de organisatie een specifiek punt van aandacht:
- verantwoordings- en rapportagelijnen;
- procedures;
- helderheid over beslissingsbevoegdheden;
- informatiestromen.
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De veranderingsorganisatie kan gezien worden als een projectorganisatie. de hoogste
opdrachtgever/beslisser waaraan de projectleiding verantwoording moet afleggen dient
"boven" de verandering te liggen, in dit geval de directeur van de Bouwdienst.
Op zich lijkt de gewenste organisatieverandering een omvangrijke operatie, maar door
een goede structurering en een stappenplan is het traject goed inzichtelijk te maken.
W e hebben gezien dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie een geleidelijk proces dient te zijn. Daardoor is het mogelijk om door middel van feedback de zaak
nog tijdens het omvormingsproces bij te sturen. De achtereenvolgende stappen zijn in
b/;7age 10 in een tijdsplanning aangegeven.
De te nemen stappen zijn onder andere:
* het opstellen van een projectplan, waarin ondermeer naar voren moet komen:
- de inrichting van de veranderingsorganisatie;
- de communicatie t.a.v. de verandering;
- de te stellen criteria aan toekomstige projectleiders;
- de procedure t.a.v. de selectie van projectleiders;
- de samenstelling van het studiepakket voor de projectleiders in hoofdlijnen;
- de eisen t.a.v. de beheerssystemen;
- de nieuwe organisatiestructuur;
- de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de nieuwe structuur;
- de beheersaspecten t.a.v. het project in het kader van tijd, geld, capaciteit,
kwaliteit, informatie en organisatie;
* het opzetten van de veranderingsorganisatie:
- Bevoegd Gezag : Directeur van de Bouwdienst;
- Projectleider : iemand die aanzien heeft en wordt gerespecteerd binnen de
Bouwdienst;
- Secretariaat : t.b.v. ondersteuning t.a.v. notulen, archivering, documenten etcetera;
- Hoofdafdelingsvertegenwoordigers : van elke hoofdafdeling een geschikte projectleider (4 stuks totaal);
- Communicatiedeskundige : t.b.v. de noodzakelijke communicatie t.a.v. het project
binnen de Bouwdienst;
- Bedrijfsbureau : ondersteuning t.a.v. planning, financien, capaciteit, contracten
etcetera;
* het opstellen van een communicatieplan : hierbij verwijs ik naar de hoofdlijn van
bijlage 8;
* het opstellen van criteria voor projectleiders binnen de Bouwdienst, de manier van
selecteren en de werkelijke selectie van de projectleiders;
* het opstellen van het studiepakket t.b.v. de projectleiders (in overleg met derden):
- in-house / extern ?;
- samenstelling hoofdvakken;
- etcetera;
* - het opstellen van eisen die gesteld moeten worden aan de beheerssystemen;
- de inventarisatie van reeds aanwezige en bestaande systemen;
* het opzetten van de nieuwe organisatiestructuur
/ verantwoordelijkheden
en
bevoegdheden;
* het instellen van de nieuwe structuur;
* het opzetten van de beheerssystemenstructuur;
* het overgaan van de geselecteerde projectleiders uit de eigen afdeling naar de
afdeling P M ;
* het volgen van de studie door de projectleiders;
* de ontwikkeling van de nieuwe beheerssystemen;
* het testen van de nieuwe beheerssystemen;
* de implementatie van de nieuwe beheerssystemen;
* tussentijdse en eind-evaluatie van de studie;
* etcetera.
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N.B.:
Indien door het management van de Bouwdienst wordt besloten de nieuwe organisatiestructuur op te zetten, dienen vanuit de afdelingen acties te worden gestart om
deskundige disciplineleiders op te leiden en/of in te laten stromen.
4.8.

Conclusies.
In voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat we bij de organisatiewijziging van de
Bouwdienst, te kenmerken als het professionaliseren van het projectmanagement, te
maken hebben met een tweede orde, non routine-verandering en dat het kans van
slagen heeft als bij alle betrokkenen commitment aanwezig is. De te hanteren
strategies n hiervoor zijn vervolgens: het consulteren, inspireren en rationele overtuiging. Voor het slagen van de verandering is een lerende, parallelle aanpak nodig.
Op zich lijkt de gewenste organisatieverandering een omvangrijke operatie, maar door
een goede structurering en een stappenplan is het traject goed inzichtelijk te maken.
De communicatie binnen de Bouwdienst speelt hierbij een zeer belangrijke rol. O m het
veranderingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen dient een communicatieplan
te worden opgesteld.

5.

EVALUATIE.
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het evalueren van veranderingen
voorzien van signalen van organisatieproblemen en de verbeteringsmogelijkheden.

5.1.

het

Evalueren van veranderingen.
De laatste verantwoordelijkheid van management bij een organisatieverbetering en
oplossen van organisatieproblemen is het tijdig voorzien oftewel vroegtijdig signaleren
van problemen en zonodig in gang zetten van verbeteringsprocessen. O m de besturingscirkel te sluiten is tot slot een evaluatie nodig.
In de evaluatieliteratuur wordt hiermee in overeenstemming onderscheid gemaakt
tussen summatieve evaluatie (achteraf evalueren van het eindresultaat - open loop
besturing) en formatieve evaluatie (evalueren tijdens het proces met de bedoeling om
bij te sturen (feedback). De evaluatie achteraf is gericht op resultaten: in welke mate
zijn de doelstellingen gehaald? De middelevaluatie is gericht op de maatregelen: zijn
de middelen inderdaad volgens het voornemen ingezet.
Evaluatie, zowel resultaat- als middelevaluatie, is echter weinig bevredigend. Evaluatie
kent namelijk veel methodologische problemen. Het evalutieproces is afhankelijk van
het doel van de evaluatie. De vragen "Wiens doel?", "feitelijk of formeel?" en "doel, op
welk moment?" komen dan aan de orde. Hoe zit het met de oorzaak en het gevolg?
Als het beter gaat, waar ligt het dan aan? W a s het zonder ingrijpen ook anders
gegaan?
O m al deze voorgaande vragen te vermijden is enerzijds procesevaluatie aan te raden:
hoe is het veranderingsproces verlopen. Met deze kennis kan gebruik gemaakt worden
in de toekomst.
Anderzijds kan een betere, en veel gehanteerde, methode om de betrokkenen te
vragen naar hun tevredenheid met de verandering, toegepast worden. Daar gaat het
toch uiteindelijk om. O m een goed beeld te krijgen van het verschil tussen de nieuwe
en oude situatie kan weer een enquSte worden uitgevoerd, net als in mijn vooronderzoek. Indien in de enquete, die na de verandering wordt gehouden, dezelfde vragen
voorkomen op dezelfde deelgebieden, kan het verschil worden "gemeten".
Afhankelijk van de uitslag van de enquete kan dan eventueel een verbeteringsproces
plaats vinden.
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Schema "methodisch organiseren en veranderen".
FUNCTIONEREN
diagnose

ONTWERPEN
ontwerp

bepalen kenmerken

keuze vorm
J '•.

VERANDEREN

pluriform kijken

veranderkundige diagnose

7

diagnose ten behoeve
van verandering
J

-

diagnose van de verandering
ontwerp veranderingsstrategie
vaststellen kenmerken

keuze strategie
ontwerp veranderingsorganisatie

I

.. .

vaststellen kenmerken
keuze veranderingsorganisatie

EVALUATIE
evalueren en terugkoppeler

signaleren en vooruitzlen

Fig. 1.2.

Schema "Methodisch organiseren en veranderen".
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Vraagpunten uit enquete onder medewerkers.

VRAAGPUNTEN UIT DE ENQUETE ONDER DE MEDEWERKERS.

1.

SAMENWERKING MET COLLEGA'S OP PROJECTBASIS

2.

CONTACTEN LEGGEN MET INTERNE EN EXTERNE KLANTEN

3.

OP DE HOOGTE ZIJN VAN PERSOONLIJKE BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

4.

AANWEZIGE RUIMTE VOOR ZELFONTPLOOIING

5.

MACHT OM TAAK NAAR EIGEN INZICHT IN TE RICHTEN

6.

AANWEZIGE WERKOMSTANDIGHEDEN : INRICHTING, VOORZIENINGEN, VEILIGHEID

7.

MOGELIJKHEID VOOR COMMUNICATIE IN TWEE RICHTINGEN

8.

TEVREDENHEID OVER HET REKENING HOUDEN MET PERSOONLIJKE DOELSTELINGEN

9.

TEVREDENHEID OVER OPLEIDING- EN LOOPBAANONTWIKKELING

10. PERSOONLIJKE BETROKKENHEID BIJ KWALITEITSVERBETERINGSACTIES
11. OP DE HOOGTE ZIJN VAN PERSOONLIJKE BIJDRAGE AAN DE KWALITEIT VAN
DE BOUWDIENST
12. MATE VAN VOORLICHTING OVER NIEUWE PROCESSEN EN/OF PROCEDURES
13. MENING OMTRENT WAARDERINGS- EN BELONINGSSYSTEEM
14. BETROKKENHEID BIJ DE UITVOERING VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN
15. OP DE HOOGTE ZIJN VAN HET KWALITEITSPROGRAMMA VAN DE BOUWDIENST
16. OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE PERSOONLIJKE BIJDRAGE AAN DE REALISATIE
VAN DOELSTELLINGEN VAN DE BOUWDIENST
17. VERZEKERD ZIJN VAN WERKGELEGENHEID BIJ DE BOUWDIENST
18. INZICHT HEBBEN IN HET TOTSTANDKOMEN VAN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN
19. TEVREDENHEID OVER DE INTERNE ORGANISATIE
20. WIJZE VAN LEIDING GEVEN BINNEN DE BOUWDIENST
21. BEGELEIDING VAN NIEUWE PROCESSEN EN/OF PROCEDURES
22. PERSOONLIJKE AFSTEMMING VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN
23. DE MATE WAARIN HET MANAGEMENT EEN VOORBEELDROL VERVULT
24. DE MATE WAARIN PRESTATIES OP HET GEBIED VAN KWALITEITSBEHEERSING
EEN DOMINANT ONDERDEEL VORMEN VAN BEOORDELINGS- EN LOOPBAANGESPREKKEN
25. AANSLUITING STRATEGISCH-TACTISCH-OPERATIONEEL NIVEAU
26. DUIDELIJKHEID KOERS BOUWDIENST
27. DUIDELIJKHEID IN TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN MEDEWERKERS / BOUWDIENST
28. KUNNEN DE MEDEWERKERS NAAST DE FUNCTIE MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN VERRICHTEN
29. VOLDOENDE EN GEDRAGEN STUURMIDDELEN TEN BEHOEVE VAN PROJECTBEHEERSING
30. DE INVLOED VAN DE MEDEWERKERS OP DE TOTSTANDKOMING VAN NIEUWE PROCESSEN

Fig. 2.2.1.

Aspecten, waaruit de vragen voor de enquete onder medewerkers Bouwdienst zijn samenge
steld.
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Detaillering kernpunten uit enquetes.

De kernpunten, voortgekomen uit de te verbeteren punten uit de enquete onder de
medewerkers en klanten van de Bouwdienst zijn :
A.

De duidelijkheid vanuit het management richting medewerkers laat te
wensen over. Er dient een duidelijke, heldere boodschap van het management richting projectmedewerkers te komen.
Meer gedetailleerd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.

Wat is de "koers" van de Bouwdienst, de missie ?
Hoe staat het met de werkgelegenheid van de medewerkers?
Wat is het toekomstperspectief van de medewerkers?
Hoe is de opleiding- en loopbaanontwikkeling geregeld?
Hoe wordt omgegaan met het belonings- en waarderingssysteem ?
Worden de prestaties op het gebied van kwaliteitsbeheersing als dominant punt
meegenomen bij beoordelings- en loopbaangesprekken ?
De communicatie met de werkvloer laat te wensen over.

Meer gedetailleerd:
1. De communicatielijnen

binnen de Bouwdienst zijn onvoldoende;

2. De medewerkers weten niet wat hun persoonlijke bijdrage is aan de kwaliteit
van de gehele organisatie;
3. De medewerkers worden in onvoldoende mate gei'nformeerd over het kwaliteitsprogramma binnen de Bouwdienst;
4. De medewerkers hebben onvoldoende inzicht in het functioneren van de totale
interne organisatie.
C.

