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Woord vooraf

Hoe verkrijgt Nederland zinvolle arbeid, waarbij het economisch belang van de
onderneming gediend wordt, maar tegelijk ook recht gedaan wordt aan de mens
binnen de onderneming. Dat is een belangrijk vraagstuk, zeker in tijden waarin,
ondanks ons mooie poldermodel, het economisch belang steeds meer het primaat
lijkt te hebben. Een vraagstuk dat vooral speelt als het gaat om processen van vernieuwing. Immers, dan verandert de onderneming en worden keuzen gemaakt
waarmee latere productieprocessen en taken worden vastgelegd. Op welke manier
kunnen medewerkers vanuit alle lagen en functies van de onderneming aan product- en procesvernieuwing bijdragen? In dit onderzoek is vooral op de positie van
de medewerkers op de werkvloer ingegaan. Rekening houden met deze medewerkers en ruimte organiseren om hen te laten bijdragen aan product- en procesvernieuwing zijn mijns inziens zinvol voor zowel de onderneming als de medewerker.
Zinvol voor de onderneming, omdat medewerkers een bron van kennis en ervaring
zijn. Kennis en ervaring die essentieel zijn tijdens de concept-, ontwerp-, implementatie- en gebruiksfase van nieuwe en vernieuwde producten en processen.
Maar ook zinvol voor de medewerker, omdat op deze manier een breder beroep
wordt gedaan op zijn of haar capaciteiten. De medewerker wordt niet slechts aangesproken als verlengstuk van de machine, maar als een verantwoordelijk mens
met brede capaciteiten.
Deze overwegingen vormen een belangrijke motivering voor het beginnen en
voltooien van dit onderzoek naar taakgroepen. De keuze voor het verschijnsel
taakgroepen, als organisatorische vormgeving van begrippen als flexibiliteit, kwaliteit en efficiency, alsmede zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, is vanuit
deze achtergrond gemotiveerd. Maatschappelijk en bedrijfskundig gezien vormen
taakgroepen een belangrijke uitdaging. Het verschijnsel taakgroepen is tot grote
bloei gekomen. Een dergelijk concept leent zich dan ook uitstekend voor bedrijfskundig onderzoek. In dit onderzoek staat de relatie tussen taakgroepen en producten procesvernieuwing centraal. Daaruit blijkt dat het concept taakgroep aanvulling
behoeft met elementen uit het mini-company concept, zoals klantgerichtheid en
een systematische aandacht voor verbeteren en vernieuwen.
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Hoofdstuk 1
Probleemverkenning: product- en procesvernieuwing in
veranderende arbeidsorganisaties

1.1 Inleiding
‘You must have standards. We get some of our greatest improvements from the workmen in that
way. The workmen, instead of holding back, are eager to make suggestions. When one is adopted it is
named after the man who suggested it, and he is given a premium for having developed a new standard. So in that way we get the finest kind of team work, we have true cooperation, and our method,
instead of inventing things that were out of date forty years ago, leads on always to something better
than has been known before.’ (Taylor, 1912, p.55)

Deze studie gaat over de vraag hoe betrokkenheid van medewerkers aan producten procesvernieuwing vormgegeven kan worden. Dat is geen nieuwe vraag. Bovenstaand citaat laat zien dat Taylor zich ook al bezig hield met de vraag hoe medewerkers ingeschakeld kunnen worden in het verbeteren van productiemethoden.
In zijn context - fabrieken met massaproductie waarin massa’s ongeschoolde immigranten werkten - was dit een enorme uitdaging, waar hij tamelijk idealistische
denkbeelden over had. Hij heeft het immers over teamwork, over de ware samenwerking, over erkenning en beloning van suggesties, etc. Tegelijk functioneren
deze ideeën in een ‘tayloristische’ omgeving, met een extreem doorgevoerde taaksplitsing, standaardisering, scheiding van conceptie en uitvoering en het zoeken
naar de ‘one best way of organising’. De effecten van de inbreng van medewerkers
voor het verbeteren van werkprocessen zijn in zo’n context niet erg veelbelovend.
In deze tijd zijn radicaal andere organisatievormen nodig om de participatie van
medewerkers in het kader van innovatie tot succes te brengen.
Een voorbeeld van een radicaal andere organisatievorm in deze tijd is de taakgroep of het zelfsturende team (Trist, 1981; De Sitter, 1994). Ondernemingen maken in toenemende mate gebruik van taakgroepen in de productie, waarin verantwoordelijkheden op een laag niveau in de organisatie gelegd worden. De taakgroep
is als groep verantwoordelijk voor een zo compleet mogelijke taak, waarvoor de
groep ook over de benodigde bevoegdheden beschikt. Om flexibiliteit mogelijk te
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maken heeft de taakgroep multi-functionele leden die rouleren over de taken van
de groep.
Over de mate waarin taakgroepen of soortgelijke vormen van arbeid voorkomen is weinig empirisch materiaal beschikbaar. Volgens Ten Have (1993) heeft
ongeveer 35% van de Nederlandse industrie een groepsgewijze structuur. Dit hoeft
overigens niet een taakgroepen structuur te impliceren. De empirische onderzoeken
uit het buitenland doen vermoeden dat het percentage werknemers dat in taakgroepen of zelfsturende teams werkt tussen de 5% en 10% ligt. In de Verenigde Staten
varieert dit volgens verschillende surveys tussen de 2% in 1986 tot 32% in de productie in 1992 (Appelbaum & Batt, 1995). Optimisten als Manz & Stewart (1997)
schatten dat in het jaar 2000 tussen de 40% en de 50% van de werknemers in een
of andere vorm van ‘empowered team environment’ werken. In Duitsland werkt
7% van de werknemers in taakgroepen (Kleinschmidt & Pekruhl, 1994). Uit artikelen in vakbladen en conferenties en congressen over dit thema kan opgemaakt
worden dat er veel belangstelling bestaat voor taakgroepen.
Dit onderzoek richt zich op industriële bedrijven. Vanuit het perspectief van
de productiefunctie wordt gekeken naar product- en procesvernieuwing. Uit het
oogpunt van kostprijs, kwaliteit en flexibiliteit zijn zowel verbeteringen als vernieuwingen noodzakelijk. Daarbij gaat het, gezien de internationale concurrentieverhoudingen niet alleen om productvernieuwing, maar evenzeer om procesvernieuwing. Uit een onderzoek van het adviesbureau A.T.Kearney & Knight Wendling (1994) blijkt overigens dat in Nederland in vergelijking met Duitsland en Japan minder aandacht besteed wordt aan productiegerichte r&d dan aan productgerichte r&d. Het aandeel productiegerichte r&d in de metalektro-industrie in Nederland is ongeveer 20%. In Duitsland is dit ongeveer 30% en in Japan ongeveer
65%. Ook lijken geavanceerde productietechnologieën langzamer ingang te vinden. Bovendien worden moderne productiemethoden in Nederland minder benut.
Met andere woorden, het concurrentievermogen op het gebied van de productiefunctie dreigt aangetast te worden.
De bijdrage vanuit de productiefunctie aan product- en procesvernieuwing is
niet vanzelfsprekend. Kenmerkend voor veel organisaties is - conform de nog
steeds invloedrijke opvattingen van Taylor (zie Pruyt, 1996) - de ver doorgevoerde
vorm van arbeidsdeling. De uitvoering is gescheiden van de conceptie. Vanuit deze
scheiding van denken en doen ontstaan enorme efficiency voordelen, zoals de on1
dernemingen in het begin van deze eeuw hebben laten zien . Maar de scheiding
tussen denken en doen heeft ook tot gevolg dat uitvoerenden nauwelijks een rol
1

Het is verbluffend om te zien welke enorme efficiency verbeteringen volgde op de introductie
van de principes van Scientific Management. Zie de cijfers van de assemblagetijden voor de Fordfabrieken (bron: Womack, et al. (1991)):
‘late craft production’
‘mass production’
percentage
na introductie lopende band
reductie
(herfst 1913)
(lente 1914)
motor
594
226
62
magneet
20
5
75
as
150
26,5
83
eindassemblage
750
93
88
Tabel 1.1 Assemblagetijd (minuten)
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spelen in verbetering en vernieuwing. Immers, zij zijn er voor het uitvoerende
werk en niet voor ‘het werk van de specialisten’. Het verbeteren en vernieuwen is
een taak voor de leidinggevenden of de specialisten uit de ondersteunende afdelin2
gen .
Tegenwoordig is het voor ondernemingen noodzakelijk de productiefunctie
meer te integreren met de verbeterings- en vernieuwingsfunctie. Japanse industriele ondernemingen presteren goed op het gebied van productie en vernieuwing
juist door een sterkere integratie van productie en vernieuwing (Van Breukelen,
1996). Voor het continu verbeteren van productontwerp en productiemethode is
veel aandacht. Het opleidingsniveau van medewerkers in de productie en de training die zij ontvangen is binnen de Japanse ondernemingen relatief hoog. Van
Breukelen (1996) komt in zijn onderzoek onder 110 productiebedrijven - verspreid
over de gehele wereld - tot de conclusie dat het opleidingsniveau van indirect personeel binnen de productiefunctie in best-presterende ondernemingen beduidend
3
hoger ligt . Aan training van het directe personeel blijkt de best-presterende onderneming drie keer zoveel tijd te besteden dan de gemiddelde onderneming. Bestpresterende industriële ondernemingen besteden 3-5% van de directe arbeidstijd
aan training en opleiding van het directe personeel. Gemiddeld vond Van Breukelen (1996) hier een percentage van onder de 2%. Gezien de marktdruk, de technologische complexiteit en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (zie paragraaf 1.2)
is het noodzakelijk en wenselijk iedereen binnen de organisatie te betrekken bij het
vernieuwen van proces, product en organisatie.
Met het oog op de inschakeling van uitvoerenden bij verbetering en vernieuwing zijn de taakgroepen veelbelovend. Immers, met taakgroepen worden tamelijk
positieve effecten gerealiseerd in het kader van voortbrengingsprocessen (Cotton,
1993). Verder is de taakgroep een vorm van integratie op de werkvloer, gezien de
complete taak waar de taakgroep verantwoordelijk voor is en de mate van multifunctionaliteit binnen de groep. Onze veronderstelling is dat de taakgroep vanwege
deze kenmerken positieve effecten op de verbeterings- en vernieuwingsfunctie kan
hebben. Tegelijk roept deze veronderstelling veel vragen op. Op welke manier
moeten de taakgroepen georganiseerd zijn? Op welke gebieden is de bijdrage van
de taakgroepen het grootst? Hoe moet de afstemming met de ondersteunende diensten georganiseerd worden? Hoe dienen de taakgroepen ingebed te zijn in de rest
van de organisatie? Hoe is de verhouding tussen de taakgroepen en de indirecte
vormen van werknemersparticipatie? Hoe kan de bijdrage van taakgroepen aan
verbetering en vernieuwing gestimuleerd worden?

2

Toch laat het bovengenoemde citaat van Taylor zien dat ook hij nog ruimte liet voor verbetering van de methode middels suggesties van de productiemedewerkers. Het gebeurde weliswaar
in een zeer gestandaardiseerde omgeving, maar toch ging het ook hem om een goede afstemming en samenwerking tussen productiemedewerkers en management.

3

Opleidingssystemen in de diverse landen zijn moeilijk vergelijkbaar. Van Breukelen (1996)
operationaliseert het opleidingsniveau door de duur van de scholing te meten. Het gaat hem
alleen om het opleidingsniveau binnen de productiefunctie, niet om het opleidingsniveau binnen
de organisatie als geheel. Toch is het resultaat verrassend te noemen. In feite betekent dit dat de
best-presterende ondernemingen meer hoger opgeleide staf aan de productiefunctie toevoegen
dan gemiddeld.
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In dit hoofdstuk zal de vraag naar de vormgeving van de betrokkenheid van
medewerkers tijdens verbetering en vernieuwing geplaatst worden in het licht van
ontwikkelingen op het gebied van markt, technologie en arbeid, voorzover relevant
voor het thema (paragraaf 1.2). Ook komen enkele organisatorische antwoorden op
deze ontwikkelingen in hun samenhang aan de orde (paragraaf 1.3). Vervolgens
zal het onderzoeksprobleem nauwkeurig gedefinieerd worden, inclusief de probleemstelling en de onderzoeksvragen (paragraaf 1.4). Tenslotte komt ook de globale opzet van het onderzoek aan de orde, alsmede de indeling van dit proefschrift
(paragraaf 1.5).

1.2 Ontwikkelingen ten aanzien van markt, technologie en arbeid
1.2.1 Marktdruk
De concurrentie in het industriële bedrijfsleven is van karakter veranderd. Voor
veel ondernemingen is de concurrentie heviger geworden. Nieuwe concurrenten uit
Japan, Zuid-Oost-Azië en Oost-Europa komen op de markt met producten die in
prijs maar ook in kwaliteit niet onderdoen voor die van westerse ondernemingen.
Tegelijk openen zich ook nieuwe afzetgebieden in het Oosten. Deze nieuwe afzetgebieden laten een enorme groei zien, waarop tal van mogelijkheden zich voordoen.
De afgelopen decennia is er dan ook in een aantal sectoren een wereldmarkt
ontstaan. Hierbij komt dat niet alleen in sectoren met een relatief lage toegevoegde
waarde een wereldwijde concurrentie ontstaan is maar ook in sectoren met een
4
relatief hoge toegevoegde waarde . Dit wordt wel aangeduid met de term globalise5
ring . Globalisering uit zich echter niet alleen in nieuwe, exotische concurrenten en
producten, maar ook in de productiewijze. Andriessen & Van Esch (1993) noemen
als een indicator voor globalisering het opsplitsen van de productieketen, waarbij
losse segmenten op de geografisch meest gunstige locatie geproduceerd kunnen
worden. Een voorbeeld vormt de auto-industrie, waarbij vele onderdelen uit verschillende landen komen, maar bijvoorbeeld ook het ontwerp, de marketing of de
databewerking op verschillende locaties uitgevoerd worden. De moderne communicatietechnologie heeft een dergelijke opsplitsing in principe mogelijk gemaakt,
alsook politieke veranderingen zoals het vrije internationale kapitaalverkeer, de
vrije wereldhandel en de wereldwijde opmars van de markteconomie.

4

Andriessen & Van Esch (1993) stellen enigszins schematisch de volgende trends vast in globalisering: in de jaren ‘60 betrof het vooral arbeidsintensieve sectoren als de textielindustrie en
schoenen; in de jaren ‘70 ging het om kapitaalintensieve sectoren als de auto-industrie en de
scheepsbouw; in de jaren ‘80 ging het om kapitaal-know-how als telecommunicatie, consumenten-elctronica en computers terwijl in de jaren ‘90 ook de high tech industrieën als financiële
diensten en luchtvaart globaliseren.
5

Ruigrok & Van Tulder (1995) wijzen er op dat de term globalisering niet juist is. Veel delen
van de globe zijn immers feitelijk uitgesloten van de wereldeconomie. Verder blijkt dat nog
slechts in beperkte mate de grootste ondernemingen meer dan de helft van hun omzet in het
buitenland maken.
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In de zich verhevigende concurrentiestrijd is het aanpassen en vernieuwen
van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten van continuïteitsbelang. De levenscyclus van producten wordt steeds korter, hetgeen voor de
onderneming in zijn geheel, maar de vernieuwingsfunctie in het bijzonder, veel
inspanning vergt. Doorlooptijdverkorting van de ontwikkeling van nieuwe producten is van groot belang om te kunnen blijven voldoen aan de steeds wisselende
klantvraag. De tijd om met een product winst te maken is steeds korter. Overigens
vindt Bayus (1994) geen empirische steun voor de opvatting dat productlevenscycli steeds korter worden. Wel wordt beschikbare kennis in de loop van de
tijd steeds sneller toegepast in producten. Ook groeit het aantal nieuwe producten
dat op de markt gebracht wordt. Toch leidt dit alles niet tot een systematische verkorting van de doorlooptijden over een langere tijd gezien. Oudere typen behouden
nog steeds hun eigen levenscyclus.
In een poging deze ontwikkelingen op de afzetmarkt te systematiseren geven
Bolwijn & Kumpe (1991) aan dat - voor een aantal bedrijfstakken in de discrete
massaproductie - de concurrentie in de jaren negentig op zowel prijs, kwaliteit,
keuze/levertijd als uniekheid gericht is. Deze markteisen volgen elkaar historisch
gezien op en moeten cumulatief gezien worden: de volgende markteis komt niet in
plaats van, maar naast de vorige. Zij stellen verder dat de markteisen corresponderen met interne prestatiecriteria. De markteis prijs correspondeert met efficiency,
kwaliteit met productiekwaliteit, keuze/levertijd met flexibiliteit en uniekheid met
6
innovatief vermogen .
Ook binnen de sociotechniek zijn de economische ontwikkelingen in termen
van markteisen systematisch weergegeven. Binnen de moderne sociotechniek gaat
het overigens wel om de externe eisen die aan een productiesysteem worden gesteld, niet om de eisen aan een organisatie in het algemeen. De Groep Sociotechniek (1986) komt tot vijf eisen: flexibiliteit, beheersbaarheid, productiviteit, innovatievermogen en kwaliteit van de arbeid.
Uit het voorgaande volgt dat bedrijven in de meeste sectoren nieuwe of vernieuwde producten op de markt moeten brengen om te kunnen overleven. Het belang van productinnovatie staat niet ter discussie. Overigens is de literatuur - zowel
de wetenschappelijke als de populaire managementliteratuur - gekleurd door een
‘pro-innovation bias’ (Kimberly, 1981). Het is de vraag of dat terecht is. Het is niet
onder alle omstandigheden de juiste stap voor bedrijven om nieuwe producten te
ontwikkelen. De investeringen en de risico’s zijn immers groot. Ondanks deze uitzonderingen bestaat er brede consensus over het belang van productvernieuwing.
1.2.2 Technologische complexiteit

6

De invulling van de verschillende typen ondernemingen is - hoewel interessant - niet tot in
detail uitgewerkt. Het laatste ondernemingstype in het fasenmodel van Bolwijn & Kumpe is de
innovatieve firma die wordt gekarakteriseerd met de begrippen democratisering en participatie.
De invulling hiervan is algemeen verwoord met trefwoorden als ‘strategisch management van
technologie’, ‘multi-disciplinair samengestelde ad hoc teams’, ‘openheid’, ‘innovatief klimaat’,
‘cohesie’. Deze karakterisering is meer normatief dan empirisch vastgesteld. Dit onderzoek kan
gezien worden als een poging om de begrippen democratisering en participatie in een innovatieve onderneming nader in te vullen.
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Al decennia lang wordt nieuwe technologie als een middel gezien waardoor ondernemingen de toenemende marktdruk kunnen overleven. Nieuwe materialen en
nieuwe productietechnologieën leiden tot product- en procesvernieuwingen. Ten
aanzien van de technologische ontwikkelingen die voor het bedrijfsleven van belang zijn, springt vooral de informatietechnologie in het oog. Met behulp van informatietechnologie wordt het mogelijk op grote schaal gegevens te verzamelen en
te analyseren. De informatietechnologie ingebed in technische systemen ondersteunt de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling, samenwerking en decentralisatie. We kunnen hierbij denken aan systemen voor groepsgericht werken, communicatiemiddelen en EDI (Electronic Data Interchange). Ook ondersteunt de computertechnologie de ontwerp- en ontwikkelingsfunctie. Met behulp van CAD/CAM
systemen wordt zowel de ontwikkeling als de fabricage van producten ondersteund.
De rol van nieuwe technologieën is tweeërlei. Enerzijds worden samenwerking en informatie-uitwisseling ondersteund door nieuwe technologieën. Activiteiten die voorheen door afzonderlijke mensen en machines werden verricht, kunnen nu door informatie- en communicatietechnologie worden verbonden en op
elkaar afgestemd. Anderzijds maakt de moderne ontwerp- en fabricagetechnologie
ook integratie en samenwerking noodzakelijk. De complexiteit van de moderne
technologie - vaak zijn allerlei subsystemen onderling afhankelijk - noopt tot samenwerking. Operationele beslissingen moeten dan ook gedecentraliseerd worden
naar de uitvoerenden, aangezien anders veel tijd verloren gaat (Okuda, 1986).
Cummings & Blumberg (1987) zien zelfs een direct verband tussen kenmerken van
moderne productietechnologieën en het gebruik van semi-autonome groepen. De
technische afhankelijkheden zijn met moderne productietechnologieën groot, zodat
veel samenwerking vereist is. Ook de technische onzekerheid is hoog, zodat veel
informatie gedeeld en beslissingen genomen moeten worden gedurende de uitvoering van de taak. Semi-autonome groepen zijn hiervoor, gezien hun karakteristieken, het meest geschikt.
In de literatuur rondom business process reengineering (zie ondermeer Hammer &
Champy, 1993; Hunt, 1993) speelt de informatietechnologie een prominente rol. Er
wordt over het algemeen hoog opgegeven van de enorme mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie, hoewel ook wordt erkend dat het niet alleen met technologie af zou kunnen. De organisatie en de mensen zelf zijn eveneens belangrijk.
1.2.3 Ontwikkelingen ten aanzien van de factor arbeid
Het karakter van de factor arbeid is in deze eeuw enorm veranderd. Zonder op deze plaats een uitputtend historisch overzicht te willen geven is het wel mogelijk om
- in aansluiting bij enkele auteurs - enkele ontwikkelingen te schetsen. Hiermee
kan het belang van de factor arbeid in ondernemingen ook beter geplaatst worden.
Drie aspecten komen aan de orde: opleiding, democratisering en kwaliteit van de
arbeid.
Opleiding
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Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is enorm toegenomen. Om dat te
illustreren laten we een tabel zien van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(1993), waarin voor vier cursusjaren de percentages leerlingen/studenten worden
weergegeven.
soort onderwijs
lager
beroepsonderwijs
middelbaar
beroepsonderwijs
hoger
beroepsonderwijs
wetenschappelijk
onderwijs

1980-1981

19901991
26%

1995-1996

47%

19851986
38%

20%

29%

33%

28%

16%

16%

22%

25%

17%

17%

19%

23%

24%

Figuur 1.1 Percentages leerlingen/studenten in onderwijs (bron: CBS, 1993)

We zien hier een nog steeds toenemend aantal studenten dat hoger beroeps- en
wetenschappelijk onderwijs volgt in combinatie met een afnemend aantal leerlingen in het lager beroepsonderwijs. Ook het middelbaar beroepsonderwijs is gegroeid, maar neemt sinds 1990 weer enigszins af. Ackoff (1994) noemt het toegenomen scholingsniveau een belangrijke factor waardoor organisaties anders met
hun personeel dienen om te gaan. Voorheen was het gebruikelijk dat de beste vakman promoveerde tot baas of chef. Tegenwoordig geven de meeste managers leiding aan medewerkers die hun vak inhoudelijk beter verstaan dan de manager zelf.
Dit vereist een andere manier van leidinggeven. De arbeidsinhoud en de mate van
inspraak dienen recht te doen aan de kwalificaties van de medewerkers.
Democratisering
Een tweede aspect betreft de democratisering van de maatschappij in het algemeen. Deze uit zich voor wat betreft de arbeidsorganisatie in een institutioneel kader waarbinnen formele regels worden opgesteld ten aanzien van de medezeggenschap van medewerkers. Voor de Nederlandse situatie kunnen de voorgeschiedenis
en de ontwikkeling van de Wet op de Ondernemingsraden gezien worden als een
weerspiegeling van de toenemende democratisering. Inspraak voor werknemers
ten aanzien van belanghebbende onderwerpen wordt formeel vastgelegd. In ons
land zijn enkele jaartallen in dit verband veelzeggend. In 1878 werd de eerste kern
7
of fabrieksraad ingesteld bij de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft en in
1883 bij de Machinefabriek van Stork te Hengelo. Een eerste wettelijke regeling
van inspraak betreft het Koninklijke Besluit in 1906 ten aanzien van medezeggenschap in het Mijnwezen. In 1919 wordt een dienstcommissie verplicht voor alle
onderdelen van de rijksoverheid. In 1950 komt de eerste Wet op de Ondernemingsraden tot stand. Toch is de ondernemingsraad in deze wet vooral nog een informa7

Een kern is een soort orgaan van overleg tussen werkgever en werknemers en wordt als voorloper van de ondernemingsraad beschouwd.

18

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

tiekanaal dat door de directie gebruikt kan worden om het personeel te informeren.
De wet is vervolgens in 1971 en 1979 aangepast en sindsdien is de vertegenwoordigende rol van de ondernemingsraad pas echt uitgewerkt.
Tegelijk kunnen we een accentverschuiving waarnemen van de indirecte naar
de directe vormen van werknemersparticipatie (Marchington, 1992; Hyman &
Mason, 1995). Ondernemingsraden en vakbonden staan onder druk, zeker daar
waar geen wettelijke basis voor deze vormen aanwezig is. Daarentegen worden
directe vormen, zoals werkoverleg, verbeterteams en taakgroepen meer en meer
toegepast. Deze vormen van betrokkenheid bij de besluitvorming betreffende de
directe werksituatie worden ook volledig ingepast in de bedrijfsvoering. Dikwijls
neemt het management het initiatief tot deze vormen van participatie.
Kwaliteit van de arbeid
Ook het denken over en de waardering van de kwaliteit van de arbeid heeft een
ontwikkeling doorgemaakt. Het gaat om een specifieke ontwikkeling met betrekking tot kwaliteit van de arbeid en taakontwerp. We zien een verschuiving van een
individueel gerichte benadering naar een groepsgerichte benadering. In de traditie
van job enlargement en job enrichment gaat men nog uit van het individu. Aan een individuele taak worden elementen toegevoegd waardoor de taak ondermeer completer, gevarieerder en belangrijker wordt (zie ondermeer Turner & Lawrence,
1966; Hackman & Oldham, 1975; Algera, 1980). Herzberg (1968) ziet vooral
brood in taakverrijking en niet in taakverbreding en taakroulatie alleen. Het nadeel
van deze methoden ter vergroting van de kwaliteit van de arbeid ligt juist in de
beperking tot individuele taken. Er wordt geen aandacht geschonken aan de structuur van de organisatie of de technologie die gehanteerd wordt. Mede in reactie
hierop is de sociotechniek ontwikkeld. In de sociotechnische analyse worden de
structuur van de organisatie en de technologie expliciet meegenomen en in samenhang met de sociale structuur bezien (Trist & Bamforth, 1951). Niet de individuele
taak, maar de groepstaak is de bouwsteen van het organisatie-ontwerp (Kuipers &
van Amelsvoort, 1990). Ook in de werkstructurering (Den Hertog, 1977) staat de
integrale aanpak centraal, waarmee het toevoegen van taken op groepsniveau belangrijker is dan het verrijken van taken op individueel niveau.
Een illustratie hiervan vormt de operationalisering van het welzijnsbegrip uit
de Arbo-wet. Het welzijnsbegrip kent twee aspecten, te weten stressrisico’s en
leermogelijkheden. De uitwerking van het welzijnsbegrip in de WEBA-methodiek
(Projectgroep WEBA, 1989) sluit aan bij de sociotechnische theorievorming. Er
wordt een welzijnsprofiel van een individuele functie gemaakt, maar in de aanbevelingen wordt nadrukkelijk verwezen naar het groepsniveau. Welzijn wordt als
een functie van de arbeidsverdeling opgevat (Peeters, 1995), waardoor aanbevelingen om het welzijn te vergroten geheel worden gezocht in sociotechnisch geïnspireerde productie- en besturingsstructuren.
1.3 Organisatorische antwoorden op ontwikkelingen in markt, technologie
en arbeid
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De marktontwikkelingen, de technologische ontwikkelingen en de sociale ontwikkelingen rechtvaardigen de volgende conclusie. Betrokkenheid van werknemers in
ondernemingen bij vernieuwingen is zowel wenselijk als noodzakelijk. Wenselijk,
gezien het opleidingsniveau, de democratisering en de kwaliteit van de arbeid.
Noodzakelijk, gezien de toenemende marktdruk en de technologische ontwikkelingen. De toenemende belangstelling voor taakgroepen als vorm van directe participatie waarmee de betrokkenheid van werknemers bij de organisatie wordt bevorderd is hieruit te verklaren. Het concept taakgroepen wordt gezien als een antwoord op deze ontwikkelingen.
Aan de hand van onderstaand schema (figuur 1.2), dat is gebaseerd op een
indeling van economische, technologische en sociale innovaties (Looise, 1996),
bespreken we een aantal organisatorische antwoorden op bovengenoemde ontwikkelingen. Tegelijk worden de taakgroepen in hun context geplaatst.
markt

productvernieuwing

product

organisatie
proces
procesvernieuwing

personeel
sociale vernieuwing

technologie

arbeid

Figuur 1.2 De organisatie als knooppunt van markt, technologie en arbeid
(naar Looise, 1996)

De organisatie kan gezien worden als een knooppunt waarin de markt, de technologie en de arbeid elkaar raken. Vernieuwingen komen tot stand in de interactie
tussen de organisatie en deze drie domeinen. De samenhang tussen productvernieuwing, procesvernieuwing en sociale vernieuwing komt in dit schema ook naar
voren. De organisatorische vormgeving van deze vernieuwingen is veelzijdig en
kent vele modes en trends die ook deels tegenstrijdig zijn. Toch zijn er wel enkele
accenten te herkennen die binnen vele concepten gangbaar zijn. De meeste organisatorische ingrepen zijn gericht op integratie en decentralisatie ten behoeve van
product- en procesvernieuwing.
Interactie tussen markt en technologie
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Voor wat betreft de interactie tussen markt en technologie verwijzen we naar de
vele manieren waarop ondernemingen trachten te komen tot een integratie van
product- en procesvernieuwing. Hierbij gaat het om zowel de externe als interne
vormen van integratie. Externe integratie beoogt een betere samenwerking tussen
klanten en gebruikers enerzijds en de onderneming anderszijds (zie ondermeer
Von Hippel, 1976, 1986; Shaw, 1985; Bowen, 1986). Klanten dienen als bron van
ideeën of als vroege testgroep voor nieuwe producten. Uit de onderzoeken van
Cooper (1988) komt naar voren dat de kans op succes met nieuwe producten toeneemt als in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met wensen van consumenten. Externe integratie wordt ook nagestreefd tussen ondernemingen onderling
in zogenaamde netwerken (Biemans, 1992). Belangrijke delen van het productontwikkelingsproces vinden dan plaats in netwerken waarin wordt samengewerkt
tussen ondernemingen, hun leveranciers, distributeurs, onderzoeksinstituten en
universiteiten. Zelfs samenwerking tussen concurrenten is op onderdelen van het
innovatieproces mogelijk.
Interne integratie is gericht op een betere samenwerking tussen de verschillende functies binnen de onderneming. Een klassiek probleem betreft de interface
tussen research & development en marketing (zie ondermeer Krijger, 1991;
Moenaert & Buijs, 1994). Een relatief nieuwe ontwikkeling betreft concurrent engineering, hetgeen vooral gericht is op de integratie van r&d en de productiefunctie.
Tijdens het ontwerp van producten en processen moet op zijn minst rekening gehouden worden met eisen van maakbaarheid en kan zelfs deels een overlap plaatsvinden tussen de product- en de procesontwikkeling, door middel van informatieuitwisseling en samenwerking (Paashuis & Boer, 1995).
Zowel interne als externe integratie zijn nodig om product- en procesinnovatie
succesvol te laten verlopen (Ettlie & Reza, 1992). Beide vormen van integratie
vereisen ondermeer het gebruik van teams. De samenstelling van de teams hangt af
van de benodigde kennis in een bepaalde fase van de ontwikkeling (Cooper &
Kleinschmidt, 1986). Cross-functionele teams (met teamleden uit verschillende
functies) en multi-disciplinaire teams (met teamleden uit eenzelfde functie maar
met verschillende disciplinaire achtergrond) zijn gedurende het innovatieproces
onmisbaar om de beoogde integratie te bereiken.
De zwakke plek in veel van deze benaderingen is de relatieve veronachtzaming van de factor arbeid. Ook al wordt het belang van de menselijke inbreng
erkend, het primaat wordt in deze benaderingen gelegd bij de markt of de technologie. De mens in de organisatie heeft zich slechts aan te passen aan technologie of
markt.
Interactie tussen arbeid en markt
Er zijn ook benaderingen waarin het accent komt te liggen op de relatie markt en
arbeid. Onder de noemer ‘intern ondernemerschap’ - ‘intrapreneurship’ (Pinchot,
1985) - wordt het belang van risico’s nemen, het realiseren van innovaties en een
sterke, persoonlijke betrokkenheid van managers en medewerkers benadrukt. Tezamen met een begrip als unit management (Wissema, 1987) krijgt deze benadering een meer structurele basis. Ondernemerschap wordt mede door de structuur,
kleine, resultaatverantwoordelijke eenheden gericht op specifieke product-markt
combinaties, uitgelokt en gestimuleerd. Hiermee verwant is de benadering van em21
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powerment. Ook hier worden initiatief en ondernemerschap verwacht van leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus.
Toch blijft de nadruk binnen deze benaderingen vaak liggen op de persoon
van de ‘intrapreneur’ en op de organisatiecultuur. De culturele component wordt
benadrukt zonder dat deze voldoende ingebed wordt in structuur en technologie.
Het belang van de technologie, zoals die tot uiting komt in producten, maar evenzeer in productiestructuur en systemen, komt onvoldoende uit de verf.
Interactie tussen technologie en arbeid
De interactie tussen technologie en arbeid is het terrein waarop de sociotechniek
zich vanouds heeft beziggehouden (Trist & Bamforth, 1951; Trist, 1981; De Sitter,
1994). De klassieke sociotechniek spreekt in dit verband over de ‘joint optimization’
van het technische en het sociale systeem. Het sociotechnische model is gericht op
8
de reductie van complexiteit en het beheersbaar maken van een zo groot mogelijke
flexibiliteit. De taakgroepen in het uitvoerende proces hebben in deze visie een
grote verantwoordelijkheid, waarbij veel regeltaken zijn gedecentraliseerd. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat
zien dat decentralisatie van regeltaken een innovatieve impuls geeft (Dhondt, et al.,
1996). Taakgroepen worden gezien als een middel waarmee de organisatie flexibeler wordt, de kennis en kunde van productiemedewerkers beter benut en tegelijk
de stem van de medewerkers gehoord wordt. Het inititatief voor de invoering van
taakgroepen wordt vrijwel altijd door het management genomen met als motief
bedrijfseconomische redenen (Joosse, et al., 1990; De Leede & Stoker, 1996; Middendorp & Koppens, 1996). Kwaliteit van de arbeid wordt hooguit genoemd als
een tweede reden, maar is nooit het hoofdmotief.
De zwakke plek van de sociotechniek wordt al zichtbaar door ze te typeren
als een benadering op het terrein van de interactie tussen technologie en arbeid. De
marktgerichtheid is niet sterk ontwikkeld binnen de sociotechniek, zoals we in
hoofdstuk 2 zullen aantonen.
Er bestaan naast de sociotechniek andere benaderingen waarin decentralisatie
en integratie een belangrijke rol spelen. De ‘verplatting’ van organisaties in combinatie met het delegeren van de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden op
een zo laag mogelijk niveau is een veel voorkomend verschijnsel (Keuning, et al.,
1993). In de benadering van continuous improvement staan decentralisatie en verantwoordelijkheid-op-het-laagst-mogelijke-niveau evenzeer centraal (Lindberg &
Berger, 1997; Bessant, et al., 1995). Elementen van deze benadering zijn het delen
van informatie en het geven van bevoegdheden om verbeteringen door te voeren.
Ook teamwerk is essentieel om dit te realiseren. Het belang van goed opgeleid
productiepersoneel - zowel indirect als direct - is een voorwaarde om van continuous improvement een ‘way-of-life’ te maken (Van Breukelen, 1996). In dit verband
worden termen genoemd als ‘the factory as a learning laboratory’ (Leonard-Barton,
1992). Een voorbeeld van een goede naam voor manufacturing is ‘mentofacturing’
8

Complexiteitsreductie wordt nagestreefd door de stroomsgewijze productievorm. Orderstromen die te herkennen zijn in het bedrijf worden geparallelliseerd en indien nodig gesegmenteerd. Vervolgens wordt van onderop de besturingsstructuur vastgesteld, waarbij de taakgroepen
een zo groot mogelijke regelcapaciteit hebben (zie ondermeer De Sitter, 1994).
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(Forward et al., 1991), hetgeen duidt op goed opgeleid productiepersoneel dat niet
alleen met de handen werkt, maar evenzeer met het hoofd.

1.4 Het onderzoeksprobleem nader uitgewerkt
1.4.1 Innoveren van onderop, maar hoe?
De nestor van de Nederlandse organisatiesociologie - C.J. Lammers - publiceerde
in 1993 een beknopte inleiding in de organisatiesociologie. Hij beschrijft daarin
zijn sociologische kijk op het verschijnsel organisatie en ontwaart een tweetal basisprocessen: organiseren van bovenaf en organiseren van onderop. De vier door
hem onderscheiden partijen in het organisatiesysteem zijn de topleiding, de loyale
elite, de gewone organisatiegenoten en de inheemse elite (de informele leiders).
Elke organisatie heeft te maken met beide processen: er is een organisatie-vanbovenaf - gedragen door de topleiding en uitgevoerd door de loyale elite - én er is
een organisatie-van-onderop: de gewone organisatiegenoten die de inheemse elite
machtigen om eigen doeleinden na te streven. De verschillende partijen hebben elk
hun eigen tactieken die de organisatie doen functioneren of veranderen. De topleiding en vooral de loyale elite krijgen hoe dan ook te maken met de min of meer
eigenzinnige en soms ook tegenwerkende gewone organisatiegenoten en hun elites.
Zij reageren hierop via een vijftal tactieken: elimineren, negeren, coöpteren, marchanderen en pacteren. Parallel hieraan hebben de gewone organisatiegenoten en
de inheemse elites ook hun tactieken, namelijk confronteren, distantiëren, corrumperen, marchanderen en pacteren.
Deze beschrijving van het verschijnsel organisatie is voornamelijk gebaseerd
op het partijenmodel - hoewel de laatste twee tactieken elementen zijn van het sociaal-cultureel systeemdenken. Interessant is het om na te gaan hoe beide ‘organisaties’ aan elkaar gekoppeld zijn. Immers, zowel de officiële als de officieuze ‘organisaties’ hebben elkaar nodig voor het bereiken van hun eigen doelstellingen.
Lammers (p.126) komt dan tot de volgende conclusie, namelijk
‘... de onderlinge relaties moeten gekenmerkt zijn door enige gedeelde cultuur-elementen en een
minimum aan onderling vertrouwen, in zoverre dat men van weerskanten tenminste terzake
van de samenwerking weet waar men bij de andere partij op rekenen kan.’

En even verderop:
‘Essentieel voor het functioneren van een organisatie zijn dus koppelingsmechanismen zoals een
redelijke verstandhouding tussen leden van de loyale en de inheemse elite, personele unies van
organisatiegenoten die tot beide elites behoren, en organen die een bemiddelende rol spelen tussen beide kampen.’