De medewerkers worden in onvoldoende mate betrokken bij de organisatie ten aanzien van:

1. .. de totstandkoming van de organisatiedoelstellingen;
2. .. de uitvoering van de beleidsdoelstellingen;
3. .. het zo goed mogelijk integreren van persoonlijke doelstellingen in de organisatiedoelstellingen;
4. .. het tot stand komen en het opzetten van nieuwe processen en/of procedures
binnen de Bouwdienst;
5. .. het uitvoeren van kwaliteitsverbeteringsacties.
D.

De medewerkers krijgen niet tijdig en geen goede voorlichting en begeleiding bij het invoeren van nieuwe processen en/of procedures.

E.

Het management vervult niet een duidelijke voorbeeldrol en toont geen
duidelijk voorbeeldgedrag.

F.

De medewerkers zijn ontevreden over de keuze en inzet van de beheersmiddelen ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit. Deze zaken worden in
onvoldoende mate in overleg en samenwerking met de medewerkers
ontwikkeld.

G.

De werkdruk onder de medewerkers is redelijk hoog.
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Uit de enquete onder de klanten van de Bouwdienst zijn de volgende
verbeteren punten naar voren gekomen:

te

* De mate waarin de klant tevreden is over de budgetbeheersing van de Bouwdienst
scoort laag. De indruk van de klant is dat de budgetbeheersing maar matigjes is.
* Er wordt bij enkele directies duidelijk onderscheid gemaakt tussen onderhoudsprojecten en nieuwbouwprojecten, met name ten aanzien van de duurzaamheid en
betrouwbaarheid van de geleverde produkten en de mate waarin de klant betrokken is bij de tussenresultaten van een project. Voor nieuwbouwprojecten zijn de
klanten goed tevreden en voor onderhoudsprojecten slecht tevreden.
* het voorkomen van klachten vanuit de omgeving en het behandelen van klachten
van de omgeving en de klant is nog onder de maat;
* het aansprakelijkheidsgevoel van de overgedragen produkten laat te wensen over;
* er zijn duidelijke verschillen tussen de hoofdafdelingen
aanpak van projecten en de relatie naar de klanten;

(en afdelingen) gezien de

* de bijdrage van de Bouwdienst met betrekking tot milieuzorg en veiligheid op de
bouwplaatsen kan worden verbeterd;
* de zorg met betrekking tot het verwijderen en verwerken van afval op de bouwplaatsen is niet voldoende;
* er wordt een duidelijk verschil geconstateerd tussen de verschillende hoofdafdelingen ten aanzien van de omgang, betrokkenheid, rapportage etcetera met de
klant, hetgeen voor de klant erg verwarrend kan zijn.
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Ten behoeve van de ordening van de problematiek wordt het 7-S model van Peters en
Waterman [lit. 2] gebruikt. Het model is te zien als een ordening van alle variabelen die
tezamen het functioneren van de organisatie bepalen. De 7 variabelen kunnen dienen
om de problematiek te ordenen en te localiseren: welke S-en zijn in het geding.
*

STRUCTUUR is de opbouw (Aufbau) van de organisatie in onderdelen, de onderlinge rangschikking en de hierarchische verhoudingen: het organisatieschema. De
stuctuur van een organisatie kan eenvoudigweg gedefinieerd worden als het totaal
van de verschillende manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en
de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoOrdineerd.
Vijf coOrdinatiemechanismen verklaren de fundamentele wijze waarop organisaties
hun werkzaamheden coOrdineren: onderlinge aanpassing, direct toezicht, standaardisatie van werkprocessen, standaardisatie van output en standaardisatie van
vaardigheden van de werknemers. Deze mechanismen kan men beschouwen als de
meest basale elementen van een structuur, als de lijn die de organisaties bijeenhoudt [lit. 2].
Bij de Bouwdienst
is de output gestandaardiseerd,
hetgeen wil zeggen dat de
prestaties van de produkten en diensten vooraf zijn gespecificeerd.
Tevens kan
gesteld worden dat vaardigheden
en kennis in beperkte mate zijn
gestandaardiseerd. De hoofdlijnen van de werkprocessen zijn tevens gestandaardiseerd,
alhoewel er nog een grote vrijheid overblijft voor de competentie en de innovativiteit
van
de medewerkers. Binnen projecten wordt het werk gecoOrdineerd via een proces van
informele communicatie, hetgeen "ondedinge aanpassing" wordt genoemd. Hierbij is
de controle van het werk grotendeels in handen van de medewerkers
zelf.
Taakspecialisatie zegt iets over de arbeidsverdeling en kent twee dimensies: de
verticale taakspecialisatie en de horizontale taakspecialisatie. De tegenpolen van
deze beide dimensies zijn respectievelijk de verticale taakverruiming en de horizontale taakverruiming. Bij een verticale taakspecialisatie wordt de uitvoering van het
werk gescheiden van de zeggenschap en de controle daarover. Bij horizontale taakspecialisatie wordt het werk verdeeld en daardoor de taken gespecialiseerd om de
produktiviteit te verhogen. Bij verticale taakverruiming of "taakverrijking" voert de
medewerker niet alleen meer taken uit, maar krijgt hij ook meer zeggenschap en
controle over zijn werk. Bij horizontale taakverruiming voert de medewerker een
groot aantal verschillende taken uit die samenhangen met de produktie van diensten
en produkten. Taakverruiming werpt vruchten af in de mate dat de winst als gevolg
van een hogere motivatie van medewerkers het verlies als gevolg van niet-optimale
technische specialisatie compenseert.
Binnen projecten van de Bouwdienst voert een medewerker van de Bouwdienst over
het algemeen een groot aantal verschillende taken uit, alhoewel ook verschillende
medewerkers erg gespecialiseerd
zijn in bepaalde taken. De medewerker heeft een
behoodijke zeggenschap over zijn werk en de controle van zijn eigen
werkzaamheden dient hij veelal zelf uit te voeren.
Een deel van het gedrag van de Bouwdienst is in het vededen
gestandaardiseerd,
dus vastgelegd en voorspelbaar.
Dit komt doordat door de Bouwdienst
aan de
overheidsbrede
regelgeving moet worden voldaan.
Voor de functies binnen de Bouwdienstprojecten
zijn veelal hogeropgeleide
listen benodigd, MTS'ers, TH'ers en TU'ers. Tevens worden medewerkers
om bepaalde werkzaamheden
uit te kunnen voeren.

speciagetraind

De basis waarop de organisatie zijn eenheden heeft gegroepeerd
is de "indeling
naar output". De afdelingen zijn gevormd op basis van de produkten die zij maken
en of de diensten die ze leveren.
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De Bouwdienst kent vier hoofdafdelingen, die projecten uitvoeren voor de "branches"
droge infrastructuur,
natte infrastructuur,
waterbouwkunde
en onderhoud.
Iedere
hoofdafdeling heeft een eigen benadering ten aanzien van de omgang met klanten.
In elke hoofdafdeling zijn typische afspraken, informatielijnen
en rapportages.
Ook
de cultuur in de verschillende hoofdafdelingen
is verschillend. Dit ligt in het feit dat
na de fusie van het voormalig Dir. Bruggen en Dir. Sluizen en Stuwen de betreffende diensten op hun eigen lokaties zijn blijven functioneren, respectievelijk
Voorburg (inmiddels Zoetermeer) en Utrecht als hoofdlokaties.
Op deze manier heeft
geen integratie plaats gevonden tussen de verschillende
culturen van de beide
directies.
In figuur 2.4.1. is het organisatieschema

van de Bouwdienst

aangegeven.

HOOFDINGENIEUR - DIRECTEUR
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I

NOORD-OOStj
NOORD-WESt
ZUID
MIDDENWEST

PROJECTTEAMS

Fig. 2.4.1.

Huidige organisatiestructuur Bouwdienst.

* SYSTEMEN vormen de Ablaut, de procedurestructuur. Het is de structurering van
allerlei besturingsprocessen zoals strategieontwikkeling, planning, begroting etcetera. Ook de procedures zoals bijvoorbeeld het aannemen van personeel en de
behandeling van klachten van de klanten. Het informatiesysteem maakt tevens deel
uit van de systemen.
Bij de Bouwdienst zijn in dit kader onvoldoende procedures aanwezig en/of beschikbaar. Het is voor de medewerker dan ook erg onduidelijk hoe de normen liggen en
veelal wordt dit volgens de medewerker
met een waas van
geheimzinnigheid
verhuld.
Klachtenafhandeling
wordt slechts in zeer beperkte mate uitgevoerd, dit wordt door
e'en hoofdafdeling
systematisch
uitgevoerd. De informatiesystemen
zijn op hoog
niveau voorhanden.
Deze systemen zijn echter niet tot nauwelijks geschikt om
projecten mee te beheersen. Er is geen koppeling met de voor de
projectleiders
beschikbare beheerssystemen
met het managementsysteem
ten behoeve van het
management van de Bouwdienst en de Rijkswaterstaat.
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*

STRATEGIE betreft het organisatiegedrag naar de omgeving, gericht op het behoud
of verbetering van de positie.
De strategie van de Bouwdienst kent de laatste jaren geen duidelijke vaste koers. Er
zijn de laatste jaren veel besluiten genomen die onduidelijk waren en niet opvielen
door 66nduidigheid.
Ook bij de medewerkers is er van een duidelijke strategie niets
bekend. Tot nu toe heeft de Bouwdienst zich uitermate behouden tegenover de klanten opgesteld. Een systematisch onderzoek, nadat projecten zijn overgedragen
naar
de klant, ten aanzien van de beleving van de klant is er niet. Tegenover
het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Rijkswaterstaat
heeft de Bouwdienst
zich wel altijd bestempeld als een niet te onderschatten
organisatie, die een ingenieursbureau
is voor Waterstaatsbrede
zaken. Ten aanzien van het
overleven
binnen de overheid, met name de laatste jaren is het terugtrekken op kerntaken aan
de orde, heeft het management gevochten voor een duidelijke positie van de Bouwdienst binnen Rijkswaterstaat
en heeft dit uiteindelijk ook toegezegd
gekregen.
Echter de Bouwdienst zal dit ook waar moeten maken en blijven maken.
De Bouwdienst staat dan ook voor het belangenvrij behartigen van contracten met
de private sector ten behoeve van de klant (overheid).

*

SHARED VALUES zijn de richting gevende concepten en waarden van de organisatie. Hier valt te denken aan organisatiecultuur. Bij het ontstaan van de cultuur speelt
het land van herkomst van een organisatie een belangrijke rol. Door prof. Geert Hofstede is een 5-dimensionaal model ontwikkeld waarmee de cultuur-elementen van
een land bepaald kunnen worden. Hieraan heeft ca. 15 jaar onderzoek aan ten
grondslag gelegen.
De vijf dimensies zijn achtereenvolgens:
1. machtsafstand;
2. individualisme;
3. masculiniteit;
4. onzekerheidsvermijding;
5. toekomstgericht.
ad.1)

de mate, waarin mensen die minder macht hebben, denken dat de
macht ongelijk verdeeld is;
ad.2)
individualistisch gedrag tegenover collectivistisch gedrag;
ad.3)
het succes willen hebben / iets bereiken (masculiniteit) tegenover het
zorgen voor anderen / kwaliteit van het leven (femininiteit);
ad.4)
de mate waarin onzekerheden op de een of andere wijze worden
vermeden;
ad.5)
toekomstgericht tegenover historisch gericht.
De Nederlandse cultuur heeft de volgende score:
1.
betrekkelijk lage machtafstand:
- iedereen moet dezelfde rechten hebben;
- verandering door evolutie;
- niet tot nauwelijks grote hiSrarchische verschillen;
- superieuren moeten toegankelijk zijn.
2.
individualistisch ingesteld:
- persoonlijke mening;
- zelfbewustheid.
3.
hoge feminiteit:
- voor anderen zorgen;
- kwaliteit van het leven staat voorop;
- behoefte aan consensus / geen conflicten;
- werken om te leven;
- sympathie voor de "underdog";
- intu'itief;
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4.
5.
-

overlapping van rollen van man en vrouw.
enigszins onder het gemiddelde van onzekerheidsvermijding:
emoties mogen worden getoond;
competitie wordt als redelijk normaal beschouwd;
redelijk tolerant;
gemiddeld risiconemend;
gemiddelde regelgeving / relativisme.
meer op het verleden dan op de toekomst gericht, gelet op het nemen van
besluiten:
gemiddeld volhardend en koppig;
zuinig en spaarzaam;
er is maar een waarheid;
normatief / korte termijn orientatie;
het snel verwachten van resultaten;
redelijke stabiliteit.