In Lammers’ analyse van organisaties komen we veel elementen tegen die ook in
onze studie een belangrijke plaats innemen, zij het in een specifieke context. De
specifieke context bestaat uit het vernieuwingsproces. Het gaat ons niet om het
organiseren in het algemeen, maar om de vraag op welke manier innovatie plaatsvindt en het meest effectief is. Maar ook dan kunnen we de bevindingen van
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Lammers terugvinden. De verschillende partijen - topleiding en loyale elite, maar
ook gewone organisatiegenoten en inheemse elite - hebben elk hun deel in verbetering en vernieuwing. Juist in het kader van verbetering en vernieuwing zijn koppelingsmechanismen tussen de verschillende partijen van groot belang voor het
welslagen ervan. Dan gaat het om zowel directe (redelijke verstandhouding en personele unies) als om indirecte (organen) vormen van koppeling. Geformuleerd in
termen van topleiding en loyale elite: doelen en beleid van bovenaf dienen gekoppeld te worden aan kennis en ideeën van onderaf. En in termen van gewone organisatiegenoten: verandering is goed mits we onze eigen inbreng kunnen hebben en
onze wensen mee kunnen (laten) wegen. Onlosmakelijk met deze vernieuwingsprocessen verbonden zijn de onderlinge beïnvloedingsprocessen. Macht en invloed
spelen - ook in het kader van verbetering en vernieuwing - een belangrijke rol. De
basis die onder deze samenwerking in het kader van verbetering en vernieuwing
ligt is een bepaald minimum aan vertrouwen. Er moet een bepaalde mate van overeenstemming zijn over de manier waarop samengewerkt wordt.
We weten dat innoveren nodig is - zowel economisch, technologisch als sociaal - maar de vraag is welke rol de taakgroepen hierin kunnen spelen. Daarbij kunnen we vele vragen stellen die nog onopgehelderd zijn. Op welke aspecten van
verbetering en vernieuwing kunnen taakgroepen een bijdrage leveren? Welke gevolgen heeft deze bijdrage voor innovatieprocessen? Op welke manier dient de
organisatie ingericht te worden om de bijdrage van taakgroepen zo effectief mogelijk te laten zijn? Welk flankerend beleid, in de zin van personeelsbeleid inclusief
de bijbehorende instrumenten, dient te worden gevoerd? Welke culturele randvoorwaarden zijn van belang? Op welke manier kunnen de taakgroepen gestimuleerd worden in het bijdragen aan vernieuwing? Dit zijn meer vragen dan dit onderzoek kan beantwoorden. Met de hierna volgende centrale vraagstelling beperken we ons.
1.4.2 Centrale vraagstelling en onderzoeksvragen
De hierboven genoemde vragen met betrekking tot het onderzoeksdomein leidt tot
de volgende centrale vraagstelling van dit onderzoek:
Hoe kunnen taakgroepen bijdragen aan de effectiviteit van product- en procesvernieuwing?
Dit onderzoek is erop gericht om de variabelen te bepalen die bijdrage van de
taakgroepen aan de effectiviteit van product- en procesvernieuwing beïnvloeden.
Bij deze variabelen denken we aan de structurele kenmerken van taakgroepen.
Door welke interne structuur dienen taakgroepen gekenmerkt te worden wil de
bijdrage aan vernieuwing het meest effectief zijn? Daarnaast gaat het om functioneringskenmerken van taakgroepen, zoals samenwerking, teamontwikkeling en
leiderschap. Verder is de inbedding van de taakgroepen binnen de organisatie van
belang. Ook hier maken we onderscheid tussen structurele en sociaal-dynamische
aspecten (Fisscher, 1994). De inbedding in de organisatie dient enerzijds gestructureerd te worden. Anderzijds gaat het om samenwerking tussen mensen; samenwerkingsrelaties worden gekenmerkt door sociaal-dynamische factoren. We hebben in
dit onderzoek vooral de factoren macht en vertrouwen geanalyseerd.
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We beperken ons in dit onderzoek tot twee basistypen van vernieuwingsprocessen, namelijk productvernieuwing en procesvernieuwing. Organisatorische en
sociale vernieuwing laten we buiten beschouwing, althans de betrokkenheid van de
taakgroepen bij deze vormen van vernieuwing. De taakgroepen op zichzelf zouden
als goede voorbeelden van sociale (Looise, 1996) of organisatorische innovatie
kunnen dienen. Overigens zijn product- en procesvernieuwing nader te onderscheiden in bijvoorbeeld mate van radicaliteit. Het basisonderscheid komt naar
voren in het verschil tussen verbetering en vernieuwing. Samengevat beschouwen
wij in deze studie onderstaande vormen van innovatie:
product

proces

sociaal organisatorisch

verbetering
vernieuwing
Figuur 1.3 Onderzochte vormen van innovatie

Over de terminologie willen we het volgende opmerken. Als algemene term voor
innovatie hanteren we in het vervolg ‘product- en procesvernieuwing’. Daarmee
worden alle vier de vormen van verbetering en vernieuwing op het gebied van product en proces bedoeld. Als het over één van deze categorieën afzonderlijk gaat,
vermelden we het expliciet.
Deze groepen variabelen (taakgroepen, inbedding, product- en procesvernieuwing) beïnvloeden de bijdrage van taakgroepen aan vernieuwingsprocessen.
Het gaat ons niet om de effectiviteit van de organisatie in het algemeen en wat de
taakgroepen daaraan kunnen bijdragen. Het gaat in dit onderzoek om de effectiviteit van product- en procesvernieuwing en de bijdrage van de taakgroepen daaraan.
Daartoe dienen criteria opgesteld te worden om deze vorm van effectiviteit te kunnen vaststellen. Wel mag worden verondersteld dat deze partiële vorm van effectiviteit indirect invloed heeft op de effectiviteit van de organisatie als geheel.
De centrale vraagstelling kan worden opgesplitst in de volgende vier onderzoeksvragen:
1. a. Welke structurele en functioneringskenmerken van taakgroepen zijn
relevant in het kader van product- en procesvernieuwing?
b. Hoe zijn taakgroepen ingebed in de structuur en het functioneren van de
organisatie in het kader van product- en procesvernieuwing?
2. a. Hoe wordt product- en procesvernieuwing vormgegeven en welke vormen
zijn daarbij te onderscheiden?
b. Hoe is de context van product- en procesvernieuwing?
3.
Welke criteria kunnen worden gehanteerd om de effectiviteit van producten procesvernieuwing te meten?
4. a. Wat is de relatie tussen de bijdrage van de taakgroepen en de effectiviteit
van product- en procesvernieuwing?
b. Welke factoren beïnvloeden deze relatie?
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Deze onderzoeksvragen volgend kan het onderzoekmodel voorlopig als volgt
weergegeven worden:

structuur

inbedding

context

taakgroep

producten proces
vernieuwing

functioneren

effectiviteit

Figuur 1.4 Voorlopig onderzoekmodel

Het onderzoek richt zich op de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing. De taakgroepen functioneren uiteraard niet in een vacuüm. Vandaar
dat nadrukkelijk de inbedding van de taakgroepen in de organisatie wordt meegenomen. Hetzelfde geldt voor product- en procesvernieuwing; ook hier is de context
waarbinnen product- en procesvernieuwing plaatsvindt relevant voor de bijdrage
van de taakgroepen. We ontkomen er dus niet aan om naast het niveau van de
taakgroepen ook uitspraken te doen op het niveau van de organisatie. Het individuele niveau laten we buiten beschouwing. In hoofdstuk 2 zal dit voorlopige onderzoekmodel stap voor stap worden ingevuld.
1.4.3 Relevantie van het onderzoek
Wetenschappelijke relevantie
Het theoretische belang van dit onderzoek ligt in een aantal uitbreidingen van bestaande theorie. Ten eerste wordt de bestaande sociotechnische theorie over taakgroepen toegepast op het onderwerp verbetering en vernieuwing. In de sociotechnische literatuur wordt het belang van taakgroepen met een hoge mate van regelcapaciteit breed uitgemeten, alsmede het ontwerp van de productie- en besturingsstructuur waarbinnen de taakgroepen opereren (Emery & Emery, 1993; Trist,
1981; Groep Sociotechniek, 1986; De Sitter, 1989, 1994; Kuipers & Van Amelsvoort, 1990). Het gaat dan vooral over de voortbrengingsfunctie van taakgroepen.
Over de vernieuwingsfunctie van taakgroepen is veel minder bekend. Er is weinig
theorie en er zijn weinig empirische gegevens bekend over welke bijdrage de taakgroep kan leveren aan verbetering en vernieuwing en door welke structurele variabelen die bijdrage bepaald wordt.
Ten tweede wordt de sociotechnische theorievorming rond taakgroepen aangevuld met sociaal-dynamische noties over macht en invloed (Tannenbaum, 1968,
1979; Van Haren, 1984) en vertrouwen (Fox, 1974). De taakgroepen hebben te
maken met hun direct leidinggevenden, het management en met ondersteunende
diensten. Deze functies ontlenen hun invloed en status voor een deel aan hun bij-
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drage aan verbetering en vernieuwing. Als de taakgroepen hierin een grotere rol
gaan spelen kan dit gevolgen hebben voor hun aandeel. Vandaar dat processen van
macht en invloed van grote betekenis zijn. In dit onderzoek wordt ook het concept
vertrouwen verder uitgewerkt. Vertrouwen als concept is nauw verbonden met de
manier van arbeidsdeling en beheersing (Fox, 1974; Heisig & Littek, 1995). Welke
rol vertrouwen speelt in het verbeterings- en vernieuwingsproces is onduidelijk,
alsmede de manier waarop vertrouwen kan worden ‘georganiseerd’.
Praktische relevantie
De vernieuwingsfunctie van de taakgroepen is voor ondernemingen van groot belang. Taakgroepen worden steeds vaker toegepast in het bedrijfsleven. Toch blijkt
keer op keer dat het moeilijk is de betrokkenheid van de medewerkers in taakgroepen te richten op verbetering en vernieuwing. Het gevaar is niet denkbeeldig dat de
teamontwikkeling ontspoort, zodat taakgroepen zich afsluiten van de buitenwereld.
Het is daarom uiterst relevant om kennis te verkrijgen over de wijze waarop deze
betrokkenheid georganiseerd kan worden en aan welke randvoorwaarden de organisatie hiervoor moet voldoen. Dit onderzoek is er op gericht om belangrijke factoren nader in kaart te brengen die de effectiviteit van de bijdrage van taakgroepen
aan product- en procesvernieuwing bepalen.
Inzicht in deze factoren kan als basis dienen voor instrumenten voor diagnose
en herontwerp van de organisatie en als basis voor instrumenten ter ondersteuning
van de verdere ontwikkeling van de taakgroepen. Het onderzoek levert inzicht op
in de wijze waarop taakgroepen kunnen bijdragen aan de voor ondernemingen zo
essentiële product- en procesvernieuwing.

1.5 Onderzoeksopzet en hoofdstukindeling
Onderzoeksopzet
De onderzoeksvragen zijn zowel beschrijvend als verklarend van aard. Na de ontwikkeling van het theoretisch kader door middel van literatuuronderzoek, wordt
een beschrijving gegeven van de bijdrage van taakgroepen aan verbetering en vernieuwing in een drietal praktijkgevallen. Op basis van een vergelijkende analyse
van de praktijkgevallen zullen verklaringen worden opgesteld voor de gevalsbeschrijvingen. Deze verklaringen kunnen in een later stadium dienen als uitgangspunt voor toetsend en ontwerpgericht onderzoek.
Het onderzoek is te typeren als kwalitatief. Er wordt gebruik gemaakt van de
case-study methode. Daarbinnen zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gebruikt. Zowel observatie, documentatie, interviews als vragenlijsten zijn
gebruikt om de noodzakelijke gegevens te verzamelen.
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: hoe kunnen taakgroepen bijdragen aan de effectiviteit van product- en procesvernieuwing? Deze vraagstelling
is gericht op het verkrijgen van inzicht in de variabelen die de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing bepalen. Het gaat om een hoe- en een
waarom-vraag. Hoe verloopt het proces, waarom is het proces effectief? Dit type
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vragen is volgens Yin (1989) bij uitstek geschikt voor het doen van case-study onderzoek.
Dit onderzoek is opgezet als een meervoudige case-study. Er zijn drie gevallen geanalyseerd, namelijk een productiebedrijf van Akzo Nobel, van Atag en van
Philips. Alle drie de gevallen zijn bedrijven uit de industriële sector, waarbij tegelijk een zekere spreiding tussen bedrijfstakken bereikt is. Bij alle drie de bedrijven
kunnen we ervan uitgaan dat product- en procesvernieuwing een belangrijke rol
speelt. Bij Akzo Nobel en Atag is op voorhand bekend dat de productiefunctie is
georganiseerd rondom het concept taakgroepen. Op grond van eerder onderzoek
kan verwacht worden dat zowel Akzo Nobel als Atag redelijk ver zijn wat betreft
de ontwikkeling van de taakgroepen (De Leede & Stoker, 1996). Philips is mede
gekozen op grond van de gewekte indruk dat de taakgroepen, hier mini-companies
genoemd, op een bijzondere manier ingeschakeld worden in product- en procesvernieuwing. In welke mate er binnen de drie cases daadwerkelijk sprake is van
taakgroepen die voldoende zijn ingebed, komt in de beschrijving en analyse per
case aan de orde. Uiteraard heeft bij de selectie van de cases ook de toegankelijkheid voor de onderzoeker een rol gespeeld.
Case Akzo Nobel heeft twee functies. Deze case is als een eerste case gebruikt om voldoende inzicht te verkrijgen in zowel structuur als functioneren van
taakgroepen. Het veranderingsproces vanaf het ontwerp, de invoering tot en met de
verdere ontwikkeling van de taakgroepen is hiervoor onderzocht. Ten tweede is
deze case gebruikt om de bijdrage van de taakgroepen aan product- en procesvernieuwing te bepalen. De cases Atag en Philips zijn beide op ongeveer gelijke wijze
onderzocht. De bijdrage van de taakgroepen aan product- en procesvernieuwing is
geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden
zoals observatie, documentatie, interviews en een vragenlijst.
Hoofdstukindeling
Onderzoeksvraag 1, 2 en 3 kunnen op twee niveau’s beantwoord worden. Ten eerste dienen de vragen vanuit de bestaande theorie zodanig te zijn beantwoord dat de
empirie goed kan worden benaderd. Dit vindt plaats op grond van een literatuurstudie (zie hoofdstuk 2). De geselecteerde begrippen zullen bovendien in voldoende mate geoperationaliseerd moeten worden (zie hoofdstuk 3). Daarnaast is het
echter ook van belang om voldoende openheid naar de empirie te houden zodat
‘nieuwe’ variabelen die mede de effectiviteit bepalen ook betrokken kunnen worden in de analyse. Op het empirische niveau worden in drie hoofdstukken drie gevalsbeschrijvingen gegeven (hoofdstukken 4, 5 en 6). Onderzoeksvraag 4 is alleen
te beantwoorden op basis van de empirische gegevens uit de cases. De analyse die
bij deze onderzoeksvraag hoort, bestaat uit een analyse per case (hoofdstukken 4,5
en 6) en een onderlinge vergelijking van de cases (hoofdstuk 7). Tevens worden
hieruit de conclusies ten aanzien van de theorie en ten aanzien van de praktijk getrokken (hoofdstuk 8). In figuur 1.5 wordt de hoofdstukindeling weergegeven.

Inleiding
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Figuur 1.5 Hoofdstukindeling
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Hoofdstuk 2
Theoretisch kader: taakgroepen en product- en
procesvernieuwing

2.1 Inleiding
De vraagstelling is gericht op de bijdrage die taakgroepen leveren aan product- en
procesvernieuwing. In dit hoofdstuk worden zowel de taakgroep als product- en
procesvernieuwing geplaatst in een theoretisch kader. We nemen ons uitgangpunt
in de sociotechnische benadering, aangezien vanuit deze benadering de taakgroep
is ontstaan. We laten echter ook de zwakke kanten van de sociotechniek zien,
waardoor ruimte ontstaat voor inzichten vanuit andere theoretische benaderingen.
Het theoretisch kader volgt de rode lijn die in de onderzoeksvragen en in het
onderzoekmodel opgesloten ligt. Het gaat om taakgroepen die een bijdrage leveren
aan product- en procesvernieuwing. De bijdrage van taakgroepen vindt echter niet
in het luchtledige plaats. De taakgroepen zijn ingebed in de organisatie. Bovendien
is de context waarbinnen product- en procesvernieuwing plaatsvindt belangrijk.
Tenslotte moet de effectiviteit van product- en procesvernieuwing bepaald worden.
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt in paragraaf 2.2 de sociotechnische benadering kort uiteengezet. De sterke en de zwakke kanten van de
sociotechniek komen aan de orde. In paragraaf 2.3 wordt het taakgroepen concept
belicht vanuit sociotechnisch perspectief. In paragraaf 2.4 komt de structurele en in
paragraaf 2.5 de sociaal-dynamische inbedding van de taakgroepen in de organisatie aan bod. Vervolgens wordt in paragraaf 2.6 het concept ‘product- en procesvernieuwing’ toegelicht. De rol van productiekennis bij product- en procesvernieuwing komt aan de orde. Tevens komt de context van product- en procesvernieuwing aan bod. In paragraaf 2.7 wordt het effectiviteitsbegrip behandeld.
Paragraaf 2.8 sluit het hoofdstuk af met het nader uitgewerkte onderzoekmodel
waarin de begrippen in hun samenhang worden gepresenteerd. Hier worden ook
verwachtingen geformuleerd over de mogelijke bijdrage van de taakgroepen aan
product- en procesvernieuwing.
2.2 De sociotechnische benadering
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In deze paragraaf lichten we de ontstaansgeschiedenis en de theoretische grondslagen van de sociotechnische benadering toe, de bron waaruit de taakgroepen zowel
theoretisch als praktisch zijn ontwikkeld. Tevens komen enkele zwak uitgewerkte
punten van de sociotechniek aan de orde. Het gaat dan ondermeer om de plaats van
product- en procesvernieuwing binnen de sociotechniek.
De sociotechnische benadering is een heterogene stroming geworden. Deze
conclusie kan men trekken uit het overzicht dat Van Eijnatten (1993) geeft van de
sociotechnische systeembenadering. Na de klassieke sociotechniek ziet hij thans
vier varianten in de moderne sociotechniek, waarbij verschillende accenten worden
gelegd op de mate waarin inhoudelijke ontwerpcriteria een rol spelen in het veranderingsproces. Er bestaan grote verschillen tussen de expertmatige ontwerpbenadering en de participatieve procesbenadering binnen de sociotechniek. Overigens
hangen deze verschillen, en de vier varianten die Van Eijnatten onderscheidt, sterk
9
samen met geografische herkomst . Kennelijk is de culturele en institutionele context voor een belangrijk deel bepalend voor de invulling en ontwikkeling van de
sociotechniek.
2.2.1 Ontstaansgeschiedenis
De oorsprong van de sociotechnische systeembenadering is steeds gelegd rond de
mijnenstudies van onderzoekers van het Tavistock Institute, begin jaren ’50. De
genationaliseerde Britse kolenmijnen presteerden niet goed, kenden een verzuim
van ongeveer 20% en een groot verloop richting de fabrieken met betere werkomstandigheden (Trist, 1981). Typerend voor de Britse arbeidsverhoudingen waren
ook de vele arbeidsconflicten rond verbetering van de arbeidsvoorwaarden. In één
van de mijnen in South Yorkshire - om precies te zijn in de mijnschacht Haighmoor - waren de technische omstandigheden zodanig dat niet de sinds de mechanisering gebruikelijke ‘longwall-methode’ toegepast kon worden. De ‘longwallmethode’ kenmerkte zich door een sterk gefractioneerde werkorganisatie. De verschillende groepjes waren in sterke mate afhankelijk van elkaar, maar werkten wel
geïsoleerd van elkaar. Als gevolg hiervan was de sociale integratie tussen en binnen de shifts gering. Dit werd nog eens versterkt door de verschillen in de beloning
tussen de diverse groepen. In de Haighmoor-mijn werd gewerkt in min of meer
zelfstandige groepen die voor een belangrijk deel hun eigen zaken onderling afstemden. Per shift kon de gehele werkcyclus worden uitgevoerd, alle kennis daarvoor was aanwezig. De mijnwerkers hadden overigens zelf deze werkorganisatie
voorgesteld, gezien hun ervaringen met een soortgelijke methode in de dagen voor
de mechanisering.
10
Eric Trist, één van de grondleggers van Tavistock, heeft met Ken Bamforth ,
een klassiek geworden artikel geschreven, waarin de consequenties van beide
werkmethoden in deze mijnen zijn beschreven (Trist & Bamforth, 1951). In een
9

Van Eijnatten (1993) onderscheidt de volgende vier stromingen: Participatief Ontwerp
(Australië), Integrale Organisatie Vernieuwing (Nederland), Democratische Dialoog (Zweden)
en Moderne Sociotechnologie (Noord-Amerika).
10

Een voormalig mijnwerker die een post-graduate studie volgde aan het Tavistock Institute.
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andere Tavistock-publicatie over deze mijnen is de idee van organizational choice
benadrukt (Trist, et al., 1963). Het ontwerp van organisaties hoeft niet noodzakelijkerwijs gebaseerd te zijn op tayloristische en bureaucratische principes. Alternatieven zijn mogelijk, zoals de mijnenstudie laat zien.
Hoewel de oorsprong van de sociotechniek in de mijnenstudies gelegd kan
worden, zijn de ideeën en basisnoties van deze eerste sociotechnische theorievorming door Trist en anderen beïnvloed door hun eerdere contacten met andere onderzoekers (Pasmore & Khalsa, 1993). Trist (1981) zelf zegt dat hij via het werk
van de cultuur- en techniekfilosoof Mumford op de idee is gekomen om sociale en
technische ‘relaties’ met elkaar te verbinden, in eerste instantie op het niveau van
de maatschappij. Ook heeft Trist samengewerkt met de psycho-analyticus Bion die
tijdens de Tweede Wereldoorlog experimenteerde met groepstherapie zonder lei11
ding . Zelfs groepen met zieke psychiatrische patiënten bleken in staat te zijn voor
een belangrijk deel zelf de behandeling vorm te geven. Zijn ideeën werden door
andere Tavistock onderzoekers toegepast op niet-therapeutische groepen, zoals het
selecteren van officieren tijdens de oorlog. Ook hierin speelde het observeren van
kandidaten in oefeningen met zelfstandige groepen een grote rol, in tegenstelling
tot de traditionele, louter individueel ingerichte selectiemethoden. Ook Lewin beinvloedde het denken met het inzicht dat individueel gedrag en groepsgedrag is
ingebed in en wordt beïnvloed door de sociale omgeving. Later zou hieruit het sociotechnische systeemdenken in het organisatie-ontwerp voortvloeien. Tevens benadrukte Lewin participatie en democratisering als een productieve besluitvormingsmethode. Tenslotte zijn deze inzichten in democratische principes mede gegroeid vanuit de ervaringen met de terugkeer van krijgsgevangen in de maatschappij. In een aanpak mede ontwikkeld door de Tavistock-onderzoekers konden tienduizenden ex-krijgsgevangen in enkele weken hun aansluiting bij de maatschappij
terugvinden. Een strict democratische weg om conflicten op te lossen behoorde
ook tot deze aanpak.
In de beginperiode van de sociotechniek zijn hiermee al veel karakteristieke
concepten genoemd. Het gaat om inzichten in de samenhang tussen het sociale en
12
het technische systeem , de visie op de organisatie als open systeem, het principe
van organizational choice, en verantwoordelijke groepstaken als alternatief voor individuele taken zonder verantwoordelijkheid. In de daarop volgende decennia zijn
deze concepten verder ontwikkeld, zowel theoretisch als ook in praktische toepassingen. De voor het Tavistock gangbare onderzoeksmethode, actie-onderzoek,
leent zich uitdrukkelijk voor een dergelijke situatie waarbij theorie en praktijk in
samenhang ontwikkeld worden. Beroemd geworden voorbeelden van sociotechnische studies en experimenten zijn die van Rice (1953) in de Indiase textielindustrie, de democratiseringsprojecten in het kader van het ‘Industrial Democracy Project’
in Noorwegen (Emery & Thorsrud, 1976), en de toepassingen bij Volvo en Saab11

Curieus genoeg was dit noodzakelijk, gezien de enorme hoeveelheid psychische slachtoffers
van de oorlog en het relatief kleine aantal therapeuten dat beschikbaar was. Daarom was het
noodzakelijk dat groepen patiënten elkaar hielpen, zonder al te veel begeleiding.
12

De zogenaamde ‘joint optimization’ van het sociale en het technische ‘systeem’. Het één kan
niet los van de ander ontworpen worden. Inmiddels zijn veel sociotechnici het erover eens dat
het niet om subsystemen gaat maar om aspectsystemen (Van der Zwaan, 1975).
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Scania in Zweden (zie ondermeer Agurén & Edgren, 1980; Sandberg, 1995). Ook
in Nederland heeft het sociotechnische gedachtegoed vanaf de jaren ’60 invloed
gehad, ondermeer onder de naam werkstructurering (Den Hertog, 1977). Theoretisch is de sociotechniek vooral verder ontwikkeld door De Sitter (1981, 1989,
1994).
Op de gezamenlijke basis - de klassieke ‘Tavistock-sociotechniek’ - is door
diverse onderzoekers voortgeborduurd. Een omvattende beschrijving van deze
ontwikkeling in al haar varianten wordt hier niet nagestreefd, zie hiervoor ondermeer Van Eijnatten (1993) en Taylor & Felten (1993). Wel wordt een typering
gegeven van de theoretische grondslagen van de sociotechnische systeembenadering en van de sociotechnische ‘kernleer’ die is gericht op structuurbouw. Dit alles
is nodig om een goede plaatsbepaling te kunnen geven van het concept taakgroepen. We beperken ons in de beschrijving van de sociotechnische benadering tot het
13
niveau van de organisatie en van de groep .
2.2.2 Theoretische grondslagen
Sociotechnische theorie is vanaf het begin ontwikkeld in termen van systemen,
aangezien men de relaties en afhankelijkheden tussen elementen als technologie,
individu, groep en organisatie analyseert. Men beschouwt de organisatie als een
open systeem, waarmee gezegd wordt dat de organisatie als systeem functioneert
in een omgeving. De organisatie kan invloed uitoefenen op haar omgeving, maar
wordt evenzeer zelf beïnvloed door haar omgeving. Een fundamenteel systeemthe14
oretisch principe is de door Ashby (1969) geformuleerde law of requisite variety .
Deze wet stelt dat de vereiste variëteit in een systeem proportioneel moet zijn aan
de externe variëteit. In Ashby’s termen: ‘only variety can destroy variety’ (p.110). De
Sitter spreekt van het beheersbaarheidsprincipe. Een systeem is alleen beheersbaar
als tegenover de beheersbehoefte corresponderende beheersmogelijkheden staan.
Een open systeem - zoals een organisatie kan worden opgevat - kan slechts effectief reageren op gevarieerdheid in de omgeving als het reactievermogen van de
organisatie hiervoor toereikend is. Binnen de sociotechniek wordt dit reactievermogen ook wel regelcapaciteit genoemd. De Sitter (1994) voegt aan de wet van
Ashby toe dat de beheersbehoefte zo laag mogelijk moet zijn, opdat uit efficiencyoverwegingen ook het aantal beheersmogelijkheden zo klein mogelijk kan blijven.
Andere centrale principes binnen de sociotechnische benadering’, waarmee
volgens Morgan (1986) de principes van zelf-organisatie zijn te duiden, zijn ‘redundancy of functions’, ‘minimum critical specification’ en ‘learning to learn’. ‘Redundancy of
functions’ wordt door Emery ‘Design principle 2’ genoemd in tegenstelling tot ‘Design
Principle 1’ ofwel ‘redundancy of parts’ (Emery & Emery, 1993). Binnen het eerste
ontwerpprincipe is de arbeidsdeling maximaal, binnen het tweede ontwerpprincipe
13

Uit de hiervoor genoemde inspiratiebronnen blijkt al dat ook het maatschappelijk niveau deel
uitmaakt van onderzoek van sociotechnici. Vanaf het begin is sociotechnische theorievorming,
ondermeer door Emery & Trist (1973), ook gericht op het inter-organisationele niveau en de
sociale netwerken. Op dit macroniveau wordt door Trist de term VRFLDOHFRORJ\ gebruikt.

14

Door Cherns (1976) wordt deze wet ook wel hét sociotechnische ontwerpprincipe bij uitstek
genoemd.
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is de arbeidsdeling minimaal. Medewerkers zijn dan zoveel mogelijk multifunctioneel. Minimum critical specification sluit hierbij aan: alleen datgene wat kritiek
is wordt vastgelegd, hetgeen veel flexibiliteit voor de organisatieleden biedt om te
reageren op de omstandigheden (Herbst, 1974). Om binnen de organisatie chaos te
voorkomen dient volgens Morgan (1986) ook het vierde principe ‘learning to learn’
ontwikkeld te worden. Juist binnen autonome groepen zijn gedeelde waarden en
normen van belang om van elkaar en van de omgeving te leren.
De Sitter (1994) beziet mensen als sociaal-refererende, interactief-kiezende
systemen die functioneren in interactienetwerken. Deze zin behoeft nadere verklaring. Mensen handelen in deze visie op basis van normen die zij in de loop van de
tijd ontwikkelen en veranderen in de relaties die zij onderhouden met hun sociale
omgeving. Dit in tegenstelling tot de visie op de mens als een zelfrefererend systeem die zijn handelingskeuze baseert op eigen, onafhankelijke normen. Mensen
functioneren in sociale omgevingen, door De Sitter interactienetwerken genoemd.
Toegepast op organisaties zouden deze netwerken bedrijfsnetwerken genoemd
kunnen worden. In processen van sociale uitwisselingsrelaties worden selecties
gemaakt die het bedrijfsnetwerk ook weer veranderen. Bovendien kunnen invloeden van buiten de organisatie het netwerk veranderen. Deze veranderingen interfereren met andere uitwisselingsrelaties. De mogelijkheid om interferentie te reduceren wordt regelcapaciteit genoemd.
Op basis van deze interactienetwerken waarin mensen binnen organisaties
functioneren komt De Sitter (1994) tot een speciale definitie van de kwaliteit van
de arbeid. Hij objectiveert de kwaliteit van de arbeid en maakt deze los van de beleving ervan. Kwaliteit van de arbeid wordt bepaald door de hoeveelheid regelcapaciteit die de werkplek biedt om zinvol selecties te kunnen maken. Selecties in
handelingspatronen die noodzakelijk zijn gezien de op dat moment voorkomende
probleemsituaties en interferenties.
Hiermee sluiten we een korte weergave van enkele grondslagen van de sociotechniek af. We komen later in verband met de machtstheorie van Tannenbaum
(1968) en Van Haren (1984) nog terug op het concept uitwisselingsrelaties.
Sociotechnische structuurbouw
De sociotechniek als ontwerpleer is te typeren als een structuurbenadering. De sociotechniek is er niet op gericht om menselijk gedrag te analyseren of te verklaren,
maar om de structuur van hun arbeidssituatie te analyseren. Het gaat om de wijze
waarop arbeidsdeling en technische instrumentatie in onderlinge samenhang én in
relatie tot de gegeven omgevingscondities de mogelijkheden bepalen voor de productie van interne en externe functies evenals het toepassen van deze kennis bij het
ontwerpen en herontwerpen van productiesystemen (De Sitter, 1989). Als ‘praktijktheorie’ is de sociotechniek gericht op het ontwerpen van organisaties zodanig
dat op een efficiënte wijze wordt voldaan aan de law of requisite variety. Steeds weer
schildert men het sociotechnische organisatie-ontwerp af als een alternatief voor
klassieke structuren die door de sterke nadruk op arbeidsdeling en taaksplitsing
niet meer opgewassen zijn tegen de toenemende turbulentie in de omgeving.
Voor een uitgebreide beschrijving van de sociotechnische structuurbouw
verwijzen we naar De Sitter (1981, 1989, 1994), Groep Sociotechniek (1986) en
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Kuipers & Van Amelsvoort (1990). We geven hier alleen de kern van de structuurbouw weer aan de hand van het kernbegrip ‘stroomsgewijze productie’.
De sociotechnische ontwerpstrategie is erop gericht om de complexiteit te
reduceren via inputvereenvoudiging en vergroting van regelcapaciteit. Inputvereenvoudiging wordt bereikt door het parallelliseren van de orderstromen. Zonodig
worden deze orderstromen gesegmenteerd in overzichtelijke, zoveel mogelijk onafhankelijk functionerende eenheden. Deze eenheden vormen domeinen met afgeronde groepstaken, geschikt voor de taakgroepen. Deze stroomsgewijze productiestructuur heeft in principe minder regelnoodzaak, namelijk per stroom, waardoor
een vereenvoudigde besturingsstructuur mogelijk wordt. Op het lokale niveau kan
de regelcapaciteit worden vergroot.
Binnen de sociotechnische ontwerpstrategie gaat men uit van specifieke volgorderegels. De start wordt gevormd door een positionering in de omgeving, gevolgd door het analyseren van de orderstromen. Daarna wordt de productiestructuur top-down ontworpen, van het macro-niveau naar het micro-niveau. Vervolgens wordt de besturingsstructuur bottom-up opgebouwd, van micro naar macro.
Op grond van het voorgaande worden de informatiestructuur en andere technische
systemen ontworpen.
2.2.3 Kritiek op de sociotechniek
De sociotechniek in haar Nederlandse variant kan gewaardeerd worden als een
sterke maar tegelijk zwakke benadering. Het sterke punt is de ontwerpleer die in
detail is uitgewerkt naar een aantal situaties. Ook het uitgangspunt - de samenhang
tussen de kwaliteit van de organisatie, de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit
van de arbeidsverhoudingen - is sterk te noemen. Het concept taakgroepen komt in
deze benadering goed gefundeerd naar voren. Toch is dit niet het gehele verhaal.
Op de behandeling van vier thema’s is kritiek te geven, te weten verandering,
macht, marktgerichtheid, product- en procesvernieuwing.
Sociotechniek en verandering
Een eerste kritiekpunt is dat binnen de sociotechnische benadering - vooral in de
Nederlandse variant - weinig aandacht gegeven wordt aan het interventieperspectief. Het veranderingsproces is echter wel degelijk van belang voor het welslagen
van taakgroepen, zoals uit case-studies van invoeringsprocessen van taakgroepen
steeds weer blijkt (Boonstra, 1992; Van Klaveren & Tom, 1995). De ontwerpleer
wordt desondanks gekenmerkt door een expertmatige aanpak. Participatie van medewerkers blijft hierin beperkt. En dat terwijl het beoogde resultaat een structuur is
waarin van de medewerkers wel inzet en betrokkenheid wordt gevraagd. Het is
hier van belang onderscheid te maken tussen participatieve structuren en participatieve processen.
Van Eijnatten (1993) maakt in navolging van Van Beinum onderscheid tussen
democratische waarden en principes die zich weerspiegelen in organisatorische
structuren aan de ene en sociale processen aan de andere kant. Een structuur kan in
mindere of meerdere mate ruimte bieden aan medewerkers om mee te denken en
mee te beslissen. De taakgroep is een voorbeeld waarbinnen een zekere mate van
autonomie is bereikt, waardoor medewerkers binnen deze grenzen zelfstandig
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kunnen beslissen. Iets anders is het sociale proces, ofwel het veranderingsproces.
Dan gaat het om democratische principes tijdens het veranderen zelf. De ruimte
voor medewerkers om invloed uit te oefenen tijdens de analyse en het ontwerp van
de nieuwe organisatievorm kan verschillen.
De stelling van Van Eijnatten (1993) is dat de sociotechnische benadering
vooral sterk is in het formuleren van principes voor participatieve structuren, op
het microniveau van de taakgroep, maar ook op het meso- en macroniveau van de
gehele organisatie. Daarbij is veel gegrepen naar een ontwerpbenadering van organisaties; een ontwerpbenadering waarin de rol van de expert groter is dan de rol
van de betrokken medewerkers. De sociotechniek is minder sterk ontwikkeld in het
formuleren van democratische principes voor het veranderingsproces. Deze observatie geldt vooral voor de moderne sociotechniek zoals die in Nederland opgang
15
heeft gemaakt , aangezien twee van de vier varianten van de moderne sociotechniek juist gespecialiseerd zijn in veranderingsprocessen. Het gaat ten eerste om de
‘democratische dialoog’ van Gustavsen (1992). Hierin spelen leerprocessen en
communicatie een belangrijke rol. Ten tweede heeft de benadering van ‘participatief ontwerp’ van Emery & Emery (1993) sterk de nadruk gelegd op de instrumenten die participatie en democratie op alle niveaus stimuleren tijdens veranderingsprocessen.
Sociotechniek en macht
Een tweede kritiekpunt is het verwijt dat de sociotechniek onvoldoende aandacht
besteed aan processen van macht en invloed. Vooral de vooronderstelling als zouden de belangen van de medewerkers samenhangen met de belangen van het management heeft nogal kritiek opgeleverd (Van Klaveren, 1989). Van der Zwaan
(1990b) acht deze kritiek zowel theoretisch als praktisch voor een belangrijk deel
weerlegbaar. De sociotechniek stelt met de centrale concepten van arbeidsverdeling, besturingsstructuur en regelcapaciteit impliciet ook de machtsverdeling centraal. De machtsverdeling is een functie van de arbeidsverdeling. Er wordt zeker in
de moderne sociotechniek, zowel theoretisch als praktisch, goede nota genomen
van eventuele belangenconflicten. Toch blijft ons inziens de behandeling van dit
thema te impliciet. Ook al is er theoretisch en praktisch een samenhang tussen
kwaliteit van de organisatie, de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen, dan kunnen nog steeds de belangen van de partijen verschillen.
In dit onderzoek beschouwen we macht als een belangrijke factor in de waardering
van uitwisselingsrelaties tussen taakgroepen en omgeving (zie paragraaf 2.5.1).
Sociotechniek en marktgerichtheid
Een derde kritiekpunt is het ontbreken van een consequente vertaalslag van de
markteisen naar het niveau van de werkvloer. De marktgerichtheid en het denken
in klant-leverancierverhoudingen zijn, zowel structureel als sociaal-dynamisch,
niet voldoende uitgewerkt in de sociotechnische benadering. In de ontwerpprinci15

Uit recente publicaties blijkt dat het veranderingsproces overigens wel degelijk ook binnen de
Nederlandse sociotechnische benadering onderwerp van aandacht is geworden (Fruytier, 1994;
Hoogerwerf & Naber, 1996).
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pes voor hele taakgroepen zoals die geformuleerd zijn door Kuipers & van Amelsvoort (1990) zijn de woorden klant(gericht) en markt(gericht) niet terug te vinden.
In de Nederlandse moderne sociotechniek (De Sitter, 1981, 1986, 1994; Kuipers & Van Amelsvoort, 1990; Van Eijnatten, 1993; Van Amelsvoort & Scholtes,
1994) is de inzet steeds weer de afstemming tussen het productiesysteem en de
functie-eisen die de markt stelt: flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van de
arbeid. De productiestructuur moet zodanig zijn ontworpen dat aan deze eisen
wordt voldaan. Vanuit deze functie-eisen komt men op het verminderen van de
complexiteit. De inputvariëteit wordt zoveel mogelijk beperkt door de orderstromen te parallelliseren, waardoor de lokale input van groepen vereenvoudigd wordt.
Vervolgens kan men op groepsniveau de regelcapaciteit vergroten. De inzet en de
eerste fase van het ontwerpproces zijn daarmee wel marktgericht te noemen. De
externe functie-eisen worden vervolgens omgezet in interne ontwerpeisen ten aanzien van de productie- en besturingsstructuur. Het uitgangspunt van het sociotechnisch ontwerp wordt gezien in de al eerder ter sprake gekomen law of requisite variety.
Toch blijft het aspect van de markt- en klantgerichtheid beperkt tot de eisen
die aan het ontwerp van de productiestructuur en de besturingsstructuur op vooral
het macroniveau worden gesteld. Op het microniveau zien we hiervan te weinig
terug. In de tien praktische ontwerpprincipes voor hele taakgroepen (Kuipers &
Van Amelsvoort, 1990) is de expliciete aandacht voor de klant of de markt ‘verdwenen’. Eén van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat er te statisch vanuit het
ontwerp wordt gedacht, zonder dat er genoeg aandacht is voor het aspect van
teamontwikkeling. Het is niet te verwachten dat een net geformeerde taakgroep
vanaf het begin een volwassen groep is die naast het intern functioneren ook het
contact met klanten en leveranciers op het oog heeft.
Hoewel klant- en marktgerichtheid niet expliciet op taakgroepniveau genoemd wordt stelt De Sitter (1994) dat op het niveau van de taakgroep bij een sociotechnisch juist ontwerp wordt voldaan aan de externe functie-eisen. Flexibiliteit
is haalbaar doordat de productiestructuur zodanig is ingericht dat een taakgroep
zoveel mogelijk zelfstandig is ten aanzien van groepsspecifieke voorbereidende en
ondersteunende functies, zoals planning, onderhoud, kwaliteit, enzovoorts. Door
deze integratie van voorbereidende en ondersteunende functies is er minder regeling per aspect nodig waardoor de procesbeheersing ook groter kan worden. Door
de toegenomen regelcapaciteit is de kwaliteit van de arbeid ook vergroot. Door
leermogelijkheden binnen groepen die zijn samengesteld op basis van verschillende functies en disciplines wordt het innovatievermogen vergroot. Desondanks missen we in de ontwerpbenadering van De Sitter teveel de klant- en marktgerichtheid
op taakgroepniveau. Marktgericht kunnen produceren is niet alleen een kwestie
van een eenmalig ontwerp van de juiste productie- en besturingsstructuur. Er is
meer nodig. In de structuur dient een regelmechanisme ingebakken te zijn dat de
structuur aanpast aan de markt. Dit moet tot op het niveau van de werkvloer zijn
uitgewerkt. Immers, op de werkvloer komt het product voor de klant uiteindelijk
tot stand. Veranderingen in klanteneisen zullen tot op het niveau van de werkvloer
moeten doorwerken. In paragraaf 2.4.2 gaan we nader in op de marktgerichtheid
als een essentieel element van structurele koppeling. Bovendien komen we op het
belang van het sociaal-dynamische complement van de structurele koppeling terug
in paragraaf 2.5.
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Sociotechniek en product- en procesvernieuwing
Een vierde kritiekpunt is dat de sociotechniek tot nu toe vooral gericht is geweest
op de organisatie van de voortbrengingsfunctie van productie-organisaties. De vernieuwingsfunctie binnen ondernemingen is onderbelicht gebleven, hoewel ook
hiervoor recent meer aandacht is gekomen (De Sitter, 1994; Simonse & Van Eijnatten, 1996).
Zoals uit de typering van de sociotechnische kernleer in paragraaf 2.2.2 is
gebleken, zijn taakgroepen vooral een middel ter vergroting van de flexibiliteit van
de organisatie. Taakgroepen met een hoog lokaal regelvermogen kunnen flexibel
omgaan met veranderingen in hun omgeving of in hun eigen werkproces. Het is de
stelling van de moderne sociotechniek dat met een stroomsgewijze productiestructuur, waarin taakgroepen verantwoordelijk zijn voor een afgerond gedeelte
van het werkproces, flexibiliteit op een beheerste en efficiënte manier haalbaar is
(De Sitter, 1994). Ook buiten Nederland is de sociotechnische benadering vooral
gericht op vergroting van de flexibiliteit van de organisatie met waarborgen voor
de kwaliteit van de arbeid. De benadering wordt als een alternatief gezien voor de
tayloristische en bureaucratische structuren (Trist, 1981), die licht tot verstarring
kunnen leiden.
Empirisch onderzoek naar de toepassingen van de sociotechniek geeft een
overeenkomstig beeld. Aanleiding om over te gaan tot de sociotechnische structuur
en de invoering van taakgroepen ligt in de bedrijfseconomische sfeer (Joosse, et al.,
1990; De Leede & Stoker, 1996; Middendorp & Koppens, 1996). Belangrijke redenen voor de invoering van taakgroepen zijn verbetering van de efficiency, verkorting van de doorlooptijd, vergroting van de mixflexibiliteit en kostenreductie. In
het onderzoek van Middendorp & Koppens (1996) wordt expliciet gevraagd naar
de bijdrage van de taakgroepen aan innovativiteit. De conclusie is dat taakgroepen
in een industriële omgeving nauwelijks een bijdrage leveren aan productvernieuwing of productverbetering. Wel leveren de taakgroepen een essentiële bijdrage
aan het realiseren van procesverbeteringen en aan het optimaliseren van productiemethoden. Opvallend is dat taakgroepen in dienstverlenende organisaties wel
een bijdrage leveren aan productverbeteringen. Dit hangt volgens de onderzoekers
samen met het feit dat de taakgroepen regelmatig contact met afnemers hebben.
De vernieuwingsfunctie van taakgroepen lijkt op deze manier onderbelicht te
blijven. Aangezien dit een kernpunt is voor dit onderzoek komen we hierop in paragraaf 2.3 bij het bespreken van de taakgroep terug. In paragraaf 2.3.3 worden
enkele sociotechnische principes ten aanzien van product- en procesvernieuwing
behandeld.

2.3 Taakgroepen: eenheid in concept, veelkleurigheid in toepassing
Nu de theoretische achtergrond is geschetst, wordt het onderzoekmodel stap voor
stap nader ingevuld. Als eerste komt het concept taakgroep aan de orde.
2.3.1 Kenmerken taakgroepen
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De groep is binnen de sociotechnische benadering de bouwsteen van de organisatie. De groepstaak heeft een zodanig domein, dat het aantal afhankelijkheidsrelaties met andere domeinen zo gering mogelijk is, terwijl de onderlinge afhankelijkheden binnen de groep wel groot zijn. Er zijn diverse definities van taakgroepen in
16
omloop ; veel auteurs hanteren min of meer een eigen terminologie. Er bestaan
voor taakgroepen ook vele andere namen, zoals zelfsturende teams, (semi)autonome groepen, productiecellen, clusters, hele taakgroepen, taakteams, polyvalente teams etcetera. Feitelijk is de naam zelfsturend team of autonome groep
misleidend. Theoretisch en praktisch is een situatie van zelforganisatie of volledige autonomie onmogelijk, aangezien de groepen altijd in een omgeving functioneren die hen - hoe dan ook - beïnvloedt. Zelfsturend zijn zonder bemoeienis met wie
dan ook is dan ook een fictie.
Karakteristieke elementen van taakgroepen zijn achtereenvolgens taakintegratie, taakautonomie en resultaatverantwoordelijkheid.
Taakintegratie wordt in het sociotechnische ontwerp bereikt door toewijzing
van een ‘hele taak’ aan de taakgroep. Daarmee wordt bedoeld dat niet alleen uitvoerende taken onderdeel zijn van het takenpakket, maar ook voorbereidende en
ondersteunende taken, kortom alle taken die bij de bewerkingen binnen het segment behoren. Er is, althans op groepsniveau, sprake van taakverbreding. Niet alleen verschillende uitvoerende activiteiten worden samengebracht, ook operationele taken op het gebied van ondersteuning en voorbereiding, zoals onderhoud,
kwaliteit, planning, materiaalbeheer en personele zaken.
Taakautonomie vloeit voort uit taakintegratie, zeker in de sociotechnische
variant. Immers, een belangrijk principe is de integratie van uitvoering en regeling.
Dat betekent dat de taakgroep zoveel mogelijk zelfstandig de groepstaak uitvoert,
16

Enkele definities zijn:
- Een groep mensen, in vast werkverband en constante samenstelling met breed inzetbare leden,
die voor het uitvoeren, regelen, evalueren, analyseren en verbeteren van een duidelijk afgeronde produktietaak verantwoordelijk zijn en hiervoor de benodigde middelen ter beschikking
hebben (Kuipers & Van Amelsvoort, 1990).
- Een groep die verantwoordelijk is voor een afgerond gedeelte van het werkproces, waarop zelf
gestuurd kan worden zonder voordurend een beroep op anderen te hoeven doen (Joosse, et al.,
1990).
- A self-directed work team is an intact group of employees who are responsible for a ’whole’
work process or segment that delivers as product or service to an internal or external customer. To varying degrees, team members work together to improve their operations, handle
day-to-day problems, and plan and control their work. In other words, they are responsible not
only for getting work done but also for managing themselves (Wellins, Byham & Wilson,
1993).
- Een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale proces waarin produkten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant geleverd worden. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijke problemen op en
verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de
leiding of ondersteunende diensten (Van Amelsvoort & Scholtes, 1994).
- Een taakgroep is een organisatorische module die een samenhangend geheel van operaties
uitvoert, op basis van zelfstandige interne en externe regeling ten aanzien van zoveel mogelijk
alle voorbereidende, ondersteunende en makende aktiviteiten behorend bij een bepaald procesdeel met betrekking tot zowel operationele als inrichtings- en strategische vraagstukken
(De Sitter, 1994).
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zonder voortdurend een beroep op anderen te hoeven doen. Er is, tenminste op
groepsniveau, sprake van taakverrijking. Regelende taken worden toegevoegd aan
het takenpakket, zoals controle, meten en ingrijpen van de uitvoering. Ook de detailplanning, dat wil zeggen de planning binnen het segment valt onder verantwoordelijkheid van de taakgroep.
Resultaatverantwoordelijkheid is mogelijk doordat een taakgroep - mits goed
ontworpen - de bevoegdheden en middelen heeft om verantwoordelijk te zijn voor
de resultaten. De grenzen van de taakgroep moeten hiervoor duidelijk zijn, de resultaten moeten duidelijk meetbaar zijn, waardoor de groep een herkenbare bijdrage aan de organisatie kan leveren.
Naast deze karakteristieken zijn enige algemene kenmerken van taakgroepen
van belang, zoals omvang en het al of niet werken in ploegendienst. In de operationalisatie in paragraaf 3.3.1 komen we hierop terug.
Op basis van deze karakteristieken en eerdergenoemde definities kan de volgende omschrijving voor het begrip taakgroep afgeleid worden:
‘Een taakgroep is een groep mensen in een min of meer constante samenstelling die resultaatverantwoordelijk is voor een compleet, onderling samenhangend takenpakket, waarop zelf gestuurd kan worden zonder voortdurend een beroep op anderen te hoeven doen.’
Met deze structurele kenmerken is een taakgroep echter niet volledig gekarakteriseerd. Het gaat ook om functioneringskenmerken. De taakgroepleden moeten met
elkaar samenwerken. In dit onderzoek gaan we in op vijf functioneringskenmerken
die de manier van samenwerken beïnvloeden. De informatievoorziening over doelen en algemene bedrijfsontwikkelingen die relevant zijn voor de taakgroepen is
een eerste kenmerk (West, 1990). Met name gaan we in op de mate waarin deze
informatie bekend is binnen de taakgroep. Het tweede kenmerk gaat in op de interne communicatie. In hoeverre verloopt de communicatie centraal dan wel decentraal (Leavitt, 1951). Het derde kenmerk betreft de samenwerking zelf. De onderlinge hulpvaardigheid van de collega’s in de groep en de mate waarin teamwork
wordt gewaardeerd zijn belangrijke aspecten. Het vierde kenmerk, teamontwikkeling, is van groot belang voor de ontwikkeling van taakgroepen. In dit onderzoek
gaan we vooral in op de onderlinge acceptatie, het onderling corrigeren en het elkaar aanspreken op afspraken (Van Ewijk-Hoevenaars, et al., 1995). Het vijfde
kenmerk, leiderschap, beschrijft in hoeverre de formele verdeling van regelende
taken binnen de taakgroep is gedeeld onder de taakgroepleden.
Er zijn geen evaluatiestudies verricht naar de effecten van op moderne sociotechniek gebaseerde taakgroepen. Onderzoekers rapporteren alleen verslagen van
case-studies, zie ondermeer Joosse et al. (1990), Schuring (1992), Middendorp &
Koppens (1996) en De Leede & Stoker (1996). Wel zijn er grootschalige evaluatiestudies verricht naar de klassieke sociotechnische interventies. Pasmore et al.
(1982) hebben de belangrijkste sociotechnische interventies onderzocht op de effecten. Het ging hierbij om interventies zoals het gebruik van autonome groepen,
ontwikkeling technische vaardigheden, operators die onderhoud verrichten en minimale kritieke specificaties. Van de 134 gevalstudies had 53% mede betrekking
op het gebruik van autonome groepen. Deze studies rapporteren overwegend positief over de effecten. Ook Beekun (1989) komt tot de conclusie dat sociotechnische
interventies met autonome groepen effectiever zijn dan sociotechnische interven40
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ties zonder autonome groepen. Tenslotte komt Cotton (1993) in een vergelijkende
studie naar de effecten van verschillende participatievormen tot de conclusie dat
van de participatievormen de meest radicale het meest positief scoren op productiviteit en satisfactie. Hij doelt dan op de ‘self-managing group’ gebaseerd op sociotechnische criteria.
2.3.2 Een sociotechnisch ontwikkelingsmodel
Taakgroepen zijn er in soorten en maten. Op diverse dimensies zijn taakgroepen
van elkaar te onderscheiden, zoals de mate van autonomie, de mate van teamontwikkeling, etcetera. Er zijn enkele pogingen gedaan om de ontwikkeling van
taakgroepen in een model weer te geven (Van Amelsvoort & Scholtes, 1994;
Ewijk-Hoevenaars, et al., 1995) of om de ontwikkeling van leiderschap aan taakgroepen te modelleren (Zenger, et al., 1994). Hieronder bespreken we een faseringsmodel voor taakgroepen komend uit de sociotechnische adviespraktijk (zie
figuur 2.1). Dit model van Van Amelsvoort & Scholtes (1994) is gebaseerd op drie
pijlers.
1. Van simpel naar complex
Het invoeren van taakgroepen is een geleidelijk proces, waarbij het zinvol is
om te beginnen met de eenvoudige veranderingen. In een later stadium volgen
meer complexe veranderingen.
2. Van individueel naar gezamenlijk belang
Gebaseerd op de groepsdynamica wordt gesteld dat een beginnende groep niet
als één groep kan worden benaderd. Er moet oog zijn voor individuele verschillen. Bij een gezonde ontwikkeling kan vervolgens meer een groepsgerichte
benadering gevolgd worden.
3. Een balans tussen resultaatgerichtheid en mensgerichtheid
Er moet zowel aandacht zijn voor resultaat- en taakgerichte aspecten als voor
de mens- en groepsgerichte aspecten.
effectiviteit

open team
team
groep
bundeling
individuen
fase 1
taakroulatie
taakverbreding
werkoverleg

fase 2

fase 3

integratie
regeltaken

groepsautonomie
teambuilding

tijd

fase 4
op eigen
initiatief
verbeteren
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Figuur 1.6 Invoeringsmodel voor de ontwikkeling van groepen tot
zelfsturende teams (bron: Van Amelsvoort & Scholtes, 1994)

In fase 1 (‘bundeling individuen’) ligt het accent op het vergroten van het vakmanschap. Ook technische condities, zoals lay-out, worden aangepast om effectief als
team te kunnen samenwerken. Daarnaast is er aandacht voor werkoverleg. In fase
2 (‘groep’) ligt het accent op het vergroten van de autonomie van de taakgroep.
Door taakoverdracht worden indirecte taken op het gebied van onderhoud, planning, kwaliteits- en personeelsbeheer aan de taakgroep toegevoegd. In fase 3
(‘team’) staat effectieve samenwerking centraal. De groep leert zelfstandig conflicten hanteerbaar te maken. De groep leert als groep resultaatgericht te werken.
In fase 4 (‘open team’) worden contacten aangegaan met de omgeving. De taakgroep ziet zichzelf in klant-leverancierverhoudingen met hun omgeving, waaruit
de behoefte ontstaat om zelfstandig verbeteractiviteiten te beginnen.
Kanttekeningen bij het ontwikkelingsmodel
Er zijn minstens twee kanttekeningen te plaatsen bij het model van Van Amelsvoort & Scholtes. De eerste kanttekening betreft de horizontale as van het model.
De horizontale as geeft niet zozeer de tijd aan, maar een combinatie van twee dimensies. Ten eerste geeft deze as de mate van teamontwikkeling weer. In de beschrijving van de verschillende fasen knopen de auteurs aan bij de stadia van
groepsontwikkeling van Tuckman & Jensen (1977). Zij onderscheiden vijf stadia:
forming, storming, norming, performing en adjourning. Zo komt fase 1 overeen
met ‘forming’ en is in fase 2 sprake van ‘storming’. Ten tweede heeft deze as een
structurele kant. Immers, in fase 1 is sprake van de vorming van een taakgroep,
gevolgd door een overdracht van taken in fase 2. De overgang van fase 1 naar fase
2 wordt dan ook nadrukkelijk niet alleen bepaald door de kwaliteit van de groepsdynamica. Het gaat evenzeer om een structureel moment. Ook de overgang van
fase 3 naar fase 4 heeft duidelijk met structuur te maken. De vooronderstelling die
ten grondslag ligt aan het samenvoegen van deze twee dimensies op één as is dat
structurele momenten gelijkvallen met fase-overgangen uit de groepsdynamica.
Het is echter de vraag of dit gerechtvaardigd is. Deze twee dimensies lijken eerder
onafhankelijk van elkaar.
De tweede kanttekening betreft de mate waarin dit model toepasbaar is in de
praktijk. Het is uit onderzoek (De Leede & Stoker, 1996; De Korte, 1995; Oonk,
1996) gebleken dat het onmogelijk is om taakgroepen uit de praktijk in te delen in
een specifieke fase van dit model. Het blijkt dat taakgroepen kenmerken van elke
fase kunnen bezitten. Dit gegeven roept de vraag op naar de mogelijkheid om elementen uit bepaalde fasen ‘over te slaan’. Kennelijk is niet alles in de eerste fasen
essentieel om elementen van volgende fasen toe te passen. Overigens bevestigt
deze observatie dat er sprake is van minstens twee onafhankelijke dimensies op de
horizontale as. In hoofdstuk 8 komen we met een alternatief voor dit ontwikkelingsmodel.
2.3.3 De vernieuwingsfunctie van taakgroepen in de sociotechniek
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De taakgroepen in de sociotechnische benadering zijn vooral gericht op het vergroten van de beheersbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit. Toch komt in de formulering van de externe functie-eisen ook het begrip innovatievermogen voor. Hoe
wordt dit in de sociotechnische structuur opgelost? Het antwoord op deze vraag
ligt in een nadere analyse van de besturingsstructuur. Er wordt in het kader van de
besturingsstructuur enige aandacht gegeven aan de verbeteringsfunctie van taakgroepen.
Ten eerste gaat Van Amelsvoort (1992) in op de rol van de taakgroep in de
sociotechnische besturingsstructuur. Regelkringen moeten in de sociotechnische
visie zoveel mogelijk gekoppeld worden aan de uitvoering. Dit wordt gerealiseerd
doordat in een sociotechnische productiestructuur in principe laag in de hiërarchie
overzicht over het totale proces van de stroom beschikbaar is. Vervolgens maakt
Van Amelsvoort (1992) in navolging van De Sitter (1989) onderscheid tussen regelkringen in drie verticaal gedifferentieerde lagen. Naast de operationele regelkring met het accent op vervaardigen, zijn er twee taakgroepoverstijgende regelkringen. Op het niveau van de operationele groep gaat het om interlokale regelkringen gericht op het verbeteren. Op het niveau van de business unit zijn er de
17
strategische regelkringen waar het accent ligt op vernieuwing . In een figuur wordt
het als volgt samengevat (zie figuur 2.2).
De taakgroep heeft in deze visie ook een taak in het verbetering en vernieuwing. Een belangrijk element hierin is dat de besturing op de verschillende niveaus
gekoppeld moeten zijn. Hoe de koppeling tot stand komt en welke verbeterings- en
vernieuwingstaken zijn weggelegd voor de taakgroep is echter onduidelijk.
besturings
niveau
macro

organisatorische
eenheid
business unit

meso

operationele
groep

micro

taakgroep

besturingsdimensie
vernieuwen

verbeteren
vervaardigen

Figuur 1.7 Het sociotechnisch model voor de besturingsstructuur
(bron: Kuipers & Van Amelsvoort, 1990, p.165)

Ook in het ontwikkelingsmodel van Van Amelsvoort & Scholtes (1994) wordt
enige aandacht gegeven aan het verbeteren door taakgroepen. We zien dat in de
laatste fase, namelijk die van het open team, expliciet gesproken wordt van klantleverancierrelaties en ‘zelfstandig verbeteren’. Hier wordt weliswaar een belang-

17

Deze indeling in micro-, meso- en macroniveau doet klassiek aan. In de sociotechnische benadering worden de regelkringen echter sterk gekoppeld, hetgeen per parallelle stroom ook beter
mogelijk is dan in de meer klassieke structuren. Uitvoering en regeling is op microniveau zoveel
mogelijk geïntegreerd.
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rijke koppeling gelegd tussen het hebben van klant-leverancierrelaties en het op
eigen initiatief verbeteren, maar de uitwerking is te summier.
De Sitter (1994) gaat verder in op de verhouding tussen regelen op operationeel, inrichtings- en strategisch niveau. Door toepassing van het beheersbaarheidsprincipe (law of requisite variety) formuleert hij de voorwaarde voor de kwaliteit en
beschikbaarheid van besturingsinformatie op elk niveau. Op taakgroepniveau betekent dit dat lokale operationele regeling per werkplek en segment zelfstandig
plaatsvindt en ook dat er ‘interactieve (wederzijdse) regeling tussen werkplekken
en segmenten’ moet bestaan. Alleen onder deze voorwaarden kunnen mensen inzicht in het procesverloop van hun stroom verkrijgen. Taakgroepen moeten bovendien participeren in verbetering en vernieuwing van hun werkdomein op inrichtingsniveau en in wijzigingen van functies en taken op het strategische niveau.
Tenslotte ziet De Sitter een rol voor de taakgroepen in het verbeteren en vernieuwen van processen en producten binnen de stroom waarbinnen de taakgroepen
18
functioneren. De koppeling van de drie regelniveaus vormt een kernpunt van het
moderne sociotechnische ontwerpen. Die koppeling wordt mogelijk gemaakt doordat uitvoering en regeling zoveel mogelijk geïntegreerd worden. De hiermee gerealiseerde effecten op het leervermogen moeten te gelde gemaakt worden door de
taakgroepen uitdrukkelijk een functie te geven in de regelkring op inrichtingsniveau, zowel via informatie als via participatie. Werkoverleg wordt door De Sitter
als een middel gezien waarmee de verbeteringsfunctie gerealiseerd kan worden.
Al met al kan gezegd worden dat recent enkele belangrijke principes ten aanzien van de rol van taakgroepen in product- en procesvernieuwing zijn aangeduid,
maar onvoldoende zijn uitgewerkt. Eerder constateerden we dat de sociotechniek
in de uitwerking op de werkvloer ook de markt- en klantgerichtheid mist. Beide
elementen komen in het mini-company concept wel naar voren.
2.3.4 Het mini-companyconcept
Het mini-company concept is een poging om op de werkvloer het denken in klantleverancier relaties te verbinden met continu verbeteren. De term ‘mini-company’
komt van de Japanner Kiyoshi Suzaki (1993). Hij benadrukt het belang van de
werkvloer. Juist op het niveau van de uitvoerende medewerkers moeten concepten
als klantgerichtheid, continu verbeteren en een procesoriëntatie consequent ingevuld worden. Daartoe ontwikkelt hij het concept mini-company. Verkerk et al.
(1997) zien het mini-companyconcept als een aanvulling op de sociotechniek wat
betreft klantgerichtheid. De mini-company is opgebouwd rond een afgerond procesdeel en heeft de verantwoordelijkheid over een complete taak, evenals de taakgroep. De mini-company onderscheidt zich van de taakgroep op vier punten.
Ten eerste heeft elke mini-company een eigen naam en missie. In de missie
staat aangegeven waar de mini-company voor staat en wat de belangrijkste waarden zijn. Essentieel is dat deze missie door de leden van de mini-company zelf
wordt opgesteld. Uiteraard is de missie ingebed in het grotere geheel van de fa-

18

Op operationeel niveau gaat het om de taakgroep, op inrichtingsniveau functioneert de operationele groep en op strategisch niveau spreekt De Sitter (1994) van een Strategische ProductieEenheid (SPE) (in tegenstelling tot de business unit van Van Amelsvoort, 1992).
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briek of business unit. Bij het opzetten van de missie kunnen ook persoonlijke
doelstellingen een rol spelen, zie figuur 2.3.
missie business unit
doelstellingen fabriek
kwaliteit/kosten/leveringen/etc
management / klanten / leveranciers

missie mini-company
individuele doelen

Figuur 1.8 De ‘ingebedde’ missie van de mini-company

Ten tweede heeft elke mini-company expliciet benoemde klanten en leveranciers, zowel intern als extern. Uit systematische contacten met deze klanten en leveranciers volgt informatie over welke aspecten dienen te verbeteren.
Ten derde heeft elke mini-company een verbeterprogramma. Uit de contacten
met klanten, leveranciers en management komen verbeterpunten naar voren. De
prioriteitstelling van de verbeterpunten is een zaak van de mini-company zelf. Wel
is goedkeuring van het management nodig.
Een vierde element dat door Suzaki (1993) prominent wordt genoemd is visible management. De mini-company draagt zorg voor een duidelijke presentatie van
de naam, de missie, de medewerkers, de klanten en leveranciers, de processen, de
status van de verbeteracties en de resultaten op de geselecteerde prestatieindicatoren. Op borden worden deze gegevens weergegeven.
In de case-beschrijving van Philips komen we terug op een praktische vormgeving van het mini-company concept.
2.3.5 Terugkoppeling naar het model
Op basis van het voorgaande kan het onderzoekmodel voor het deel van de taakgroepen ingevuld worden, zie figuur 2.4. Het is duidelijk geworden dat taakgroepen een structurele basis hebben. Er moet een bepaalde mate van taak-integratie,
taakautonomie en resultaatverantwoordelijkheid zijn. Maar dit is niet genoeg. Het
functioneren van taakgroepen wordt mede bepaald door sociaal-dynamische factoren. Daarbij gaat het om informatie, interne communicatie, samenwerkingsprocessen, teamontwikkeling en leiderschap binnen de groep.
inbedding

context
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-taakautonomie
-resultaatverantwoordelijkheid

functioneren
-informatie
-interne
communicatie
-samenwerking
-teamontwikkeling
-leiderschap

product- en
proces vernieuwing

effectiviteit

45

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

Figuur 1.9 Voorlopig onderzoekmodel (aangepast)

Taakgroepen kunnen niet in een vacuüm bijdragen aan product- en procesvernieuwing. Zij moeten ingebed zijn in de organisatie. Wij maken onderscheid tussen
twee soorten inbedding die complementair zijn. Ten eerste dienen taakgroepen op
een structurele manier te zijn ingebed in de organisatie en in de omgeving (paragraaf 2.4). Ten tweede dient dit gecomplementeerd te worden door een sociaaldynamische inbedding van de taakgroepen (paragraaf 2.5).

2.4 Structurele inbedding van taakgroepen
2.4.1 Interne koppeling
Vanuit de sociotechnische literatuur wordt steeds benadrukt dat taakgroepen ingebed moeten zijn in de organisatie. De productiestructuur en de besturingsstructuur
moeten afgestemd zijn op de markteisen en zodanig ontworpen zijn dat de kwaliteit van de organisatie, de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen optimaal zijn (De Sitter, 1981, 1994). Taakgroepen staan binnen de
organisatie niet op zichzelf.
Juist in het kader van verbetering en vernieuwing hebben we gezien dat het
gaat om de interactie tussen de taakgroepen onderling, de taakgroepen en de ondersteunende diensten en de taakgroepen en het management. De koppeling tussen
productie, marketing en ontwikkeling moet op alle niveaus zijn uitgewerkt, ook op
het niveau van de taakgroepen. Het gaat om de integratie van kennis en capaciteiten van de betrokken disciplines. Deze integratie heeft een structurele kant, moet
met andere woorden georganiseerd worden. Deze vormen van integratie noemen
we interne koppeling.
Voor interne koppeling kunnen verschillende overlegstructuren van belang
zijn, zoals werkoverleg, verbeterteams, procesteams en productontwikkelteams.
2.4.2 Externe koppeling
Een bijzonder aspect vormt de koppeling met de omgeving van de taakgroepen. De
werkvloer dient over koppelingen met de interne en externe klanten en leveranciers te beschikken (Suzaki, 1993). Als op systematische wijze met klanten en leveranciers wordt omgegaan, is dit een belangrijke stimulans voor verbetering en
vernieuwing. Het externe referentiepunt is voor taakgroepen extra belangrijk, aangezien taakgroepen de kans lopen om te ontsporen in de groepsontwikkeling, zoals
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een neiging tot conformisme omdat directe sturing van leidinggevenden ontbreekt.
Deze vormen van integratie noemen we externe koppeling.
Juist op het punt van de externe koppeling schiet de moderne sociotechniek
tekort. De implicaties van het denken in klanten en leveranciers voor de groepen
op de werkvloer zijn niet consequent genoeg doorgevoerd. We hebben hiervoor
twee argumenten.
In de eerste plaats omdat er te weinig aandacht is voor de markt in het bottom-up ontwerpen van de besturingsstructuur. De algemeen geformuleerde markteisen vormen het uitgangspunt van de analyse en het ontwerp van de productiestructuur op macro-niveau. In het bottom-up opstellen van de besturingsstructuur is
dit niet meer het geval. De koppeling tussen de markteisen en de besturingsstructuur is niet helder genoeg.
In de tweede plaats is de moderne sociotechnische benadering zoals die in
Nederland opgang doet te eenzijdig gericht op het structureren van productie en
besturing. Het voldoen aan de externe eisen is niet alleen een kwestie van de juiste
structuur en arbeidsverdeling. Het gaat dan evenzeer om thema’s als motivatie,
leidinggeven, macht en invloed, vertrouwen, de arbeidsvoorwaarden en het veranderingsproces als zodanig. Vanuit diverse andere stromingen is kritiek gekomen op
de behandeling van deze onderwerpen in de sociotechniek, alsof deze thema’s afgeleiden zouden zijn van structuur en arbeidsverdeling (zie ondermeer Van der
Zwaan, 1990b; Van Eijnatten, 1996). De sociotechnische benadering behoeft wat
betreft de klantgerichtheid op het niveau van de werkvloer aanvulling.
2.4.3 Ondersteunende systemen
Tenslotte zijn voor de structurele inbedding van de taakgroepen de ondersteunende
systemen van belang. Ook de ondersteunende systemen moeten afgestemd zijn op
de taakgroepen en hun bijdrage aan product- en procesvernieuwing. Hiermee worden niet alleen de technische systemen bedoeld, zoals planning-, kwaliteits- en informatiesystemen (zie hiervoor ondermeer Kuipers & Van Amelsvoort, 1990). Deze systemen dienen groepswerk te ondersteunen en moeten in lijn met het taakgroepen concept ingericht zijn. Te denken valt aan de criteria volgend uit de vier
sociotechnische principes, zoals geformuleerd door Morgan (1986).
Ook de personele systemen, zoals die voor beloning en beoordeling, selectie,
opleiding en loopbanen bestaan, moeten zijn gestructureerd om de taakgroepen en
hun bijdrage aan product- en procesvernieuwing te ondersteunen. Nieuwe vormen
van beoordeling en beloning geven de mogelijkheid om naast het individu ook de
groep te beoordelen en belonen (zie ondermeer Huiskamp & Jetten, 1993; Simonse, et al., 1995).
Samengevat zien we dat er structurele relaties moeten bestaan tussen taakgroepen
onderling, tussen taakgroepen en ondersteunende en voorbereidende diensten, tussen taakgroepen en het management en tussen taakgroepen en klanten en leveranciers. Tevens is de inbedding in de bedrijfssystemen van belang. De structurele
koppelingen hebben we geïnterpreteerd als uitwisselingsrelaties. Uitwisselingsrelaties tussen de taakgroep en de omgeving. Uitwisselingsrelaties waarin wordt samengewerkt tussen mensen. Binnen deze relaties spelen sociaal-dynamische factoren als macht en invloed en vertrouwen een rol. Ook de rol van ondernemingsraad
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en vakbonden hebben hiermee te maken. Kortom, macht en invloed, vertrouwen en
de relatie met ondernemingsraad en vakbonden zijn de elementen van de sociaaldynamische inbedding, die in de volgende paragraaf wordt uitgewerkt.
2.5 Sociaal-dynamische inbedding van taakgroepen
2.5.1 Macht en invloed
Met de invoering van taakgroepen wordt ingegrepen in de zeggenschapsverhoudingen. De autonomie van de taakgroepen neemt toe en de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van leidinggevenden verandert. Zeggenschapsverhoudingen, macht en invloed zijn begrippen die in de organisatiekunde,
de arbeids- en organisatiesociologie en -psychologie ruimschoots aandacht hebben
gekregen. In dit onderzoek gebruiken we de machtstheorie van Tannenbaum
(1968) waarin de relatie gelegd wordt tussen macht en effectiviteit. Voor ons doel
is deze theorie, inclusief het bijbehorende meetinstrument, zeer bruikbaar.
Eerst iets over de begrippen macht en effectiviteit in de theorie van Tannenbaum. Macht (’control’, in zijn omschrijving synoniem met ’power’ en ’influence’) is
volgens Tannenbaum een proces waarbij de ene persoon of groep het gedrag van
een andere persoon of groep bewust en doelgericht beïnvloedt. Het concept ‘totale
hoeveelheid macht’ (’total amount of control’) gebruikt Tannenbaum als een maat om
aan te geven dat het totale beïnvloedingsgedrag in een organisatie kan toe- of afnemen. Het is als het ware de optelsom van alle machtsprocessen in een organisatie
gedeeld door het aantal personen. Hij operationaliseert dit begrip met behulp van
de ’control graph’ (zie figuur 2.5). De control-graph representeert de hoeveelheid
macht die toegeschreven wordt aan de hiërarchische niveaus binnen de organisatie.
Het concept ‘machtsverdeling’ heeft te maken met de mate waarin de organisatie
hiërarchisch danwel democratisch gestructureerd is. In de control-graph wordt dit
weergegeven door de helling van de curve. De totale hoeveelheid macht wordt
weergegeven door het oppervlak onder de curve. Door middel van vragenlijstonderzoek wordt een beeld verkregen van de machtsverdeling en de totale hoeveelheid macht. Lammers (1983) vertaalt dit begrip met de drijf- of stuwkracht van de
organisatie. Het gaat om het activiteitsniveau ofwel het aantal beslissingen dat in
een bepaalde periode genomen en uitgevoerd wordt.
veel
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invloed
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Figuur 1.10 Control-graph: vergroting totale hoeveelheid macht (A) en
verandering machtsverdeling (B)

Effectiviteit in de theorie van Tannenbaum staat voor de efficiëntie, de winst en het
aanpassingsvermogen van de organisatie, alsmede de satisfactie, het moreel en de
loyaliteit van de organisatieleden. Tannenbaum heeft met de control-graph veel
comparatief onderzoek gedaan. Daarbij zijn verschillen aangetroffen tussen de
machtsverdeling en de totale hoeveelheid macht binnen organisaties. De voor ons
onderzoek relevante stellingen van de theorie van Tannenbaum laten zich als volgt
samenvatten (gebaseerd op Tannenbaum & Cooke, 1979; Van Haren, 1984; Van
Oostrum, 1989).
In organisaties waarin meer participatie van medewerkers plaatsvindt, treft
Tannenbaum in het algemeen een grotere totale hoeveelheid macht aan. Ook hebben meer participatieve organisaties een minder steile helling van de invloedscurve, met andere woorden, de verdeling van de macht is gelijkmatiger. De relatie
tussen macht en participatie vat Van Haren (1984) kernachtig samen: toename van
participatie leidt tot toename van totale hoeveelheid macht.
Daarnaast vindt Tannenbaum een positief verband tussen totale hoeveelheid
macht en de effectiviteit van de organisatie. Dit verband is sterker dan het verband
tussen machtsverdeling en effectiviteit. Ofwel: toename van de totale hoeveelheid
macht leidt tot toename van de effectiviteit van de organisatie. Een ander kernpunt
voor Tannenbaum is dat de totale hoeveelheid macht en de machtsverdeling onafhankelijke concepten zijn. De totale hoeveelheid macht kan toenemen, zonder dat
19
de machtsverdeling hoeft te veranderen . Zie hiervoor figuur 2.5. In situatie A
neemt de totale hoeveelheid macht toe, zonder dat de verdeling verandert. In situatie B verandert de machtsverdeling wel, maar blijft de hoeveelheid macht voor de
top gelijk. De totale hoeveelheid macht neemt overigens ook toe.
Van Haren (1984) nuanceert de theorie van Tannenbaum op dit punt door te
stellen dat wanneer de taak constant blijft, een toename van de totale hoeveelheid
macht gepaard zal gaan met een meer gelijke verdeling van de macht. Hij verklaart
dit door het concept uitwisselingsrelaties centraal te stellen. Wederzijdse afhankelijkheid is de basis van beïnvloeding. Het totaal van de wederzijdse afhankelijkheidsrelaties tussen personen of groepen binnen organisaties bepaalt de machtsre19