Een tweede factor die van belang is, is de branche van de organisatie. Zelfs onder
verschillende disciplines binnen organisaties zijn cultuurverschillen te onderscheiden,
met name indien de organisatie geografisch verspreid is over een land.

Fig. 2.4.2.

Het ui-model van cultuur.

Het is mogelijk dat binnen een organisatie verschillend subculturen ontstaan. Elke
afdeling die min of meer zelfstandig opereert, ontwikkelt in wisselwerking met zijn
omgeving weer een eigen manier van werken en doen. Als dergelijke subculturen
veel van elkaar verschillen kan dat contraproductief werken.
Sanders en Neuijen [lit 12] zien de verschillende aspecten van cultuur opgebouwd
als de schillen van een ui: het ui-model (figuur 2.4.2.). In het midden van de ui
bevinden zich de waarden en de grondbeginselen, daaromheen een schil van de
rituelen, dan de schil met de helden en aan de oppervlakte een schil met de symbolen. Hoe dieper de schillen, hoe moeilijker ze veranderbaar zijn.
Cultuur en structuur komen dicht bij elkaar. Cultuurveranderingen betreffen langzame leerprocessen. Symbolen zijn gemakkelijk te veranderen.
Voor de Bouwdienst is dit is reeds behandeld bij de structuur. Aangezien het verieden bepalend is voor de cultuur en de structuur hier nauw mee samenhangt,
zijn
duidelijke cultuurverschillen
tussen de verschillende hoofdafdelingen
te onderscheiden. Dit komt met name voort uit de geografische spreiding van de organisatie en
de in het verleden uitgevoerde fusie van twee diensten. Dit speelt niet alleen tussen
hoofdafdelingen,
tussen de afdelingen
binnen een hoofdafdeling
spelen
zelfs
cultuurverschillen
nog een rol.
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Een cultuur van een organisatie is "sterk" als er tussen de relevante waarden van de
leden van de organisatie weinig spreiding zit: alle leden zitten op dezelfde golflengte.
* STIJL duidt op de managementstijl die ondermeer betrekking heeft op het symbolisch gedrag en de tijd waarop managers hun tijd verdelen over de aspecten van de
managementrol, maar ook wel op de wijze waarop organisaties zich naar buiten toe
manifesteren. Stijl is te zien als een concretisering van aspecten van de cultuur in
gedrag.
Het management
heeft zich sterk gemaakt voor de positie van de
Bouwdienst
binnen de Rijkswaterstaat.
Het management heeft de rol van de Bouwdienst in de
toekomstige uitvoerende organisatie van Rijkswaterstaat
veilig gesteld. Of de positie
van de organisatie gehandhaafd
blijft binnen de Rijkswaterstaat
hangt af van het
waarmaken van de, door de Bouwdienst, nieuw in te vullen rol binnen deze uitvoeringsorganisatie.
Bij de regionale directies van Rijkswaterstaat
worden wel eens
signalen opgevangen
dat de Bouwdienst
als "betweter" overkomt.
"De klant is
koning" is hier zeker in tegenspraak mee.
* STAF betreft variabelen die de medewerkers bei'nvloeden. Hierbij valt te denken aan
beoordelingssystemen, opleidingsprogramma's, motivatie, attitude en gedrag. De
Leeuw interpreteert Staf meer als de "ondersteunende" diensten, anders wordt het
onderscheid met "skills" moeilijk.
Het is bij de medewerkers
onbekend hoe de opleiding- en
loopbaanontwikkeling
geregeld is binnen de Bouwdienst. Ook hoe er wordt omgegaan met het beloningsen waarderingssysteem
is voor de medewerker niet duidelijk.
Prestaties op het gebied van kwaliteitsbeheersing
worden niet als dominant
punt
meegenomen bij beoordelings- en loopbaangesprekken.
Dit zou volgens de doelstelling van de Bouwdienst
wel moeten, aangezien zij binnen twee jaar met een
kwaliteitssysteem
wil werken.
Ook weten de medewerkers niet wat hun persoonlijke bijdrage is aan de kwaliteit
van de gehele organisatie en worden de medewerkers in onvoldoende mate gel'nformeerd over het kwaliteitsprogramma
van de Bouwdienst.
Veel medewerkers
hebben zelfs geen inzicht in het functioneren
van de totale
interne
organisatie.
Als gevolg van de geheimzinnigheid
van diverse systemen binnen de Bouwdienst,
de onduidelijke
werkgelegenheid,
de werkdruk en matige betrokkenheid
bij de
organisatie is de motivatie van veel medewerkers niet hoog.
Uit de enqudte blijkt tevens dat het strategisch management en het besturend management
onvoldoende
voorbeeldgedrag
en voorbeeldrol
richting
medewerkers
vertoont. De zaken die van de medewerkers
worden vedangd, worden door de
medewerkers ook van het management
vedangd.

* SLEUTELVAARDIGHEDEN (Skills) wordt door Peters e.a. niet zozeer met de
bekwaamheid van het personeel verbonden maar met de kerncompetenties van de
organisatie.
Deze kerncompetentie
van de Bouwdienst behelst het managen van projecten,
waarin het primair proces is verweven. Het kennis ten aanzien van het managen van
projecten loopt achter bij de inhoudelijke technische kennis van een overgroot deel
van de projectleiders en disciplineleiders.
Dit komt doordat van oudsher de projectleiders vanuit de ontwerpafdelingen
komen en hier nog een sterke binding mee
hebben. Op dit moment wordt wel meer gedaan aan opleidingen die de projectleiders meer managementvaardigheden
bij moet brengen.
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Door de Leeuw [lit. 2] zijn de volgende organisatieprincipes aangegeven:
-

Arbeidsverdeling (specialisme) 3);
Bevoegdheid en verantwoordelijkheid 1);
Discipline 4);
Eenheid van bevel 2);
De staf adviseert en de lijn beslist 1);
Eenheid van beleid (direction);
Ondergeschiktheid van het individueel belang aan het algemeen belang 4);
Beloning van het personeel;
Centralisatie 3);
Scalaire keten 3);
Span of control 1);
Orde;
Equity (billijkheid) 3);
Vaste aanstelling van personeel 3);
Initiatief aanmoedigen 1);
Esprit de corps 2).

Uit een onderzoek, uitgevoerd door Smit en Teuns, fac. Bedrijfskunde R U Groningen,
bij enkele Nederlandse adviesbureaus naar het gebruik van de klassieke organiseerprincipes, is het volgende naar voren gekomen. De principes met:
1) gemerkt, zijn universele (gelden voor alle organisaties) principes;
2) gemerkt, zijn belangrijkste aandachtspunten;
3) gemerkt, zijn aandachtspunten;
4) gemerkt, zijn niet meer in gebruik.
De grootste aandacht van de klassieke principes is gericht op de verbindende besturingsprocessen.
Het voornaamste principe is dat van het evenwicht in bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Taken van organisatieleden kunnen veelal in belangrijke mate gezien
worden als besturingstaken. Het bijbehorend Besturend Systeem moet daarbij wel
bestuurbaar zijn en moet natuurlijk voldoen aan de voorwaarden voor Effectieve
besturing. Het is natuurlijk ook weinig motiverend werken aan een onuitvoerbare
(besturings)taak.
Al beschikt men over voldoende stuurmaatregelen om een doelstelling te realiseren,
men moet ook beschikken over informatie omtrent de omgeving en toestand en
voldoende capaciteit van informatieverwerking.
Als ik het evenwicht beschouw van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van de
projectleiders
van de Bouwdienst constateer ik een duidelijke onbalans. De projectleider is totaal verantwoordelijk
voor zijn project, echter de bevoegdheid
die daar bij
hoort ten aanzien van de financiele zijde ontbreekt. Hiervoor moet hij terugvallen op zijn
"bevoegd gezag" of opdrachtgever
van het contract tussen de Bouwdienst
en de
private sector. Voor grote autonome projectorganisaties
worden op dit moment in
beperkte mate bevoegdheden doorgemandateerd
naar de projectleider.
Over de functionalisering van de leiding gaan verschillende principes en belangrijke
aandachtspunten. Ze waarschuwen er voor, dan wel geven aan, hoe problemen die het
gevolg zijn van een horizontale opsplitsing van de leiding kunnen worden voorkomen.
Het belangrijkste punt is hierbij de eenheid van bevel. Er kan op verschillende manieren van worden afgeweken. De introductie van een staf is de meest gebruikelijke.
Daarover gaat het principe de staf adviseert en de lijn beslist. Het komt er op neer dat
de staf formeel slechts adviseert maar feitelijk beslist. Het is duidelijk dat het besturingsvermogen van de leiding groter moet zijn dan het vereiste besturingsvermogen.
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Dit is het principe van de span of control. Dit geldt voor zcwel individuele managers
als voor bestuurlijke teams.
Het besturingsvermogen
van de projectleiders bij de Bouwdienst staat volgens mij nog
op een laag niveau. Door het volgen van managementcursussen
zal hier in de
toekomst verbetering moeten komen.
Er zijn ook andere maatregelen nodig die het besturingsvermogen
kunnen
vergroten.
Te denken valt aan ondersteuning
door staven, maar ook aan
informatietechnologie.
Zoals reeds eerder aan de orde is geweest, is de projectleider bij de Bouwdienst in
onvoldoende mate tevreden over de huidige informatietechnologie
om de projecten op
een beheersbare wijze te kunnen leiden (budget- en tijdbeheersing).
Matrix-organisaties
berusten op het principe dat de bestunng is gesplitst in meestal
twee dimensies. De ondedinge verhoudingen zijn meestal niet zelden een bron van
verwarring en conflicten. Vaak wordt weer teruggekeerd tot een organisatie waarbij de
eenheid van bevel gewaarborgd wordt door duidelijk aan te geven welke van de twee
dimensies dominant is.
Projectorganisaties
zijn binnen het project zelf zodanig dat aan de eenheid van bevel
wordt voldaan. Echter de projectleider en de projectleden hebben veelal ook nog een
chef in de moederorganisatie,
waardoor het genoemde principe te niet wordt gedaan.
Men zal dus in projectorganisaties
ook duidelijk moeten afspreken hoe de respectievelijke verantwoordelijkheden
en bevoegdheden verdeeld zijn.
Ten aanzien van de span of control leert de besturingstheorie, met name bij het B S B O spel, de omkering. Deze omgekeerde besturing vraagt aandacht voor de besturing
van de leidinggevenden door de ondergeschikten. Indien men aan een groot aantal
mensen leiding moet geven, vermindert de mogelijkheid van individuele ondergeschikten om de leidinggevende te besturen (te bei'nvloeden). Bijvoorbeeld, de bereikbaarheid van de leidinggevende neemt af.
Hier hebben we te maken met een eigentijds principe van leiderschap, hetgeen nauw
aansluit bij padicipatie: de leider moet niet alleen besturen maar moet zich ook laten
besturen. Het principe span of control is aldus een voorwaarde voor inspraak en participatie. Hiervoor is een duidelijke en optimale informatiestructuur
binnen de Bouwdienst-organisatie
nodig, hetgeen op dit moment nog niet optimaal is.
Delegatie is een van de mogelijkheden om overbelasting van de manager te voorkomen. Delegatie wil zeggen dat de leidinggevende taak wordt opgesplitst om vervolgens
een of meerdere onderdelen (deelsystemen) te delegeren. Hierbij dient wel de eenheid
van beleid behouden te blijven. Hierbij zijn twee oplossingen voor handen: de leidinggevende coOrdineert zelf (extrinsiek besturing) of de coordinatie gebeurt een niveau
lager door onderlinge afstemming (intrinsiek besturing).
Delegatie heeft ook veel te maken met span of control. In project-organisaties
moet de
projectleider dan ook de mogelijkheid hebben om de verantwoording
voor de techniek
van de diverse betrokken disciplines te delegeren naar bijvoorbeeld
de disciplineleiders.
Het principe aanmoedigen tot initiatief impliceert dat je degene aan wie je delegeert
ziet als in staat tot denken en zelfstandig te beslissen. Dit is dus een B O . Delegatie als
onderdeel van leidinggeven is dus metabesturing. Een belangrijk onderdeel van de
taak van de leidinggevende is dan ook ervoor te zorgdragen dat het besturend
vermogen van de ondergeschikte voldoende groot is.
Hierbij dienen in projectorganisaties
ook duidelijk taken, verantwoordelijkheden
en
bevoegdheden
te worden afgegeven, hetgeen, zoals uit de enqu6te blijkt nog onvoldoende wordt gedaan.
Het belangrijkste aandachtspunt, esprit de corps, is een vorm van metabesturing. Het
is de gezamenlijke "geest", waardoor de organisatieleden zich laten leiden.
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De organisatiecultuur
is hier zeer van belang. Toen
Stuwen en Bruggen nog hun eigen waren, was er een
werken voor de dienst was een "trots". Helaas is dit na
enigszins vedoren gegaan. Dit is echter zeer belangrijk

de beide diensten, Sluizen en
"geest" en een "wij-gevoel". Het
de fusie van de beide diensten
voor de moraal.