Met name deze stelling kan gezien worden als een belangrijke bijdrage aan de machtsdiscussie. Tannenbaum poogt twee benaderingen te integreren, namelijk de traditionele bureaucratische managementbenadering en de participatieve managementbenadering. De traditionele benadering ging ervan uit dat de effectiviteit van de organisatie vergroot kan worden door een vaste
hiΝrarchische verdeling van de macht. De participatieve management benadering ging er daarentegen vanuit dat de effectiviteit veel meer gediend was door machtsnivellering. Bijkomend
voordeel hiervan is dat er meer mogelijkheden zijn voor persoonlijke groei en zelfontplooiing
(Likert, 1967; McGregor, 1960). Beide benaderingen gaan uit van macht als een vaste hoeveelheid (’fixed pie’). Tannenbaum wil juist laten zien dat de totale hoeveelheid macht in een organisatie kan variΝren, waarbij toename van de invloed van de ene partij niet ten koste van de invloed van de andere partij hoeft te gaan. Van Oostrum (1989, p. 30) constateert: ’Een simpele
maar toch controversiΝle gedachte, want management en werknemers moeten in zo een visie
niet langer met elkaar om de macht strijden, maar moeten trachten hun gezamenlijke macht te
vergroten door samen de ’koek’ te vergroten!’
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latie tussen beide partijen. Van Haren (1984) onderscheidt in navolging van Veen
(1983) en anderen een drietal aspecten van deze machtsrelatie, te weten intensiteit,
exclusiviteit en extensie.
De machtsintensiteit staat voor de waarde die gehecht wordt door een van
beide partijen aan de uitkomsten van de afhankelijkheidsrelatie. Is de waarde voor
de ene partij groter dan voor de ander, dan heeft de andere partij meer macht over
de eerste. Hoe groter de waarde van de uitkomsten van de afhankelijkheidsrelaties,
hoe groter de totale hoeveelheid macht.
De exclusiviteit van de machtsrelatie hangt samen met het aantal alternatieven
dat beide partijen ter beschikking staat om de uitkomsten van de afhankelijkheidsrelaties te verkrijgen. Naarmate het aantal alternatieven afneemt, neemt de totale
hoeveelheid macht toe. Als een persoon voor het realiseren van bepaalde uitkomsten meer is aangewezen op deze ene machtsrelatie, geeft dat aan de andere partij
meer macht.
Tenslotte kan het aantal relaties variëren. Naarmate men op meer gebieden
van elkaar afhankelijk is, met andere woorden naarmate het aantal relaties zich
uitbreidt, neemt de hoeveelheid macht toe. Dit wordt de extensie van de machtsrelatie genoemd.
De intensiteit, de exclusiviteit en de extensie van machtsrelaties kunnen onafhankelijk van elkaar variëren, hetgeen de stelling van Tannenbaum zou rechtvaardigen, namelijk dat de totale hoeveelheid macht en de machtsverdeling onafhankelijk van elkaar zijn. Nu maakt Van Haren (1984) aannemelijk dat in organisaties
het aantal relaties (de extensie) en het aantal alternatieven (exclusiviteit) niet onbeperkt kunnen variëren. Wanneer deze constant blijven in een organisatie, hetgeen
bij een gelijkblijvende taak en doelstelling van de organisatie logisch is, kan de
totale hoeveelheid macht alleen nog toenemen wanneer de intensiteit toeneemt. Dit
heeft uiteindelijk tot gevolg dat de machtsverschillen zullen afnemen.
Macht, uitwisselingsrelaties en taakgroepen
Wat betekent de theorie van Tannenbaum, inclusief de aanvulling van Van Haren,
nu voor de relatie tussen taakgroepen en verbetering en vernieuwing? Ten eerste
stellen we vast dat het werken in taakgroepen een vergroting betekent van de participatiemogelijkheden binnen de organisatie. Meer participatie leidt tot een grotere
hoeveelheid macht en dat leidt volgens de theorie weer tot een grotere effectiviteit
van de organisatie. Tannenbaums redenering verloopt als volgt. Participatie impliceert wederzijdse interactie en beïnvloeding binnen en tussen de hiërarchische niveaus. Hierdoor neemt de totale hoeveelheid macht toe. Het uitoefenenen van
macht is voor veel mensen een belangrijke basis voor de psychologische integratie
met de organisatie, waardoor mensen zich meer betrokken en loyaler gaan opstellen. Dit heeft positieve gevolgen voor de mate waarin gebruik kan worden gemaakt
van de capaciteiten van mensen. Ook de acceptatie van beslissingen is groter wanneer er betrokkenheid bij de totstandkoming is geweest. Al deze processen leiden
tot een grotere effectiviteit. De effectiviteit van een meer participatieve besluitvormingsstructuur is volgens Van Oostrum (1989) vooral groter in gevallen waarin
sprake is van onzekerheid in de omgeving. Voor deze ‘non-routine beslissingen’ is
participatie in de besluitvorming een vereiste, aangezien door de meer intensieve
uitwisselingsrelaties beter gebruik kan worden gemaakt van ieders capaciteiten.
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Deze laatste toevoeging van Van Oostrum betekent dat in het geval van verbete20
ring en vernieuwing - onzekere situaties - participatie geschikt is. Taakgroepen
bieden deze mogelijkheid. In de cases kunnen we vaststellen in hoeverre dat in de
praktijk gerealiseerd wordt.
Ten tweede stellen we vast dat met behulp van de taakgroepen de uitwisselingsrelaties tussen de verschillende hiërarchische niveaus gestructureerd kunnen
worden. Het gaat volgens Van Haren vooral om een vergroting van de intensiteit
van deze uitwisselingsrelaties. Taakgroepen kunnen de waarde van de uitkomsten
van de uitwisselingsrelaties vergroten, doordat medewerkers in de taakgroepen
meer mogelijkheden hebben om hun capaciteiten in te zetten in de organisatie. Deze redenering geldt temeer in relatie tot de bijdrage van taakgroepen aan producten procesvernieuwing. Intensivering van de uitwisselingsrelaties is een gevolg van
het werken met taakgroepen, aangezien meer invloed van de taakgroepen op de
besluitvorming leidt tot meer samenwerking en informatie-uitwisseling tussen
taakgroepen en de relevante omgeving. Het gaat hier om de samenwerking tussen
de taakgroepen onderling, tussen de taakgroepen en het management en tussen de
taakgroepen en de ondersteunende diensten. Ook hiervan kunnen we in de cases
vaststellen hoe dat gerealiseerd kan worden in de praktijk.
2.5.2 Vertrouwen
Vertrouwen is een vrij veel voorkomend woord in het taalgebruik binnen de onderneming. Hoe vaak zegt het management niet: ‘vertrouw je baas’, ‘vertrouw het
bedrijf’. En ook medewerkers zelf bezigen veelal de woorden ‘als het management
ons maar zou vertrouwen’ of ‘eigenlijk kun je ze niet vertrouwen’. In het dagelijks
spraakgebruik wordt vertrouwen gezien als een soort sleutel voor het welzijn van
de onderneming. Als er maar genoeg wederzijds vertrouwen is, kunnen we verder.
Als we vertrouwen iets verder analyseren, ontdekken we al gauw dat vertrouwen niet alleen betrekking heeft op relaties tussen mensen en persoonlijke verhoudingen. Vertrouwen komt ook tot uiting in rollen, regels, procedures en structuren, in beloning en beoordeling, enzovoorts. Vertrouwen heeft te maken met de
inrichting van de organisatie, de ene organisatievorm gaat uit van vertrouwen in de
organisatiegenoten, de andere organisatievorm is gebaseerd op wantrouwen. We
komen dan al snel terecht bij het management, de centra van de macht en de besluitvorming. Daar worden beslissingen genomen ten aanzien van de ruimte, de
vrijheid en de autonomie waarbinnen ondergeschikten kunnen handelen. De ondergeschikten kunnen dit zien als een uiting van vertrouwen.
Het is om deze reden dat vertrouwen door een aantal organisatiesociologen
beschouwd wordt als een onderliggend fundament van organiseren (Fox, 1974,
Heisig & Littek, 1995). Organisatieconcepten geven - impliciet of expliciet - uitdrukking aan de vertrouwensbasis die er is tussen boven- en ondergeschikten. Fox
ontwikkelt in zijn boek Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations (1974) een
theorie over sociale verhoudingen binnen organisaties en het organisatieconcept.
Vertrouwen speelt hierin een centrale rol. Fox ziet de patronen van vertrouwen en
wantrouwen terug in de verschillen die er zijn tussen ‘voorgeschreven werk’ en
20

Volgens De Sitter (1994) ’non-routine regeling’!
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‘autonoom werk’ . De notie van discretie is verwant aan het begrip taakautonomie.
Een werknemer heeft discretie in zijn takenpakket wanneer de uitvoering van zijn
taak eigen initiatief en eigen oordeel vraagt. Discretie is afhankelijk van twee zaken, te weten de breedte van de taak en de mate waarin de voorschriften voor de
taakuitoefening minder specifiek en meer diffuus zijn geformuleerd. Fox onderscheidt vervolgens werkpatronen met een hoge respectievelijk een lage discretie.
Een organisatie waarin het patroon van lage discretie dominant is, heeft de volgende kenmerken: gefragmenteerde taken met tot in detail voorgeschreven procedures.
De stijl van leidinggeven is als autoritair te karakteriseren, waarin weinig inbreng
van onderop mogelijk is. De coördinatie van de activiteiten vindt plaats door middel van gestandaardiseerde regels of hiërarchie. Een organisatie waarin het patroon
van hoge discretie dominant is kent min of meer tegengestelde verhoudingen. De
Laat (1990) constateert terecht dat deze beschrijving van organisatieconcepten
overeenkomt met andere typologieën, zoals het bekende tweetal van Burns & Stalker (1961): het mechanisch versus het organisch regime.
De reacties van organisatiegenoten op het organisatieconcept wordt door Fox
vervolgens verklaard met behulp van vertrouwen. Een patroon van lage discretie
roept wantrouwen op, hetgeen zich uit in de behoefte om de wederzijdse verplichtingen nog meer te specificeren in contracten, rollen en regels. Elk van de partijen
22
wil de voorwaarden waaronder de ruil (van arbeid voor loon) moet plaatsvinden
precies omschreven hebben om niet het slachtoffer te worden van de andere partij.
Onderlinge communicatie raakt in deze spiraal geblokkeerd: openheid over eigen
motieven en bedoelingen kan de eigen positie schade berokkenen. Wantrouwen
van de ene partij roept wantrouwen van de andere partij op: een spiraal van stijgend wantrouwen.
Omgekeerd ontstaat in een organisatie met een dominant patroon van hoge
discretie een dynamiek van onderling vertrouwen. Elke partij levert loyaal zijn
bijdrage, communicatie is open. De voorwaarden waaronder de ruil tot stand komt
hoeven niet tot in detail gespecificeerd te worden, omdat onderling het vertrouwen
bestaat dat beide partijen hun verplichtingen nakomen. Ook deze handelingspatronen versterken elkaar. Vertrouwen van de ene partij roept vertrouwen op bij de
andere partij: de uitkomst is een spiraal van stijgend vertrouwen.
Toch is de relatie tussen organisatieconcept en vertrouwen niet zo eenduidig
als hierboven gesuggereerd wordt. Fox (1974) benadrukt bijvoorbeeld dat het gaat
om de wijze waarop organisatiegenoten het organisatieregime percipiëren. Daardoor kan het zo zijn dat een patroon van lage discretie toch geïnterpreteerd wordt
als een situatie waarin bovengeschikten de ondergeschikten vertrouwen. Wellicht
is het zelfs mogelijk dat in een situatie van lage discretie de stijl van leidinggeven
toch ruimte laat voor voortdurend overleg en tweezijdige communicatie. Leidinggevenden compenseren als het ware de lage discretie in het werk. De Laat (1990)
wijst ook op individuele verschillen in de behoeften van mensen. Werknemers met
een zuiver instrumentele oriëntatie (werken voor het salaris) zullen minder geneigd
21

Hij gebruikt hiervoor de termen ’prescribed work’en ’discretionary work’.
In de economische transactiekosten theorie worden contracten en controles gezien als substituten
voor vertrouwen. Immers, in een economische ruilrelatie valt niet op voorhand een partij te bestempelen als al dan niet te vertrouwen. Daarom worden voor economische transacties contracten opgesteld,
om opportunisme te beteugelen.
22
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zijn zwaar te tillen aan het patroon van hoge dan wel lage discretie. Het gaat hun
om het loon. Wie zich echter in het werk wil ontplooien is aangewezen op de
ruimte die de organisatie hiervoor geeft. In een patroon met hoge discretie is hiervoor in het algemeen veel meer ruimte, waardoor deze medewerkers vooral in dit
type organisatie de spiraal van stijgend vertrouwen zullen beginnen.
Kenmerken van vertrouwen
Als we vertrouwen zien als een kenmerk van interpersoonlijke relaties, dan zijn
vijf aspecten van belang (Butler & Cantrell in: Hosmer, 1995):
1. Integriteit
De persoon die vertrouwd wordt, wordt gezien als iemand die eerlijk is en de
waarheid spreekt.
2. Competentie
Vertrouwen wordt pas waargemaakt als iemand beschikt over de technische en
interpersoonlijke vaardigheden om zijn werk te kunnen vervullen.
3. Consistentie
Iemand moet bovendien consistent handelen om vertrouwen te kunnen opwekken. Betrouwbaarheid en een zekere mate van voorspelbaarheid in gedrag zijn
dan onontbeerlijk.
4. Loyaliteit
Vertrouwen ontstaat in een sfeer van loyaliteit, waar mensen elkaar beschermen
en steunen. Men moet betrokken zijn op elkaar.
5. Openheid
Ook openheid is een belangrijk aspect van vertrouwen. Men moet geneigd zijn
om informatie te delen en ideeën ook gezamenlijk te formuleren en uitdragen.
Deze kenmerken van vertrouwen zijn verbonden aan interpersoonlijke relaties,
zoals tussen managers en medewerkers. Het is de stelling van Heisig & Littek
(1995) dat tijdens herstructureringen het vertrouwen vooral een rol speelt in de
manier waarop het middenkader omgaat met het vertalen van de belangen van de
top en de medewerkers. Middenkader en leidinggevenden op het eerste niveau
hebben een bemiddelende rol in veranderingsprocessen. We hebben al laten zien
dat iets soortgelijks speelt bij de invoering van taakgroepen en in de betrokkenheid
van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing. In al deze situaties speelt
vertrouwen een rol hetgeen met behulp van bovengenoemde kenmerken geanaly23
seerd kan worden .
Het organiseren van vertrouwen
De vraag blijft in hoeverre vertrouwen georganiseerd kan worden. In de psychologisch georiënteerde literatuur wordt vertrouwen vooral als een kenmerk van mensen gezien, in de sfeer van de hierboven genoemde kenmerken. In de sociologisch
23

Hoewel Heisig & Littek (1995) terecht stellen dat het moeilijk is vertrouwen te analyseren zolang
het vertrouwen niet geschonden wordt, omdat vertrouwen dan niet naar de voorgrond treedt.
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georiënteerde literatuur wordt vertrouwen gezien als mede door cultuur en structuur bepaald. Door een organisatorische structuur en door een specifieke vorm van
arbeidsverhoudingen kan - in termen van Fox - een spiraal van vertrouwen opgewekt worden. Fox (1974) en Heisig & Littek (1995) doelen dan op arbeidsorganisaties die gebaseerd zijn op verantwoordelijke autonomie. Medewerkers hebben
een zekere mate van vrijheid om te handelen en besluiten te nemen. In ruil voor dit
vertrouwen wordt van de medewerkers gevraagd de bijbehorende verantwoordelijkheid te accepteren en betrokkenheid te tonen.
Naast de operationele relatie is de contractuele relatie echter van minstens zo
groot belang in het organiseren van vertrouwen. De manier waarop de prestaties
van individuen en groepen gemeten, beoordeeld en beloond worden is een voorbeeld waarin wederzijds vertrouwen tot uiting komt. Een ander voorbeeld is de
mate waarin inspraak geregeld is van betrokkenen bij selectie van nieuwe teamleden of bij de selectie van nieuwe leidinggevenden. Ook uit de wijze waarop veranderingsprocessen ingericht worden blijkt vertrouwen. Uit deze voorbeelden concluderen we dat vertrouwen weliswaar voor een deel geïnstitutionaliseerd kan
worden, maar gecomplementeerd moet worden door een integere, competente,
consistente, loyale en open manier van leidinggeven.
Taakgroepen en vertrouwen
De door Fox uitgewerkte relatie tussen organisatieconcept en vertrouwen werpt
een bijzonder licht op ons onderwerp, namelijk op het verband tussen taakgroepen
en de betrokkenheid van de medewerkers. Het functioneren van de taakgroepen
kunnen we beter doorgronden wanneer we in onze analyse het begrip vertrouwen
betrekken. We zien hiervoor drie mogelijkheden.
Ten eerste kunnen we een organisatie met een sociotechnische structuur
waarin taakgroepen functioneren karakteriseren als een organisatie met een dominant patroon van hoge discretie (Fox 1974). De taakgroepen moeten ingebed zijn
in de rest van de organisatie. Ook de meer culturele factoren als een aangepaste
stijl van leidinggeven, tweezijdige communicatie, openheid, participatie en overleg
behoren bij de taakgroepenstructuur. Wanneer de taakgroepen op deze consequente wijze worden ingevoerd en ontwikkeld, ontstaat volgens Fox een spiraal
van stijgend vertrouwen. De onderlinge verhoudingen zijn dan bepaald door verwachtingen aan beide kanten dat de partijen loyaal hun bijdrage zullen leveren. Het
management levert deze bijdrage door daadwerkelijk ruimte te geven en ondersteuning te bieden aan autonomie en initiatief van medewerkers. Gewekte verwachtingen dienen te worden waargemaakt. De medewerkers leveren hun bijdrage
in de vorm van extra inzet en betrokkenheid om de prestaties waar te maken.
Ten tweede speelt vertrouwen in het kader van de bijdrage van taakgroepen
aan verbetering en vernieuwing een tweeledige rol. Enerzijds vanwege de hierboven genoemde karakteristiek van taakgroepen. Anderzijds vanwege het feit dat in
het kader van verbetering en vernieuwing extra inzet en betrokkenheid gevraagd
wordt van de medewerkers. Deze extra inzet zal door de medewerkers alleen geleverd worden wanneer er een bepaalde mate van vertrouwen is dat de taakgroepen
blijvend ondersteuning van het management zullen genieten. Juist in het kader van
vernieuwing is dit essentieel, aangezien verbeteringen en vernieuwingen onzekerheid met zich meebrengen. De meeste vernieuwingen waar taakgroepen een bij54

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

drage aan leveren zijn gericht op het vergroten van de efficiëntie en de flexibiliteit
van het productieproces. Dit kan ten koste gaan van arbeidsplaatsen. Vanwege dit
effect zijn medewerkers soms terughoudend in het leveren van een extra bijdrage.
Juist in deze situatie speelt daarom de vertrouwensbasis tussen management en
medewerkers een belangrijke en misschien wel beslissende rol.
Ten derde kunnen ook de reacties van het georganiseerd overleg en de vakbonden beter begrepen worden middels het concept van vertrouwen zoals uitgewerkt door Fox. Het georganiseerd overleg en ook de vakbonden zouden doorgaans positief moeten staan ten opzichte van de invoering en ontwikkeling van
taakgroepen. Immers, om het in de termen van Fruytier (1994) te stellen gaat de
kwaliteit van de operationele relatie erop vooruit. Toch zien we dat ondernemingsraden en vakbonden niet onverdeeld positief reageren op de invoering van taakgroepen. Men stelt allerlei voorwaarden en houdt juist vast aan gedetailleerde
functiebeschrijvingen waaraan beloningsconsequenties verbonden zijn. Dit voorop
plaatsen van zekerheid in de contractuele relatie staat feitelijk haaks op de operationale relatie die juist gekenmerkt wordt door een hoge mate van discretie. Dit reactiepatroon wordt gekenmerkt door wantrouwen. Wantrouwen dat doorgaans gebaseerd is op het verleden.
2.5.3 Koppeling met indirecte participatievormen
Taakgroepen kunnen als een vorm van directe participatie gezien worden. De verhouding tussen directe en indirecte vormen van participatie wordt over het algemeen of als potentieel spanningsvol gezien (Hyman & Mason, 1995) of als complementair (Looise et al., 1996). Potentiële spanningen zijn er in de claims dat
wanneer de directe vormen van participatie zich maar goed ontwikkelen, de indirecte vormen van participatie niet meer nodig zijn. Ook het feit dat het management doorgaans positiever reageert op directe participatie dan op indirecte participatie is een indicatie van mogelijke spanningen. Aan de andere kant wordt terecht
betoogd dat taakgroepen vooral gericht zijn op de eigen groep en niet op de gehele
organisatie, laat staan andere locaties van hetzelfde moederbedrijf. Indirecte participatie in de vorm van ondernemingsraden, werknemerscommissarissen en vakbonden zouden wel een integrale visie hebben.
De ruimte voor taakgroepen om zich te ontwikkelen wordt hierdoor mede
bepaald door de houding van ondernemingsraad en vakbonden. Deze indirecte
participatievormen kunnen een actieve houding aannemen, maar ook een afwachtende of zelfs remmende houding. Negatieve gevolgen van werken in teams kunnen voor werknemersvertegenwoordigers een reden zijn om de invoering of verdere ontwikkeling van taakgroepen tegen te werken. Negatieve gevolgen kunnen
24
liggen op het gebied van stress (Parker & Slaughter, 1988) of sociale controle
(Barker, 1993). Een remmende houding van het vertegenwoordigend overleg richting de ontwikkeling van taakgroepen heeft ook invloed op de bijdrage van de
taakgroepen aan product- en procesvernieuwing.
2.5.4 Terugkoppeling naar het model
24

Parker & Slaughter (1988), twee vakbondsmedewerkers, noemen systemen voor zelfmanagement ‘management by stress’.
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In paragraaf 2.4 en 2.5 is de inbedding van de taakgroepen nader uitgewerkt. Met
het begrip uitwisselingsrelatie is een verband gelegd tussen de structurele koppelingen tussen taakgroepen en hun omgeving enerzijds en de sociaal-dynamische
factoren macht en vertrouwen anderzijds. We kunnen het onderzoekmodel nu gedeeltelijk verder invullen, zie figuur 2.6.
inbedding
structureel:
-interne koppeling
-externe koppeling
-ondersteunende
systemen

sociaal-dynamisch:
-macht
-vertrouwen
-OR/vakbonden

taakgroep
structuur

context

functioneren

product- en
procesvernieuwing

effectiviteit

Figuur 1.11 Voorlopig onderzoekmodel (aangepast)

2.6 Product- en procesvernieuwing en hun organisatorische context
Het onderzoek naar product- en procesvernieuwing - onder de noemer innovatie -is
de laatste decennia enorm uitgebreid. Het heeft een kaleidoscoop aan bevindingen
en theorieën opgeleverd. Het voert te ver om hier een compleet overzicht van te
geven. Volstaan wordt met een verwijzing naar enkele overzichtsartikelen van innovatie-onderzoek, zie hiervoor Tornatzky & Klein (1982), Damanpour (1991),
Montoya-Weiss & Calantone (1994) en Brown & Eisenhardt (1995).
Op deze plaats willen we wel één belangrijke verschuiving in het innovatieonderzoek aanduiden. In de jaren ‘60 en ‘70 concentreerde een belangrijk deel van
het onderzoek zich op de r&d afdeling. Nieuwe producten werden ontwikkeld
door r&d specialisten. De manier waarop dat gebeurde, en vooral de besturing
daarvan, was het onderwerp van veel innovatie-onderzoek. Geleidelijk is men zich
echter gaan realiseren dat management van innovatie breder is dan het management van de r&d afdeling (Moenaert & Buijs, 1994). Het gaat om de r&d functie
die binnen de onderneming gestalte moet krijgen. Daarbinnen vervult de r&d afdeling uiteraard een belangrijke rol, maar is zeker niet de enige. Ook factoren als de
interface tussen r&d en marketing, het uitbesteden van productontwikkeling, de
integratie van product- en procesontwikkeling en de implementatie van nieuwe
ideeën in de productie zijn van wezenlijk belang. Kortom, er zijn velen binnen de
onderneming betrokken bij vernieuwing. Het erkennen van het belang van de r&d
functie binnen de onderneming opent ook de mogelijkheid voor de bijdrage van
taakgroepen aan dit proces.
In deze paragraaf wordt begonnen met een begripsbepaling van innovatie en
management van innovatie. Daarna komt de rol van productiekennis in product- en
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procesvernieuwing aan de orde. Ook komt de organisatorische context van product- en procesvernieuwing aan bod. Afgesloten wordt met een terugkoppeling
naar het onderzoekmodel.
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2.6.1 Naar een begripsbepaling van product- en procesvernieuwing
Volgens Van Dale betekent het woord innovatie ‘nieuwigheid’ of ‘invoering van iets
nieuws’. Vele onderzoekers en auteurs geven een eigen beschrijving van het begrip
25
innovatie. Uit deze veelheid van definities - die samenhangen met het perspectief
van de onderzoeker en daarmee met het gehanteerde model voor het innovatieproces - kan al afgeleid worden dat innovatie complex is. Er spelen vele factoren een
belangrijke rol. Het innovatieproces is multi-disciplinair van karakter, waarbij verschillende niveau’s aan de orde zijn en het kan zich binnen en buiten de organisatie
afspelen. Toch zijn enkele gemeenschappelijke elementen uit de definitie wel te
destilleren.
1. Het gaat bij innovatie om iets nieuws, althans nieuw in de perceptie van de betreffende persoon, groep of organisatie. Hoewel innovatie een sprongsgewijs
karakter heeft is de mate van de verandering hiermee subjectief bepaald: vanuit
een bepaald gezichtspunt en binnen een bepaald tijdsbestek.
2. Het gaat bij innovatie niet alleen om het genereren van ideeën en oplossingen,
maar ook om de acceptatie en implementatie van de voorstellen.
3. Innovatie heeft betrekking op nieuwe producten of diensten, nieuwe productieprocessen of nieuwe manieren waarop de inbreng van mensen vormgegeven
wordt.
4. Innovatie kan plaatsvinden op het niveau van het individu, de groep, de organisatie of de maatschappij.
Hieruit kunnen we de volgende omschrijving voor het begrip innovatie afleiden:
‘Een innovatie is een beoogde verandering in de combinatie product, proces en personeel, die
door de betreffende eenheid als sprongsgewijs wordt ervaren.’

25

Van enkele belangrijke innovatie-onderzoekers noemen we hun definitie van innovatie:
- an innovation is any idea, practice, or material artifact perceived to be new by the relevant unit
of adoption (Zaltman, et al., 1973);
- an innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other
unit of adoption (Rogers, 1983);
- innovation is the generation, acceptance and implementation of new ideas, processes, products
or services (Kanter, 1983);
- industriële innovatie is het geheel van aktiviteiten gericht op het voortbrengen van produkten,
het invoeren van produktiewijzen dan wel het bedienen van markten, die afzonderlijk of in
combinatie, nieuw zijn voor de betreffende organisatie (During, 1984);
- the process of innovation centers on the temporal sequence of activities that occur over time in
developing and implementing new ideas from concept to concrete reality (Schroeder, et al.,
1989);
- innovation is the intentional introduction and application within a role, group or organization
of ideas, processes, products or procedures, new to the relevant unit of adoption, designed to
significantly benefit the individual, the group, organization or wider society (West & Farr,
1990);
- innovatie is een verandering in een systeem die, vanuit een bepaald gezichtspunt en binnen
een bepaald tijdsbestek, als sprongsgewijs wordt ervaren (van der Kooij, 1988);
- innovatie is een sprongsgewijze verandering in de combinatie technologie, omgeving (markt)
en organisatie (Buijs, et al., 1992).
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‘Een innovatieproces is het geheel van activiteiten dat resulteert in de invoering van de innovatie.’
Samenhang product, proces en organisatie
Het basisonderscheid in typen innovaties wordt doorgaans gezien in de verschillen
26
tussen productinnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie . Bij productinnovatie gaat het om nieuwe of vernieuwde producten of diensten die een organisatie aanbiedt. Bij procesinnovatie gaat het om nieuwe of vernieuwde fabricageprocessen of productiemiddelen die een organisatie toepast om producten te vervaardigen of diensten aan te bieden. Sociale innovatie betreft die vernieuwingen
van maatregelen en procedures die betrekking hebben op de inbreng van mensen
(Looise, 1996).
Nu gaat het in de praktijk veelal om de samenhang tussen deze innovatietypen (Van de Ven, et al., 1989; Clark & Staunton, 1989). De drie typen innovaties
zijn sterk met elkaar verweven. In figuur 1.3 is al gewezen op deze samenhang.
Doorgaans kan een nieuw of vernieuwd product niet succesvol geproduceerd worden als niet ook het proces en de organisatie aangepast wordt. Het gaat bij innovatie per definitie om de interactie tussen product, proces en personeel. Hier komen
we terecht bij het begrip management van innovatie dat getypeerd kan worden als
de besturing en beheersing van deze interacties. De raakvlakken tussen deze samenhangende gebieden moeten goed aangestuurd worden.
Verbetering en vernieuwing
Innovatie hebben we gedefinieerd als een beoogde verandering met een voor de
organisatie sprongsgewijs karakter. Toch zijn er wel verschillen in de mate van
radicaliteit van innovatie. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen incrementele en radicale innovaties (Ettlie, et al., 1984). Deze indeling is geen absoluut onderscheid. Wat voor de ene organisatie een radicale innovatie kan zijn, is voor een
andere onderneming een incrementele innovatie. Een verandering wordt vanuit een
27
bepaald gezichtspunt en binnen een bepaalde termijn als sprongsgewijs ervaren .

26

Damanpour & Evan (1984) maken onderscheid tussen technische innovaties en administratieve innovaties. De technische innovaties omvatten product- en procesinnovatie, de administratieve innovaties betreffen de organisatorische of sociale innovaties.
27

Clark & Staunton (1989) maken een fijnere en tegelijk meer objectief te onderscheiden
indeling in de mate van radicaliteit:
a. generieke innovaties (generic innovations). Hierbij breekt een nieuw technologisch paradigma
door, waarbij hele clusters van andere innovaties mogelijk worden. Enkele voorbeelden zijn de
stoommachine, elektriciteit en heden ten dage de micro-elektronica. In de literatuur is daarom
aandacht geschonken aan golven van technologische veranderingen (voor een overzicht zie
Freeman, 1991.
b. baanbrekende innovaties (epochal innovations). Dit soort innovaties is een subset van de generieke innovaties, maar dan beperkt tot één sector. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van het
kraakproces in de chemische industrie, of de ontwikkeling van plexiglas. Deze innovaties kunnen baanbrekend zijn voor een gehele sector.
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Kleinschmidt & Cooper (1991) gebruiken hiervoor als indeling de mate van innovativiteit: hoog, gemiddeld en laag. Hoog-innovatief zijn producten die nieuw voor
de gehele wereld zijn en productlijnen die nieuw voor de onderneming zijn. Gemiddeld-innovatief zijn producten die nieuw zijn voor de onderneming, maar niet
nieuw voor de wereld. Laag-innovatief zijn productmodificaties en kleinere verbeteringen van bestaande producten.
Belang en typen technologie
We hebben al aangegeven dat technologie in zowel product-, proces- als de sociale
innovatie van belang kan zijn. Ook hier zien we de samenhang tussen product,
proces en de personele inzet. Technologie is vooral van belang voor procesinnovatie, maar door technologische vernieuwing van de processen kunnen ook nieuwe
producten geleverd worden. Zo creëert nieuwe informatietechnologie - zoals electronic data interchange - in de dienstensector de mogelijkheid tot het aanbieden van
28
nieuwe producten en diensten . Diezelfde informatietechnologie maakt overigens
het onderscheid tussen technologie en organisatie vloeiend.
In dit onderzoek beschouwen we technologie als een belangrijke factor in het
productieproces. De productietechnologie beïnvloedt de organisatie en bepaalt de
ruimte voor keuzemogelijkheden voor zowel management als medewerkers. De
relatie tussen productietechnologie en organisatie is overigens reciproke van karakter. In het proces van technologie-ontwikkeling en organisatie-ontwikkeling is
sprake van interactie tussen technologie en organisatie. Zowel de benadering van
het technologisch determinisme als die van het voluntarisme of ‘organizational choice’ zijn te extreem.
Technologie kan zowel eng als breed gedefinieerd worden. Een enge definitie
beperkt technologie tot de harde, in machines, materialen en installaties gematerialiseerde vorm. Bredere definities omvatten ook de procedures en de kennis in
hoofden van mensen. Laseur (1990) bijvoorbeeld ziet technologie als de kennis en
kunde die nodig is voor de omzetting van grondstoffen en halffabricaten in producten, die meer waarde hebben dan het uitgangsmateriaal. Hij onderscheidt daarbij drie technologiedragers: materiële technologie (machines en materialen) papieren technologie (beschrijvingen, voorschriften, computerprogramma’s) en personele technologie (mensen).
Lammers (1993) koppelt technologie aan de werkwijze als ‘een serie min of
meer gestandaardiseerde activiteiten en interacties om grondstoffen, mensen of
symbolen te ‘bewerken’’. Hij onderscheidt drie vormen: de operationele of bewerc. wijzigingen (altering innovations). Wijzigingen hebben belangrijke veranderingen tot gevolg op
het niveau van de onderneming. Een voorbeeld is de invoering van een elektronisch betalingssysteem in de detailhandel, waardoor ook andere aktiviteiten mogelijk worden.
d. versterkende innovaties (entrenching innovations). Dit soort innovaties betreft aanpassingen in
bestaande methoden of producten, voortbordurend op bestaande concepten. Doorgaans is hierbij
een aanzienlijke hoeveelheid proces- of productontwikkeling voor nodig.
e. incrementele innovaties (incremental innovations). Hierbij is geen sprake van nieuwe input, maar
worden bestaande inputs opnieuw gegroepeerd om een hogere output te verkrijgen. Deze groep
innovaties zou men kunnen zien als verbeteringen.
28

Kerkhof (1994) noemt dit het principe van de omgekeerde innovatie-inspanningen.
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kingstechnologie als het gehele transformatieproces, de kennistechnologie als de
gedachtengang of blauwdruk die aan het feitelijk handelen ten grondslag ligt en ten
derde de materiële technologie als de machines en apparatuur.
Het voordeel van een brede definitie van technologie is dat daarmee de verwevenheid en samenhang tussen technologie, kennis en organisatie recht gedaan
wordt. Aan de andere kant bestaat wel het gevaar dat op deze manier alles technologie wordt. Hoe meer technologie als ‘methode van werken’ gedefinieerd wordt
en niet als ‘gematerialiseerde productiemiddelen’, des te moeilijker is het om technologie te onderscheiden van aspecten als organisatiestructuur, taken, kennis en
vaardigheden. Voor ons doel is het daarom verstandiger om technologie analytisch
tamelijk eng te definiëren. Het gaat in dit onderzoek om de productietechnologie
die is gematerialiseerd in machines en apparatuur en de methoden en technieken
29
die hiermee verbonden zijn .
We kunnen in dit verband onderscheid maken tussen producttechnologie en
procestechnologie. Producttechnologie omvat alle technieken en methoden die opgeslagen liggen in het ontwerp van het product. Procestechnologie omvat de methoden, technieken, gereedschappen en installaties die nodig zijn voor het productieproces alsmede de ondersteunende processen. Beide soorten technologie kunnen
van een verschillende complexiteit zijn, waardoor bij hoge complexiteit de bijdrage
van taakgroepen relatief kleiner zal zijn dan in het geval de technologie minder
complex is. Uiteraard heeft dit ook te maken met het niveau van kennis en vaardigheden van de medewerkers in de taakgroepen.
De verdere operationalisatie van de begrippen verbetering, vernieuwing en
technologie vindt plaats in hoofdstuk 3.
Sociotechnische ontwerpprincipes voor het product-creatie proces
Op deze plaats maken we nog een enkele opmerking over recente pogingen om de
sociotechniek uit te breiden naar het product-creatie proces. De Sitter (1994) ontwikkelt sociotechnische ontwerpprincipes voor product- en procesontwikkeling.
Een nieuw product ontstaat niet uit een combinatie van kennis alsof het een stapeling zou zijn van kennisgebieden. Kenmerkend is juist de doelgerichte creatieve
integratie van kennis. In zijn visie zijn product- en procesinnovatie zo nauw met
elkaar verbonden dat het in de productie- en besturingsstructuur tot uiting moet
komen. Elke stroom dient dan ook zijn eigen productontwikkeling te bezitten. De
samenhang tussen product en proces en de doelgerichtheid kunnen dan gerealiseerd worden.
De uitvoering van ontwikkelactiviteiten vindt plaats in teams of projecten,
conform gangbare organisatieconcepten, zij het met enkele sociotechnische kenmerken. Zo wordt de matrix-structuur - analoog aan de functionele structuur wat
betreft productie - vervangen door een hybride matrix waarin de integratie van
engineering en marketing gerealiseerd wordt. Er wordt ook gestreefd naar homogene interfaces tussen ontwikkelen en produceren. Dit wordt gerealiseerd door de
stroom als integrerende context te zien. Vervolgens wordt de stroom gesegmenteerd op grond van een indeling in aspectsystemen van het te ontwikkelen product.
29

In termen van Laseur (1990) gaat het ons om de materiële en papieren technologie. In termen
van Lammers (1993) beperken we ons tot de materiële technologie.
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Feitelijk is dit het creëren van een ‘work-breakdown-structure’ op grond van sociotechnische principes (Simonse & Van Eijnatten, 1996). Naast een ‘grote-lijnentaakgroep’ met generalisten ontstaan er op deze manier ‘inzoom-taakgroepen’ met
specialisten voor de aspectsystemen. Het toewijzen van ontwikkelcapaciteit aan
deze taakgroepen dient steeds opnieuw, afhankelijk van de vorderingen van de
projecten ter discussie te worden gesteld. De samenstelling per taakgroep is in deze
oplossing per definitie multi-disciplinair van aard, waardoor integratie mogelijk
wordt gemaakt.
2.6.2 Rol productiekennis bij product- en procesvernieuwing
De rol van het productieproces voor r&d processen is van groot belang, maar verschilt per fase van het ontwikkelingsproces. Om hierin enig zicht te krijgen en de
plaats te kunnen bepalen van de taakgroepen in dit proces hanteren we het ontwikkelingsmodel van Clark & Fujimoto (1991). Hoewel dit model een lineair karakter
heeft met alle beperkingen van dien, gebruiken we het toch als een beschrijvingsmodel. We houden in gedachten vast aan het parallelle en iteratieve karakter van
product- en procesvernieuwing.
product development process
product
concept

anticipated
customer
satisfaction
actual
customer
satisfaction

product
plan

product
design

process
design

product
function

product
structure

production
process

consumption
process

production
process

Figuur 1.12 Model voor productontwikkeling (bron: Clark & Fujimoto,
1991)

Uit figuur 2.7 blijkt dat vooral de afstemming tussen productie en het procesontwerp van belang is. Maar vanwege de samenhang tussen product en proces is de
rol van productiekennis ook tijdens de vroegere fasen van belang. De invloed tussen r&d en productie is wederzijds. Het is duidelijk dat r&d een belangrijke invloed op productie heeft, maar Clark & Fujimoto (1991) constateren dat de productie zelf ook een enorme impact heeft op het ontwikkelingsproces en de prestaties ervan. Zij wijzen vooral op die activiteiten in het ontwikkelingsproces waar
productie voor nodig is, zoals het maken van prototypes, het bouwen van gereed-
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schappen, de fabricage van de nulserie en het opschalen van de productie. Het gaat
hier om de interface tussen r&d en productie.
Product - proces
Een belangrijk onderscheid moet gemaakt worden in de processtappen die direct
verbonden zijn met het product en de processtappen die direct verbonden zijn met
het proces. Tijdens procesgerichte ontwerp-activiteiten zal de rol van productiekennis groter zijn dan tijdens productgerichte ontwerp-activiteiten. Dit is een eerste
belangrijk verschil. De verklaring hiervoor ligt voor de hand. De productiefunctie we laten hier in het midden hoe deze georganiseerd is - heeft kennis ten aanzien
van produceerbaarheid (manufacturability). Kennis ten aanzien van het op grote
schaal op een efficiënte en ergonomisch verantwoorde manier produceren van
producten. De produceerbaarheid wordt voor een groot deel vastgelegd in de fase
van het procesontwerp. Immers, in het procesontwerp komt het logistieke ontwerp
van de fabriek aan de orde, de lay-out, de ontwerpen voor installaties en programmatuur en de werkmethoden. Vandaar dat er een sterke koppeling moet zijn tussen
de functies procesontwerp en productie. Productiekennis kan ook betrekking hebben op productkwaliteit of kwaliteit van de arbeid.
Dit gezegd hebbende, moeten we ook de interacties tussen productgerichte
ontwerp-activiteiten en productie bezien. Juist vanwege de samenhang tussen product en proces, zullen overwegingen ten aanzien van de produceerbaarheid ook in
deze stappen een rol spelen. Zo wordt in de benadering van Design For Assembly (zie
ondermeer Andreasen, et al., 1983; Redford & Chal, 1994) getracht om de assemblagekosten te minimaliseren door het aantal onderdelen terug te brengen en de
overgebleven onderdelen zodanig te ontwerpen dat ze gemakkelijk geassembleerd
kunnen worden. Product- en procesontwikkelaars werken in cross-functionele
teams samen om dit te bereiken. Ook modulair ontwerpen en het denken in productfamilies zijn voorbeelden van technieken om productiekosten en productiemogelijkheden in een vroeg stadium van het ontwerpproces mee te wegen. Met deze
benaderingen wordt het mogelijk om de productiefunctie te betrekken bij de fase
van het productconcept, de productplanning en het product-ontwerp.
Steeds wordt in al deze benaderingen voor een goede afstemming tussen productie en r&d het gebruik van teams genoemd als een integratiemechanisme (Clark
& Fujimoto, 1991; Roussel, et al., 1991; Susman, 1992; Simonse & Van Eijnatten,
1996). Deze teams hebben een cross-functionele samenstelling, dat wil zeggen
vanuit verschillende functies in het primaire proces zijn mensen betrokken in het
team. Overigens hoeft de betrokkenheid van de verschillende functies niet gedurende het gehele project even groot te zijn. Kenmerkend voor deze teams is dat
vooral hoger opgeleiden deelnemen in deze teams; het zijn ontwerpers en ingenieurs vanuit verschillende disciplines en vanuit verschillende functies die met elkaar
samenwerken. De rol van de uitvoerende medewerkers zelf wordt in de gangbare
productontwikkelingsliteratuur nauwelijks genoemd, laat staan de rol van taakgroepen.

Verbetering - vernieuwing
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De rol van productiemedewerkers wordt anders wanneer we naast het onderscheid
product-proces ook het onderscheid verbetering-vernieuwing hanteren. De rol van
productie is vooral groot te noemen in het kader van verbetering. Sterker nog, er
zijn vele auteurs die aangeven dat het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het
verbeteren van processen vooral bij de lagere niveaus binnen productie liggen,
terwijl bij vernieuwing van processen veelal de r&d-functie of het hoger management de verantwoordelijkheid neemt (Imai, 1986; Bessant, et al., 1995). Onder de
noemer continuous improvement wordt een benadering voorgesteld die als een complement van het gangbare innovatiedenken wordt gezien. Deze vorm van incrementele innovatie wordt gerealiseerd door een grote hoeveelheid betrokkenen, in
plaats van de veelal selecte groepen medewerkers die met grote vernieuwingen
bezig zijn. Ook het gebruik van teams is binnen deze benadering populair (zie on30
dermeer Maers, 1994) . Continu verbeteren wordt veelal als onderdeel gezien van
nieuwe productie concepten, zoals lean production en total quality management (Bessant, et al., 1995). In het kader van continu verbeteren zijn allerlei hulpmiddelen en
technieken ontwikkeld om het probleemoplossend vermogen van individuen en
31
groepen te vergroten . Kenmerkend voor deze benadering is dat de rol van (groepen) uitvoerende medewerkers groter is dan in de benadering van innovatie als een
grote vernieuwing.
Samenvattend geven we de rol van productiekennis bij product- en procesvernieuwing als volgt schematisch weer, zie figuur 2.8.
product

proces

verbetering

KLEIN

GROOT

vernieuwing

ZEER KLEIN

GEMIDDELD

Figuur 1.13 Rol productiekennis bij verbetering en vernieuwing

Waaruit bestaat de bijdrage van taakgroepen?
We hebben gezien dat de inhoudelijke bijdrage van de taakgroepen vooral ligt in
de kennis ten aanzien van de produceerbaarheid. De vorm waarin de taakgroepen
bijdragen is evenzeer belangrijk. Binnen dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt
tussen drie verschillende soorten die qua omvang en diepgang oplopen.
Het gaat in eerste instantie om gegevens en ervaringen van taakgroepen met
zowel het product als het proces. Observaties kunnen een belangrijke aanleiding
30

Uiteraard kennen we ook binnen het kwaliteitsdenken het gebruik van de kwaliteitscirkels. De
effecten van deze verbeterteams zijn echter bij de meeste bedrijven beperkt gebleven (Alänge,
1992; Chakraborty, 1992). De piek van de kwaliteitscirkel beweging is dan ook reeds lang over
het hoogtepunt heen.
31

Een voorbeeld hiervan is CEDAC, hetgeen staat voor Cause and Effect Diagram with the Addition
of Cards (Fukuda, 1989). Dit zijn zgn. visgraatdiagrammen die op grote vellen bij de machines
worden opgehangen, waarbij iedereen oorzaken van het gekozen probleem en ideeën ter verbetering mag ophangen. De status van ideeën wordt ook op het diagram bijgehouden.
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zijn tot verbetering en vernieuwing. Vaak is een fase van dataverzameling over
bestaande of reeds aangepaste processen onderdeel van vernieuwingsprocessen.
Een rol voor de taakgroepen lijkt hier onontbeerlijk.
In tweede instantie kunnen de taakgroepen ook suggesties en ideeën ter verbetering aandragen. Dit gaat een stap verder. Niet alleen worden concrete ervaringen geleverd, ook wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen van problemen.
Ideeën en suggesties ter verbetering over geconstateerde problemen worden aangedragen.
In derde instantie worden deze suggesties omgezet in uitgewerkte voorstellen.
De samenhang tussen observaties, problemen en suggesties wordt hierin begrepen,
32
alsmede de consequenties van de oplossing .
Tenslotte is ook de fase van de vernieuwing waarin de bijdrage van taakgroepen geleverd wordt een belangrijke factor. Wij maken onderscheid tussen de conceptfase, de ontwerpfase, de implementatiefase en de gebruiksfase (zie ondermeer
Scarbrough & Corbett, 1992).
2.6.3 De organisatorische context van product- en procesvernieuwing
De context van product- en procesvernieuwing wordt in de eerste plaats gevormd
door de organisatorische plaats van de eenheid waarbinnen de vernieuwing plaatsvindt. Het betreft met name de autonomie van de organisatorische eenheid. In hoeverre wordt besluitvorming over verbeteringen en vernieuwingen overgelaten aan
het betreffende organisatie-onderdeel? De relatie tussen het moederconcern en de
innoverende eenheid is hier in het geding. Tegenstrijdige ontwikkeligen en beleidslijnen van bovenaf zijn geen uitzondering. Zonder hierop uitgebreid in te gaan,
kan gesteld worden dat de mate van autonomie van de taakgroepen met betrekking
tot verbetering en vernieuwing mede afhankelijk is van de autonomie van de organisatorische eenheid.
De organisatorische context wordt in de tweede plaats gevormd door de organisatie van product- en procesvernieuwing zelf. Is hierin bewust ruimte gemaakt
voor een inbreng van taakgroepen of niet? In hoeverre wordt gebruik gemaakt van
externe ontwikkelingscapaciteiten, waardoor de inbreng van taakgroepen wellicht
weer anders wordt? Het gaat hier met andere woorden om de vraag naar de verdeling van de taken over de betrokken partijen. Behoudt het management in samenwerking met de ontwikkelaars alle kennis en informatie over het verbeterings- of
vernieuwingsproces dan blijft er voor de taakgroepen een andere rol over dan in
het geval management en ontwikkelaars daadwerkelijk een bijdrage van de taakgroepen verwachten.
2.6.4 Terugkoppeling naar het model

32

Deze drie soorten bijdragen zijn vergelijkbaar met de eerste drie fasen van het µH[SHULHQWDO
van Kolb (1976). Deze fasen worden door hem als volgt benoemd: µFRQFUHWH
H[SHULHQFH¶, ‘UHIOHFWLRQDQGREVHUYDWLRQ¶ en µIRUPDWLRQ RI DEVWUDFWV FRQFHSWV DQG JHQHUDOL]DWL
RQV¶. Als vierde fase benoemt hij nog µH[SHULPHQWDWLRQ DQG WHVWLQJ LPSOLFDWLRQV RI FRQFHSWV LQ
OHDUQLQJ PRGHO¶

QHZVLWXDWLRQV¶
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In deze paragraaf hebben we het concept product- en procesvernieuwing geanalyseerd en de voor ons onderzoek relevante organisatorische context bepaald. Voor
wat betreft product- en procesvernieuwing is van belang de mate van radicaliteit en
de complexiteit. De bijdrage van de taakgroepen kan getypeerd worden door te
kijken naar de soort bijdrage (observaties, suggesties, voorstellen), de fase waarin
de bijdrage geleverd wordt en waar de bijdrage inhoudelijk op is gericht. De in dit
onderzoek relevante context bestaat uit twee aspecten, te weten de organisatie van
product- en procesvernieuwing en de autonomie van de innoverende eenheid. In
figuur 2.9 is hiermee het onderzoekmodel weer een stap verder ingevuld.
inbedding

context
-organisatie ppv
-autonomie innoverende eenheid
product- en proces vernieuwing

taakgroep
structuur
functioneren

-mate van radicaliteit
-complexiteit
-soort bijdrage
-fase bijdrage

effectiviteit

Figuur 1.14 Voorlopig onderzoekmodel (aangepast)

2.7 Effectiviteit
Het onderzoek is erop gericht om de bijdrage van de taakgroepen aan product- en
procesvernieuwing vast te stellen. Daarbij stellen we de effectiviteitsvraag. Wat is
de relatie tussen de bijdrage van de taakgroepen en de effectiviteit van product en
procesvernieuwing?
We maken op voorhand enige onderscheidingen. Het gaat ons niet om de effectiviteit van de organisatie als geheel. We beschouwen alleen de effectiviteit van
de product- en procesvernieuwing. Daarvoor stellen we een aantal criteria op. Vervolgens willen we vaststellen of de taakgroepen hieraan hebben bijgedragen. Het
kan voorkomen dat de bijdrage van de taakgroepen op zichzelf goed - effectief genoemd kan worden, terwijl de product- of procesvernieuwing niet geslaagd is.
Of andersom, de product- en procesvernieuwing is effectief, maar de bijdrage van
de taakgroepen hieraan is niet merkbaar of zelfs negatief geweest.
Om de effectiviteit van product- en procesvernieuwing en de bijdrage van de
taakgroepen te kunnen vaststellen wordt eerst ingegaan op een tweetal benaderingen om de effectiviteit te bepalen; we volgen hierin de studie van Weimer (1995).
In hoofdstuk 3 vindt de operationalisatie plaats.
Effectiviteit van organisaties is, hoewel vaak impliciet, een centraal thema in
organisatie-onderzoek. Desondanks is het geen eenduidig concept dat goed operationaliseerbaar is. Veeleer is het een construct, opgebouwd uit een aantal concepten. De discussie in de literatuur gaat in feite over de vraag welke concepten erbij
horen en welke niet. Hieronder worden voorbeelden gegeven van klassieke, meer
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objectieve effectiviteitsbenaderingen en moderne, meer subjectieve effectiviteitsbenaderingen.
Klassieke effectiviteitsbenaderingen
Kenmerkend voor de traditionele benaderingen is dat effectiviteit wordt bepaald op
basis van één set van criteria. De moderne benaderingen gaan uit van meerdere
sets van criteria voor effectiviteit. Van de traditionele benaderingen is de ‘doelen
benadering’ het meest gebruikt. Hierbij wordt als criterium voor effectiviteit gebruikt de mate waarin de organisatie de gestelde doelen bereikt. Deze benadering
heeft oude papieren, bijvoorbeeld Barnard (1938, p.55) stelt:
‘What we mean by “effectiveness” of cooperation is the accomplishment of the recognized objectives of cooperative action. The degree of accomplishment indicates the degree of effectiveness.’
Nog steeds wordt de doelen benadering gehanteerd door onderzoekers en zeker
door bestuurders en managers. Op voorhand worden doelen gesteld in termen van
winst, marktaandeel, klanttevredenheid, kwaliteit en efficiëntie, waarna de effectiviteit van maatregelen kan worden bepaald aan de hand van de veranderingen in
deze criteria na invoering van de beschouwde maatregelen.
Een tweede benadering wordt de ‘system-resource’ benadering genoemd.
Niet de output maar de input van de organisatie is hier het belangrijkste criterium
voor effectiviteit. Het gaat erom in hoeverre de organisatie erin slaagt om schaarse
middelen vanuit de omgeving te betrekken om te blijven voortbestaan.
Moderne effectiviteitsbenaderingen
Kenmerkend voor moderne effectiviteitsbenaderingen is dat niet meer één set van
criteria, maar meerdere sets van criteria gezamenlijk ‘de’ effectiviteit bepalen. Deze benaderingen moeten niet als tegenpool van de klassieke benadering gezien
worden, maar als aanvulling. Bij de klassieke benadering konden op zijn minst
twee vragen gesteld worden die moeilijk te beantwoorden zijn. De eerste vraag is:
welke doelen worden betrokken bij de effectiviteitsvraag en welke doelen niet, met
andere woorden wiens doelen wel en wiens doelen niet? De tweede vraag gaat
over de manier waarop causale verbanden gelegd worden tussen criteria voor effectiviteit en organisatorische maatregelen. Op deze vraag gaan we hier niet in. De
eerste vraag wordt hier wel behandeld met behulp van een moderne effectiviteits33
benadering. We zullen hier de ’multiple constituency approach’ volgen .
Kernpunt van de multiple constituency benadering is dat een organisatie effectief is naar de mate waarin zij erin slaagt de belangen van de verschillende ’con33

Een andere moderne effectiviteitsbenadering wordt de ’competing values approach’ genoemd
(Quinn & Rohrbaugh, 1983). Hierin worden verschillende modellen voor effectiviteit benoemd,
afhankelijk van de organisatievisie die men hanteert. Gebaseerd op drie waarden (interne/externe focus; beheersings/flexibele structuur; doel/middel perspectief) ontstaan vier modellen waarbinnen effectiviteit elk op een eigen manier gedefinieerd wordt. De modellen zijn
het human relations model, het open system model, het rational goal model en het internal process model.
Hierdoor ontstaan verschillende maatstaven voor effectiviteit.
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stituencies’ te dienen (Conolly et al., 1980). Een constituency of groep betrokkenen
is een collectiviteit met min of meer gelijke preferenties of belangen betreffende de
activiteiten van de onderneming (Tsui, 1990). Er zijn generieke groepen betrokkenen die in vrijwel elke organisatie voorkomen, zoals eigenaren of aandeelhouders,
managers, werknemers, leveranciers en klanten. Maar er zijn ook specifieke groepen betrokkenen die, eventueel voor een beperkte tijd, voor organisaties belangrijk
kunnen zijn, zoals adviseurs, werknemersvertegenwoordigers en vakbonden. Een
organisatie heeft hiermee niet één doel, maar vele doelen die per groep van betrokkenen kunnen verschillen.
Om de effectiviteit te kunnen vaststellen dient in de multiple constituency
benadering een bepaalde procedure doorlopen te worden (Conolly et al., 1980;
Zammuto, 1984; Tsui, 1990). Als eerste dienen de voor de betreffende organisatie
belangrijkste betrokkenen te worden vastgesteld. Daarna worden de preferenties
van de diverse betrokkenen geanalyseerd. De effectiviteit kan vervolgens worden
vastgesteld door de preferenties van de diverse betrokkenen te vergelijken met de
feitelijke ontwikkelingen binnen de organisatie.
Een belangrijke vraag is tenslotte welke preferenties van welke betrokkenen
34
het belangrijkst zijn. In de literatuur zijn verschillende strategieën aangegeven om
hiermee om te gaan. Wij kiezen hier voor de relativistische, descriptieve benadering, ofwel voor een beschrijving van de preferenties in de volgorde van de betrokkenen zelf. Op deze manier staan een aantal ‘effectiviteiten’ naast elkaar
waarmee een volledig beeld verkregen wordt van de betrokkenen over de bijdrage
van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing.
Effectiviteit in dit onderzoek
In dit onderzoek wordt een bepaald soort effectiviteit geanalyseerd. Het gaat om de
effectiviteit van product- en procesvernieuwing. De vraag naar de effectiviteit van
de organisatie in het algemeen wordt hier buiten beschouwing gelaten.
We bepalen deze effectiviteit aan de hand van een combinatie van de doelen
35
benadering en de multiple constituency benadering . In eerste instantie worden
prestatie-indicatoren opgesteld ten aanzien van product- en procesvernieuwing en
de bijdrage van de taakgroepen hieraan. Vervolgens wordt bepaald in hoeverre de
34

Zie Zammuto (1984). Hij onderscheidt binnen de multiple constituency benadering vier modellen: (1) relativisme; de preferenties van de verschillende betrokkenen beschrijven en naast
elkaar laten staan; (2) macht perspectief; de uitkomsten van het onderhandelingsproces tussen
de betrokkenen reflecteren de relatieve machtspositie van de betrokkenen; een organisatie is
effectief wanneer de belangen van de meest machtigen (de dominante coalitie) worden gediend;
(3) sociale rechtvaardigheid; de organisatie is effectief zolang het ‘leed’ van de meest benadeelde betrokkenen wordt geminimaliseerd; (4) evolutionaire perspectief; betrokkenen en preferenties veranderen in de loop van de tijd, zo ook de effectiviteit van de organisatie.
35

Aangezien de multiple constituency benadering in feite een uitbreiding is van de klassieke
doelen benadering (Weimer, 1995) kan ook gesteld worden dat in dit onderzoek alleen gebruik
wordt gemaakt van de multiple constituency benadering. Toch noemen we onze aanpak een
combinatie van beide, omdat daarmee aangegeven wordt dat de effectiviteit als het bepalen van
de mate waarin van tevoren vastgestelde doelen behaald worden nadrukkelijk wordt genuanceerd met een oordeel van de betrokkenen.
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prestatie-indicatoren zijn veranderd door de bijdrage van de taakgroepen. Feitelijk
komt dit neer op het bepalen van de effecten van de taakgroepen op de vastgestelde prestatie-indicatoren. In tweede instantie wordt de verschillende betrokkenen
gevraagd naar hun oordeel over de effectiviteit van product- en procesvernieuwing
en de bijdrage van de taakgroepen daaraan. In hoofdstuk 3 volgt de operationalisatie van de prestatie-indicatoren en de groepen betrokkenen die gevraagd wordt
naar het oordeel over de effectiviteit.

2.8 Conclusies theoretisch kader
2.8.1 Het onderzoekmodel nader uitgewerkt
Als afsluiting van het theoretisch kader presenteren we het ingevulde onderzoekmodel. Hierin komen de centrale concepten terug in hun onderlinge verband. De
rode draad wordt gevormd door de bijdrage van de taakgroepen aan product- en
procesvernieuwing en de effectiviteit daarvan. Daarom worden de ‘taakgroep’, de
‘product- en procesvernieuwing’ en de ‘effectiviteit’ als aparte concepten genoemd. Vervolgens zijn er ook voorwaarden ter sprake gekomen in de vorm van
de ‘inbedding’ van de taakgroepen in de organisatie. Tenslotte wordt middels het
blok ‘context’ erkend dat ook andere factoren een rol kunnen spelen in de effectiviteit van product- en procesvernieuwing en de effectiviteit van de bijdrage van de
taakgroepen daaraan. Gecombineerd leidt dat tot het onderzoekmodel zoals weergegeven in figuur 2.10.

inbedding
structureel:
-interne koppeling
-externe koppeling
-ondersteunende
systemen

sociaal-dynamisch:
-uitwisselingsrelaties
-macht
-vertrouwen
-OR/vakbonden
taakgroep

structuur
-taakintegratie
-taakautonomie
-resultaatverantwoordelijkheid

functioneren
-informatie
-interne
communicatie
-samenwerking
-teamontwikkeling
-leiderschap

context
-organisatie ppv
-autonomie
innoverende
eenheid
product- en
procesvernieuwing
-radicaliteit
-complexiteit
-soort bijdrage
-fase bijdrage
-inhoudelijke
bijdrage

effectiviteit

-prestatieindicatoren
-oordeel
betrokkenen

Figuur 1.15 Het onderzoekmodel

In hoofdstuk 3 vindt de operationalisatie plaats van deze concepten. Per ‘blok’
wordt ingevuld hoe in dit onderzoek de concepten meetbaar gemaakt zijn. Ook het
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case-protocol wordt in hoofdstuk 3 gepresenteerd. Daarna kunnen de cases gepresenteerd en geanalyseerd worden aan de hand van dit onderzoekmodel.
2.8.2 Waarom zijn taakgroepen geschikt om bij te dragen aan product- en
procesvernieuwing?
Tenslotte wordt nog verwoord waarom taakgroepen een bijzondere rol kunnen vervullen in product- en procesvernieuwing. Zoals we gezien hebben is vooral een bijdrage te
verwachten op het gebied van procesverbetering. Voor de invulling van de bijdrage
van productie aan product- en procesvernieuwing zijn de mogelijkheden van taakgroepen veelbelovend. Immers, taakgroepen hebben enkele karakteristieken die de
groepen bijzonder geschikt maken voor betrokkenheid aan product- en procesvernieuwing.
De taakgroepen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor een complete
taak, waarbij de grenzen en relaties van hun procesdeel met andere delen van de
organisatie duidelijk gedefinieerd zijn. Dit verhoogt het inzicht van de taakgroepleden in het totale procesverloop. De bijdrage van de taakgroep aan het geheel van
de organisatie wordt helder. Dit inzicht in het proces is weer van groot belang voor
het uitvoeren van verbeteringen en vernieuwingen.
In de tweede plaats hebben de taakgroepleden een verhoogd kennisniveau.
Immers, er wordt gestreefd naar een multi-disciplinaire samenstelling van de taakgroepen, waarbij kennis vanuit andere disciplines dan de uitvoerende in de taakgroep ingebracht wordt. Ook de multi-inzetbaarheid wordt vergroot, zodat mensen
elkaars taken gaan leren. Ook deze eigenschappen van taakgroepen verhogen het
inzicht van de taakgroepleden in het proces, waarbij ook de kennis op een hoger
niveau komt te liggen. Het hoeft nauwelijks betoog dat hierdoor de bijdrage van de
taakgroepen aan verbetering en vernieuwing vergroot kan worden.
In de derde plaats is de betrokkenheid van de taakgroepen groter. De taakgroepleden kunnen - zij het binnen randvoorwaarden - zelfstandig het proces beheersen en besturen. Deze karakteristiek van taakgroepen heeft een positief effect
op de betrokkenheid van de taakgroepleden (De Sitter, 1994). De sociotechnische
structuur heeft positieve gevolgen voor de subjectieve beleving van de kwaliteit
van de arbeid (Ruël, 1994). Hieruit kan afgeleid worden dat taakgroepleden zich
ook meer betrokken voelen bij het verbeteren en vernieuwen van hun procesdeel.
Vanuit niet-sociotechnische literatuur wordt gesuggereerd dat het begrip ‘proces36
eigendom’ een basale notie is in nieuwe productieconcepten (Draaijer, et al.,
1995). Zij zien proceseigendom opgebouwd uit delegatie, kennis van het proces en
betrokkenheid; proceseigendom vergroot de bijdrage van betrokkenen in kwaliteitsverbetering en doorlooptijdverkorting. Deze inzichten, die gesteund worden
door de empirie, komen vrijwel overeen met de sociotechnische theorie omtrent
taakgroepen. Kortom, door een hogere betrokkenheid - bereikt met het middel van
proceseigendom - kunnen taakgroepen een belangrijke bijdrage leveren aan vernieuwing.
Een argument dat aan deze redenen vooraf gaat is ideëel van karakter. Het is niet
alleen om bedrijfseconomische redenen zinvol om in taakgroepen te werken en de
36

‘Process ownership’ wordt door Parker et al.(1994) geoperationaliseerd met ‘ownership of the production process, goal/task oriented en multi-skilled/broad knowledge of the process’.
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taakgroepen in te schakelen in verbetering en vernieuwing. Het is ook om menselijke
redenen zinvol. Met taakgroepen, en zeker wanneer de taakgroepen zinvol kunnen bijdragen aan verbetering en vernieuwing, wordt een breder beroep gedaan op de menselijke capaciteiten. Niet alleen het uitvoerende werk, ook het creatieve werk wordt gevraagd. Ook wordt een beroep gedaan op de sociale capaciteiten. Mensen kunnen meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken die direct met hun werk te maken hebben. Verantwoordelijkheid kan op zinvolle wijze gelegd worden bij mensen die uitvoerend werk verrichten (Van Zuthem, 1986). Kortom, er zijn meer mogelijkheden om
mensen als mensen aan te spreken binnen organisaties.
Deze op zichzelf voor innovatie positieve karakteristieken van taakgroepen
kunnen alleen tot hun recht komen als aan twee complementaire clusters van randvoorwaarden wordt voldaan, zo hebben we laten zien op basis van de literatuur.
Het eerste cluster is de structurele inbedding van de taakgroepen in de organisatie
en de omgeving. Dit cluster van randvoorwaarden moet gecomplementeerd worden met een sociaal-dynamische inbedding van de taakgroepen. De taakgroepen
moeten ingebed zijn in de cultuur van de organisatie. De interne en externe structurele koppelingen kunnen we beschouwen als uitwisselingsrelaties. Uitwisselingsrelaties waarin samengewerkt wordt tussen mensen. Uitwisselingsrelaties bestaan
er tussen de taakgroepen onderling, de taakgroepen en de ondersteunende diensten,
de taakgroepen en hun klanten en leveranciers en tenslotte tussen de taakgroepen
en het management. Al deze uitwisselingsrelaties zijn te typeren als relaties waarin
macht en vertrouwen een rol spelen.
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Hoofdstuk 3
Methodologische verantwoording en operationalisering

3.1 Inleiding
De theoretische concepten die in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd, kunnen
niet zondermeer worden toegepast in de praktijk. Om verantwoorde uitspraken te
kunnen doen, is het zaak om de theoretische concepten zodanig te verwoorden dat
ze meetbaar zijn en op een eenduidige manier toegepast kunnen worden. Dat geldt
voor elk type onderzoek, of het nu kwantitatief van aard is of kwalitatief (Van der
Zwaan, 1990a). Altijd zal bepaald moeten worden hoe het theoretische kenmerk in
de praktijk wordt gemeten. Desondanks heeft meetbaarheid in kwalitatief onderzoek een andere klank dan in kwantitatief onderzoek. Immers in kwalitatief onderzoek is het mogelijk door de in dit onderzoekstype gebruikelijke openheid voor de
verschijnselen in hun context om gaandeweg tot een scherpere operationalisering
te komen. Door het gebruik van meerdere onderzoeksmethoden is het mogelijk om
de interne validiteit te waarborgen.
De onderzoeksopzet en de gebruikte instrumenten worden verantwoord in
paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3 vindt de operationalisering van de concepten plaats.
Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 toegelicht op welke manier de cases gepresenteerd
worden.

3.2 Methodologische verantwoording van het onderzoek
In dit onderzoek is gekozen voor de case-study methode waarin gebruik gemaakt
wordt van verschillende methoden van data-verzameling en -analyse. We zullen
hieronder uiteenzetten waarom we tot deze keuze zijn gekomen.
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is bekend: hoe kunnen taakgroepen bijdragen aan de effectiviteit van product- en procesvernieuwing? In hoofdstuk
1 hebben we al gesteld dat deze vraagstelling is gericht op het verkrijgen van inzicht in de variabelen die de effectiviteit van product- en procesvernieuwing be-
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palen. Het gaat om hoe- en waarom-vragen. Hoe verloopt het proces, waarom is het
proces effectief? Dit type vragen is volgens Yin (1989) bij uitstek geschikt voor het
doen van case-study onderzoek. Ook experimenten en historisch onderzoek zijn
gericht op beantwoording van dit type vragen. Yin (1989) geeft echter twee aanvullende criteria om te kunnen onderscheiden tussen case-study, experiment en
historisch onderzoek. Wanneer het te onderzoeken verschijnsel niet geïsoleerd kan
worden en het gedrag niet direct, precies en systematisch kan worden gecontroleerd is een case-study meer geschikt dan een experiment. Bij case-studies gaat het
om verschijnselen in de hedendaagse werkelijkheid en bij historisch onderzoek om
gebeurtenissen uit het verleden. Op basis van deze kenmerken van de case-study
komt Yin (1989, p.23) dan ook tot de volgende definitie: een case-study is empirisch onderzoek, waarin:
37
1. een hedendaags verschijnsel in zijn context wordt onderzocht, waarbij
2. de grenzen tussen verschijnsel en context niet duidelijk zijn, en waarbij
3. verschillende bronnen voor bewijs worden gebruikt.
Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing. Het verschijnsel product- en procesvernieuwing is moeilijk te isoleren van de context waarin vernieuwing plaatsvindt.
Ook de taakgroepen die hieraan al of niet een bijdrage verlenen zijn nauwelijks los
te zien van de structuur en cultuur waarin zij functioneren en die waarschijnlijk
mede bepalend zijn voor de bijdrage die zij kunnen verlenen aan product- en procesvernieuwing. Juist deze verbondenheid met de context maakt de case-study
methode geschikt. Daarmee kan immers nog het meest recht gedaan worden aan de
rijkdom en veelzijdigheid van de werkelijkheid. Het is mede het onderwerp van
onderzoek om te bepalen op welke manier (hoe en waarom) de bijdrage van de
taakgroepen zo groot mogelijk kan zijn. Dat betekent dat niet alleen de bijdrage
zelf in kaart gebracht moet worden, maar ook de context waarin dat gebeurt. Overigens betekent dit uiteraard niet dat hiermee een onderzoeker gelegitimeerd wordt
om open en blanco het onderzoeksveld te betreden. Op basis van bestaande theorievorming, bestaand onderzoek en gezond verstand zal op voorhand een beeld van
het verschijnsel gevormd moeten worden.
Er zijn wat betreft de openheid van case-research verschillende meningen. Zo
kiest Eisenhardt (1989, 1991) voor een stringente aanpak. De onderzoeksfocus
moet helder zijn en zij voert een pleidooi voor het opstellen van heldere en toetsbare hypothesen. Ook Yin, zelf een experimenteel psycholoog, pleit voor een nauwkeurige, bijna experimentele aanpak. Anderen, zoals Dyer & Wilkins (1991) pleiten voor meer openheid in de onderzoeksopzet. Een goede theorie moet opgebouwd worden uit goede verhalen. Het gaat om ‘better stories, not better constructs’.
Deze rijke verhalen vormen een goede input voor theorie-ontwikkeling.
De mate waarin men vooraf specifieke vragen kan formuleren, specifieke
hypothesen kan opstellen hangt echter mede af van de mate waarin het te onderzoeken verschijnsel bekend is in de literatuur. Kunnen op grond van bestaand onderzoek en theorieontwikkeling hypothesen ontwikkeld worden, of is het ver37

Yin (1989) noemt dit ‘a contemporary phenomenon within its real-life context’. Den Hertog (1991)
voegt hieraan toe dat het verschijnsel geplaatst dient te worden in de historische context. Gevalstudies betreffen doorgaans veranderingen of processen. Daarbij gaat het niet alleen om de
beschrijving van de situatie op t0 en t1, maar ook om de analyse van het tussenliggende proces.
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schijnsel zo onbekend en complex dat dit niet mogelijk is? In ons geval is - zoals in
hoofdstuk 2 betoogd - tamelijk veel onderzoek gedaan naar het ontwerp en het
functioneren van taakgroepen. Ook is relatief veel bekend over product- en procesvernieuwing. De bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing
is echter nauwelijks onderzocht. Hierover ontbreekt adequate theorie. Het is één
van de doelstellingen van dit onderzoek om inzicht te genereren in dit verschijnsel,
op grond waarvan vervolgens theorie kan worden ontwikkeld alsmede handelingsrichtlijnen voor de praktijk kunnen worden afgeleid. Door dit onderzoek op deze
manier te positioneren zullen enerzijds vooraf de begrippen taakgroepen en product- en procesvernieuwing specifiek gemaakt moeten worden. Anderzijds moet
voldoende openheid en ruimte bewaard worden voor nieuwe inzichten vanuit de
38
empirie. Dit onderzoek is te typeren als exploratief én verklarend .
Over validiteit en betrouwbaarheid
Er zijn vier toetsen voor de kwaliteit van een onderzoeksopzet, de constructvaliditeit, de interne validiteit, de externe validiteit en de betrouwbaarheid. Voor externe
validiteit is het noodzakelijk dat een onderzoek intern valide is, waarvoor op zijn
beurt constructvaliditeit en betrouwbaarheid noodzakelijke voorwaarden zijn (Van
der Zwaan, 1990a). Hieronder zal kort worden ingegaan hoe in dit onderzoek is
tegemoet gekomen aan deze vier eisen.
Bij constructvaliditeit gaat het om de vraag of de operationalisaties en de
waarnemingen wel goed de concepten en variabelen dekken. Yin (1989) geeft drie
strategieën aan die in dit onderzoek zijn nagevolgd om de construct validiteit te
bevorderen. Ten eerste is gebruik gemaakt van verschillende bronnen voor het
verkrijgen van gegevens over de concepten. Zowel uit de gesprekken met operators, ontwikkelaars en managers als op grond van documentatie is een beeld gevormd van de bijdrage van taakgoepen aan product- en procesvernieuwing. Ten
tweede is gelet op de consistentie in de ‘chain of evidence’. Getracht is om deze keten
van bewijsvoering in de case-beschrijvingen zo helder mogelijk te houden. Ook de
derde strategie is toegepast, namelijk het rapporteren van de eerste resultaten van
het onderzoek aan de betrokkenen, zowel managers als taakgroepleden.
Interne validiteit betreft het al of niet terecht leggen van causale verbanden
tussen variabelen, iets dat vooral in verklarend onderzoek van belang is. Yin
(1989) geeft wederom drie strategieën om in de analyse van de gegevens interne
validiteit te waarborgen. Ten eerste bespreekt hij de mogelijkheid van patternmatching; dit is het vergelijken van de op voorhand verwachte patronen met de in de
38

Het gaat om onderzoek dat een bepaald verschijnsel wil verklaren. Bij onderzoek dat gericht is
op het verklaren van verschijnselen is het doel inzicht in het verschijnsel te vergroten door het
ontwikkelen van theorie. Er worden verbanden tussen en verklaringen voor verschijnselen gezocht. Van der Zwaan (1990a) spreekt over twee functies van de gevalstudie, namelijk ontvouwing en beproeving. Ontvouwing is gericht op het ontwikkelen van theorie, waarbij men al zoekend naar verbanden, ‘creatief, ongebonden en fantasierijk’ tewerk gaat. Beproeving is gericht
op het confronteren van theorie met de empirie, waarbij men ‘strak en systematisch’ verbanden
probeert aan te tonen. Beproeving van theorie is een beter woord in het kader van de case-study
methode, aangezien het toetsen van theorie gereserveerd is voor andere onderzoekstypen, zoals
het experiment en de survey (Van der Zwaan, 1990a). Overigens zal in vrijwel elk onderzoek
zowel ontvouwing als beproeving naast elkaar bestaan.
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empirie gevonden patronen van gegevens. Bij meerdere cases kunnen overeenkomstige of juist tegenstrijdige verklaringen gevonden worden. De tweede mogelijkheid is explanation building; dit is het opstellen van een mogelijke verklaring voor
een verschijnsel in case 1 en deze verklaring op grond van de gegevens van deze
case en van opvolgende cases bijstellen. In dit onderzoek is dit vormgegeven door
voor de drie cases de gevonden keten van redeneringen onderling te vergelijken.
De derde strategie die Yin aanbeveelt is het toepassen van time-series. Ook deze
strategie is gevolgd door, voor een bepaalde periode, het proces te volgen waarin
de taakgroepen bijdragen aan product- en procesvernieuwing.
Externe validiteit betreft de generaliseerbaarheid van de bevindingen van de
case-study naar andere situaties. Yin (1989) komt hier met zijn beroemd geworden
onderscheid tussen statistische en analytische generaliseerbaarheid. Bij casestudies is statistische generalisatie in de betekenis van het generaliseren van een
steekproef naar een klasse van gevallen niet aan de orde. Het gaat om analytische
generaliseerbaarheid; de resultaten worden gegeneraliseerd naar de theorie. Naar
analogie van het experiment hamert Yin op de replicatielogica bij meervoudige
case-studies. Resultaten van de ene case worden vergeleken met de resultaten van
andere cases. De cases moeten gelijke resultaten opleveren (letterlijke replicatie)
of door theorie voorspelde tegengestelde resultaten (theoretische replicatie).
Voorwaarde voor het volgen van een replicatie-logica is dat het theoretisch raamwerk rijk genoeg is uitgewerkt. De voorwaarden waaronder een bepaald verschijnsel zal optreden moeten bekend zijn, evenals de voorwaarden waaronder het verschijnsel niet of anders zal optreden. De kracht van meervoudige case-studies zit
dus niet in een versterking van de conclusies door een grotere steekproef, maar in
de mogelijkheid door replicatie de theorie te veralgemeniseren.
Dit onderzoek is opgezet als een meervoudige case-study. De initiële theorievorming over de mogelijke bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing wordt in drie situaties beproefd. De drie cases verschillen van elkaar in
de kenmerken van de taakgroepen en hun inbedding. Bovendien zijn de sectoren
verschillend alsmede de omgeving. Resultaten van de cases worden zowel onderling vergeleken als met de theorie.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten is een case-protocol
opgesteld (zie paragraaf 3.3.6). De gebruikte instrumenten worden hierin gepresenteerd. De eis van navolgbaarheid (Jonker, 1994) dient hier leidend te zijn.
Gebruikte onderzoeksmethoden
Voorgaande overwegingen hebben tot het ontwerp van de case-study geleid. Er
zijn drie gevallen geanalyseerd: een productiebedrijf van Akzo Nobel, van Atag en
van Philips. In paragraaf 1.5 is de selectie van deze bedrijven al verantwoord. De
voorwaarden voor de selectie zijn achtereenvolgens dat een case een industriële
onderneming is, waar product- en procesvernieuwing belangrijk is, waar (al enige
tijd) gewerkt wordt met taakgroepen of verwante vormen en waar toegankelijkheid
geen probleem is.
Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden.
• observatie; de taakgroepen zijn tijdens kortdurende ‘stages’ geobserveerd; ook
zijn bepaalde overlegvormen bijgewoond, zoals werkoverleg, overleg verbeterteams, cursus, fabrieksbrede bijeenkomsten, etcetera;
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• documentatie; er is gebruik gemaakt van documentatie ten aanzien van het
ontwerp, het invoeringsproces en het verdere ontwikkelingsproces van de taakgroepen; tevens zijn notulen van verbeterteams en dergelijke onderzocht; ook is
waar mogelijk gebruik gemaakt van archiefmateriaal, waaronder eerder gehouden bedrijfsenquêtes;
• interviews; er zijn interviews gehouden met taakgroepleden, leden van het managementteam, mensen van ondersteunende en voorbereidende diensten;
• vragenlijst; er is een vragenlijst afgenomen onder de taakgroepleden en een
vragenlijst onder de medewerkers van de ondersteunende en voorbereidende
diensten.
Bij de casebeschrijvingen wordt steeds vermeld welke onderzoeksmethoden voor
de betreffende case zijn gebruikt.
Met deze opzet is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de eerdergenoemde
criteria. Door gebruik te maken van verschillende bronnen en door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden naast elkaar is getracht om het onderzoek zo valide mogelijk te maken.