Het belangrijke aandachtspunt, scalaire keten, geeft aan dat processen van delegatie
niet ertoe moeten leiden dat de verbindingslijn in verticale richting wordt onderbroken.
Problemen die hierbij zijn te herkennen, zijn: signalen van boven komen niet beneden
aan en signalen van beneden komen niet boven.
Dit blijkt, naar aanleiding van de vraagstelling in de enqu&te onder de medewerkers,
een zwak punt te zijn bij de Bouwdienst. Er moet dan ook gezorgd worden dat voor
een goede besturing
zowel een pijl omlaag zijn als een pijl omhoog. Het is geen
uitvinding om ondergeschikten
te beheersen,
maar simpelweg een belangrijk
aandachtspunt dat er op wijst dat er communicatiekanalen
in twee richtingen moeten zijn,
wil de organisatie goed functioneren. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan.
Met betrekking tot arbeidsverdeling (verbijzondering, centralisatiegraad, taak en
functie, specialisme) wijst de klassieke theorie slechts op specialisatie zowel op hoger
aggregatieniveau ( functionele organisatie : organiseren naar homogene taken) als op
lager niveau (homogene taken geven grotere doelmatigheid). Bij het organiseren
kunnen zeker voordelen worden behaald door specialisatie, zoals schaalvoordelen en
mogelijkheid van grotere deskundigheid en ervaring. Deze moeten wel worden afgewogen tegen de nadelen, waaronder afstemmingsproblematiek en verkokering.
Hef specialisme
van projectmanagement
staat op een vrij laag pitje en is bij de
Bouwdienst
verweven door de diverse hoofdafdelingen.
Afstemming
tussen
deze
afdelingen in het kader van deze kennis is onvoldoende
aan de orde.
Eenduidig
optreden van de projectleiders
richting klant, werken met dezelfde
overeengekomen
systemen, directe eenduidige begeleiding en voodichting, betere informatie en communicatie zijn voordelen die zwaar wegen.
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Contingentietheorie en benadering van Galbraith.
De contingentietheorie [lit. 2] bestaat uit drie denkstromen, die respectievelijk betrekking hebben op de omgeving, de technologie en de strategie.
Volgens de onderzoekers Burns, Stalker, Lawrence en Lorch is het zo dat een
turbulente omgeving vraagt om een organische structuur en een rustige omgeving om
een bureaucratische structuur. Denken vanuit strategie is verbonden aan de naam
Chandler, die erop neerkomt op dat de keuze van de strategie, met name de keuze
van produkt-markt combinaties, vraagt om een corresponderende organisatie, bestaande uit business-units. Woodward, een engelse onderzoekster heeft gekeken naar de
kenmerken van de technologie, met name naar het primaire proces van de organisatie
en de relatie daarvan met de organisatievorm. Massafabricage vraagt om een machine-achtige structuur en enkelstuksfabricage vraagt een meer organisch regime.
In de contingentietheorie worden de hiervoor genoemde drie denkstromingen samengebracht als in figuur 2.6.1. geschetst (gegeneraliseerde contingentietheorie).

STRATEGIE
STRUCTUUR

EN

OMGEVING

PRIMAIR PROCES
CULTUUR

Fig. 2.6.1.

Schema gegeneraliseerde contingentietheorie.

Deze figuur beoogt te benadrukken dat:
* de drie stromingen zijn samengevoegd;
* zowel de omgeving als het primair proces van de organisatie afhankelijk zijn van de
strategische keuzes;
* de variabelen waarvan de organisatie afhankelijk is voor omgeving, primair proces
en strategie in hoge mate parallel lopen; in de complexiteitstheorie wordt de
organisatievorm gekozen op basis van de complexiteit van de omgeving, het primair
proces en doelstellingen.
Het schema kan vanuit de besturingstheorie gezien worden als een te Besturen S y s teem (BS) en een Besturend Orgaan (BO) (figuur 2.6.2.).
De strategische variabele in het contingentieschema correspondeert met de besturingsdoelstelling, het primair proces met het te besturen systeem en de omgeving uiteraard
met de omgeving.
Eigenschappen van een organisatiestructuur zijn afhankelijk van de eigenschappen,
met name de complexiteit van de omgeving, de technologie en soms van de strategie.
Galbraith (1973) [lit. 2] gaat er van uit dat de structuur van een organisatie afhankelijk
is van de mate van taakonzekerheid van die organisatie:
* Voor relatief lage onzekerheden kan gebruik worden gemaakt van regels, procedures en programma's;
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BESTUREND
ORGAAN
(BO)
DOELSTELLING
t
1r

TE BESTUREN
OMGEVING

SYSTEEM
(BS)

Fig. 2.6.2.

Besturend orgaan en te besturen systeem in een omgeving.

*

Bij een wat hogere mate van onzekerheid kan een lage mate van delegatie een oplossing bieden;
* bij een hogere taakonzekerheid kan een taakuitvoerder een doelstelling worden
meegegeven en de vrijheid om verder zelf te beslissen: delegatie en metabesturing;
* bij een nog hogere onzekerheid zal speling moeten worden ingebouwd: verlagen van
het aspiratieniveau van de doelstellingen of het ter beschikking stellen van meer dan
de minimale benodigde middelen. Meer middelen, minder afstemming en dus een
verminderde complexiteit;
* Bij zeer hoge onzekerheid dient er zo georganiseerd te worden dat er geen tot
weinig horizontale afhankelijkheden zijn. Dit verkleint de noodzaak tot informatieuitwisseling. De complexiteit neemt af door een toename van de opsplitsbaarheid.
Er is echter in de contingentietheorie weinig tot geen aandacht voor macht. Macht is
een zaak die zeker mee speelt bij organisaties. Wanneer de beslissingsbevoegdheid is
geconcentreerd bij een persoon in de organisatie wordt de structuur gecentraliseerd
genoemd. Alle beslissingen kunnen echter bij een grote organisatie nooit door een
persoon worden genomen aangezien dit niet is te overzien. Decentralisatie in een
organisatie resulteert erin dat een organisatie snel kan reageren op gewijzigde
omstandigheden. Een andere reden voor decentralisatie is de motiverende werking die
er van uit gaat. Creatieve en intelligente mensen hebben namelijk veel speelruimte
nodig. Deze mensen blijven bij een organisatie als zij ook ruime bevoegdheden
toegekend krijgen. Centralisatie en decentralisatie zijn in feite de twee uiteinden van
een continue! m, en mogen niet als absolute grootheden worden gezien.
Bij de Bouwdienst kunnen we spreken van selectieve decentralisatie:
de bevoegdheid
tot het nemen van verschillende soorten beslissingen ligt op verschillende plaatsen in
de organisatie. In het algemeen wordt nog te weinig aan verticale decentralisatie
gedaan. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor het gehele project, maar besluiten en
beslissingen met betrekking tot een aantal zaken in relatie tot opdrachtgeverstaken
bij
contracten dienen alsnog door het bevoegd gezag te worden genomen (hoofdafd.
/afd.
hoofd). Binnen de projectorganisaties
worden de verantwoordelijkheden
en met name
de bevoegdheden
nog onvoldoende geregeld en vastgelegd. De Bouwdienst heeft wel
het voornemen om de verantwoordelijkheden
en de bevoegdheden
daar te leggen
waar ze gedragen kunnen worden. Een duidelijke vorm van selectieve
decentralisatie.

27 december 1995

Projectmanagement in de bouw 2

Eindcolloquium PMBA2 - BIJLAGE 6c.
Contingentietheorie en benadering van Galbraith.
Volgens de contingentietheorie [lit. 8] moet de structuur van een organisatie passen
bij de kenmerken van de :
- omgeving;
- technologie;
- strategie,
zodanig dat de coordinatie minimaal is.
Galbraith's benadering is enerzijds een benadering van de contingentietheorie en
anderzijds van het doelmatigheidsperspectief. De basis hiervan is, dat naarmate de
onzekerheid bij de taakuitvoering groter is, meer informatie moet worden verwerkt door
de besluitvormers van een organisatie om eenzelfde mate van doelbereiking te
realiseren. Onzekerheid is hierbij gedefinieerd als het verschil tussen de aanwezige
informatie en de informatie die voor de taakuitvoering nodig is:
1. Het instellen van regels, procedures en programma's elimineren de noodzaak van
communicatie. Besturingstechnisch is hier sprake van een open loop -besturing voor alle mogelijke gebeurtenissen is de juiste handeling voorgeschreven. Dit type
besturing is effectief bij lage taakonzekerheid en de een hoge voorspelbaarheid.
2. Bij een wat hogere taakonzekerheid introduceert Galbraith een afzonderlijke
besturende taak ( de manager). Dit kan opgevat worden als een besturing van het
feed-back type. Dit type besturing is effectief als er een duidelijk doel is geformuleerd en er een goede informatievoorziening is over de omgeving en het bestuurd
systeem (BS).
3. Bij een nog wat hogere taakonzekerheid bestaat de strategie uit het stellen van
doelstellingen, die de ondergeschikte moet realiseren. Hier is dus sprake van
delegatie, een soort van meta-besturing.
Bij nog hogere taakonzekerheden kunnen twee groepen strategieen worden gevolgd:
* strategieen die een vermindering van de informatievoorziening vereist: het inbouwen van speling en het instellen van onafhankelijke taken;
* strategieen ter verhoging van de capaciteit van informatievoorziening: introductie
van informatiesystemen en het creeren van laterale relaties.
4. Het introduceren van speling geeft een verlaging van het vereiste prestatieniveau.
Men stelt meer dan de minimaal benodigde middelen ter beschikking;
5. Bij onafhankelijke taken is er sprake van een hoge graad van decentralisatie.
Hierdoor is er sprake van een verlaging van de complexiteit omdat de horizontale
afhankelijkheden afnemen en daarmee de coOrdinatiebehoefte;
6. Het invoeren van verticale informatiesystemen verhoogd de capaciteit van informatieverwerking. Hierbij is volgens de structurering a la Simon [lit. 8.] een hierarchische
structuur nodig.
Er dient getracht te worden een zodanige structuur te kiezen voor een te besturen
systeem (BS), dat het systeem redelijk opsplitsbaar is en de voorspelbaarheid en
beheersbaarheid groot zijn. Het besturend orgaan (BO) moet effectief zijn.
Strategieen om de opsplitsbaarheid te verhogen zijn onder 2 en 3 genoemd. E e n
strategie die de voorspelbaarheid verhoogd is de onder 1 genoemde strategie.
Voorspelbaarheid neemt toe door standaardisatie, echter als het gaat om bestuurlijke
taken dan vermindert standaardisatie het bestuurlijk
vermogen. A l s in een turbulent
omgeving wordt gewerkt dan zijn gestandaardiseerde taken ongeschikt om de onzekerheid te absorberen.
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1. Leeftijd en omvang.
Meestal hebben beginnende organisaties een weinig ontwikkelde, organische structuur.
Wanneer de organisaties ouder worden beginnen zij hun structuur te formaliseren en
gaan uiteindelijk naar een nieuw stadium. Taken worden gespecialiseerd en er ontstaat
een gezagshie'rarchie. Bij verder groei gaan de organisaties diversifieren en als z e te
groot worden splitsen zij zich in markt-georienteerde eenheden.
Hypothese 1: "Hoe ouder de organisatie, hoe sterker geformaliseerd het gedrag."
Hier is sprake van het "dat hebben we allemaal al eens eerder gezien" syndroom.
Hypothese

2:

"De structuur weerspiegelt het tijdstip waarin de bedrijfstak is ontstaan."