3.3 Operationalisatie van de concepten
We volgen in deze paragraaf de lijn van het onderzoekmodel. Per ‘blok’ wordt in
ingevuld hoe in dit onderzoek de concepten meetbaar zijn gemaakt. Achtereenvolgens komen aan de orde de taakgroep (paragraaf 3.3.1), de inbedding van de taakgroep in de organisatie (paragraaf 3.3.2), product- en procesvernieuwing (paragraaf 3.3.3), de organisatorische context van product- en procesvernieuwing (paragraaf 3.3.4) en het begrip effectiviteit (paragraaf 3.3.5). Afgesloten wordt met het
aangeven van de methoden van dataverzameling en de bronnen van informatie
(paragraaf 3.3.6).
3.3.1 Taakgroep
We beginnnen de operationalisatie met de taakgroep, waarvan in het onderzoekmodel
aangegeven is dat zowel structurele als functioneringskenmerken worden bepaald, zie
figuur 3.1.
inbedding
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procesvernieuwing
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Figuur 1.16 Onderzoekmodel: het concept ‘taakgroep’
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In hoofdstuk 2 is een definitie gegeven van de taakgroep, waarbij enkele karakteristieke structuurkenmerken zijn genoemd: taakintegratie, taakautonomie en resultaatverantwoordelijkheid. Als algemeen kenmerk vooraf stellen we dat de taakgroep een min of meer vaste samenstelling kent. Het gaat hier niet om tijdelijke
projectgroepen. Een tweede algemeen kenmerk betreft het al of niet werken in
ploegendienst. Wanneer een taakgroep in ploegendienst werkt, zijn er specifieke
problemen te verwachten, ten aanzien van de communicatie en de gedeelde verantwoordelijkheid. De groepsgrootte is van minder belang; optimaal wordt een
omvang verondersteld van 8-12 personen (Kuipers & Van Amelsvoort, 1990). In
de praktijk komen ook taakgroepen van een grotere omvang voor, bijvoorbeeld de
teams in de kolenmijnen hadden een omvang van 41 personen verdeeld over 3
ploegen (Trist & Bamforth, 1951).
Het eerste cluster structuurkenmerken heeft betrekking op taakintegratie.
Taakintegratie wordt bepaald door vast te stellen in hoeverre de taakgroep een
‘complete’ taak uitvoert. Een taakgroep is verantwoordelijk voor een afgerond gedeelte van het proces. In hoeverre een groepstaak compleet is, valt moeilijk als
zodanig vast te stellen. Er kan wel een minimum voorwaarde worden vastgesteld.
Er moet namelijk sprake zijn van een duidelijk gedefinieerde input en een duidelijk
gedefinieerde output. De grenzen van de groepstaak worden echter mede bepaald
door de productiestructuur (zie de operationalisatie van de voorwaarde ‘structurele
inbedding’ in paragraaf 3.2.4). Het gaat bij taakintegratie om taakverbreding op
groepsniveau. Zoveel mogelijk uitvoerende activiteiten binnen het procesgedeelte
vallen onder verantwoordelijkheid van de taakgroep. Ook voorbereidende en afleverende taken behoren bij de taakgroep. Er is hiermee een maat voor taakintegratie
vastgesteld:
• de mate van taakverbreding (voorbereidende, uitvoerende en afleverende taken); het gaat hier ook om de disciplinaire samenstelling van de groep; dit kan
overigens ook vastgesteld worden door het ‘externe complement’:
• de mate waarin anderen dan taakgroepleden uitvoerende activiteiten met betrekking tot hetzelfde product verrichten.
Taakautonomie, het tweede cluster structuurkenmerken, is een vergelijkbaar
begrip, met dit verschil dat het nu gaat om de regelende of organiserende taken. De
vergroting van taakautonomie wordt bereikt door taakverrijking, dat wil zeggen de
integratie van regelende taken in de uitvoering. De Sitter (1994) spreekt van integratie van uitvoering en regeling, zodat het meten, controleren van activiteiten onderdeel uitmaakt van de taakgroep. Ook het ingrijpen bij afwijkingen van de norm
behoort bij het takenpakket. De Sitter (1994) operationaliseert dit aan de hand van
het begrip regelcapaciteit. Concrete taken die de taakautonomie vergroten liggen
op het gebied van onderhoud (inspectie, opheffen van storingen, preventieve onderhoudstaken), logistiek (de detailplanning, werkverdeling, materiaal- en voorraadbeheer, intern transport), kwaliteit (inspectie, controle) en personeel (verlof,
training en opleiding, prestatiemeting, beoordeling en beloning).
Voor zowel taakintegratie en taakautonomie geldt dat op groepsniveau de
capaciteit om deze taken te verrichten aanwezig moet zijn. Dat betekent nog niet
dat alle medewerkers deze taken verrichten, of zouden moeten verrichten. Een
maat om inzicht te krijgen in hoeverre taakverbreding en taakverrijking op het individuele niveau tot uiting komt is de mate van taakroulatie. Het gaat dan om de
vraag in hoeverre de voorbereidende, uitvoerende, afleverende en regelende
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groepstaken verdeeld zijn over de groepsleden. Van de taakgroepleden vraagt dit
multi-inzetbaarheid: de hoeveelheid verschillende taken die uitgevoerd kunnen
worden.Van Amelsvoort (1992) geeft hiervoor het begrip ‘specialisering in de uitvoering’. Hoe meer mensen gespecialiseerd zijn in één of enkele taken, hoe minder
inzetbaar ze op andere taken zijn, hoe minder flexibel de groep als geheel is. Het
begrip taakafhankelijkheid hangt hier ook mee samen: in hoeverre zijn de taakgroepleden onderling afhankelijk van elkaar voor het uitvoeren van hun taken?
Hoe groter de onderlinge afhankelijkheid, hoe sterker de noodzaak tot samenwerking (De Sitter, 1994).
Het derde cluster structuurkenmerken heeft betrekking op resultaatverantwoordelijkheid. Taakintegratie en taakautonomie maken het mogelijk dat de taakgroep resultaatverantwoordelijkheid heeft. Dit heeft met name betrekking op het
systeem voor prestatiemeting. De taakgroep heeft de mogelijkheid om resultaten te
meten en te vergelijken met normen. Ook het bijsturen als er afwijkingen in de
prestaties optreden behoort tot de resultaatverantwoordelijkheid.
Functioneringskenmerken
Met betrekking tot de functioneringskenmerken gaan we in op vijf factoren die de
mate van samenwerking in groepsverband beïnvloeden.
Het eerste element betreft de rol van informatie voor de samenwerking binnen
taakgroepen. Taakgroepen dienen op de hoogte te zijn van de prestaties van hun
eigen groep. Maar ook ontwikkelingen binnen de organisatie en financiële informatie moeten bekend zijn bij de taakgroepen. Dat geldt evenzeer voor de doelen
van de organisatie en hun eigen groep (West, 1990).
Een hiermee samenhangend element is de interne communicatie. Binnen de
taakgroep zal de informatie ten aanzien van de taak gedeeld worden. Zo zal er over
problemen in het productieproces veel onderling overleg zijn. Hierbij is het communicatiepatroon van belang: in hoeverre verloopt de communicatie gecentraliseerd en in hoeverre gedecentraliseerd (Leavitt, 1951), met andere woorden, zijn
alle taakgroepleden betrokken bij de voor hen relevante informatie?
Het derde element wordt gevormd door samenwerking. Dan gaat het met name over de onderlinge samenwerking, zoals die tot uiting komt in de bereidheid
elkaars werk over te nemen, de onderlinge hulpvaardigheid, het elkaar stimuleren
tot teamwork en de socialisatie. Socialisatie wordt geoperationaliseerd door de
hulp van collega’s tijdens de introductie.
Het vierde element is hieraan gerelateerd, namelijk teamontwikkeling. Daarvan bespreken we twee elementen, namelijk de onderlinge acceptatie en de mate
waarin men elkaar aanspreekt op gemaakte afspraken. Onderlinge acceptatie lijkt
een voorwaarde te zijn voor het ontwikkelen als team. Als er namelijk geen acceptatie onderling is dan zal de inzet voor de taakgroep laag zijn. Het elkaar aanspreken op afspraken en het elkaar corrigeren is een maat voor de vorderingen in
teamontwikkeling. Beginnende groepen zullen hier meer moeite mee hebben dan
gevorderde en volwassen groepen (Van Ewijk-Hoevenaars, et al., 1995).
Tenslotte bekijken we de vorm van leiderschap in de taakgroep. Binnen de sociotechniek heeft de leider vooral een functie in het onderhouden van de relaties met
de buitenwereld (boundary spanning), zodat de groep eigen zaken zelf kan afhandelen. De verdeling van de regelende taken over de groepsleden is een maat voor de
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hiërarchie binnen de taakgroep. Er kunnen drie posities aangegeven worden,
waarmee ook combinaties gemaakt kunnen worden:
a. er is één groepsleider die altijd alle regelende taken op zich neemt;
b. er is sprake van roulerend leiderschap over meerdere taakgroepleden;
c. de functies van leiderschap zijn verdeeld over meerdere taakgroepleden; in dit
geval kan beter van coördinatoren gesproken worden, die de regelende activiteiten
voor een bepaald aspect verzorgen.
Samenvatting
In de figuur hieronder worden de kenmerken van taakgroepen samengevat.
structuurkenmerken taakgroep
algemene kenmerken
-vaste samenstelling
-omvang
-ploegendienst / dagdienst
taakintegratie
-taakverbreding (voorbereidende, uitvoerende,
afleverende activiteiten)
-taakroulatie
-multi-inzetbaarheid
-taakafhankelijkheid
taakautonomie
-taakverrijking (regelende activiteiten)
-hiërarchie in de taakgroep
-taakroulatie
-multi-inzetbaarheid
-taakafhankelijkheid
resultaat-prestatiemeting
verantwoordelijkheid
-prestatievergelijking
-ingrijpen
functioneringskenmerken taakgroep
informatie
-bekendheid (groeps)taak gerelateerde informatie
-bekendheid organisatie gerelateerde informatie
-bekendheid doelen organisatie en taakgroep
-leiding verstrekt informatie
interne communicatie
-informatie delen binnen taakgroep
-problemen productieproces binnen taakgroep
-mate van centralisatie van informatie in taakgroep
samenwerking
-hulpvaardigheid taakgroepleden
-teamwork
-socialisatie
teamontwikkeling
-onderlinge acceptatie
-elkaar aanspreken en corrigeren
leiderschap
-hiërarchie in taakgroep

Figuur 1.17 Operationalisatie van het concept ‘taakgroep’

3.3.2 Inbedding
In hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat de bijdrage van taakgroepen aan producten procesvernieuwing alleen vorm kan krijgen onder de voorwaarde dat de taak-
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groepen zijn ingebed in de organisatie. We onderscheiden hierbij de structurele
aspecten van de sociaal-dynamische aspecten, zie figuur 3.3.

inbedding

context

taakgroep

product- en
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structuur
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effectiviteit

Figuur 1.18 Onderzoekmodel: de ‘inbedding’

Structurele inbedding
De structurele inbedding van taakgroepen in de organisatie heeft drie aspecten:
interne koppeling, externe koppeling en ondersteunende systemen.
De interne koppeling tussen de taakgroepen en hun omgeving heeft betrekking op een aantal gebieden. In de eerste plaats zijn de taakgroepen onderling gekoppeld om afstemming ten aanzien van product- en procesvernieuwing te realiseren. Binnen de sociotechnische ontwerpbenadering ligt deze koppeling gegeven in
het ontwerp van de productie- en besturingsstructuur. Immers, taakgroepen zijn
binnen een stroom gezamenlijk verantwoordelijk voor het vervaardigen en ontwikkelen van hun product. De taakgroepen zijn hierin echter niet de enige spelers;
vandaar dat ook met andere functies koppelingen nodig zijn.
In de tweede plaats is er de koppeling tussen de taakgroepen en de voorbereidende en ondersteunende diensten. In sociotechnische termen gaat het om de koppeling tussen taakgroep en operationele groep. Hierbij betrekken we ook de koppeling tussen taakgroep en ontwikkeling. Het gaat ons om de innovatieve functie,
niet wie de innovatieve functie vervult; of het ontwikkelaars van de afdeling r&d
betreft of engineers van de afdeling productievoorbereiding maakt ons dus niet uit.
De koppeling tussen taakgroepen en ontwikkeling dient op een gestructureerde
manier te worden vormgegeven (zie ondermeer De Sitter, 1994; Simonse & Van
Eijnatten, 1996).
Ten derde gaat het om de koppeling tussen de taakgroep en het verantwoordelijke management. Ook in de afstemming tussen taakgroep en management dient
product- en procesvernieuwing op een gestructureerde manier aandacht te krijgen
(Van Amelsvoort, 1992).
De externe koppeling betreft de afstemming tussen taakgroepen en externe
klanten en leveranciers (Suzaki, 1993). Voor een deel is deze koppeling vergelijkbaar met de afstemming tussen taakgroepen en interne klanten en leveranciers.
Interne klanten en leveranciers zijn doorgaans de taakgroepen die navolgend respectievelijk voorafgaand van de betreffende taakgroep hun plaats in de stroom
hebben. Ook ondersteunende diensten kunnen als interne klant of leverancier worden aangemerkt. Externe koppeling daarentegen heeft een extra dimensie: het gaat
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om contacten met externe klanten en leveranciers die op een speciale wijze georganiseerd moeten worden.
Tenslotte het aspect van de ondersteunende systemen. Binnen de sociotechniek worden aanwijzingen gegeven voor de vormgeving van de technische ondersteunende systemen, zoals plannings-, kwaliteits- en informatiesystemen (Kuipers
& Van Amelsvoort, 1990). Ook ten aanzien van de personele systemen worden
richtlijnen geformuleerd, zie voor beoordeling en beloning Simonse et al. (1995) en
voor prestatiemeetsystemen de publicaties rond ProMES (Pritchard, 1990; Van
Tuijl, 1994). De vraag is in hoeverre deze systemen het werken in taakgroepen en
specifieker de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing ondersteunen. Samenwerking als team kan bevorderd èn belemmerd worden door deze
systemen.
Een in relatie tot ons onderzoek specifiek aspect van de ondersteunende systemen is de ideeënbussystematiek. We gaan per bedrijf na of er een ideeënbus bestaat, hoe deze georganiseerd is en hoe deze functioneert.
Sociaal-dynamische inbedding
De structurele inbedding moet gecomplementeerd worden door een sociaaldynamische inbedding. De interne en externe koppelingen worden geanalyseerd
als uitwisselingsrelaties, waarin macht en vertrouwen een rol spelen.
Ten aanzien van het machtsaspect bepalen we de totale hoeveelheid macht en
de machtsverdeling aan de hand van de control graph van Tannenbaum (1968). De
machtsrelatie wordt geanalyseerd aan de hand van de begrippen van Van Haren
(1984): intensiteit, exclusiviteit en extensie. Van deze drie begrippen is in organisaties de intensiteit van de uitwisselingsrelaties het belangrijkst. Het gaat om de
vormgeving van de afhankelijkheidsrelaties tussen taakgroepen en management,
maar ook tussen taakgroepen en de voorbereidende en ondersteunende diensten.
Naarmate deze uitwisselingsrelaties intensiever zijn, wordt er meer informatie uitgewisseld, wordt er meer overleg gepleegd en kan vernieuwing beter worden
vormgegeven. Een maat voor de intensiteit van de uitwisselingsrelaties is de
hoogte en helling van de curve van de control graph. Naarmate de hoogte van de
curve toeneemt èn naarmate de helling van de curve afneemt zijn de uitwisselingsrelaties tussen de betreffende hiërarchische niveaus intensiever.
Ten aanzien van het vertrouwensaspect maken we onderscheid tussen vertrouwen zoals dat tot uiting komt in de taakstructuur (Fox, 1974) en in de interpersoonlijke relaties (Hosmer, 1995).
De taakstructuur kan variëren in de mate waarin er sprake is van taakverbreding en in de mate waarin de uitvoeringsvoorschriften van de taken specifiek zijn.
Smalle en specifiek voorgeschreven taken roepen volgens de analyse van Fox
(1974) een spiraal van wantrouwen op, terwijl brede en diffuse taken een spiraal
van vertrouwen oproepen. Met de invoering van taakgroepen wordt een spiraal van
vertrouwen ingegaan, voorzover taakgroepen gepaard gaan met verbreding van
taken en vergroting van de taakautonomie.
De uitwisselingsrelaties worden geanalyseerd in termen van vertrouwensaspecten zoals Hosmer (1995) die onderscheidt. Het gaat dan om de waarneming van
de taakgroepleden omtrent de integriteit, de competentie, de consistentie, de loyaliteit en de openheid van het management.
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Tenslotte zien we de verhouding tussen directe en indirecte participatievormen als onderdeel van de sociaal-dynamische inbedding. Zoals in paragraaf 2.4.3
aangegeven kan er een stimulerende en een remmende werking van ondernemingsraad en vakbonden uitgaan met betrekking tot de positie van de taakgroepen in het
algemeen en de bijdrage van de taakgroepen aan product- en procesvernieuwing in
het bijzonder.
Samenvatting
Ook nu geven we in de vorm van een tabel een samenvatting van de operationalisatie van de ‘inbedding’ van taakgroepen.
Structurele inbedding
interne koppeling

externe koppeling
ondersteunende systemen

Sociaal-dynamische
bedding
macht

vertrouwen

verhouding OR-vakbonden

in-

kenmerken
-taakgroepen onderling
-taakgroepen en voorbereidende /
ondersteunende diensten
-taakgroepen en management
-taakgroepen en externe klanten / leveranciers
-technische systemen ondersteunen:
-teamwork
-product- en procesvernieuwing
-personele systemen ondersteunen:
-teamwork
-product- en procesvernieuwing
kenmerken
-totale hoeveelheid macht (control graph)
-machtsverdeling (control graph)
-machtsrelatie (intensiteit: control graph)
-mate discretie in taken (taakautonomie)
-breedte van taken
-specificiteit voorschrift uitvoering taken
-vertrouwensrelatie
-integriteit
-competentie
-consistentie
-loyaliteit
-openheid
-houding OR
-houding vakbonden

Figuur 1.19 Operationalisatie van de ‘inbedding’ van taakgroepen

3.3.3 Product- en procesvernieuwing
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Product- en procesvernieuwing staat in het onderzoekmodel voor de innovatieactiviteiten waaraan de taakgroepen een bijdrage verlenen. De plaats van producten procesvernieuwing in het onderzoekmodel staat weergegeven in figuur 3.5.
inbedding
taakgroep
structuur

functioneren

context

product- en
procesvernieu-

effectiviteit

Figuur 1.20 Onderzoekmodel: het concept ‘product- en procesvernieuwing’

Product- en procesvernieuwing
De operationalisatie van product- en procesvernieuwing bestaat uit een drietal criteria. Als eerste moet het onderwerp worden bepaald. Het gaat om de vraag waar
de bijdrage van taakgroepen op gericht is: op vernieuwing van producten of van
processen? Productvernieuwing leidt tot nieuwe of vernieuwde producten en diensten. Met procesvernieuwing bedoelen we wijzigingen in de productiemiddelen, de
39
werkmethoden en de procedures . Soms zijn product- en procesvernieuwing overigens moeilijk los van elkaar te zien. Op de samenhang hebben we al gewezen in
hoofdstuk 2.
Het tweede criterium is de mate van radicaliteit. In de literatuur is discussie
geweest over de vraag of er sprake moet zijn van een subjectieve indeling of een
objectieve indeling van verschillen in mate van radicaliteit. In het kader van het
vergelijken van onderzoeksresultaten is een objectieve indeling wenselijk. Vandaar
het voorstel voor de indeling in generieke, baanbrekende, meervoudige, versterkende en incrementele innovaties van Clark & Staunton (1989). Echter, in het kader van het management van innovatie is een subjectieve indeling meer gewenst.
Immers, de perceptie van het management bepaalt hoe radicaal een verandering is.
De meer radicale veranderingen in de ogen van het management worden op een
andere wijze georganiseerd en bestuurd dan de in hun ogen minder radicale veranderingen. Hiermee is het mogelijk dat een identieke verandering, door de ene organisatie als meer radicaal wordt gezien dan door de andere organisatie, afhankelijk van de geschiedenis van de organisatie en de aanwezige capaciteiten. In dit
onderzoek sluiten we hierbij aan. We kiezen voor een subjectieve beoordeling van

39

De grens tussen een product- en procesvernieuwing enerzijds en organisatorische vernieuwing
anderzijds is niet scherp te leggen. Er zijn vooral veel grensgevallen tussen procesvernieuwing
en organisatorische of sociale vernieuwing. Het gaat in dit onderzoek echter in elk geval niet om
wijzigingen in de organisatiestructuur en in de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De invoering van taakgroepen op zichzelf kan beschouwd worden als een
organisatorische vernieuwing.

83

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel
40

de mate van radicaliteit . Daarbij stellen we een driedeling voor. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine verbeteringen, redelijk grote verbeteringen en grote
vernieuwingen.
Een gevolg van deze subjectieve indeling is dat we ons bewust moeten zijn
van de samenhang tussen de veranderingen die een organisatie als radicaal ervaart
en de manier waarop de organisatie is gestructureerd. Immers, doorgaans zal een
verandering als radicaler worden ervaren wanneer meerdere functionele afdelingen
met de verandering zijn gemoeid. De functionele opsplitsing is echter een organisatorische keuze. Vandaar dat de mate van radicaliteit ook iets zegt over het domein waarop de vernieuwing betrekking heeft. Hoe meer afdelingen, hoe groter
het domein, hoe radicaler de verandering ervaren wordt.
Het derde criterium waarmee product- en procesvernieuwing meetbaar gemaakt wordt, is de mate van complexiteit. De mate van complexiteit is verwant aan
de mate van radicaliteit. De complexiteit van product- en procesvernieuwing wordt
in dit onderzoek bepaald door twee aspecten: het aantal benodigde disciplines en
het benodigde kennisniveau.
Bijdrage taakgroepen
Daarnaast beschouwen we de mogelijke bijdrage van de taakgroepen aan producten procesvernieuwing. Ook hierbij onderscheiden we een drietal kenmerken. Het
eerste kenmerk is de soort bijdrage. Hierbij denken we in de eerste plaats aan observaties over product en proces van de taakgroepen die aanleiding kunnen zijn
voor verbetering en vernieuwing. Veelal zijn tijdens vernieuwingsprocessen gegevens en ervaring over het bestaande proces en over het aangepaste proces nodig.
De taakgroepen kunnen hierin een rol spelen. In de tweede plaats kunnen ideeën en
suggesties ter verbetering van de taakgroepen komen. In de derde plaats kunnen
ook uitgewerkte voorstellen voor verbetering van de taakgroepen komen. Daarin
worden dan niet alleen suggesties ter verbetering gedaan, maar ook voorstellen
uitgewerkt ten aanzien van het ontwerp en de implementatie van deze suggesties.
Een tweede kenmerk betreft de fase van de vernieuwing waarin de taakgroepen bijdragen. Dat kan gaan om de conceptfase, de ontwerpfase, de implementatiefase of de gebruiksfase (Scarbrough & Corbett, 1992).
Het derde kenmerk betreft de inhoud van de bijdrage van de taakgroepen.
Heeft de bijdrage betrekking op de produceerbaarheid, de productkwaliteit, de
kwaliteit van de arbeid, de ergonomie of op overige aspecten?
Samenvatting
In figuur 3.6 wordt de operationalisatie van ‘product- en procesvernieuwing’ samengevat.

40

We volgen hierbij de definitie van innovatie die uitgaat van het door de betreffende eenheid
ervaren sprongsgewijze karakter van innovatie.
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product- en procesvernieuwing
onderwerp
mate van radicaliteit

complexiteit
soort bijdrage taakgroepen

fase bijdrage taakgroep

inhoudelijke bijdrage

kenmerken
-product
-proces
-kleine verbetering
-redelijk grote verbetering
-grote vernieuwing
-domein
-aantal benodigde disciplines
-benodigde kennisniveau per discipline
-observaties
-ideeën en suggesties
-uitgewerkte voorstellen
-concept
-ontwerp
-implementatie
-gebruik
-produceerbaarheid
-productkwaliteit
-kwaliteit van de arbeid
-ergonomie

Figuur 1.21 Operationalisatie van het concept ‘product- en procesvernieuwing’

3.3.4 Context
Product- en procesvernieuwing vindt plaats in een context die bepaald wordt door
enkele organisatorische factoren, zie figuur 3.7. We bespreken hieronder de voor
ons doel belangrijkste factoren.

structuur

inbedding

context

taakgroep

product- en
procesvernieu-

functioneren

effectiviteit

Figuur 1.22 Onderzoekmodel: de ‘context’

Het gaat wat betreft de context om een tweetal zaken. In de eerste plaats is de
structuur van de organisatie van belang. In hoeverre is de eenheid waarbinnen product- en procesvernieuwing plaatsvindt autonoom? Zijn er relaties met een moederbedrijf? In hoeverre is concernbeleid bepalend voor investeringsbeslissingen?
Gelden er tevens organisatorische richtlijnen voor de invulling van product- en
procesvernieuwing? Kortom, de manier waarop het innoverende organisatie-
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onderdeel is ingebed in het concern is van belang in verband met de vrijheid om
het product- en procesvernieuwingsproces in te richten.
In de tweede plaats is de organisatie van product- en procesvernieuwing zelf
van groot belang. In hoeverre er ruimte is voor de inbreng van taakgroepen is mede
afhankelijk van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Hoe is de verdeling van innovatieve activiteiten over de functionele afdelingen?
Welke activiteiten worden uitbesteed en verricht door externe ontwikkelingscapaciteiten? Ook de fase waarin er betrokkenheid verwacht wordt van de taakgroepen
is van belang. Is betrokkenheid alleen in de laatste fasen welkom, tijdens de implementatie en het gebruik? Of wordt de bijdrage ook verwacht tijdens de eerdere
fasen van product- en procesvernieuwing, de concept- en ontwerpfase?
Samenvatting
In onderstaande tabel is de operationalisatie van de ‘context’ samengevat.
Organisatorische context
relatie moederconcern - eenheid

organisatie product- en
procesvernieuwing

kenmerken
-autonomie organisatie-eenheid
-investeringen
-organisatorische richtlijnen
-verdeling taken over betrokken partijen
-management
-ontwikkeling
-marketing
-taakgroepen
-derden
-fase product- en procesvernieuwing
-concept
-ontwerp
-implementatie
-gebruik

Figuur 1.23 Operationalisatie van de ‘context’

3.3.5 Effectiviteit
Het concept ‘effectiviteit’ staat in het onderzoekmodel gepresenteerd als de afhankelijke variabele, zie figuur 3.9.

structuur
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inbedding

context

taakgroep

product- en
procesvernieu-

functioneren

effectiviteit
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Figuur 1.24 Onderzoekmodel: het concept ‘effectiviteit’

In hoofdstuk 2 is gesteld dat effectiviteit in dit onderzoek volgens een combinatie
van twee benaderingen wordt behandeld. De doelen benadering wordt aangevuld
met elementen uit de multiple constituency benadering. Op grond van de doelen
benadering stellen we een aantal prestatie-indicatoren vast waaraan de bijdrage
van taakgroepen gerelateerd kan worden. Deze indicatoren sluiten aan bij de wijze
waarop de bedrijven hun productieperformance zelf meten. Op deze manier wordt
zo objectief mogelijk de bijdrage van de taakgroepen hieraan gemeten. Hiermee is
echter nog niet de bijdrage aan product- en procesvernieuwing vastgesteld. Het
probleem is echter dat de bedrijven weinig tot geen cijfers bijhouden waarmee de
effectiviteit van product- en procesvernieuwing bepaald kan worden. Op grond van
de multiple constituency benadering wordt daarom de verschillende groepen betrokkenen gevraagd naar het oordeel over product- en procesvernieuwing en de
bijdrage van taakgroepen hieraan.
Prestatie-indicatoren product- en procesvernieuwing
De prestatie-indicatoren voor de productiefunctie die veel industriële productieorganisaties hanteren kunnen worden geoperationaliseerd volgens de indeling vanuit het model van Bolwijn & Kumpe (1989, 1990). Het gaat om de volgende, aan
de externe markteisen corresponderende, interne prestatie-indicatoren: efficiency,
kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit.
Efficiency heeft betrekking op de verhouding tussen kosten en opbrengsten.
Het gaat ons om de loon- en materiaalkosten. In feite wordt de hoeveelheid besparing in tijd en materiaal bepaald.
Kwaliteit heeft betrekking op productkwaliteit en proceskwaliteit. De productkwaliteit meten we aan het aantal klachten van klanten. De proceskwaliteit
daarentegen betreft de mate van procesbeheersing en de uitval. Ook de verbeteringen in orde en netheid vallen onder de proceskwaliteit. Deze aspecten hebben een
rechtstreeks verband met de leverbetrouwbaarheid. Hierbij gaat het om de mate
waarin men afspraken over levertijden nakomt.
Flexibiliteit wordt gesplitst in volume- en mixflexibiliteit. Hierbij gaat het om
de mate waarin de productiefunctie erin slaagt om aan veranderingen in de vraag
naar aantal respectievelijk soort producten te voldoen. Hierbij zijn de levertijden
van groot belang. Levertijd is misschien wel de belangrijkste parameter. Dat houdt
ook verband met de doorlooptijden van veranderingen. Daarmee zijn we terechtgekomen bij het criterium innovativiteit.
Innovativiteit wordt in dit onderzoek geoperationaliseerd in termen van doorlooptijden van product- en procesvernieuwing. In het kader van productvernieuwing is immers binnen veel bedrijfstakken de ‘time-to-market’ van groot belang
(Clark & Fujimoto, 1991). Een belangrijke indicator voor de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing is de doorlooptijd van proef-series. In
hoeverre hebben de taakgroepen een positieve invloed op de snelheid en de kwaliteit waarmee proefseries in de fabriek worden afgehandeld? Een klassiek probleem
tussen productie en ontwikkeling is immers het ‘verstoren’ van de productie door
proeven en tests van ontwikkeling en het maken van proefseries. Ook de snelheid
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en kwaliteit waarmee de aanloop productie van nieuwe producten wordt verricht is
een factor waaraan de taakgroepen kunnen bijdragen.
Samengevat zal in dit onderzoek dan ook getracht worden een beeld te verkrijgen
van de veranderingen in de efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit.
Oordeel betrokkenen over de bijdrage van de taakgroepen
De tweede methode om meer zicht te verkrijgen op de effectiviteit is het oordeel
van betrokkenen. Daarbij wordt gevraagd naar de mate van tevredenheid van de
betrokkenen over enerzijds product- en procesvernieuwing en anderzijds naar de
bijdrage die taakgroepen hieraan leveren. Het aantal en de specifieke samenstelling
van de betrokken groepen verschillen per case. In ieder geval komen de volgende
betrokkenen aan bod. De taakgroepen, het middenkader, het management, ondersteunende diensten (onderhoud, kwaliteit, personeelszaken) en ontwikkeling.
In de eerste plaats wordt gevraagd naar het oordeel van betrokken groepen ten
aanzien van product- en procesvernieuwing. Hier komen dezelfde prestatieindicatoren aan de orde als bij de objectieve doelen benadering. Het gaat om de
mate van tevredenheid van de betrokkenen over deze aspecten.
In de tweede plaats wordt gevraagd naar het oordeel ten aanzien van de bijdrage van de taakgroepen aan product- en procesvernieuwing. Hebben de taakgroepen invloed op de onderscheiden prestatie-indicatoren? Ook hier gaat het om
de mate van tevredenheid van de betrokkenen over de bijdrage van de taakgroepen.
Samenvatting
In onderstaand schema is de operationalisatie van ‘effectiviteit’ samengevat.
Effectiviteitscriteria
efficiency
kwaliteit

flexibiliteit

innovativiteit

oordeel betrokkenen
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kenmerken
-kosten (loon, materiaalverbruik)
-productkwaliteit (klantenklachten)
-proceskwaliteit
-mate van procesbeheersing
-uitval
-orde en netheid
-leverbetrouwbaarheid
-volumeflexibiliteit
-mixflexibiliteit
-levertijd
-doorlooptijd productverbetering
-doorlooptijd proefseries
-snelheid aanloop productie
-doorlooptijd procesverbetering
-snelheid en kwaliteit proeven en testen
-mate van tevredenheid product- en procesvernieuwing
-mate van tevredenheid bijdrage taakgroepen
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Figuur 1.25 Operationalisatie van het concept ‘effectiviteit’

3.3.6 Methoden van dataverzameling
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de gegevens
zijn verzameld. In een schema geven we de koppeling tussen de variabelen met de
onderzoeksmethode en de informatiebron. Tevens wordt verwezen naar de bijlagen
bij elke casebeschrijving waarin de resultaten van de gebruikte vragenlijsten
weergegeven zijn.
In onderstaande tabel (figuur 3.11) wordt de koppeling gelegd tussen de variabelen die zijn onderscheiden in de operationalisatie en de onderzoeksmethode. Er
is gebruik gemaakt van vier onderzoeksmethoden: observatie (obs), documentatie
(doc), interview (int) en vragenlijsten (vrgl). Tevens wordt voor de drie cases aangegeven wie de informatiebronnen zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor
het documentatiemateriaal. In de beschrijving van de cases (hoofdstukken 4, 5
en 6) worden alleen de belangrijkste bedrijfsrapporten en -notities genoemd.
variabele

methode

Akzo Nobel

Atag

Philips

doc / int
doc / int
vrgl
idem
idem

productiechef
productiechef
taakgroepleden

coach
coach
taakgroepleden

unitleider
unitleider
(hoofd)operators

obs / vrgl
idem

taakgroepleden

taakgroepleden

(hoofd)operators

taakgroepleden
productiechef

taakgroepleden
coach, productieleider

(hoofd)operators,
factorymanager

TAAKGROEP
alg. kenmerken
taakintegratie
taakautonomie
resultaatverantwoordelijkheid
informatie
interne
communicatie
samenwerking
teamontwikkeling
leiderschap

idem
idem
idem

INBEDDING
interne koppeling

int / vrgl

externe koppeling
ondersteunende systemenen
macht

idem
doc / int

personeelschef

coach

int / vrgl

taakgroepleden

int / vrgl
doc / int

taakgroepleden
personeelschef
OR-leden

taakgroepleden
coach
taakgroepleden
coach
OR-voorzitter

hoofd personele
dienst
(hoofd)operators
factorymanager
(hoofd)operators
hoofd personeel ORvoorzitter

coach
productieleider
ontwikkelaars

unitleider
factory manager
ontwikkelaars

vertrouwen
verhouding
OR/vakbonden

PRODUCT- EN PROCESVERNIEUWING
onderwerp

doc / int

radicaliteit
complexiteit

idem
idem

productiechef
technoloog
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variabele

methode

Akzo Nobel

Atag

Philips

soort bijdrage

int / vrgl

taakgroepleden

taakgroepleden

(hoofd)operators
indirecten

fase bijdrage
inhoud

idem
idem
doc / int
doc / int

plantmanager
productiechef

productieleider
coach
ontwikkelaars

factorymanager
factorymanager
ontwikkelaars

kosten

doc / int

productiechef

productieleider
management

factory manager
controller
facilitator

kwaliteit
levertijd
flexibiliteit
oordeel
betrokkenen

idem
idem
idem
int

taakgroepleden
productiechef
hoofden van dienst

taakgroepleden
coach
productieleider
hoofden van dienst

(hoofd)operators
factorymanager
hoofden van dienst

CONTEXT
relatie moederconcern
organisatie product- en
procesvernieuwing

EFFECTIVITEI
T

Figuur 1.26 Koppeling variabele - methode - informatiebron

Instrumenten
Tijdens het case-onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksinstrumenten. De belangrijkste interviews zijn te typeren als semi-gestructureerd.
Het interview-protocol voor de interviews ten behoeve van de bepaling van de effectiviteit (oordeel betrokkenen) is opgenomen in bijlage 1.
Er zijn drie typen vragenlijsten gebruikt. De belangrijkste vragenlijst is die
voor de taakgroepen. Uitgaande van de operationalisatie van de variabelen (paragraaf 3.2) èn van bestaande vragenlijsten is een vragenlijst geconstrueerd. De resultaten van deze vragenlijst zijn weergegeven in de bijlagen 2, 4 en 6 voor respectievelijk Akzo Nobel, Atag en Philips. Een aanvullende vragenlijst voor het
meten van de ontwikkeling van de taakgroepen is gebruikt in de case Akzo Nobel.
In bijlage 3 zijn hiervan de resultaten weergegeven. Ook is een aanvullende vragenlijst gebruikt bij Philips ten behoeve van het meten van de meningen van de
indirecten over de bijdrage van de groepen aan product- en procesvernieuwing
(bijlage 7).
Daarnaast is gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve analysetechnieken, zoals Miles & Huberman (1994) die aanbevelen. Contactformulieren,
veldnotities, interim-case-rapporten, ‘time-ordered-displays’ en data-matrices zijn gebruikt om de hoeveelheid gegevens uit de cases te ordenen en te analyseren. Enkele van deze instrumenten komen terug in de case-beschrijvingen en de casevergelijking (hoofdstuk 7).
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3.4 Opzet case-beschrijvingen
In de volgende drie hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de taakgroepen en hun bijdrage aan product- en procesvernieuwing van achtereenvolgens
het Zoutverwerkingsbedrijf van Akzo Nobel te Hengelo, Atag Verwarming te
Lichtenvoorde en Philips CMA te Roermond. De casebeschrijvingen zijn gelijk
van opzet en volgen de lijn in het onderzoekmodel.
Steeds wordt in de eerste paragraaf de algemene achtergrond geschetst. Vervolgens wordt een indruk gegeven van het product, de markt en technologie en
enkele kerncijfers van de case. Daarna wordt ingegaan op de achtergrond van de
taakgroepen. Waarom zijn de taakgroepen ingevoerd en hoe heeft de implementatie plaatsgevonden? Tenslotte wordt in de eerste paragraaf een verantwoording van
de onderzoeksmethoden gegeven.
In de tweede paragraaf wordt een typering gegeven van de productiestructuur,
de besturingsstructuur en de structuur- en functioneringskenmerken van de taakgroepen. In de derde paragraaf volgt een beschrijving van de structurele en sociaaldynamische inbedding van de taakgroepen. In de vierde paragraaf bespreken we de
organisatie en context van de product- en procesvernieuwing.
In de vijfde paragraaf geven we een beeld van de bijdrage van de taakgroepen
aan product- en procesvernieuwing. We verbinden hieraan tevens de ‘objectieve’
en ‘subjectieve’ beoordelingen van de effectiviteit van de bijdrage van de taakgroepen. Elke casebeschrijving besluit met een conclusie, waarin een eerste analyse en verklaring gegeven wordt.
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Hoofdstuk 4
Case 1 Taakgroepen bij Akzo Nobel

4.1 Algemene achtergrond case Akzo Nobel
De eerste case betreft het Zoutverwerkingsbedrijf van Akzo Nobel Chemicals te
Hengelo. Het Zoutverwerkingsbedrijf is een productiebedrijf dat onderdeel uitmaakt van de business unit Salt Europe van de Group Chemicals van Akzo Nobel.
Het Zoutverwerkingsbedrijf verwerkt en verpakt zout voor diverse toepassingen.
De case beschrijft de situatie van de eerste helft van 1996.
4.1.1 Akzo Nobel Hengelo
De locatie Hengelo is een productielocatie waarvan de wortels teruggaan tot het
begin van deze eeuw. In 1918 is in Boekelo de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie opgericht, die in 1937 verhuisde naar Hengelo, waar een rijkere zoutlaag werd
aangetroffen. Zout is het basisproduct van de locatie. Per jaar wordt er ongeveer 2
miljoen ton zout geproduceerd. Een klein deel hiervan wordt op de locatie verwerkt tot basischemicaliën. Het overige zout wordt verwerkt tot consumptiezout en
industriezout.
Op de locatie zijn vijf productiebedrijven gevestigd, die onder vier business
units vallen. De productiebedrijven zijn elk verantwoordelijk voor een afgerond
procesdeel binnen een keten. De keten begint bij de Boor- en Zoutproductiebedrijven waar het zout uit de grond wordt gehaald in pekelvorm en vervolgens wordt
gereinigd, ingedampt en gezeefd. Een gedeelte hiervan wordt tot chloor, natronloog, waterstof en zoutzuur verwerkt in de Chemische Bedrijven Oost. Een gedeelte van het chloor wordt in de Chemische Bedrijven West gebruikt in een proces voor het maken van monochloorazijnzuur. De energie die nodig is voor het
omzetten van zout in chloor en natronloog én de warmte die nodig is voor het indampen van de pekel worden geleverd door een eigen energiecentrale (Energie- en
Utiliteitenbedrijf). Het vijfde bedrijf op de locatie is het Zoutverwerkingsbedrijf,
waar het zout wordt bewerkt, verpakt en verladen.
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Het Zoutverwerkingsbedrijf valt samen met de Boor- en Zoutproductiebedrijven onder de business unit Salt Europe. Akzo Nobel is de toonaangevende leverancier in Europa van een breed pakket zoutproducten. Naast de locatie Hengelo
heeft de business unit ook productiebedrijven in Delfzijl, Stade (Duitsland) en Mariager (Denemarken).
Naast de productiebedrijven zijn er enkele centrale voorbereidende en ondersteunende diensten. Dit zijn de service-units Techniek & Dienstverlening, Quality,
Health, Safety & Environment, Control, Inkoop en Personeelsdienst. De locatie
wordt gezien als een sociale eenheid, waarvan de medewerkers deel uitmaken van
de business units en service units. De laatste jaren zijn de business units zelfstandiger geworden. Er werken ongeveer 800 medewerkers op de locatie, waarvan ongeveer 460 in de business units en 340 in de service units.
Het Zoutverwerkingsbedrijf (ZVB) neemt van oudsher een bijzondere positie
in op de locatie Hengelo. Het productieproces van het ZVB is anders dan dat van
de andere productiebedrijven. De andere productiebedrijven hebben een procesmatig productie. Het ZVB daarentegen heeft veel meer het karakter van serieproductie; het verwerkt en verpakt zout in batches. Het proces is daarmee ook veel
arbeidsintensiever dan dat van de andere productiebedrijven. Dit komt ook tot uiting in de omvang van het ZVB: met ongeveer 170 medewerkers is het ZVB het
grootste productiebedrijf, de andere bedrijven variëren van 35 tot 90 medewerkers.
Het ZVB heeft in 1993, als enige op de locatie, taakgroepen ingevoerd in de productie.
4.1.2 Het Zoutverwerkingsbedrijf
Product
Het ZVB verwerkt zout tot zoutproducten en voert een breed assortiment. Totaal
worden er ongeveer 400 artikelnummers onderscheiden. De belangrijkste producten zijn:
• consumptiezout; ondermeer keukenzout en jodiumhoudend zout;
• industriezout; ondermeer broodzout voor bakkerijen, zout voor wateronthardingsinstallaties (broxo) en wegenzout;
• electrolysezout; voor de productie van chloor;
• landbouwzout; ondermeer likstenen voor verschillende soorten vee.
De toegevoegde waarde van het ZVB zit naast het toevoegen van enkele mineralen
aan het zout vooral in het verpakken van zout in de diverse verpakkingen, variërend van het kleine plastic busje tafelzout tot de big bags van 1250 kilogram. Het
landbouwzout en het zout voor waterontharding wordt eerst gecompacteerd. De
verpakkingstechnologie en de logistieke technologie is vooraanstaand. Sinds de
oplevering van de nieuwe fabriek voor de verpakking behoort het ZVB tot de modernste verpakkingsbedrijven van Europa.
Markt
Akzo heeft jarenlang een monopoliepositie gehad in de markten waarin zij zout
heeft verkocht. Sinds de negentiger jaren zijn de marktomstandigheden flink ver-
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anderd. De concurrentie is enorm gegroeid. Er zijn tegenwoordig aanbieders van
zout uit het Midden-Oosten (Israël) en Oost-Europa. Daarnaast is er ook een nieuwe binnenlandse concurrent gekomen. Tegelijk is de markt tamelijk stabiel; er is
vrijwel geen groei. Wel zijn er binnen het assortiment verschuivingen merkbaar.
Met andere woorden, de concurrentie op de min of meer verzadigde markt is verscherpt. De concurrentie richt zich met name op aspecten als prijs en leverbetrouwbaarheid. Daarnaast is de concurrentie ook gericht op de kwaliteit van product en verpakking. De concurrentie richt zich niet alleen meer op het laagkwaliteit segment, maar ook op het hoog-kwaliteit segment.
De marktsegmenten zijn niet echt dynamisch te noemen. Wel zijn er enkele
langzame trends. Zo is er een verschuiving van kleinverpakt naar zakgoed en van
zakgoed naar big bags en bulkleveringen. Dit is in lijn met de schaalvergroting van
de afnemers van industriezout. Ook nemen bepaalde gecompacteerde zoutproducten in belang toe, terwijl andere gecompacteerde zoutproducten op een ongeveer
gelijk afzetniveau blijven. Het assortiment aan producten neemt ook nog steeds
toe.
Kerncijfers
De afzet voor de business unit Salt Europe loopt sinds 1993 enigszins terug, na een
aanvankelijke stijging begin jaren ’90. Gezien de verzadiging op de markt in combinatie met toenemende concurrentie is dit niet verwonderlijk. De geproduceerde
hoeveelheden worden weergegeven in figuur 4.1. De afzet van zoutproducten is
sinds 1993 met enkele procenten afgenomen. De personeelsaantallen zijn ongeveer
gelijk gebleven, zie figuur 4.1.
afzet
(in %; 1993=100)
1993
1994
1995

100
97
94

vaste bezetting
(in fte.)
156 + 14
166 + 14
160 + 14

inleenkrachten
(in fte.)
14
10
10

Figuur 4.1 Afzet- en personeelsontwikkeling ZVB

Bij deze figuur moeten ten aanzien van de personeelsontwikkeling de volgende
opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste is sinds 1995 de decentrale onderhoudsgroep (14 medewerkers) volledig geïntegreerd in het ZVB. Voor de vergelijkbaarheid hebben we deze cijfers apart vermeld. Ten tweede is vooral het aantal inleenkrachten (uitzendkrachten, leerlingwezen) gedaald. In 1991 bedroeg het aantal
ingeleende medewerkers ongeveer 43 manjaren, in 1995 ongeveer 10.
Fabricageproces
Het ZVB kent drie productie-afdelingen:
• Librox; hier wordt zout gecompacteerd en verpakt. Er vinden hier drie verschillende processen ten behoeve van de drie productgroepen plaats. Vooraf
worden zonodig mineralen en andere hulpfstoffen gemengd met het zout.
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1. Voor de broxo wordt zout in de broxowals geperst tot dunne platen en vervolgens weer gebroken en gezeefd in verschillende fracties.
2. Likstenen worden gemaakt door het zout onder zeer hoge druk te compacteren op drie liksteenpersen en een multiblokpers.
3. Broxetten worden gemaakt door het zout samen te persen tot zouttabletten
op een tweetal persen.
Vervolgens worden de broxo en broxetten verpakt in zakken op automatische
sealzakmachines en gepalletiseerd. Een deel van de broxo wordt afgevuld in
big bags, waarvan een deel vervolgens wordt verpakt in doosjes in de Verpakking (broxomatic). De likstenen worden rechtstreeks geëtiketteerd en gepalletiseerd. Alle gereed product wordt automatisch geplaatst in het magazijn op de
vooraf vastgestelde plaats.
• Verpakking; hier worden de overige zoutproducten in zakgoed of kleinverpakking verpakt. De eerste stap is ook hier het mengen van zout met de juiste hulpstoffen. Daarna begint het verpakken in zakgoed en kleinverpakking.
4. Wat betreft zakgoed wordt het zout afgevuld in zakken van 25 en 50 kilogram op een drietal sealzakmachines en een ventielzakmachine.
5. In de kleinverpakking wordt het zout verpakt op twee zakjesmachines, twee
pakjesmachines en een plasticbussenlijn.
Vervolgens worden de zoutproducten van de verschillende lijnen gepalletiseerd
en automatisch in het magazijn geplaatst op voorbestemde plaatsen.
• Goederenlogistiek; hier worden de in het ZVB gemaakte zoutproducten verladen, alsmede het zout rechtstreeks vanuit het Zoutproductiebedrijf. Per schip,
trein en vrachtauto verlaat het gereed product het ZVB.
De fabricageprocessen in het ZVB staan schematisch weergegeven in figuur 4.2.
zout
(vanuit Zoutproductiebedrijf)

hulpstoffen
emballage

zout
(vanuit Zoutproductiebedrijf)

mengen (optioneel)
afvullen
zakgoed

mengen (optioneel)
broxo
walsen

afvullen
kleingoed
verpakken
kleingoed

liksteen en multiblokpersen

afvullen big bags en
zakgoed

palletiseren

broxetten
persen
afvullen zakgoed

palletiseren

magazijn en big bags opslag

verlading per schip / trein / auto

Figuur 4.2 Fabricageproces ZVB

4.1.3 De invoering van de taakgroepen
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Project Vernieuwing ZVB
In 1986 werd de productie binnen het ZVB gerealiseerd met ongeveer 270 medewerkers. Een groot deel van het productie-apparaat was met een gemiddelde leef41
tijd van 20 tot 50 jaar sterk verouderd , technisch versleten, arbeidsintensief en
inflexibel. De arbeidsomstandigheden (relatief veel stofzout, lawaai en warmte)
waren ook slecht. De informatievoorziening geschiedde voornamelijk handmatig.
Met dit verouderde productieproces was men niet meer in staat om in voldoende
mate te reageren op eisen vanuit de omgeving.
Akzo besloot de fabriek in fasen te vernieuwen, waarmee een investering van
100 miljoen gulden gemoeid was. Terwijl de productie doorging, werd op dezelfde
locatie een nieuwe fabriek gebouwd. Alle productielijnen werden vernieuwd, beginnend bij de het Magazijn en de Verpakking en daarna de Librox. De nieuwe
fabriek met de nieuwe Verpakking en het nieuwe Magazijn werd eind 1991 geopend. De Librox werd in de jaren 1992-1995 lijn voor lijn vernieuwd. De nieuwe
productielijnen worden gekenmerkt door een hoge mate van automatisering. Ook
het logistieke systeem is volledig geautomatiseerd en gekoppeld aan het planningssysteem.
Het project ‘Vernieuwing Zoutverwerkende Bedrijven’ kan getypeerd worden
als een technisch project. De aandacht van de ontwerpers en het managementteam
is grotendeels gericht geweest op de technische aspecten van de nieuwe fabriek.
De organisatiestructuur is tot halverwege 1992 ongewijzigd gebleven. De operators
moeten blijvend inzetbaar zijn in de gehele fabriek: van Verpakking tot en met
Librox, inclusief Goederenlogistiek. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van management en medewerkers binnen het ZVB zijn min of meer gelijk gebleven. Wel is tijdens het vernieuwingsproces veel aandacht geweest voor het opleiden van de operators om de nieuwe productlijnen te kunnen bedienen. Ook heeft
het herplaatsen van de overtollige medewerkers veel aandacht gehad.
De effecten van het project ‘Vernieuwing Zoutverwerkende Bedrijven’ waren
echter teleurstellend. De resultaten van de nieuwe productlijnen bleven in 1992
achter in vergelijking met de ramingen. Er traden langdurige aanloopproblemen
op, veroorzaakt door technische en organisatorische problemen. De inrichting van
de nieuwe fabriek was ontworpen op het produceren van veel korte runs in combinatie met korte omsteltijden. Dit is in de praktijk niet haalbaar gebleken. De vele
omstellingen kostten teveel tijd, zodat de output van de lijnen achterbleven. Bovendien vereisten de nieuwe lijnen van de operators veel meer specialistische kennis dan verwacht, juist ook door de vele omstellingen. Hier komt nog bij dat de
opleidingsinspanning gericht was op het zo breed mogelijk inzetbaar zijn van de
operators, in zowel de Verpakking als de Librox. In combinatie met de toenemende
prijsconcurrentie op de markt hebben deze ‘aanloopproblemen’ het bedrijfsresultaat gedrukt. Het management van het ZVB heeft, mede op basis van een extern
42
advies, in 1992 besloten de organisatie aan te passen .

41

Als men in de Verpakking over ‘de nieuwe lijn’ sprak, bedoelde men een lijn uit begin jaren
‘70! De ‘oude lijn’ had nog elementen afkomstig uit voor de oorlog.
42
Voor een beschrijving van het ontwerp en de invoering zie de notitie “ De ontwikkeling van
taakgroepen in de Zoutverwerkingsbedrijven” , G.Cooijman/G.Hofman, juli 1993.
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Herstructurering ZVB en invoering taakgroepen
Op basis van het externe advies is besloten het ZVB op te delen in drie afdelingen.
De belangrijkste consequentie is dat de logistieke activiteiten het productieproces
minder kunnen verstoren. De functies van bedrijfsleider en wachtchef - beiden
verantwoordelijk voor het gehele ZVB - zijn vervangen door productiechefs die de
verantwoordelijkheid over slechts één van de afdelingen hebben. De operators behoren ook tot slechts één afdeling, hoewel incidentele uitwisseling mogelijk blijft.
December 1992 is het besluit bekend gemaakt om in de nieuwe structuur in
taakgroepen te gaan werken. Tegelijk is een uitvoerige projectorganisatie opgezet.
Er is een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers uit de locatiestaf die het
invoerings- en ontwikelingsproces op hoofdlijnen stuurt. Daarnaast is een projectgroep gevormd bestaande uit alle leden van het managementteam van het ZVB.
Deze groep heeft het veranderingsproces geleid. De projectgroep heeft een zestal
werkgroepen in het leven geroepen, die onderdelen van het veranderingsproces
hebben uitgewerkt met de meest betrokkenen. Eén van deze werkgroepen, bestaande uit de toenmalige hoofdoperators en de toekomstige taakgroepcoördinatoren, heeft een uitgebreide taakanalyse uitgevoerd. Het ontwerp op hoofdlijnen wat
betreft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is gemaakt voor de middellange termijn (3 jaar) en voor de korte termijn (eerste stap). De externe begeleiding tijdens het veranderingsproces heeft bestaan uit onderzoekers/adviseurs voor
de stuurgroep en projectgroep en een organisatiepsycholoog op het uitvoerend niveau. In mei 1993 is een overlegperiode afgesloten, zodat met ingang van juni
1993 de taakgroepen formeel van start zijn gegaan. In de tweede helft van 1993
heeft elke taakgroep zelf een taakanalyse uitgevoerd. Uit deze analyses en plannen
is het detailontwerp voor de taakgroepen samengesteld. Het veranderingsproces
kan hiermee getypeerd worden als participatief: de grote lijnen zijn door het management uitgezet, maar het detailontwerp is van onderop ingevuld.
Dat er door het management van het ZVB is gekozen voor het concept taakgroepen is niet toevallig. Binnen het ZVB en ook breder in het Akzo concern is al
jarenlang aandacht geweest voor de inbreng van operators en het multi-inzetbaar
maken van de operators. In de gedachtenvorming rond Integrale Kwaliteitszorg,
het Integraal Milieuzorgsysteem en Total Productive Maintenance keert het participatieve accent en het aspect van taakverrijking van de operatorsfunctie steeds
terug.
De ‘champions’ van dit veranderingstraject zijn de productiemanager en de
personeelsmanager van het ZVB geweest. Zij zijn de motor geweest van de invoering en verdere ontwikkeling van de taakgroepen. In 1995 zijn beide managers
inclusief de twee productiechefs van Librox en Verpakking vertrokken. Dit heeft
het ontwikkelingsproces van de taakgroepen vertraagd.
Ontwikkelingsproces taakgroepen
De start van de taakgroepen wordt gemarkeerd door een survival voor elke taakgroep. Vervolgens heeft elke taakgroep een taakanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn
voor elke functie (management, productiechef, taakgroepcoördinator en taakgroeplid) vastgesteld wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
Op basis van deze analyses is per taakgroep een plan gemaakt waarin de taken zijn
benoemd (de zogenaamde stertaken) die overgedragen zouden moeten worden
vanuit de hiërarchie of de ondersteunende diensten richting de taakgroepen. Deze
plannen hebben als basis gediend voor het proces van taakoverdracht. Veel van de
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geïnventariseerde taken hebben een technisch karakter. De kennis en kunde van de
operators (ruim 50% op VBO-MBO-niveau) worden als voldoende beschouwd om
taken op het gebied van werktuigbouwkundig en electrotechnisch onderhoud uit te
kunnen voeren. Tijdens het ontwikkelingsproces zijn hierbij overigens nogal wat
taken uitgesteld en afgevallen, vanwege de complexiteit, de inefficiency, wettelijke
regelingen op het gebied van veiligheid en/of weerstand vanuit ondersteunende
diensten. De uiteindelijke invoering van deze stertaken heeft vanaf maart 1995 stap
voor stap plaatsgevonden.
Een ander punt dat veel aandacht tijdens het ontwikkelingsproces van de
taakgroepen heeft gehad is het belonings- en beoordelingssysteem. De stertaken
worden apart beloond. Het doel van het ontwerp van de stertaken is zodanig dat
uiteindelijk de operators bij uitvoering van de stertaken een loongroep extra hebben. Ook dit aspect heeft tijdens het ontwikkelingstraject problemen opgeleverd.
Ten aanzien van het beoordelingssysteem is vooral over de procedure nagedacht.
In de taakgroep zelf is geen hiërarchische chef aanwezig. De productiechef werkt
in dagdienst en heeft vijf taakgroepen à tien operators onder zich, zodat de beoordeling door hem moeilijk wordt. Tijdens experimenten is geprobeerd de beoordeling door de eigen taakgroep te laten plaatsvinden. Ook dit heeft de nodige reacties
opgeleverd. Uiteindelijk is hier onvoldoende draagvlak voor geweest (“ we zijn
nog niet zo ver” ) en is voorlopig voor een tussenweg gekozen, waarbij de individuele beoordeling door (een groepje binnen) de taakgroep plaatsvindt en de productiechef de taakgroep als geheel beoordeelt. Daarnaast is er de beoordeling van
individuen in verband met promotie waarbij, naast de taakgroepbeoordeling, het
oordeel van de productiechef en de sector personeelschef meeweegt.
Door de marktontwikkelingen en de inmiddels steeds efficiënter verlopende
productie binnen de Verpakking heeft het management eind 1995 besloten om in
de Verpakking over te gaan van een 5-ploegendienst naar een 3-ploegendienst.
Twee taakgroepen zijn uit elkaar gehaald en verspreid over de drie andere taakgroepen.
In figuur 4.3 staan enkele hoofdmomenten uit het ontwikkelingsproces grafisch weergegeven.
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Figuur 4.3 Invoerings- en ontwikkelingsproces taakgroepen ZVB

Verantwoording methoden van onderzoek
Het onderzoek binnen het ZVB naar de bijdrage van de taakgroepen aan producten procesvernieuwing is opgezet volgens het onderzoekmodel (hoofdstuk 2) en de
operationalisering (hoofdstuk 3). De volgende methoden van onderzoek zijn toegepast:
• vragenlijst operators van Verpakking, Librox en Goederenlogistiek; de vragenlijsten zijn vlak na of vlak voor werktijd ingevuld door alle dienstdoende operators; het aantal ingevulde vragenlijsten bij Verpakking is 37, bij Librox 51 en
bij Goederenlogistiek 21; de respons is hiermee 88 %; zie bijlage 2 voor de resultaten van de vragenlijst.
• groepsinterviews; er zijn twee taakgroepen uit Librox en Verpakking en de beide productiechefs geïnterviewd om de ontwikkelingsfase van de taakgroepen te
43
bepalen .
• 10 interviews met plantmanager, productiechefs, districtchef onderhoud, personeelschef, technoloog en kwaliteitsfunctionaris.
• documentatie; er is gebruik gemaakt van veel interne Akzo Nobel documenten,
zoals verslagen van stuur-, project, en werkgroepen, OR-stukken, notities, etcetera.
• observatie; er zijn ongeveer 30 vergaderingen van de projectgroep Taakgroepen
ZVB bijgewoond, alsmede 5 vergaderingen van de werkgroep “ Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden PC, APC, TC en taakgroep” .
De beschrijving van het ZVB is gericht op de eerste helft van 1996. Waar nodig
zijn de ontwikkelingen in de tijd beschreven.

43

Zie Oonk, M. & J. de Leede (1996), Zo Ontwikkelt U Taakgroepen, intern rapport Akzo Nobel,
p.1-36.
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4.2 Taakgroepen bij het Zoutverwerkingsbedrijf
4.2.1 Productiestructuur
Het primaire proces van het Zoutverwerkingsbedrijf is het verwerken, verpakken
en verladen van zoutproducten. De input van het ZVB is zout vanuit het Zoutproductiebedrijf en mineralen, hulpstoffen en emballage vanuit externe toeleveranciers. De planning van de productie volgt uit het Logistiek Management Systeem
dat wordt gevoed door de Marketing afdeling te Amersfoort. Overigens is de detailplanning binnen de gestelde levertijden aan te passen. De output van het ZVB
gaat, al dan niet via het magazijn, met behulp van vrachtauto, trein of schip naar de
klant.
Er zijn drie productieafdelingen binnen het ZVB, te weten Librox, Verpakking en Goederenlogistiek. De nieuwe lijnen van Librox en Verpakking zijn zodanig dat de operator die de lijn bedient overzicht heeft over de totale lijn, van zouttoevoer tot en met de afvoer van het gereed product. Met behulp van geautomatiseerde verpakkingsmachines en een geautomatiseerd palletiseer- omhoes- en aftransport-systeem zijn de lijnen meestal te bedienen door één operator. Er staan
maximaal twee operators per lijn opgesteld. De automatiseringsgraad bij Verpakking is hoger dan die van Librox.
De verschillende productielijnen in de Librox en de Verpakking staan parallel
opgesteld. Steeds is er sprake van een gezamenlijke input vanuit het Zoutproductiebedrijf waar vijf soorten zout vandaan komen. Na de parallel opgestelde productielijnen komen de lijnen weer bijelkaar in de omhoesinstallatie en uiteindelijk
het aftransport richting magazijn. Tussen Librox en Verpakking bestaat alleen een
afhankelijkheid wat betreft de productie van broxomatic. De in Librox geproduceerde broxomatic wordt in big bags naar Verpakking getransporteerd, alwaar het
product in doosjes wordt verpakt. Het aantal afhankelijkheidsrelaties tussen de beide afdelingen Librox en Verpakking en de derde afdeling Goederenlogistiek is
groter. Deze afdeling verzorgt al het interne transport en de verlading van de eindproducten.
Verpakking en Librox zijn georganiseerd in taakgroepen, Goederenlogistiek
niet. De productie-activiteiten in de Verpakking en Librox zijn te definiëren als een
afgerond procesdeel, namelijk respectievelijk het verpakken van diverse zoutproducten en het compacteren en verpakken van zoutproducten. Goederenlogistiek is
veel meer te typeren als een dienstverlener: service richting de eigen productieafdelingen voor wat betreft het intern transport en op het moment dat het transportmiddel gereed staat het gewenste eindproduct in de gewenste hoeveelheden
verladen. Het complexe rooster (dagdienst, 2/3- en 5-ploegendienst) met als gevolg
een steeds wisselende samenstelling van de ploeg maakt het invoeren van taakgroepen minder geschikt.
Naast de twee productie-afdelingen en de afdeling Goederenlogistiek kent het
ZVB ook een onderhoudsgroep van ongeveer 12 medewerkers. Sinds medio 1995
is deze onderhoudsgroep geïntegreerd in business unit.

4.2.2 Besturingsstructuur
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Het ZVB is te typeren als een productiefunctie van een business unit. Marketing,
inkoop en verkoop vinden buiten het ZVB plaats, alsmede het strategisch beleid
van de business unit. Ook de voor het ZVB zo belangrijke logistieke functie wordt
grotendeels buiten het ZVB aangestuurd door de Marketing functie te Amersfoort.
De productiefunctie zelf is tamelijk geïntegreerd opgezet. Er zijn weliswaar afdelingen voor onderhoud, planning, kwaliteitscontrole, maar veel operationele taken
op deze gebieden zijn ondergebracht bij de taakgroepen in Librox en Verpakking.
De organisatiestructuur bestaat uit een drietal hiërarchische lagen. Het organisatieschema is weergegeven in figuur 4.4.
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Figuur 4.4 Organisatieschema ZVB

Uit het organisatieschema blijkt de platte structuur. Voor de herstructurering van
het ZVB bestond de organisatie uit 4 hiërarchische niveaus, te weten de plantmanager, de bedrijfsleider, de wachtchef/hoofdoperator en de operator. Nu zijn daar
drie niveaus van over: de plantmanager, de productiechef en de operators in de
taakgroepen. Binnen elke taakgroep is er wel een vast aanspreekpunt: de taakgroepcoördinator, de voormalige hoofdoperator. Daarnaast bestaan er, overeenkomstig de standaard werkwijze in de procesindustrie, verschillen tussen eerste,
tweede en derde operators. Deze verschillen zijn gebaseerd op kennisniveau en
vooral op mate van inzetbaarheid. De taakgroepleden behoren ondanks deze verschillen tot hetzelfde hiërarchische niveau.
De taakgroepen zijn per ploeg georganiseerd. In de Librox wordt in een vijfploegendienst gewerkt, in de Verpakking in een drieploegendienst. Elke ploeg
wordt een taakgroep genoemd. Het prestatiemeetsysteem is overigens vooral gebaseerd op de prestaties van de ploegen als totaal, per afdeling. De vijf taakgroepen
in de Librox hebben een omvang van ongeveer 10 operators, terwijl de drie taakgroepen in de Verpakking uit ongeveer 14 operators bestaan.
4.2.3 Structuurkenmerken taakgroepen
Mate van taakintegratie
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De hoofdtaak van de operators in de Librox en Verpakking is het controleren, regelen en bedienen van de machines voor het produceren van zoutproducten. Het
gaat hierbij om productielijnen van zouttoevoer, bewerking, verpakking tot en met
aftransport. Voor de verschillende typen zoutproducten bestaan er specifieke productielijnen. Dit neemt niet weg dat er ook veel verschillende zoutproducten op
dezelfde productielijn gedraaid worden. De omstellingen (bijvoorbeeld van 25 naar
50 kg) en afstellingen behoren ook tot de bedieningstaak van de operators. Verder
zijn er enkele ondersteunende taken, zoals klein werktuigbouwkundig onderhoud,
rapportage en coördinatie. Tenslotte worden er algemene taken onderscheiden zoals orde & netheid, veiligheid, milieu & kwaliteit en instructie. Daarnaast zijn er
operators binnen de taakgroep die verantwoordelijk zijn voor de emballage en het
aftransport.
De mate van roulatie over de werkplekken is groot te noemen. Bijna iedereen
is in staat alle machines binnen de eigen taakgroep te bedienen. Het aantal eerste
operators is vrij hoog, vooral binnen Verpakking, waardoor ondanks de complexiteit van de machines de mate van specialisatie in de uitvoering gering is. De taakgroepen hebben zelf hun roulatieschema’s opgesteld, en de mate waarin daadwerkelijk gerouleerd wordt verschilt dan ook per taakgroep. Ondanks de grote multiinzetbaarheid zijn er ook specialismen binnen de taakgroep. Er zijn operators die
gespecialiseerd zijn in bepaalde lijnen. Bij afwijkende omstandigheden wordt binnen de taakgroep een beroep op deze specialisten gedaan.
De taakafhankelijkheden binnen de taakgroepen zijn vrij groot wat betreft de
relaties tussen emballeur, bediener van een productielijn en het aftransport. Samenwerking tussen deze operators binnen de taakgroep is essentieel. De taakafhankelijkheden tussen de operators die de verschillende productielijnen bedienen is
minder groot. Wel kan men flexibel inspringen bij een productielijn wanneer dat
nodig is. De multi-inzetbaarheid is hiervoor voldoende groot.
Tussen de taakgroepen is er een grote afhankelijkheid als het gaat om de
ploegen onderling. De afhankelijkheid tussen Librox en Verpakking is niet groot.
Ook de afhankelijkheden tussen deze afdelingen met de afdeling Goederenlogistiek is minder groot. Bij pieken in Goederenlogistiek kunnen overigens wel operators van de beide andere afdelingen ingezet worden.
Mate van taakautonomie
De taakgroepen zijn naast hun directe productietaak verantwoordelijk voor een
aantal voorbereidende en ondersteunende taken. Sinds de invoering van de taakgroepen is daarvoor het systeem van de stertaken opgezet. Stertaken zijn additionele taken op het gebied van techniek, kwaliteit, logistiek en personele zaken.
In het ZVB maakt men onderscheid tussen A-, B- en C-taken. A-taken zijn de
‘zwaardere’ taken, zoals vervanging van de taakgroepcoördinator. De B-taken zijn
organiserende taken, zoals plannen, budgetbeheer, bedieningshandboeken, kwaliteitsbeheer, praktijkopleiding, etc. C-taken zijn de technische
onderhoudstaken, zoals luchtverzorging/smeren, beheer reservedelen en
verschillende inspectietaken. Er zijn
personeel
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voor de Verpakking 23 van deze stertaken gedefinieerd en voor de Librox 20.
Voor elke taak is vastgelegd wat
het minimum en maximum aantal operators per taakgroep is dat de taak moet
kunnen uitvoeren. Ook is er een opleiding en examen verbonden aan het inleren van de stertaken. De taakgroepleden die een stertaak uitvoeren krijgen
hiervoor een extra beloning.
Figuur 4.5
Stertaken (naar Van Amels- voort &
Scholtes, 1993)

Medio 1996 zijn in beide afdelingen ongeveer 10 stertaken daadwerkelijk ingevoerd. Eén van de stertaken die niet is ingevoerd is ‘planning’. Het behoort al tot
de normale taak van de taakgroepen om binnen de 8 uur van hun eigen dienst de
volgorde van de productie-orders binnen zekere grenzen aan te passen. Detailplanning over de 24 uur is een te moeilijke taak om door operators uitgevoerd te kunnen worden. Het Logistiek Management Systeem dat is gekoppeld aan Marketing
is hiervoor te complex.
Wat betreft kwaliteitszorg zijn de taakgroepen verantwoordelijk voor een
aantal kwaliteitscontroles van het product. Om direct te kunnen ingrijpen zijn hiervoor enkele analyse-instrumenten op de werkvloer aanwezig om de kwaliteit van
het zout te meten. Bij afwijkingen kan tijdens de productierun worden bijgestuurd.
Daarnaast worden er kwaliteitsanalyses uitgevoerd door de centrale QHSEafdeling.
Resultaatverantwoordelijkheid
De taakgroepen in het ZVB worden zijn verantwoordelijk voor de kwantiteit en de
kwaliteit van de productie zoutproducten. Per afdeling is een lijst van prestatieindicatoren opgesteld, de zogenaamde procesthermometers. Voor zowel Verpakking als Librox worden de volgende procesthermometers per maand vastgesteld:
• lijnefficiency
• klachten
• ziekteverzuim
• orde-netheid
• schade/off-spec
Per maand wordt gerapporteerd over deze procesthermometers. Er worden punten
toegekend aan deze indicatoren en het relatieve gewicht van elke indicator leidt tot
een totaalcijfer. Aan het begin van een jaar worden ook doelstellingen bepaald
voor dit totaalcijfer.
Naast deze procesthermometers heeft elke taakgroep zijn eigen budget, voor
ondermeer opleidingen, verbruiksmaterialen, werkkleding, declaraties en representaties.
Conclusie is dat de taakgroepen een vrij grote mate van zelfstandigheid hebben en verantwoordelijk zijn voor een breed takenpakket. Toch zijn er - mede gezien het hoge opleidingsniveau van de operators - nog meer mogelijkheden voor
taakverbreding en taakverrijking.
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4.2.4 Functioneringskenmerken taakgroepen
Informatie en interne communicatie
Bijna alle operators (ruim 90%) vinden dat ze inzicht in het productieproces binnen
de eigen afdeling hebben. Het inzicht in het totale productieproces van het gehele
ZVB is kleiner: eenderde van de Verpakking-operators en bijna de helft van de
Librox-operators zegt hierin geen inzicht te hebben. Brede kennis van het product
zegt rond 95% van de operators te hebben.
Over de doelen binnen de afdeling is men positief. De doelen zijn duidelijk en
waardevol voor het gehele ZVB volgens bijna 90% van de operators. Over de
haalbaarheid van de doelen is ongeveer 75% positief.
Over de informatievoorziening oordelen de operators verdeeld. Over de doelen en de productieresultaten is men over het algemeen wel geïnformeerd. Aan de
machines hangen bijvoorbeeld grafieken met de procesthermometer ‘lijnefficiency’. Over de belangrijkste zaken en de algemene gang van zaken in het
bedrijf wordt men te weinig op de hoogte gehouden vindt de meerderheid van de
operators. Hierop doorvragend tijdens de groepsbesprekingen bedoelen de operators vooral informatie ten aanzien van de markt en de marktontwikkelingen. Ook
wordt er volgens de operators te weinig informatie teruggekoppeld over ideeën en
suggesties ter verbetering die de operators aangeven. Operators geven aan weinig
zicht op de voortgang van projecten te hebben. Het volgende citaat is illustratief:
Er wordt tegenwoordig wel naar ons geluisterd. We hebben ook veel ideeën
voor het oplossen van knelpunten. Maar als je dan die ideeën doorgeeft, hoor je
vervolgens maandenlang niets meer. Het kan best zijn dat ze er dan druk mee
bezig zijn, maar als je niet op de hoogte gehouden wordt dan weet je nog niet
of je serieus genomen wordt.
Het interne overleg binnen de taakgroep wordt positief beoordeeld. Er is veel
overleg met de eigen taakgroepcoördinator, de operators houden elkaar op de
hoogte over werk-gerelateerde zaken (volgens ruim 75% van de operators) en ernstige productieproblemen worden volgens tweederde van de operators met de gehele taakgroep besproken. Het interne overleg blijft overigens volgens veel operators beperkt tot de eigen taakgroep; volgens slechts 57% van de operators wordt er
in de gehele afdeling overlegd over ernstige productieproblemen.
Samenwerking en teamontwikkeling
Over de onderlinge samenwerking zijn de operators positief. Bijna iedereen is bereid om werk van elkaar over te nemen en vindt dat men elkaar stimuleert om als
team te werken. Over de hulpvaardigheid van collega’s is men redelijk tevreden:
volgens 43% van de Verpakking-operators kan de hulpvaardigheid groter, voor de
Librox is dit cijfer 26%. Ook vindt slechts 15% van de operators dat er nogal eens
onderlinge strubbelingen voorkomen.
Uit de enquête blijkt dat de onderlinge acceptatie groot is. Ook zegt bijna iedereen elkaar aan te spreken op onderlinge afspraken. Hetzelfde geldt voor het
onderling corrigeren indien nodig.
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Op basis van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de interne groepsrelaties positief beoordeeld worden. Uit de groepsgesprekken blijkt een soortgelijk
beeld over samenwerking en teamontwikkeling binnen de taakgroepen. Wel is gebleken dat de goede groepsrelaties vooral de eigen taakgroep betreffen. De contacten met de andere taakgroepen zijn minder goed. De werkwijzen van de taakgroepen stemmen bijvoorbeeld niet exact overeen met elkaar, hetgeen soms tot
spanningen leidt. Toch voelt bijna iedereen zich verantwoordelijk voor een goede
wachtoverdracht.
Leiderschap
Het eerst hiërarchische niveau boven de taakgroepen in het ZVB is de productiechef van Librox of Verpakking. Het leiderschap binnen de taakgroep wordt operationeel vormgegeven door de taakgroepcoördinator (TC). Er is voor elke taakgroep
een vaste TC en een operator die de TC vervangt bij afwezigheid. De functie van
TC wordt ook beloond met een hogere loonschaal. De functie van TC wordt in de
taakgroepen verschillend ingevuld. Sommige TC’s hebben een positie ingenomen
die vergelijkbaar is met de baasfunctie van de oude wachtchef. Andere TC’s zijn
veel meer meewerkend en vervullen slechts de rol van aanspreekpunt.
Door het systeem van de stertaken worden verscheidene regelende taken ook
ingevuld door andere operators dan de TC. Hiermee wordt toch een redelijke
spreiding bereikt van de regelende taken over de taakgroep. Veel operators gaven
tijdens de groepsgesprekken aan dat er toch altijd verschillen zullen blijven bestaan
tussen de groepsleden. Dit werd doorgaans niet als belemmerend voor de ontwikkeling van de taakgroepen gezien.