Hypothese

3:

"Hoe groter de organisatie, hoe uitgebreider de structuur - hetgeen wil
zeggen : hoe gespecialiseerder de taken, hoe gedifferentieerder de afdelingen en hoe meer ontwikkeld de bestuurlijke component."

Hypothese

4:

"Hoe groter de organisatie, hoe groter de afdelingen gemiddeld zullen
zijn."

Hypothese

5:

"Hoe groter de organisatie, hoe sterker het gedrag geformaliseerd
wordt."
De neiging tot formaliseren zal groter zijn bij grote organisaties, het gedrag zal zich
meer herhalen en wordt steeds voorspelbaarder.

2. Het technische systeem.
Het technisch systeem is nauw verweven met de structuur. Onder technisch systeem
wordt hier bedoeld de instrumenten die de uitvoerende kern nodig heeft om de input
naar output om te zetten.
Hypothese

6:

"Hoe sterker regulerend het technisch systeem, hoe meer geformaliseerd het uitvoerende werk en hoe bureaucratischer de structuur van
de uitvoerende kern."
Naarmate het technisch systeem opgesplitst wordt in eenvoudige, gespecialiseerde taken, die voor de medewerkers weinig vrijheid van handelen toelaten, wordt de uitvoerende taak meer routinematig en voorspelbaar. Dan kan het gemakkelijk gespecialiseerd en geformaliseerd worden.
Hypothese

7:

"Hoe geavanceerder het technisch systeem, hoe uitgebreider de
structuur voor de werkzaamheden van niet-uitvoerende aard - hoe
groter en professioneler de ondersteunende diensten, hoe sterker de
selectieve decentralisatie en hoe meer gebruik wordt gemaakt van
verbindingsmiddelen."
Als een organisatie geavanceerde tekensystemen en rekensystemen wil gebruiken,
dienen specialisten in dienst te worden genomen die hiermee kunnen werken. Zij
dienen dan ook ruime bevoegdheden te krijgen om beslissingen te nemen die te
maken hebben met die systemen. Het ondersteunende personeel zal dan ook moeten
worden uitgebreid.
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Hypothese

8:

"Door automatisering van de uitvoerende kern wordt een bureaucratische bestuurlijke structuur getransformeerd in een organisatie."
In organisaties waar ongeschoolde operators routinewerk doen, zijn conflicten op
sociaal gebied aan de orde van de dag. Wat goed is voor de produktie is lang niet
altijd goed voor de werknemers. De organisatie wordt dan veelal geobsedeerd door
controle.
3. De omgeving.
De literatuur concentreert zich op bepaalde dimensies van de omgeving
speciaal op de volgende vier:
*

Stabiliteit :

*

Complexiteit :

*

Diversiteit :

* Vijandigheid :

Hypothese

en wel

de omgeving van de organisatie kan varieren van stabiel tot
dynamisch. Dynamisch betekent in deze context onvoorspelbaar.
de omgeving van de organisatie, hier in de betekenis van
technologie, kan varieren van simpel tot complex.
de markten van een organisatie kunnen varieren van geintegreerd tot gediversifieerd. Diversiteit van de markt kan het
gevolg zijn van een breed scala aan klanten, produkten of diensten of geografische gebieden, waar de output wordt afgezet.
de omgeving van een organisatie kan voorts nog varieren van
gunstig gezind tot vijandig. De mate van vijandigheid wordt bepaald door de concurrentie, de betrekkingen met de dienstcommissie, de regering, andere groepen buiten de organisatie en
door de beschikbare middelen.

9:

"Hoe dynamischer (niet stabiel) de omgeving, hoe organischer de stuctuur."
Bij een stabiele omgeving kan de organisatie de toekomstige condities voorspellen en
dus daarom de uitvoerende kern afschermen en standaardiseren.
Hypothese 10: "Hoe complexer de omgeving, hoe gedecentraliseerder de structuur."
Een complexe omgeving leidt tot problemen met het overzicht. Het individu kan niet
langer alle informatie verwerken die nodig is om beslissingen te kunnen nemen.
Hypothese

11: "Hoe gediversifieerder de markten van de organisatie, hoe sterker zij
geneigd zijn om zich op te splitsen in marktgeorienteerde afdelingen."
Een organisatie die duidelijk de verschillende markten kan onderscheiden - naar
produkten, diensten, geografisch gebied of klanten - zal geneigd zijn zich op te splitsen
in dit type eenheden. Deze eenheden wordt een groot deel beslissingsruimte gegeven
die gevolgen hebben voor die eigen markten.
Hypothese

12: "Extreme vijandigheid in de omgeving zet de organisatie ertoe haar
structuur tijdelijk te centraliseren."
Direct toezicht is het snelste en stringentste coOrdinatiemiddel omdat hier maar een persoon bij betrokken is. Alle leden van de organisatie weten precies waar zij de informatie naar toe moeten sturen; er gaat dus geen tijd verloren met discussies, de bevoegdheid tot het nemen van acties is duidelijk vastgelegd en er is een leider die alle
besluiten neemt. Maar hoe staat het met de organisatie die te maken heeft met een
extreme vijandigheid van een complexe omgeving ? Door de complexiteit is zij
gedwongen te decentraliseren om de omgeving te kunnen bevatten, maar tegelijkertijd
is een snelle en gecoOrdineerde reactie op de vijandigheid noodzakelijk. De organisatie
moet dan een keus maken en besluit dan waarschijnlijk de macht tijdelijk te centraliseren.
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13: " E e n weinig uniforme omgeving is een stimulans om selectief te decentraliseren naar gedifferentieerde werkeenheden."
Een weinig uniforme omgeving stimuleert een organisatie om haar structuur te differentia ren, om aparte groepen te creeren die zich bezig houden met de verschillende
aspecten van de omgeving. Iedere groep is gepositioneerd naar het effect van de subomgeving op de organisatie: in de buurt van de top bij algehele effecten en op lagere
niveaus bij plaatselijke gevolgen. Elke groep krijgt bevoegdheid tot het nemen van
beslissingen wat betreft de subomgeving en heeft de vrijheid de voor deze besluitvorming benodigde structuur te ontwikkelen. Zo kan een afdeling organisch
gestructureerd zijn met het oog op de dynamische condities, terwijl de overige
afdelingen in stabiele omgevingen opereren en daarom een bureaucratische structuur
hebben.
Hypothese

Specifieke types structuren zijn in bepaalde omgevingen te onderscheiden:

OMGEVING

Stabiel

Dynamisch

Complex

Gedecentraliseerd
Bureaucratisch
(standaardisatie van vaardigheden)

Gedecentraliseerd
Organisch
(onderlinge aanpassing)

Eenvoudig

Gecentraliseerd
Bureaucratisch
(standaardisatie van
werkprocessen)

Gecentraliseerd
Organisch
(direct toezicht)

Tabel 3.1.

4.

Relatie omgeving en organisatiestructuren.

Macht.
Een aantal machtsfactoren speelt ook een rol bij het ontwerp van een structuur, met
name de externe controle waar de organisatie aan onderworpen is, de individuele
behoeften van de leden van de organisatie en de mode van het moment, ingebed in de
cultuur waarbinnen de organisatie opereert.
Hypothese

14: "Hoe sterker de externe controle waaraan de organisatie onderhevig is,
hoe gecentraliseerder en geformaliseerder haar structuur."
Een aantal studies hebben aan het licht gebracht dat externe controle over organisaties
leidt tot een concentratie van beslissingsbevoegdheden aan de top van de hierarchie.
Bovendien zet dit de organisatie aan tot een meer dan normaal gebruik van regels en
voorschriften voor de interne controle. Dit is erg logisch, immers de meest effectieve
methode om een organisatie van buitenaf te controleren is de topman verantwoordelijk
stellen voor de acties van de organisatie en de organisatie nauwkeurig bepaalde
normen opleggen in regels en voorschriften. Dit versterkt de centralisatie en formalisatie.
Hypothese

15: "De behoefte aan macht van de leden van de organisatie leidt tot
structuren die bovenmatig sterk gecentraliseerd zijn."
Mintzberg gaat uit van een configuratie van vijf deelsystemen waaruit een organisatie
is opgebouwd. Hij onderscheidt: de strategische top (directie), de ondersteunende staf
(medewerkers voor juridische zaken, ontwikkeling, personeelsadministratie, post- en
archiefzaken, kantine) , de technostructuur of voorbereidende staf (planning, controllers, opleiding, bedrijfsbureau), het middenmanagement (afdelingshoofden) en de uitvoerende of operationele kern (uitvoerende medewerkers). Hierna is in figuur 2.6.3. het
organisatiebeeld van Mintzberg aangegeven.
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MIDDEN MANAGEM E N T s

/

UITVOERENDE

KERN

V
Fig. 4.1.

Mintzberg organisatiebeeld.

Mintzberg gaat er vanuit dat voor iedere type organisatie het zwaartepunt in ander subsysteem ligt. Daar waar het zwaartepunt ligt in de ondersteunende staf maakt Mintzberg er van dat het zwaartepunt in de uitvoerende kern en de ondersteunende staf ligt.
Alle leden van een organisatie streven naar macht - in ieder geval over beslissingen
die direct te maken hebben met hun eigen werkzaamheden. De managers van de
strategische top bevorderen centralisatie in verticale en horizontale richting (directe
supervisie), het middenkader bevordert verticale decentralisatie naar hun eigen niveau
en horizontale centralisatie om de macht binnen de lijnstructuur te houden (standaardisatie van de opbrengst). De ondersteunende diensten willen horizontale decentralisatie om de macht bij de lijnmanagers weg te halen (onderlinge afstemming) terwijl
de uitvoerende kern streven naar verticale en horizontale decentralisatie .
Hypothese

16: "Structuur is onderhevig aan mode (en aan de cultuur) soms zelfs als
dat niet opportuun is."
Tevens bestaat er zo iets van "modieuze structuur". Een structuur die gebruikt wordt
omdat dit in een bepaalde periode mode is geweest. Sommige organisaties handhaven
een structuur die in een eerdere periode populair was.
In tabel 2.6.2. zijn de diverse organisatie structuren en hun coOrdinatiemechanismen
samengevat:

Zwaartepunt:

Type organisatie

Voornaamste coordinatievorm

Strategische top

Simpele structuur

Direct toezicht

Technostructuur

Machinebureaucratie

Standaardisatie van werkprocessen

Middelmanagement

Divisiestructuur

Standaardisatie van output

Uitvoerende of operationele
kern

Professioneel

Standaardisatie van vaardigheden

Ondersteunende staf

Adhocratie

Wederzijds aanpassing

Ideologie

Missionaire organisatie

Standaardisatie van normen

Tabel 4.1.

Organisatietypen en coordinatiemechanismen.
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De z e s mechanismen van coordinatie hebben iets te maken met onzekerheid. Tabel
4.2. geeft aan de besturingsvorm / decentralisatie in relatie tot de locatie en de mate
van onzekerheid.
In de volgende beschouwing
hypotheses en stellingen:

wordt de Bouwdienst

getoetst aan de hiervoor

beschreven

Omvang en grootte:
De beide partners van de fusie (dir. Bruggen en de dir. Sluizen en Stuwen) zijn te
beschouwen als oude organisaties, echter de Bouwdienst op zich is een nog vrij jonge
organisatie (circa 5 jaar). De omvang van de Bouwdienst is middelgroot,
circa 850
medewerkers.
Technisch
systeem:
Het technisch systeem is te beschouwen als beperkt regulerend. De instrumenten
zijn
grotendeels gebaseerd op kennis en competentie van de medewerkers.
Voor berekeningen en tekeningen zijn geautomatiseerde
systemen aanwezig, waardoor
beperkt
specialisme aan de orde is. De uitvoerende taak is dan ook zeer beperkt
routinematig
en beperkt
voorspelbaar.

Localisering en mate van
onzekerheid:

Type organisatie:
CoOrdinatievorm:

Vooral omgeving
Laag

Simpele structuur; ondernemersorganisatie
Direct toezicht

Vooral primair proces
Laag

Machinebureaucratie
Standaardisatie van werkprocessen

Vooral omgeving
Hoog

Divisiestructuur
Standaardisatie van output

Vooral primair proces
Hoog

Professioneel
Standaardisatie van vaardigheden

Vooral primair proces en
omgeving

Adhocratie; innovatief
Wederzijdse aanpassing

Intrinsieke besturing
selectieve decentralisatie

Vooral omgeving
Hoog

Missionair
Standaardisatie van normen

Metabesturing
Intrinsieke besturing

Tabel 4.2.

Meest herkenbare besturingsvormen / decentralisatie:

Feedback (metabesturing)
vert, en hor. centralisatie

Open loop (Feedforward)
beperkte hor. decentralisatie

Metabesturing
vert, en hor. decentralisatie

Metabesturing
beperkte vert, decentralisatie

Type organisatie, onzekerheid en besturingsvorm.

Omgeving:
De omgeving van de Bouwdienst is redelijk dynamisch, complex ten aanzien van de
technologie, heeft een hoge diversifiteit, een lage vijandigheid en een lage uniformiteit.
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Contingentiefactoren.

Aangezien de Bouwdienst voor een groot deel afhankelijk is van politieke
besluitvorming in het kader van projecten, regels en voorschriften en continuiteit, is de omgeving
niet stabiel te noemen. Het is moeilijk voorspellingen
te doen met betrekking tot de
condities in de toekomst.
De complexiteit van de technologie is redelijk hoog. Bijzondere en innovatieve
infrastucturele
en met name waterbouwkundige
projecten in binnen- en buitenland
vragen
hoog opgeleide medewerkers, veelal gespecialiseerd op deelgebieden.
De diversiteit is hoog. Klanten zijn buiten de regionale directies van de Rijkswaterstaat tevens gemeentes,
waterschappen,
buitenlandse
organisaties
etcetera. De
produkten en diensten zijn gevarieerd en zullen in de nabije toekomst nog gevarieerder
worden. De Bouwdienst wil zich in de toekomst met name meer op het voor- en
natraject
van projecten
specialiseren.
Dit houdt in dat voorstudies,
Mer-studies,
risicoanalyses
en beleidsstudies
naast de reguliere taken tot het specialisme
zullen
behoren.
De omgeving van de Bouwdienst heeft een lage vijandigheid. De technische
concurrence van andere ingenieursbureaus
wordt groter, maar kennis en
bekwaamheden
binnen de Bouwdienst zijn hoog en het onafhankelijke karakter van de Bouwdienst is
een pr6. De betrekkingen met de dienstcommissie
zijn goed, ovedeggen vedonen een
open en opbouwend
karakter.
De omgeving

is weinig uniform, kijkend naar de gevraagde

produkten

en diensten.

Macht:
De externe controle van de Bouwdienst is redelijk hoog. Als onderdeel van de
overheid dient aan de overheids-brede
regelgeving
te worden voldaan. Dit wordt
en de Rekenkamer.
Indien niet wordt
jaadijks gecontroleerd
door rijks-accountants
voldaan aan de eisen van de overheid worden extra regels toegevoegd aan de grote
hoeveelheid regels en voorschriften die reeds door de overheid zijn uitgevaardigd.
De interne machtsbehoefte
is laag tot gemiddeld. De technostructuur, de voorbereidende kern van de Bouwdienst met ondermeer de controllers, dient te controleren of de
medewerkers
zich aan de regels en voorschriften houden. Hierdoor wordt de macht
hier enigszins naar toe getrokken.
De Bouwdienst is, zoals reeds vele malen gezegd, een overheidsbedrijf.
Hierdoor is
vanouds een sterke hi§rarchische invloed aanwezig geweest. De laatste jaren is dit
echter verminderd.
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Interne communicatie.
Het uitgangspunt is dat de leiding van de Bouwdienst niet uit nieuwsgierigheid de
waardering van de medewerkers wil weten, maar dit wil gebruiken als stuurmiddel. De
leiding wil beslissingen nemen op grond van de resultaten en conclusies, om daarmee
de problemen of vraagstukken te voorkomen, dan wel aan te pakken.
Leidinggevenden kunnen in een organisatie op verschillende manieren vraagstukken
aanpakken of sturen. De keuze van de werkwijze zal vooral afhankelijk moeten zijn van
het antwoord op de vraag:
* vormt het vraagstuk een uitdaging (kans) voor de medewerkers om te leren en, als
het ware, zelfstandig en min of meer gezamenlijk de veranderingen te bewerkstelligen of
* is de situatie voor velen een bedreiging en slechts voor enkelen een uitdaging, zodat
verandering moet worden afgedwongen ?
Indien de eerste vraag met "ja" beantwoord kan worden, dan is een participatieve stijl
van probleemoplossen, gekenmerkt door relevante participatie van de medewerkers op
zijn plaats. Is het antwoord op de tweede vraag "ja", dan betekent dat al snel een stijl
van probleemoplossen met onvolledige participatie van de medewerkers.
Bij de Bouwdienst vormt volgens mij de situatie een uitdaging voor de medewerkers
om te leren en zal daarom voor een participatieve benadering moeten worden gekozen.
In het algemeen dient de vorm waarin veranderingen worden gerealiseerd, aan te
sluiten op de te bereiken resultaten en rekening te houden met de uitgangssituatie. Het
bereiken van kwaliteitsverbetering van de Bouwdienstorganisatie en haar produkten en
diensten wordt niet gekenmerkt door hoge nood, gebrek aan tijd, grote ernst of
urgentie. A l s ik namelijk de Bouwdienstorganisatie beschouw binnen het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, dan loopt de dienst ver voorop met allerlei zaken : projectmatig
werken, kwaliteitszorg etcetera. Binnen het topmanagement van de Rijkswaterstaat en
het Ministerie is de visie aanwezig dat de Bouwdienst een duidelijke rol moet spelen in
de toekomst van Nederland. Wel zal de Bouwdienst zich moeten aanpassen aan de
veranderende omgeving, echter binnen een tijdsbestek van 5 a 10 jaar behoeft de
Bouwdienst nog geen harde concurrentieslag te gaan leveren met de private sector.
Vanuit de Bouwdienst zelf is het natuurlijk wel zaak om ervoor te zorgen ervoor gereed
te zijn in de toekomst. Dat houdt in dat gekozen kan worden voor een participatieve
benadering. Eventuele optredende negatieve effecten kunnen door middel van een
goed communicatiebeleid worden beperkt.
Participatieve strategieen zijn gericht op de relevante deelname van de medewerkers,
in alle fasen van de verbeteringsactiviteiten, ieder op zijn/haar niveau en uitgaande van
de eigen functie. Het gaat om het realiseren van een door de medewerkers geaccepteerde verdeling van (figuurlijke) kosten en baten. Bij de besluitvorming dienen daarom
de medewerkers steeds op een verstandige wijze bij de zaak te worden betrokken. Met
participatie is de Bouwdienst als geheel gediend, omdat de kwaliteit en de effectiviteit
van besluiten erdoor wordt vergroot. Tevredenheid van medewerkers en continu iteit en
ontwikkeling van de Bouwdienst-organisatie als zodanig, wordt in samenhang bevorderd. E e n participatieve managementstijl vormt in het algemeen een goede voedingsbodem voor de "betrokkenheid" van de medewerkers, hun motivatie, het willen
inzetten van deskundigheid, kennis van de situatie en hun energie. Te realiseren
verbeteringen worden daarmee met zo weinig mogelijk weerstand doorgevoerd.
Een hoge waardering van het personeel voor het werk en de organisatie waarin z e
werken, gaat vaak samen met een grote mate van autonomie van mensen in hun
werksituatie.
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Interne communicatie.
Zelfstandig besluiten nemen, rekening houden met andere belangen, informeren
gei'nformeerd worden, zijn kenmerken van een managementstijl die is gericht
verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid van de medewerkers. Veranderingsverbeteringsprocessen dienen op ieder organisatieniveau, zoveel de situatie toelaat,
mate van autonomie van medewerkers te stimuleren. Dit is in overeenstemming met
doelstelling van de Bouwdienst om verantwoordelijkheden en bevoegdheden daar
leggen waar z e gedragen kunnen worden.

en
op
en
de
de
te

Weerstand en communicatie.
Bij elke door te voeren verandering binnen de Bouwdienst-organisatie zullen in
bepaalde mate weerstanden optreden. Vaak komt het voor dat managers vanuit weerstandsperspectief handelen en de veranderingsstrategie zodanig inrichten dat zij zich
om tegenstanders heen bewegen, of hen juist als eerste benaderen. Het begrip
weerstand dient echter ook als neutraal te worden gezien. Vaak heeft het woord een
negatieve klank.
Uit onderzoek van de Stichting Management Studies komt naar voren dat de mate van
veranderingsbereidheid van medewerkers komt uit onbegrip voor:
* wat de veranderaars willen;
* waarom z e dat willen;
* hoe z e dat willen.
Dit geeft al een geheel ander licht op het woord "weerstand".
Wanneer er in het verleden een structureel onzorgvuldige of beperkte informatievoorziening binnen de Bouwdienst-organisatie is geweest, is het niet verwonderlijk dat
weerstand tegen veranderingen de genoemde oorzaak heeft. Dit wil echter niet zeggen
dat een uitstekende informatievoorziening alle weerstand kan voorkomen. Ook andere
oorzaken, zoals organisatiecultuur en eerdere ervaringen met veranderingen, kunnen
weerstand oproepen. Daarbij moet men zich bedenken dat een zekere mate van
weerstand tevens "betrokkenheid" weerspiegelt.
Weerstand is grotendeels te managen door goede communicatie. Hiertoe moet een
communicatieplan worden opgesteld dat richting geeft aan de feitelijke informatieverstrekking, zowel "top-down" als "bottom-up". In een informatieplan worden zaken
geoperationaliseerd als:
* inhoud en doelen van informatie.
* rollen van betrokkenen;
* communicatiemiddelen;
* doelgroepen;
* tijdsplanning;
* te nemen communicatieve acties;
(zie hiervoor de volgende paragrafen).
Bij veranderingsprocessen is er altijd sprake van verschillende actoren op diverse
organisatiesniveau's. Zo is er de initiorende actor, degene die de actie start, en de
ondersteunende actor, die de veranderingen doorvoert en in gang houdt. In eerste
instantie zal de informatieverstrekking moeten plaatsvinden vanuit de directie naar de
leidinggevenden. O m een zo groot mogelijk draagvlak te creeren is het van belang de
informatie persoonlijk over te dragen, in bijvoorbeeld stafvergaderingen. Het doel
daarvan is dat beslissingen gedeeld worden door de verschillende betrokkenen.
Daarna zijn de leidinggevenden verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de
medewerkers. In deze fase zal de communicatie zich richten op de consequenties voor
de medewerkers.
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Interne communicatie.
Het inbouwen van feedback-mogelijkheden is essentieel. Dit kan bereikt worden via
werkoverleg, gelegenheid tot vragen stellen naar aanleiding van presentaties en
dergelijke. Ten slotte is het tonen van een voorbeeldgedrag door de leidinggevenden
een positief middel om het gewenste gedrag over te dragen en te bewerkstelligen.
Uit onderzoek [lit. 5] is naar voren gekomen dat de volgende factoren bepalend zijn
voor het succes bij een verandering binnen de organisatie:
*

*

*

*

*
*

*

*

Biedt faciliteiten. Gedurende het gehele veranderingsproces is het belangrijk dat
medewerkers in staat worden gesteld om het gewenste nieuwe gedrag te vertonen.
De noodzakelijke condities dienen aanwezig te zijn, anders is de verandering
gedoemd te mislukken;
Zet een "held" in als leider. Laat de verandering leiden door een persoon uit de
Bouwdienst-organisatie die aanzien heeft, gerespecteerd wordt en tot nu toe als
voorbeeld voor de heersende cultuur heeft gediend;
Creeer commitment. Zorg er voor dat het management zich expliciet committeert
aan de verandering. Voorkom daarbij een te grote kloof tussen de leiding en de rest
van de medewerkers;
Geef nieuwe symbolen. Vul de reeds bestaande symbolen aan met nieuwe
symbolen die de nieuwe cultuur karakteriseren. Deze symbolen kunnen de medewerkers de weg helpen vinden in de nieuwe cultuur;
Biedt veiligheid. Als de medewerkers zich ondanks de verandering veilig voelen,
kan veel weerstand worden voorkomen;
Voorkom excuusgedrag. Tijdens het veranderingsgedrag dient voorkomen te
worden dat de medewerkers excuses verzinnen voor het vertonen van gedrag dat
niet past bij de nieuwe cultuur.
Voorkom accent op uiterlijkheden. Hoewel symbolen en rituelen tijdens de
overgangssituatie een belangrijke rol spelen, dient daar niet het accent op te liggen.
Het gaat duidelijk om de houding van de medewerkers;
Communiceer ook in stabiele situaties. Veelal wordt er pas aandacht besteed aan
de interne communicatie als er grote veranderingen plaats vinden. Men is er bij
gebaat als er in de normale en rustige situatie reeds aandacht besteed aan de
kwaliteit van de interne communicatie. Een goed functionerende communicatiestructuur en - cultuur kunnen een grote dienst bewijzen als veranderingen op til zijn. Het
vergroot ook het vertrouwen in de trekkers van de verandering.

Organisatie van de communicatie.
Zowel een stafafdeling Organisatie en Personeel (O&P) als een afdeling Communicatie/PR zullen bij de Bouwdienst een belangrijke functie moeten gaan vervullen. O & P
moet zorgdragen voor een efficiente organisatiestructuur, voor coOrdinatiesystemen. De
afdeling Communicatie zal een belangrijke rol moeten spelen bij het opbouwen en in
stand houden van een goede communicatiestructuur. Deze afdeling zal regelmatig
moeten onderzoeken of de informatie die verzonden wordt begrijpelijk is, of de gekozen
kanalen goed functioneren en of de informatiebehoefte van de medewerkers wordt
bevredigd.
Interne communicatie kan zowel centraal als decentraal worden aangestuurd. Beleidsinformatie zal al gauw centraal moeten worden aangestuurd, terwijl informatie voor het
primaire proces decentraal kan worden verstuurd. De plaats waar het beleidskader
wordt ingevuld, hangt echter sterk af van het niveau waarop het "wij-gevoel" aanwezig
is. O m de directie te begeleiden in zijn taak als communicator is het handig een
centrale communicatiefunctie te hebben totdat de communicatiestructuur is "ingeburgerd", alhoewel communicatie een directe verantwoordelijkheid is van het management.
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Interne communicatie.
De voeding vanuit de organisatie naar de directie is juist beter als er in de verschillende hoofdafdelingen "opinieleiders" zitten, die de directie op de hoogte houden van het
reilen en zeilen van de organisatie. Voor de "interne zending", het draagvlak voor het
belang van interne communicatie als beleidsinstrument, is het aan te raden om de
communicatiefunctie centraal te situeren. Door de centrale plaats is men eerder
verzekerd van commitment van het topmanagement, waardoor men gemakkelijker
"zendingswerk" in de organisatie kan verrichten.
Bij de Bouwdienst lijkt het zinvol, in het kader van "decentralisatie van bevoegdheden"
naar de hoofdafdelingen, een decentrale communicatiemanager bij iedere hoofdafdeling te plaatsen. De onderlinge verbanden tussen de communicatie-deskundigen zullen
wel stevig moeten zijn. De communicatiemedewerkers moeten niet bijdragen aan een
versnippering van de Bouwdienstorganisatie, maar deze juist zoveel mogelijk terugdringen. Als centrale stafafdeling dient dan een afdeling Communicatie en een afdeling
Organisatie en Personeel te worden opgenomen.
De taken van de verschillende hoofdrolspelers zijn:
Directie - het verantwoordelijk zijn voor en het zorgen voor het uitdragen naar alle
onderdelen van de organisatie van:
- de visie van de organisatie;
- de koers van de organisatie op hoofdlijnen;
- de positionering van de organisatie in de omgeving;
- de geldende normen en waarden;
- de visie waarmaken in handelen en gedrag.
Stafafdeling O & P draagt zorg voor:
- de inhoudelijke component van de O&P-informatie naar de medewerkers;
- de verdere uitwerking van de missie-objectieven in het beoordelingssysteem van de
medewerkers;
- het scheppen van duidelijkheid over het belonings- en waarderingssysteem;
- het scheppen van duidelijkheid over opleiding- en loopbaanontwikkeling;
- het scheppen van duidelijkheid over werkgelegenheid;
- verantwoordelijk voor de kwaliteit van de overlegvormen en de stijl van leiderschap
die binnen de organisatie wordt gepropagandeerd.
Stafafdeling Communicatie:
- het beheer van de centrale interne media;
- de ontwikkeling van de interne media op organisatieniveau;
- verantwoordelijk voor media die aan alle medewerkers worden toegezonden;
- het bewaken van de huisstijl ten aanzien van de media die door de hoofdafdelingen
worden uitgegeven;
- een ondersteunende rol bij de uitvoering op hoofdafdelingsniveau;
- het begeleiden van de directie en het management op het gebied van communicatieve vaardigheden;
- zorg dragen voor de uitwerking en uitvoering van het communicatiebeleid;
- het opstellen en het beheren van het beleidskader voor interne communicatie - wat
centraal en wat decentraal;
- mogelijkheden scheppen in het beleidskader voor horizontale communicatie;
- procedures en richtlijnen op hoofdlijnen opzetten voor de decentrale communicatiemanagers;
- "opinieleiders" in de organisatie doordringen van het belang van de communicatie;
- het initieren en continueren van de discussie over de effectiviteit en de efficientie van
de interne communicatie;
- periodiek evaluatie van de interne communicatie.
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Interne communicatie.
Decentrale communicatiemanager.
- verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen de hoofdafdeling;
- het opstellen en operationaliseren van een intern communicatieplan voor de
hoofdafdeling;
- het ontwikkelen en beheren van de interne media op hoofdafdelingsniveau;
- een signaalfunctie, wat betreft de communicatieve vaardigheden van de managers;
- het begeleiden van het management en de medewerkers op het gebied van de
interne communicatie;
- het verzorgen van de interne communicatie over hoofdafdelingsaangelegenheden
(informeren);
- oog- en oorfunctie voor gebeurtenissen buiten de hoofdafdeling;
- zorgen voor het tijdig inzetten van interne communicatie als beleidsinstrument bij
nieuwe beleidsprojecten;
- afstemmen met externe communicatie-activiteiten, andere hoofdafdelingen en de
stafafdeling Communicatie.
Het is raadzaam om periodiek (b.v. 1 maal per maand) een vakberaad te organiseren,
waarin alle hoofdafdelings-communicatiemanagers
en de stafafdeling Communicatie
zijn vertegenwoordigd.
Hierin kunnen interne communicatie-strategie en worden
bepaald en op elkaar worden afgestemd.
Stafafdelingen:
- tijdig aandragen van de informatie;
- informatie doorgeven aan de juiste doelgroepen.
Afdelingshoofden:
- vertalen van de algemene boodschap van het management voor de specifieke
situatie van de eigen afdeling;
- mondeling communiceren met medewerkers;
- stimuleren en motiveren van de medewerkers om met initiatieven en/of suggesties te
komen;
-

moet communicatieve vaardigheden bezitten.

Medewerkers:
-

signaleren van knelpunten en genereren van ideeen ten aanzien van de invulling van
hun werk, de werksfeer en het communicatieklimaat;
- gebruik maken van de ideeenbus;
- meedoen aan vakgroepen;
- zoveel mogelijk gebruik maken van de bottom-up communicatie.
Een relativerende opmerking is hier echter zeker op zijn plaats. De beschreven ideale
structuur zal zich in de praktijk uit moeten kristalliseren. Dan kunnen formele en
informele informatie-'situaties" wel eens een enigszins andere status krijgen dan
oorspronkelijk de bedoeling was. Het vormt zich naar wat in de praktijk het best bij de
Bouwdienst past. Dat behoeft geen enkel probleem te zijn, zolang de betrokkenen
maar weten waar de gewenste informatie gehaald en gebracht kan worden. Desondanks is het zeker goed om in eerste instantie goed de lijnen met betrekking tot de
structuur uit te zetten.
Communicatie bij veranderingsprocessen.
De Bouwdienst verkeert momenteel in een veeleisende omgeving. Een omgeving die
kleine en grote aanpassingen van de organisatie noodzakelijk maakt. Het soepel
veranderen van de Bouwdienst is bijna een noodzaak om te overleven. De interne
communicatie zal bij deze veranderingen een grote rol moeten spelen.
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Interne communicatie.
De grote vraag bij veranderingsprocessen is "welke techniek moet ik inzetten om de
verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen". Het grootste probleem is de
weerstand. Veranderingen worden vaak als bedreigend ervaren. Uit een studie van
W i s s e m a [lit. 6] blijkt, dat de veranderingsbereidheid veel groter zou zijn als het
management aandacht zou besteden aan het activeren van die veranderingsbereidheid. Er wordt in de literatuur onderscheid gemaakt in de volgende vormen van
weerstand:
* angst om te verliezen;
* wantrouwen;
* andere inschatting van de gevolgen van de verandering;
* lage veranderingstolerantie - niet tijdige informatie.
Er kunnen verschillende veranderingsstrategiee'n worden toegepast, te weten:
*

empirisch rationele strategie:
de medewerkers zullen door middel van voorlichting, onderzoek en advies rationele
keuzes maken;
normatief-ree'ducatieve strategie:
hierbij gaat men er van uit dat veranderingen eerder gestoeld zijn op attitudes,
waarden en vaardigheden en niet zozeer op kennis en ervaring;
macht-dwang strategie (persuasief):
medewerkers reageren op plannen en eisen van degenen die meer macht hebben;
facilitaire strategie:
het-creeren van voorwaarden die noodzakelijk zijn om de verandering daadwerkelijk
te kunnen uitvoeren;
ontwijkende strategie;
onderhandelende strategie;
ondersteunende/coachende strategie;
manipulerende strategie.

*

*
*

*
*
*
*

Naast de vormen van weerstand die bij de medewerkers tegen het veranderingsproces
kunnen ontstaan zijn er nog andere factoren die invloed hebben op de keuze voor de
veranderingsstrategie:
_ kenmerken van de organisatie;
*

*

*

structuur

- mate van centralisatie: hoe centraler, hoe sneller;
- mate van complexiteit: hoe complexer, hoe moeilijker;
- omvang van de organisatie: hoe groter, hoe gemakkelijker;
cultuur
- aanwezigheid van netwerken heeft positief effect;
- mate van formalisatie van taken: hoe strikter, hoe moeilijker;
- de ontwikkelingsfase van de organisatie;
het openstaan voor de omgeving: hoe beter ontwikkeld, hoe eerder erkend.

_ kenmerken van de procesbegeleiders;
*
*

de houding van het management is van doorslaggevende betekenis;
psychologische afstand tussen procesbegeleider en medewerkers: hoe korter de
afstand, hoe meer vertrouwen.

_ kenmerken van het veranderingsproces;
*
*

noodzaak van verandering: grote noodzaak, eerder erkenning;
snelheid van de verandering: bij een grote snelheid, geen participatiestrategie;
detailplan noodzakelijk;
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Interne communicatie.
type verandering:
- structuur:
- cultuur:
- strategie:

wijze van samenstelling organisatie, procedures of werkwijzen;
manier van denken en handelen;
koerswijziging.

Bij structuurverandering treden vrijwel steeds individuele bedreigende situaties op. De
interne communicatie moet hierbij gericht zijn op:
- de juistheid van de verandering effectief over te brengen naar alle betrokkenen;
- helderheid te verschaffen over de nieuwe situatie;
- onzekerheid en ongenoegen te kanaliseren en waar mogelijk om te buigen.
Bij veranderingsprocessen biedt de aanwezige cultuur de nodige zekerheid. A l s juist de
cultuur met haar ongeschreven regels veranderd wordt, z a l vervangende zekerheid
geboden moeten worden. Anders bestaat het risico dat de medewerkers terugvallen op
oude helden, waarden en rituelen. Bij cultuurverandering gaat het dus enerzijds om het
verduidelijken van de "nieuwe" eisen die aan de medewerkers worden gesteld en
anderzijds om ondersteuning van die medewerkers in hun nieuwe rol. Interne voorlichting, vorming en opleiding gaan hierbij hand in hand.
Bij strategieverandering gaat het om het verhelderen van "nieuwe" doelstellingen en
om de vertaling van nieuwe, abstracte doelen naar de concrete werksituatie van de
betrokkenen.
In het navolgende wordt aangegeven waar de Bouwdienst rekening mee moet houden
bij de toekomstige veranderingsprocessen. Bij de opbouw wordt de beleidslevencyclus
toegepast, aangevuld met het verandermodel van Lewin [lit. 5]. Lewin gaat er van uit
dat men om weerstand te overkomen medewerkers eerst de gelegenheid moet geven
om te "ontdooien" uit de bestaande situatie. Iedereen zal de gelegenheid moeten
krijgen om de noodzaak van de verandering in te zien. Vervolgens moet gewerkt
worden aan de verandering zelf, het leerproces, en tot slot dient de nieuwe situatie
weer te "stollen".
De fasering is gebaseerd op de beleidslevencyclus:
Fase 1 probleemsignalering.
-

wat is de aard van het probleem;
welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag;
hoeveel tijd is beschikbaar voor de oplossing.

Fase 2 beleidsformulering.
-

voor wie zal de verandering de meeste gevolgen hebben;
wie moeten betrokken worden bij het opstellen van de strategie;
wie binnen de organisatie kunnen de relevante informatie leveren;
van wie kan weerstand worden verwacht;
wat voor soort weerstand is het meest waarschijnlijk;
in hoeverre kunnen organisatiekenmerken nu, of later in het proces, een hinderpaal
vormen bij de verandering;
is er sprake van commitment van het management;
hoe is de relatie tussen de veranderaar en de andere medewerkers.

Als het draagvlak bij de leidinggevenden nog onvoldoende is, heeft dat punt prioriteit.
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Als er nog geen commitment is en de medewerkers beginnen vragen te stellen, kan
het zinvol zijn de ontwijkstrategie te volgen. Als het commitment wel voldoende is,
zullen in deze fase de eerste mededelingen aan de medewerkers moeten worden
gedaan (empirisch rationele strategie). De acceptatie van een verandering wordt
bevorderd door in een vroeg stadium ideeen "in de week" te zetten. Als er voldoende
tijd is, zal gestimuleerd moeten worden om de medewerkers mee te laten denken
(participatiestrategie). Medewerkers moeten gedurende het proces van de stand van
zaken op de hoogte worden gebracht.
Fase 3 oplossing en implementatie.
Als duidelijk is welke strategie gevolgd gaat worden voor het veranderingsproces, dient
deze zo snel mogelijk binnen de organisatie bekend te worden gemaakt:
* de noodzaak van de verandering moet aan een ieder duidelijk zijn;
* er dient een duidelijke visie te zijn welke kant men met de organisatie op wil;
* de visie dient duidelijk onderschreven te worden door de leiding, niet alleen in
woord, maar ook in daad;
* geef concreet aan wat de verandering betekent voor de medewerker;
* er moet voldoende capaciteit vrijgemaakt worden voor de verandering;
* afhankelijk van de gekozen strategie zal de verdere procedure aangegeven moeten
worden.
De bovenstaande boodschap zal in eerste instantie mondeling verspreid moeten
worden. In aanvulling op toespraken van managers dient er schriftelijk achtergrondmateriaal te zijn. In het geval van grote veranderingen is het zinvol om een speciale
nieuwsbrief op te zetten. Indien gekozen wordt voor een strategie waarbij de medewerkers mee mogen denken, dient voldoende ruimte voor discussie te worden geschapen.
Na de kennisoverdracht moet de aanvaarding gestimuleerd worden. Het meest effectief
blijkt het te zijn om zich te concentreren op de snelle "overnemers" en de relatief
"neutrale" middengroep.
Bij de implementatie dient met name aandacht te worden besteed aan:
* het relatieve voordeel: profijt voor de medewerkers door de verandering te aanvaarden;
* de verenigbaarheid: de "fit" met bestaande waarden, normen en handelingen;
* de mogelijkheid tot uitproberen: indien er ruimte is, de verandering op kleine schaal
uitproberen;
* de zichtbaarheid: de mate waarin positieve resultaten van de verandering zichtbaar
zijn.
In deze fase zijn de volgende aandachtspunten van belang:
- er moeten liefst zoveel mogelijk mensen bij de verandering betrokken worden;
- geef de medewerkers de tijd door bijvoorbeeld het creeren van een overgangsperiode met eigen symbolen, rituelen en waarden;
- de leiders en de informele "opinieleiders" moeten het goede voorbeeld geven;
- blijf voortdurend iedereen regelmatig informatie geven over de voortgang;
- monitor mogelijke problemen en weerstanden;
- oplossingen dienen intern gecommuniceerd te worden;
- tracht zo snel en goed mogelijk korte termijn problemen op te lossen; dit is een
stimulans voor het lange termijn veranderingsproces;
- het personeelsbeleid moet een belangrijke signaalfunctie vervullen: het benoemen
van medewerkers op sleutelposities die de nieuwe waarden onderschrijven is
cruciaal;
- geef, als een groot deel van de medewerkers is "ontdooid", extra aandacht aan de
achterblijvers. Informeren moet dan mogelijk vervangen worden door een onderhandelingsstrategie of, zo nodig, een macht-dwang strategie.
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Interne communicatie.
Fase 4 evaluatie.
De veranderde waarden en normen dienen weer te "stollen" in de organisatie. Zij
vormen de nieuwe basis van handelen in de toekomst. De meeste informatie moet
weer via de primaire procesinformatie verlopen. Uit de positieve en negatieve ervaringen moet lehng worden getrokken voor andere veranderingsprocessen.
Persoonlijke vormen van communicatie werken bij een veranderingsproces het beste.
Met name het creeren van "steunzenders" kan veel vruchten afwerpen. Interne media
moeten een rol spelen om in een vroeg stadium als "agenda-setter" te functioneren en
om gedurende het proces te zorgen voor "naslagwerken", waarin de stand van zaken
nog even kan worden opgezocht.
Er dient in eerste instantie gebruik te worden gemaakt van de bestaande communicatiestructuur, maar het kan zinvol zijn om tijdelijk nieuwe kanalen te creeren als er
tijdelijk extra impact nodig is. Deze extra kanalen kunnen eventueel nadien een vast
onderdeel gaan vormen van de communicatiestructuur.
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In deze bijlage worden de verschillende metaforen beschreven voor de analyse van de
vragen uit hoofdstuk 4.3.:
*

Machine-metafoor.
De verandering wordt machinematig gezien: er ligt een ontwerp, er wordt een
beslissing genomen en de verandering wordt doorgevoerd. De doorvoering van de
verandering wordt gezien als implementatie. De beslissing wordt dan ook gezien als
belangrijkste interventie. Draagvlak wordt op deze wijze niet tot nauwelijks gerealiseerd. Weerstand tegen de verandering wordt opgeroepen op deze wijze.

*

Organisme-metafoor.
Hier wordt uitgegaan van de feitelijke organisatie. Deze verandert ook reeds zonder
bewust ingrijpen. Zoals reeds eerder vermeld, komen de projectleiders uit de
techniek. Degene die boven komt drijven ten aanzien van zijn organisatievermogen
wordt veelal gevraagd projectleider te worden. Projectleiders in bepaalde hoofdafdelingen worden door andere hoofdafdelingshoofden gevraagd voor een project. Een
projectleider heeft echter veelal meerdere projecten binnen een afdeling. Bij
overgang naar een meestal groot project van een andere hoofdafdeling moet voor
een vervanger gezorgd worden, hetgeen erg moeilijk is. Afdelingshoofden worden
intern dan ook regelmatig met deze situaties geconfronteerd, waardoor het plannen
voor de toekomst erg moeilijk wordt. Dit probleem kan echter in een grotere "pool"
projectleiders eenvoudiger worden opgelost. W e zien dan ook dat steeds meer
projectleiders verantwoording moeten afleggen aan andere hoofdafdelingshoofden.
Dit geeft intern de afdelingen soms de nodige frustraties. Hier speelt de machtspositie natuurlijk ook een rol. Erg grote andere verschillen tussen de feitelijke en de
formele organisatie zijn niet aan de orde.
Indien de ontwerpwijziging wordt doorgevoerd, komt dit ten goede aan de bovenstaande ontwikkelingen en zal het een aantal barrieres wegnemen.

*

Brein-metafoor.
Hierin worden de organisationele leerprocessen centraal gesteld. W e onderscheiden
twee niveaus: individuele leerprocessen en collectieve leerprocessen, die in verband
moeten worden gebracht met de organisatiecultuur.
De individuele leerprocessen worden uiteraard bepaald door de eigenschappen van
de leden van de BO-organisatie zelf, maar ook door de organisatorische context.
Collectieve leerprocessen betreffen de veranderingen in de organisatiecultuur zelf.
Op individueel niveau valt te denken aan cursussen en studie. In de afgelopen jaren
zijn bij de Bouwdienst tal van veranderingen en vernieuwingen doorgevoerd.
Medewerkers hebben in eerste instantie geen goed gevoel bij het gedrag ten
aanzien van het leerproces uit het verleden, veelal diende de zaken zelf door de
medewerkers te worden uitgezocht en ging de organisatie op een later tijdstip pas
over tot het geven van cursussen en begeleiding.
De bewuste sturing vanuit de organisatie ten aanzien van het verhogen van het
kennisniveau staat nog in de kinderschoenen. Een organisatiebreed trainingsplan is
niet voorhanden. Het volgen van cursussen en/of studie dient veelal door de
medewerker zelf te worden gei'nitieerd. Het volgen van de cursussen, waardoor het
kennispeil van de medewerkers verhoogt, wordt niet direct gerelateerd aan beloning,
uitzonderingen daargelaten. Ook worden organisatieleden die geen belang hebben
bij het volgen van cursussen, niet "gestraft".
Op collectief niveau spelen processen van cultuurverandering. Hoe ingrijpender de
verandering, hoe moeilijker de opgave.
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Als we de voorgestelde verandering beschouwen, zullen in feite alleen de projectleiders op collectief niveau moeten veranderen. Hiertoe zal op individueel niveau een
zodanige studie moeten worden gedaan, dat met name de projectbeheersing in zijn
voile omvang moeten worden beheerst.
Veranderingsprocessen in sociale systemen zijn te zien als samenwerkingsproces
waarin de sociale relaties veranderen. Dit heeft met name te maken met leren en
communicatie. Zo kan de oplossingsrichting aansluiten bij denkbeelden en belangen
van een medewerker maar ook sterk afwijken. Hierbij zijn communicatieprocessen
van zeer groot belang. Naast de directe boodschap is er altijd metacommunicatie.
Het is juist de metacommunicatie welke van doorslaggevend belang is voor de
leerprocessen.
*

Belangen-, macht- en politiek-metafoor.
Hierbij speelt de vraag in welke mate de belangen parallel lopen en hoe de ontwerprichting zich hierbij verhoudt. Het is evident dat grote belangentegenstellingen niet
tot een situatie leiden van harmonie.
De combinatie
voorgesteld:

van beelden en belangen kan als volgt in een schema worden

Harmonie

Conflict

Objectief; objectieve
overeenkomstige
percepties van de
probleemsituatie.

Men heeft eenzelfde kijk op de
probleemsituatie en er zijn geen
belangentegenstellingen.

Er zijn geen verschillen in de
percepties maar het is volstrekt
helder dat de belangen niet parallel lopen.

Subjectief; verschillende subjectieve
probleemdefinities

Er zijn verschillende probleemdefinities maar weinig fundamentele tegenstelling in belangen.

Er zijn niet alleen grote verschillen in probleempercepties
maar ook belangentegenstellingen.

Tabel 4.3.1.

Soorten probleembesef.

De belangen van het management, de directeur (HID) en de hoofdafdelingshoofden,
zijn groot, aangezien deze de continuiteit van de organisatie wil waarborgen. De
hoofdafdelingen hebben geen projectleiders meer in hun afdeling. Dit leidt waarschijnlijk tot een gevoel van machtsverlies. Aangezien de hoofdafdelingshoofden
voor een project uiteindelijk toch de "bevoegd gezag'-functie vervullen, zullen z e
desondanks met de oplossing kunnen leven. Uit een aantal gesprekken met
hoofdafdelingshoofden kwam naar voren dat zij vonden dat mijn resultaat zeker een
van de betere oplossingen is om de geconstateerde problemen op te lossen.
De belangen van de projectleiders zijn een stuk tevredenheid in hun werk, een
goede verhouding met de klant, een goede beheersbaarheid van hun projecten etc.
Met de oplossing wordt hier uiteindelijk aan tegemoet gekomen.
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Activiteitenplanning m.b.t. organisatiewijziging.
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