4.3 Inbedding taakgroepen
We hebben een beeld gekregen van de taakgroepen bij het ZVB. De vraag is nu op
welke manier de taakgroepen zijn ingebed in het ZVB en de rest van de organisatie, aangezien de inbedding belangrijke consequenties heeft voor het vermogen van
de taakgroepen bij te dragen aan product- en procesvernieuwing.
4.3.1 Structurele inbedding taakgroepen
Structurering van interne en externe koppeling
De taakgroepen hebben vanwege hun werkzaamheden vooral contact met de operators van de afdeling Goederenlogistiek en de monteurs van de Districtonderhoudsgroep. Verder komen de taakgroepen in contact met onderhoudsmonteurs
van de centrale onderhoudsdienst en met medewerkers van buitenfirma’s. Uit de
vragenlijst blijkt dat het denken in termen van klanten en leveranciers niet is ingeburgerd bij de taakgroepen. Veel minder operators dan verwacht geven aan contacten met interne klanten en leveranciers te hebben. Contact met externe klanten
en leveranciers is er volgens geen enkele operator. Ter vergelijking worden in figuur 4.6 de antwoorden van zowel de taakgroepen bij Verpakking en Librox als de
operators van Goederenlogistiek weergegeven.
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Het is opvallend dat de taakgroepen aangeven weinig contact te hebben met klanten en leveranciers. Ook uit de taakgroepgesprekken blijkt dat de operators andere
afdelingen niet echt als klant of leverancier zien. Zowel de terminologie als de beleving van interne klant-leverancier relaties zijn onbekend. Goederenlogistiek heeft
uit de aard van de werkzaamheden wel veel contact met externe klanten en leveranciers. Ook interne klanten worden door meer operators van Goederenlogistiek
gezien als klanten. Hoewel het denken in klanten en leveranciers kennelijk niet
gewoon is in het ZVB, zijn er wel degelijk overlegstructuren waarin taakgroepleden betrokken zijn. Hieronder worden ze kort besproken.
Per taakgroep is er eenmaal per vijf weken een taakgroepoverleg, waaraan de
productiechef met de taakgroep overleg heeft. Informatieverstrekking van productiechef naar taakgroep en andersom vindt plaats. Ook is er ruimte voor overleg en
het maken van afspraken.
Een belangrijk overlegmoment tussen de taakgroepen onderling is de wachtoverdracht. De stand van zaken en bijzonderheden worden van operator tot operator aan de machine overgedragen. Ook de taakgroepcoördinatoren dragen de dienst
over aan elkaar. Het electronische en schriftelijke wachtboek is hierbij ondersteunend. Wel moet worden bedacht dat in het rooster van de vijfploegendienst de
taakgroepen elkaar soms drie weken niet ontmoeten. In de drieploegendienst zien
de taakgroepleden elkaar altijd bij de overdracht.
Andere overlegmomenten zijn specifiek gericht op de afstemming tussen het
management en de taakgroepen. Tijdens de eerste jaren van de taakgroepen is het
PC-TC-overleg in gebruik geweest. Dit wekelijkse overleg tussen de productiechef
met zijn taakgroepcoördinatoren is bedoeld om taakgroep-overstijgende zaken te
bespreken. Soortgelijke afstemming over productie- en technische zaken vindt ook
elke ochtend tijdens het ochtendoverleg plaats tussen de productiechefs, de verantwoordelijken voor onderhoud en de dienstdoende taakgroepcoördinatoren.
Daarnaast is er het kwaliteitsoverleg tussen de productiechef, de technoloog en de
dienstdoende operator met als stertaak kwaliteit. In het kader van ‘Managing Total
Quality’ zijn er bovendien kwaliteitverbeterteams die een tijdelijk karakter hebben
en gericht zijn op een specifiek probleem. In 1996 zijn er vier van deze teams geweest. Het kwaliteitverbeterteam bestaat uit een of enkele operators, de kwaliteitsfunctionaris, de assistentproductiechef en afhankelijk van het probleem enkele
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technici uit de diverse ondersteunende diensten. Ten aanzien van de voortgang van
de stertaken is er het stertakenoverleg tussen (assistent)productiechef en een vertegenwoordiger per taakgroep. Voorheen gebeurde dit met de operators vanuit alle
ploegen, maar met het terugdringen van de vergadercultuur is dit vervallen. Het
effect hiervan is wel dat het kwaliteitsoverleg nu meer een informatieuitwisseling
is van management richting taakgroep. Er is minder creativiteit tussen de operators
onderling, hetgeen leidt tot minder suggesties op dit punt vanuit de taakgroepen.
De inbedding van de taakgroepen binnen het ZVB mag dan tot op zekere
hoogte gelukt zijn, dat kan niet gezegd worden van de inbedding van de taakgroepen binnen de locatie. Ondanks dat het locatiemanagement de taakgroepen in het
44
ZVB ondersteunt , zijn andere afdelingen binnen de locatie geneigd om zaken te
regelen via de hiërarchische weg en niet rechtstreeks met de taakgroepen. Ook als
de taakgroepen zelf rechtstreeks contact maken met anderen binnen de locatie,
reageert men veelal afwijzend. De taakgroepen zien dit als een al langer slepend
probleem, blijkt uit de taakgroepgesprekken. Ook binnen het ZVB hebben de taakgroepen soms soortgelijke ervaringen.
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taakgroep intern
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Figuur 4.7 Structurele koppelingsmomenten taakgroepen ZVB

Ondersteunende systemen
De productie-, kwaliteit- en logistieke systemen kenmerken zich door een hoge
graad van automatisering. Deze systemen zijn tijdens de vernieuwing van het ZVB
ontworpen en ingevoerd mede op basis van de toenmalige structuur. Nadien heeft
geen expliciete aanpassing van deze systemen plaatsgevonden aan het werken in
taakgroepen.
Het Logistiek Management Systeem (LMS) bestaat uit planning en productiescheduling. Planning vindt plaats buiten de taakgroepen om. Marketing stelt het
Hoofd Afzet Plan op over een periode van acht weken. Dit plan wordt vertaald in
een Hoofd Productie Plan, dat wordt omgezet in een Hoofd Capaciteits Plan. Dit
plan legt voor de eerste drie weken op dagbasis de benodigde capaciteiten vast,
daarna voor vijf weken op weekbasis. Het tweede deel van LMS is de productie44

Zoals ondermeer blijkt uit de verslagen van de stuurgroepvergaderingen.
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scheduling, dat door de assistent-productiechefs van het ZVB gebeurt. De hoeveelheid klanten-orders, voorraadorders en compensatie-orders bepalen het fabrieksplan, waarin per week staat weergegeven wanneer welke machine staat ingepland.
Dit resulteert in productie-orders. De taakgroepen hebben een beperkte mogelijkheid om binnen de acht uur van hun dienst te schuiven met productie-orders, mits
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De werkmethodes liggen vast in bedieningshandboeken. Deze handboeken
zijn geschreven door (eerste) operators. Het beheer en het up-to-date houden van
de bedieningshandboeken is een stertaak. Ondanks de standaardwerkvoorschriften
in de bedieningshandboeken, verschillen de taakgroepen in werkwijze op details.
Dit levert vaak problemen tussen de taakgroepen op, als de instellingen van machines niet helemaal gelijk gehouden worden.
De personele ondersteunende systemen zijn meer op de taakgroepen aangepast dan de technische systemen. Zo hebben de taakgroepen een stem in de selectie
van tijdelijke krachten. De systemen voor beoordeling en beloning zijn in het ZVB
onderwerp van veel discussie geweest.
Wat betreft de beoordeling is uitgangspunt geweest dat de taakgroep zelfstandig genoeg zou moeten zijn om de beoordeling zelf te doen. Bovendien is de productiechef als eerste hiërarchische niveau niet goed in staat de beoordeling uit te
voeren, vanwege het verschil tussen dagdienst en vijfploegendienst. De productiechef kent de operators onvoldoende. Er is een experiment geweest waarin de taakgroepen elkaar hebben beoordeeld. Elk taakgroeplid vult op aangepaste beoordelingsformulieren de beoordeling van zijn collega’s in. In een taakgroep gesprek
worden de uitersten per taakgroeplid besproken. Ieder taakgroeplid krijgt doelstellingen mee voor de volgende periode. Dit systeem is na een aanvankelijk goede
start bij enkele taakgroepen toch teruggedraaid. Het beoordelen van elkaar op deze
manier is te bedreigend, inhoudelijke discussie wordt vermeden, het geven van
cijfers is moeilijk en de operators leggen een verband met loopbaangesprekken.
Bovendien heeft de overgang van de vijf- naar de drieploegendienst in de Verpakking ook verstorend gewerkt. Er zijn toen immers nieuwe teams samengesteld.
Besloten is deze methodiek te herzien. De beoordeling vindt plaats in twee delen:
een individuele beoordeling die wordt voorbereid door een klein werkgroepje. Deze voorlopige beoordeling wordt vastgesteld door de hele taakgroep in een taakgroepgesprek. De rapportage (doelstellingen en actieplan met of zonder de eigenlijke beoordeling) hiervan wordt verstrekt aan de productiechef en personeelschef.
Het tweede deel is de groepsbeoordeling door de productiechef op het groepsresultaat qua procesthermometers en qua teamfunctioneren. Voor promoties blijft
een positieve individuele beoordeling door de productiechef noodzakelijk.
De beloning is ook na veel discussie aangepast aan het werken in taakgroepen. De stertaken worden apart beloond. Het minimum en maximum aantal operators dat de stertaak moet uitvoeren is bepaald, waarna de taakgroepen zelf mogen
uitmaken wie welke stertaken uitvoert. De beloning van de stertaak gaat in op het
moment dat de opleiding en het examen met goed gevolg zijn afgelegd en de stertaak daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Per stertaak kan fl.35,= tot fl. 50,= worden
bijverdiend met een maximum van fl. 250,= per persoon. Oorspronkelijk was het
de bedoeling om elke operator die dat wilde een pakket aan stertaken te laten uitvoeren en onderdeel van de functie te laten uitmaken, zodanig dat de operator een
loopgroep extra kreeg. Dit is echter niet gelukt, zodat de stertakenbeloning apart
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bestaat, naast het functiesalaris. Groepsbeloning vindt niet plaats. Wel is er de mogelijkheid van een groepsbonus op basis van goede groepsprestaties.
4.3.2 Sociaal-dynamische inbedding taakgroepen
De wijze van structurering van de interne en externe koppelingen is niet de enige
factor voor de inbedding van de taakgroepen in de organisatie. De sociaaldynamische aspecten van de uitwisselingsrelaties van de taakgroepen met hun omgeving zijn evenzeer van invloed op de inbedding van de taakgroepen en daarmee
op hun innovatief vermogen. Hier zullen we ingaan op de aspecten macht en vertrouwen.
Macht
Het aspect ‘macht en invloed’ onderzoeken we aan de hand van de control graph
methode van Tannenbaum (1968). We maken onderscheid tussen de totale hoeveelheid macht en de verdeling van de macht. Daartoe hebben we in de vragenlijst
voor de operators en taakgroepcoördinatoren gevraagd naar de mate van invloed
van vier hiërarchische niveaus binnen het ZVB, te weten de plantmanager, de productiechef, de taakgroepcoördinator en de operator. Vanwege de bijzondere positie
van de taakgroepcoördinator is ook gevraagd naar zijn invloed. Er is gevraagd naar
de invloed op:
• de algemene gang van zaken in de afdeling;
• de hoeveelheid werk in de afdeling;
• de manier waarop het werk georganiseerd is in de afdeling;
• de verbeteringen en vernieuwingen in de afdeling.
De mate van invloed is met een zespunts-schaal gemeten (1 = zeer weinig invloed,
2 = weinig invloed, 3 = matige invloed, 4 = redelijk veel invloed, 5 = veel invloed,
6 = zeer veel invloed). In figuur 4.8 wordt de control graph weergegeven voor het
ZVB. Het gaat hier om de door TC’s en operators van Verpakking en Librox
waargenomen invloedsverdelingen (N=102).
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Figuur 4.8 Control graph ZVB (N=88; 1=zeer weinig invloed, 6=zeer veel
invloed)
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Uit deze figuur blijkt dat de invloedsverdelingen zich op een tamelijk hoog niveau
bevinden. Dit duidt op een relatief grote totale hoeveelheid macht. Bovendien zijn
de verschillen in invloed niet erg groot. De plantmanager en de productiechef hebben steeds de meeste invloed, maar de taakgroepcoördinator en de operator hebben
niet veel minder invloed. Hierop is één uitzondering: de manier waarop het werk
georganiseerd is. Daar hebben de TC’s en de operators meer invloed op dan de
productiechef en de plantmanager. Deze gegevens duiden op een min of meer geslaagde invoering van het taakgroepenconcept, als gekeken wordt naar de manier
waarop de operators de invloedsverdeling waarnemen. De invloedsverdelingen van
Verpakking en Librox wijken dan ook af van die van de afdeling Goederenlogistiek waar niet in taakgroepen wordt gewerkt, zie figuur 4.9. De operators van de
afdeling Goederenlogistiek (N=21) schrijven zichzelf minder invloed toe dan de
operators in de taakgroepen van Verpakking en Librox.
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Figuur 4.9 Control graph per afdeling ZVB (gemiddelde scores op de vier invloedsvragen; N=109)

In de taakgroepgesprekken en de interviews met de productiechefs is dit beeld van
de invloedsverdelingen bevestigd. De taakgroepen zijn tot op zekere hoogte zelfstandig en bepalen de organisatie van hun werk zelf. Voor de relatief lage cijfers
voor de invloed van de taakgroepen op verbetering en vernieuwing geven de taakgroepen de volgende verklaring. Veelal hebben operators wel ideeën en suggesties
ter verbetering en worden deze suggesties ook gehoord. Het probleem begint daarna. Over de status van de ideeën en suggesties wordt vaak te weinig feedback gegeven. Dit verklaart het gevoel weinig invloed te hebben op dit punt.
Vertrouwen
De samenwerkingsrelaties tussen de taakgroepen en hun omgeving worden naast
macht ook gekenmerkt door een bepaalde mate van vertrouwen. De enquête geeft
een indicatie van een relatief laag vertrouwen van de taakgroepen in de leiding van
het ZVB. In de Verpakking heeft slechts 35% van de operators volledig vertrouwen in het management, in de Librox is dat aantal hoger: 61%. Ter vergelijking, in
de Goederenlogistiek is dit cijfer 52%. Ongeveer dezelfde aantallen operators geven aan door de leiding ondersteund te worden in de dagelijkse werk- en groeps-
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processen. Het relatief lage vertrouwen van de taakgroepen in het management
blijkt ook uit de grote reserves die binnen de taakgroepen leven over de aanwezigheid van de productiechef tijdens groepsbeoordelingsgesprekken.
De relatief lage vertrouwensbasis tussen taakgroepen en management die
hieruit zou blijken, komt als een verrassing, gezien de toch redelijk bij het taakgroepen-concept passende invloedsverdelingen. Kennelijk betekent een vrij grote
mate van invloed van de taakgroepen niet dat de taakgroepen automatisch vertrouwen in het management hebben. Uit de groepsinterviews zijn enkele verklaringen naar voren gekomen voor het tijdelijk karakter van de relatief lage cijfers ten
45
aanzien van het vertrouwen in de leiding .
In de eerste plaats is op het moment van onderzoek de overgang van de vijfnaar de drieploegendienst in de Verpakking net twee maanden achter de rug. Vermindering van werk heeft nogal wat onrust veroorzaakt. In de tweede plaats zijn de
managementwisselingen verstorend geweest op het ontwikkelingsproces van de
taakgroepen. Volgens de taakgroepen moesten ze opnieuw beginnen nadat de
nieuwe productiechefs, de nieuwe plantmanager en de nieuwe personeelschef binnen waren. Een derde factor is de waarneming van de taakgroepen dat ze op grenzen stuiten in de rest van de organisatie.
Soms omzeilen ze [andere afdelingen, zoals Goederenlogistiek, centrale stafdiensten] ons gewoon en gaan direct naar de productiechef. Ook als wij ze iets vragen, doen ze moeilijk en moet het altijd goedgekeurd worden door het management. Soms vragen ze nog steeds naar de wachtchef!
In de vierde plaats hebben de operators het gevoel belangrijke informatie over de
markt en de concurrentie te missen. Ook informatie over de status van ideeën en
suggesties van operators missen de taakgroepen node. Soms hebben de taakgroepen het gevoel dat te weinig naar hen geluisterd wordt als ze bepaalde klachten
noemen. Er wordt pas actie ondernomen op het moment dat externe klanten of leveranciers dezelfde klachten benoemen.
Relatie met OR-vakbonden
De ondernemingsraad van de locatie Hengelo heeft een wisselende rol gespeeld in
de invoering en ontwikkeling van de taakgroepen in het ZVB. Al in 1988 is door
de Ondernemingsraad in een advies over het project Vernieuwing ZVB gemeld dat
gestreefd moet worden naar ‘min of meer autonome productiegroepen, waarin de
46
medewerkers zoveel mogelijk taken onderling en gezamenlijk regelen’ . In 1989 is
de gedachtenvorming binnen de OR nog verder en komt de OR met een op autonome taakgroepen gebaseerde arbeidsorganisatie in het kader van de vernieuwing
45

In september 1996 is een employee opinion survey gehouden onder alle vestigingen van Akzo
Nobel Chemicals, waaronder de locatie Hengelo (zie Watson Wyatt Worldwide, Resultatenvergelijking Akzo Nobel Chemicals, lokatie Hengelo - Boor- en Pekelwinningsbedrijf - ZPB - ZVB, 1996). De
cijfers zijn per productiebedrijf berekend, zodat een vergelijking gemaakt kan worden tussen het
ZVB en andere productiebedrijven. Hieruit blijkt dat de houding van de medewerkers ten opzichte van het management tamelijk positief is, in ieder geval gemiddeld positiever dan de andere productiebedrijven. Weliswaar is niet rechtstreeks naar het vertrouwen gevraagd, maar de
medewerkers zijn positief over zaken als vakkundigheid, informatieverstrekking, openheid en
eerlijkheid en het aanmoedigen van ideeën.
46
Notitie Ondernemingsraad Akzo locatie Hengelo, 19-04-1988.
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van het ZVB . De taakgroepen zijn echter pas in 1993 ingevoerd. De ondernemingsraad is in 1992 grotendeels van samenstelling veranderd. De invoering en
ontwikkeling van de taakgroepen werd nog steeds als positief beoordeeld, maar de
koppeling tussen de invoering van de taakgroepen en het vervallen van de functie
van wachtchef werd negatief beoordeeld. Een bijzondere omstandigheid is dat de
voorzitter van de nieuwe OR een wachtchef uit het ZVB is, die in een van de eerste
grote reorganisaties moet gaan adviseren over het opheffen van de eigen functie.
48
Na een moeizame overlegperiode is de OR toch akkoord gegaan . In de verdere
ontwikkeling van de taakgroepen heeft de OR steeds een positief-kritische houding
laten zien.
Het overleg met de vakbonden over de taakgroepen betreft alleen het aspect
beloning. In diverse overlegrondes is het voorstel van het ZVB tot een aanpassing
van de beloningsstructuur besproken. Het ZVB is tot goede afspraken gekomen
met de vakbonden.

4.4 Organisatie product- en procesvernieuwing
4.4.1 Product- en procesvernieuwing binnen het ZVB
Productvernieuwing is belangrijk voor de business unit Salt Europe om met een
aantrekkelijk assortiment de markt te behouden, danwel uit te breiden. Veelal gaat
het bij productvernieuwing om nieuwe klantgerichte verpakkingen, of om andere
hoeveelheden van het zoutproduct per verpakking. Ook worden nieuwe additieven
aan zoutproducten toegevoegd, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk worden.
Er is continu aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de zoutproducten.
Procesvernieuwing is in de eerste plaats een gevolg van productvernieuwing.
Nieuwe verpakkingen, nieuwe hoeveelheden en nieuwe samenstellingen moeten
geproduceerd worden, hetgeen soms mogelijk is op de huidige apparatuur, maar
waar soms ook nieuwe apparatuur voor nodig is. In de tweede plaats is procesvernieuwing een gevolg van de noodzaak om efficiënt en beheerst zoutproducten van
de juiste kwaliteit te produceren. De efficiency en de kwaliteit van de procestechnologie wordt continu verbeterd en vernieuwd. Investeringen zoals de nieuwe fabriek met de nieuwe verpakkingsmachines en het vernieuwde magazijn zijn in het
oog springende voorbeelden van grote procesvernieuwingen. Ook de nieuwe liksteenlijnen met de nieuwe perssystemen en de nieuwe doseersystemen en het optimalisatieproject voor de broxo-installaties zijn voorbeelden van grote vernieuwingen. Maar de kleine en redelijk grote verbeteringen komen eveneens veelvuldig
voor. Dan gaat het om het optimaliseren van de productielijnen en om aanpassingen in de ondersteunende logistieke en kwaliteitssystemen. Ook het verbeteren van
de onderhoudsfunctie is een belangrijk aandachtspunt.
De complexiteit van de productvernieuwing verschilt afhankelijk van de
grootte van de verandering: kleine verbetering, redelijk grote verbetering en grote
vernieuwing. Een kleine productverbetering is bijvoorbeeld het aanbieden van hetzelfde product in een andere verpakking al dan niet in andere hoeveelheden. Een
47
48

Adviescommissie Renovatie ZVB, 9 juni 1989, G.03/89.
Ondernemingsraad Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie Hengelo, 17 mei 1993, A 25/93.
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redelijk grote verbetering is het toevoegen van specifieke additieven aan bestaande
producten. Een grote vernieuwing is het aanpassen van de samenstellingen van de
verschillende zoutproducten, waardoor nieuwe producten met nieuwe toepassingen
ontstaan. De complexiteit van het eerste type is niet groot wat betreft de productkennis. Wel is de productietechnologie hier kritisch: kan het product met het nieuwe verpakkingsmateriaal geproduceerd worden? De complexiteit van de overige
typen is wel groot. Hier is materiaalkundige en procestechnologische kennis van
hoog niveau voor nodig.
De complexiteit van procesvernieuwing varieert eveneens van laag tot hoog
afhankelijk van de grootte van de vernieuwing. De kennis voor de kleinere verbeteringen heeft soms een mono-disciplinair karakter, maar al vrij gauw betreft het
kennis van meerdere disciplines: procestechnologie, mechanica, electronica en
informatietechnologie. Het benodigde kennisniveau per discipline varieert wel van
middelmatig tot hoog van de kleine verbeteringen tot de grote vernieuwingen. Samengevat geven we de volgende karakterisering van de complexiteit van producten procesvernieuwing in het ZVB, zie figuur 4.10.

kleine verbetering
redelijk grote verbetering
grote vernieuwing

product
-enkele disciplines
-laag-matig niveau
-enkele-veel disciplines
-matig-hoog niveau
-veel disciplines
-hoog niveau

proces
-één-enkele disciplines
-laag-matig niveau
-enkele-veel disciplines
-matig-hoog niveau
-veel disciplines
-hoog niveau

Figuur 4.10 Mate van complexiteit product- en procesvernieuwing ZVB

4.4.2 Context product- en procesvernieuwing binnen het ZVB
Autonomie ZVB
Het ZVB is één van de productiebedrijven van de business unit Salt Europe. De
ontwikkeling, de marketing en de verkoop van zoutproducten vinden buiten het
ZVB plaats in andere onderdelen van de business unit. Dat betekent dat productvernieuwing buiten het ZVB plaatsvindt. Op business unit-niveau zijn de plantmanagers van de verschillende productiebedrijven vertegenwoordigd, samen met de
managers van de afdelingen Marketing, Technologie, Productontwikkeling en
Control. Op dit niveau vindt de besluitvorming plaats over de productvernieuwingen. De marketeers van de Marketing Groep Amersfoort en de productontwikkelaars vervullen een grote rol in de daadwerkelijke productvernieuwing. Het ZVB
als productiebedrijf heeft ten aanzien van productvernieuwing geen zelfstandige
bevoegdheid. Ook de kleinere productverbeteringen worden door Marketing en
Product Development beheerst. Wel moet het ZVB goedkeuring verlenen aan projecten die binnen het ZVB uitgevoerd gaan worden. Ook kan het ZVB zelf investeringsaanvragen doen ten aanzien van productvernieuwing (‘request from production’). Voor de implementatie van productvernieuwingen worden steeds projecten
gestart, waarin ook vertegenwoordigers van het ZVB zitting hebben. Wat betreft
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de productie zijn dat doorgaans de productiechefs of assistent-productiechefs. De
operators vanuit de taakgroepen zijn hierin nauwelijks betrokken, behalve dan op
het moment dat de proefseries van de nieuwe producten gaan lopen.
Wat betreft procesvernieuwing ligt het verhaal anders. Procesverbetering en
procesvernieuwing vallen voor een belangrijk deel onder de verantwoordelijkheid
van het ZVB. Ten aanzien van de grote procesvernieuwingen waarmee grote bedragen gemoeid zijn, ligt de beslissingsbevoegdheid op business unit-niveau of
hoger bij de Group Chemicals. Maar binnen de vooraf afgesproken kaders heeft
het ZVB de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om kleine en redelijk grote
verbeteringen door te voeren.
Vanwege dit verschil tussen product- en procesvernieuwing gaan we in het
vervolg alleen op procesvernieuwing in. De bijdrage van de taakgroepen aan productvernieuwing kunnen we nagenoeg uitvlakken, aangezien dat grotendeels buiten het ZVB plaatsvindt. Het is veel interessanter om de bijdrage van de redelijk tot
goed functionerende taakgroepen aan procesvernieuwing te analyseren.
Organisatie
De verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor proces49
vernieuwing zijn voor het ZVB vastgelegd in een verantwoordelijkhedenmatrix .
In verband met procesvernieuwing zijn drie onderwerpen uit de matrix van belang:
technologiebeheer, investeringen/projecten en continu-verbeterproces.
Hieruit blijkt dat de technologen verantwoordelijk zijn voor het beheer en de
vernieuwing van de technologie. De productiechef vraagt de technologen voor directe ondersteuning van de fabriek.
Investeringen en projecten vallen onder verantwoordelijkheid van de plant
manager. De procedure is als volgt. Via Marketing of Product Development komt
een feasibility request binnen. Per jaar gaat het om ongeveer 20 aanvragen. Van het
ZVB wordt antwoord verwacht op de vraag of en zo ja onder welke voorwaarden
het ZVB het gevraagde kan produceren. Na het door de technoloog verzorgde antwoord van het ZVB neemt de Business Unit het besluit al of niet door te gaan. Bij
een positief besluit wordt het een working program. Het project doorloopt de volgende fasen: studie, voorproject (procesontwerp), bouw, commissioning, garantietest
en evaluatie. De samenstelling van het project is afhankelijk van de inhoud en omvang van het project. Wel zijn altijd de volgende personen betrokken: projectleider
(liefst iemand van het ZVB zelf, in verband met toezicht op bij het project betrokken buitenfirma’s), district chef onderhoud, technoloog, (assistent)productiechef en
een operator. De operator heeft als taak om voor het nieuwe proces de bedieningsvoorschriften te maken.
Het continu-verbeterproces in het kader van Integrale Kwaliteitszorg valt onder de verantwoordelijkheid van de productiechef. Wel moet de productiechef advies vragen aan de betrokkenen. Voor de implementatie van de verbeterplannen
zijn de productiechef, de disctrictonderhoudschef, de technoloog en de taakgroep49

De verantwoordelijkhedenmatrix wordt in het ZVB aangeduid als ‘ballenverhaal’ (basis: Notitie OUTPUT CLUSTERKERN, 25-09-1990, doc.nr.621; aangepast aan taakgroepen-concept door de
werkgroep “ taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden PC, assistent PC en TC” dd. 04-051993).
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coördinator gelijkelijk verantwoordelijk. Het verbeteren begint bij een klacht of
een veel voorkomende storing of een idee dat op de haalbaarheid wordt getoetst.
Voor de redelijk grote verbeteringen worden kwaliteitverbeterteams opgezet. Dit
zijn er ongeveer vier per jaar. Daarnaast komen ad hoc werkgroepjes voor die
kleinere verbeteringen doorvoeren. In de kwaliteitverbeterteams en de werkgroepjes zijn doorgaans ook operators vertegenwoordigd.
Het is opvallend dat in de aan de taakgroepen aangepaste verantwoordelijkheidsmatrix de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de taakgroep
op het gebied van procesvernieuwing minder zijn uitgebreid dan de taken op het
gebied van productie, kwaliteit, personeel en onderhoud. Toch is de rol van de
taakgroep in het implementeren van de procesverbetering- en vernieuwing in werkelijkheid groter dan de officiële verantwoordelijkhedenmatrix doet vermoeden. In
de volgende paragraaf gaan we hier uitgebreid op in.

4.5 Taakgroepen in het ZVB en product- en procesvernieuwing
In deze paragraaf wordt eerst een beeld geschetst op basis van de vragenlijsten en
interviews van de bijdrage die de taakgroepen leveren aan verbetering en vernieuwing van processen. Vervolgens bepalen we de effectiviteit van de bijdrage van de
taakgroepen.
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4.5.1 Bijdrage taakgroepen aan product- en procesvernieuwing
Ten eerste is aan de operators en taakgroepcoördinatoren gevraagd naar de soort
bijdrage van de taakgroepen aan de drie onderscheiden typen procesvernieuwing.
Er zijn drie soorten bijdrage onderscheiden:
1. observaties over en ervaringen met de machines;
2. suggesties en ideeën voor verbetering en vernieuwing;
3. uitgewerkte voorstellen van operators die samen met indirecten uitgewerkt
worden.
In figuur 4.11 worden de resultaten weergegeven over de waarneming van de operators over de soort bijdrage die ze leveren aan verbetering en vernieuwing.
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Figuur 4.11 Bijdrage operators Verpakking en Librox (N=88) aan procesvernieuwing (gemiddelde scores: 1=geen bijdrage, 2=soms,
3=vaak, 4=dagelijks bijdrage leveren)

De operators geven aan vaker een bijdrage te leveren aan kleine verbeteringen dan
aan redelijk grote verbeteringen. De bijdrage aan grote vernieuwingen is gering:
volgens de operators gemiddeld tussen ‘geen bijdrage’en ‘soms een bijdrage’. De
operators geven iets vaker aan observaties en suggesties te leveren, terwijl een bijdrage in de vorm van uitgewerkte voorstellen iets minder vaak voorkomt. Als we
de afdelingen binnen het ZVB afzonderlijk beschouwen, zien we dat de Verpakking steeds iets hoger scoort, dan volgt de Librox en vervolgens de Goederenlogistiek. Voor grote vernieuwingen zijn deze verschillen niet significant.
Ten tweede is gevraagd naar fase waarin een bijdrage aan procesvernieuwing
wordt gegeven:
1. conceptfase: idee/suggestie komt van operators;
2. ontwerpfase: operators worden betrokken bij het uitwerken van idee;
3. invoeringsfase: tijdens de invoering worden de operators betrokken;
4. gebruiksfase: tijdens het gebruik worden de operators betrokken.
In figuur 4.12 staan voor de drie typen procesvernieuwing de gemiddelde scores
weergegeven.
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Figuur 4.12 Fasering bijdrage operators Verpakking en Librox (N=88) aan
procesvernieuwing (gemiddelde scores: 1=geen bijdrage, 2=soms,
3=vaak, 4=dagelijks bijdrage leveren)

Uit deze figuur blijkt dat de operators hun bijdrage leveren tijdens de invoeringsfase en vooral de gebruiksfase. Tijdens de ontwerpfase van vernieuwingen wordt
het minst bijgedragen, dat geldt voor alle typen vernieuwing. De bijdrage aan
kleine en redelijk grote vernieuwingen ligt gemiddeld hoger dan de bijdrage aan
grote vernieuwingen. De verschillen tussen Verpakking, Librox en Goederenlogistiek zijn klein.
Samengevat kunnen we stellen dat de operators - volgens hun eigen
waarneming - vooral bijdragen aan kleine en redelijk grote procesverbeteringen.
De bijdrage heeft vooral de vorm van observatie en suggesties, minder vaak betreft
het uitgewerkte voorstellen. De bijdrage wordt vooral geleverd tijdens de conceptfase, hetgeen logisch is gezien de frequente bijdrage van observaties en suggesties. Ook is de bijdrage tijdens de invoerings- en gebruiksfase groot. De bijdrage aan grote procesvernieuwingen is gering, alsmede de bijdrage tijdens de
ontwerpfase van elke procesverbetering en -vernieuwing.
Deze gegevens komen overeen met de gegevens over de structurele inbedding
van de taakgroepen en de organisatie van procesvernieuwing in het ZVB. Suggesties voor vernieuwing komen wel vaak vanuit de taakgroepen. In de diverse overlegstructuren - taakgroepoverleg, TC-PC-overleg, kwaliteitsoverleg, via Interne
Probleem Bonnen - is daar ruimte voor. Wel geven de operators aan dat ze te vaak
niet weten wat met hun suggesties wordt gedaan. Dit verklaart de geringe bijdrage
van de operators tijdens de ontwerpfase. Het ontwerp van veel vernieuwingen
wordt doorgaans uitgevoerd door een projectgroep, waarin het management of
technici vanuit de onderhoudsgroep of de centrale stafdiensten zitting hebben.
We gaan in de volgende subparagrafen na wat de effectiviteit is van deze bijdrage van de taakgroepen aan verbetering en vernieuwing van processen. Eerst
komt de effectiviteit volgens de klassieke doelenbenadering aan de orde, vervolgens wordt het oordeel van een aantal betrokkenen weergegeven.
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4.5.2 Effectiviteit: prestatie-indicatoren
Vooraf plaatsen we enkele opmerkingen over de bepaling van de effectiviteit van
de bijdrage van de taakgroepen aan procesvernieuwing. Een exacte weergave van
de effectiviteit van de bijdrage is moeilijk te geven, ook al beperken we ons tot de
effectiviteit volgens de klassieke doelenbenadering. Deze benadering vooronderstelt dat de organisatie een aantal doelen en doelstellingen vooraf bepaalt, waarna
achteraf bepaald wordt in hoeverre deze doelstellingen zijn gerealiseerd. Het probleem is dat het ZVB in 1993 met de invoering van de taakgroepen geen doelstellingen heeft geformuleerd ten aanzien van de bijdrage van de taakgroepen aan procesvernieuwing. Er zijn twee algemene doelen geformuleerd: verbetering van de
concurrentiepositie van het ZVB en een verbetering van de kwaliteit van de arbeid.
Bovendien geeft het financieel-administratief systeem van het ZVB geen inzicht in
de kosten en opbrengsten van de taakgroepen.
We hebben dit probleem ondervangen door vast te stellen hoe het verloop van
de procesthermometers is geweest. Hierbij gaan we er niet van uit dat het verloop
van de procesthermometers alleen het gevolg is van verbeteringen die door de
taakgroepen zijn aangebracht. Een onderdeel van de procesthermometers is ‘lijnefficiency’. Dit cijfer wordt zeker niet alleen beïnvloed door de taakgroepen. Er zijn
investeringen geweest - denk aan de vernieuwing van de liksteenlijnen en het optimalisatieproject broxo - die de efficiency flink hebben verbeterd. Daarnaast is
ook de overgang van de vijf- naar de drieploegendienst in de Verpakking van invloed geweest op de lijnefficiency. Er kan dus zeker geen eenduidig causaal verband gelegd worden tussen de ontwikkeling van de procesthermometers en de bijdrage van de taakgroepen hieraan. Toch geeft de ontwikkeling van de procesthermometers ons een indicatie van de effectiviteit van de taakgroepen. Dit is tot op
zekere hoogte legitiem, aangezien criterium voor de selectie van de procesthermometers is geweest ‘de beïnvloedbaarheid door de taakgroepen’. Als we ons bewust zijn van de andere belangrijke factoren die hierop van invloed zijn, geeft de
ontwikkeling van de procesthermometers, tezamen met het oordeel van betrokkenen, voor ons een voldoende indicatie voor de bijdrage van de taakgroepen aan
procesvernieuwing.
Onderstaande beschrijving is gebaseerd op ZVB-documentatie, twee afstu50
deerrapporten , aangevuld met gegevens uit interviews.
Ontwikkeling procesthermometers
De procesthermometers worden teruggebracht tot een totaalscore per maand. De
ontwikkeling van deze maandcijfers is sinds de invoering van de procesthermometers juni 1994 gestegen voor zowel de afdeling Verpakking als de afdeling Librox.
Verpakking
50

1994
450

1995
625

1996
518

Dood, R.W.J. Werken met taakgroepen, doctoraalverslag Universiteit van Amsterdam, juni 1996.
Oonk, M., Taakgroepen een nobel streven?! Een verslag over de positie van de taakgroepen in het Zoutverwerkingsbedrijf en hoe, en in welke mate deze taakgroepen kunnen bijdragen aan het beter functioneren van de
organisatie, afstudeerrapport Universiteit Twente, augustus 1996.
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Librox

500

650

795

Figuur 4.13 Ontwikkeling totaalscore procesthermometers ZVB

Het cijfer voor het jaar 1996 voor de Verpakking is lager dan 1995. Dit wordt veroorzaakt door de normen die per 01-01-96 met 20% zijn verhoogd. De lijnefficiencies tellen voor 30/100 van het totaalcijfer mee.
Lijnefficiency
De lijnefficiency (verhouding tussen gerealiseerde hoeveelheid en de normhoeveelheid productie per ingeplande dienst) van de productielijnen in de Verpakking
blijkt in de beschouwde periode (van 1994 tot en met 1996) met gemiddeld 20% te
zijn gestegen. De lijnefficiency in de Librox is gemiddeld gestegen met 14%. Dit
betreffen de cijfers op basis van de normen van 1996. Voor de invoering van de
taakgroepen was de gemiddelde lijnefficiency voor zowel Verpakking als Librox
beduidend lager. Nogmaals zij opgemerkt dat ook de investeringen in de productielijnen en de overgang van de vijf- naar de drieploegendienst hierop effect hebben gehad.
Klachten
Het aantal werkvloer-gerelateerde klachten wordt ook geregistreerd in de procesthermometers. Deze klachten hebben betrekking op de kwaliteit en kwantiteit van
het product en de manier waarop het product is verpakt. De stijging van het aantal
klachten in 1996 ten opzicht van 1995 voor de Verpakking betreft klachten vanuit
de winterperiode, toen er een enorme productiedruk was. Het aantal klachten per
maand voor de beschouwde periode staat in figuur 4.14:

Verpakking
Librox

1994
3,4
n.v.t.

1995
1,7
2,3

1996
3,3
1,8

Figuur 4.14 Aantal geregistreerde klachten per maand ZVB

Ziekteverzuim, schade/off-spec en orde/netheid
Het ziekteverzuim is voor een productiebedrijf met vijfploegendienst laag. Het
verzuim schommelt rond de 4% voor de Verpakking en de 2,5% voor de Librox.

Verpakking
Librox

1994
3,9
2,5

1995
4,1
2,3

1996
3,9
2,6

Figuur 4.15 Ziekteverzuim (in %) ZVB

De procesthermometer schade/off-spec is in de beschouwde periode verbeterd. De
hoeveelheid off-spec is ongeveer gelijk gebleven, de hoeveelheid schade daarentegen is gedaald. Ook het orde-netheid criterium is geleidelijk verbeterd.
Efficiency, kwaliteit en flexibiliteit
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Samengevat kunnen de opbrengsten van de taakgroepen in drie categorieën worden ingedeeld: efficiency, kwaliteit en flexibiliteit.
Op het gebied van efficiency blijkt uit de ontwikkeling van de procesthermometers een grotere lijnefficiency en minder schade/off-spec. Deze kostenontwikkeling wordt echter ook veroorzaakt door investeringen en andere maatregelen.
Aanvullend kan nog een besparing worden genoemd van de onderhoudskosten als
gevolg van de stertaken. Er is binnen het ZVB een kosten-baten analyse gemaakt
51
van de invoering van de stertaken . De extra loon- en opleidingskosten voor een
aantal technische stertaken zijn afgezet tegen de besparing aan uren die het ZVB
niet meer hoeft in te kopen omdat de taakgroepen nu deze taken uitvoeren. Deze
besparingen worden opgeteld met de ‘besparingen’ die het gevolg zijn van extra
taken die niet ingekocht hoeven te worden. Tezamen wordt hiermee driekwart van
de opleidings- en loonkosten terugverdiend. De minder goed te kwantificeren effecten van de invoering van stertaken zijn niet meegenomen in deze berekening.
Dan gaat het om het hogere kennisniveau en meer zorg van de operators die hierdoor de machines beter kunnen bedienen, waardoor het afbreukrisico van de installaties wordt verkleind, minder onderhoud nodig is, een hogere beschikbaarheid
van de installaties, minder off-spec, etcetera. Hiervoor is wel een 0-meting van het
onderhoudsniveau van de betreffende installaties gemaakt. De verwachting is dat
de opbrengsten de kosten overstijgen.
Uit de ontwikkeling van de procesthermometers blijkt dat het aantal werkvloer-gerelateerde klachten afneemt. Ook hier is het moeilijk om eenduidig van
een causaal verband met de taakgroep te spreken, niettemin suggereert het sinds
1992 dalende cijfer dit wel.
Ook de flexibiliteit van de productie zowel naar volume als naar mix is toegenomen. De grote winterpiek van begin 1996 is zonder extra inleenkrachten door de
taakgroepen zelf opgevangen. Ook het zich steeds uitbreidende assortiment wordt
door de taakgroepen naar tevredenheid uitgevoerd. Door de multi-inzetbaarheid
van de operators is het kennisniveau in elke bezetting toereikend genoeg om de
geplande productie te realiseren.

taakgroep

inbedding in
organisatie (ploegenoverleg, PC-TC-overleg,
kwaliteit-verbeterteams)

FLEXIBILITEIT
1. grotere mixflexibiliteit
1. grotere volumeflexibiliteit
KWALITEIT
1. minder klachten
EFFICIENCY
1. hogere lijnefficiency
2. minder schade/off spec
3. lagere onderhoudskosten

Figuur 4.16 Bijdragen taakgroepen

4.5.3 Oordeel betrokkenen over de bijdrage van taakgroepen

51

Notitie “ Loonkosten” in relatie stertaken, 19-02-1996; Kosten objecten in relatie tot invoering
stertaken, 28-02-1996; D.ten Harkel/J.Maurits.
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Plantmanager
De plantmanager ziet de opbrengsten van de taakgroepen vooral op het gebied van
de flexibiliteit liggen. De operators zijn goed in het opvangen van schommelingen
in de productie, zowel schommelingen in volume als mix. Ook de kwaliteit is verbeterd, hetgeen tot uiting komt in de sterk in aantal afnemende klachten. Uiteraard
zijn deze positieve zaken niet alleen toe te schrijven aan het verschijnsel taakgroepen. Toch spelen ze hierin een belangrijke rol.
Productiechefs
De opbrengsten van de taakgroepen liggen op het gebied van motivatie en kennis.
De operators hebben meer inzicht verkregen, men kijkt en denkt nu net iets verder.
Ook de flexibiliteit is toegenomen door de grotere inzetbaarheid. Met het systeem
van de stertaken kan beter gebruik gemaakt worden van de interesses van de operators.
De bijdrage aan verbetering en vernieuwing ligt vooral in het schrijven van de
bedieningsvoorschriften voor nieuwe processen. De operators die de taakgroepen
vertegenwoordigen in projectgroepen moeten wel de beteren zijn. Ze moeten conceptueel kunnen denken, creatief zijn en het proces goed kennen. Anders is hun
bijdrage aan het project nihil. De meeste operators kunnen bijvoorbeeld de tekeningen die bij een ontwerp horen niet goed lezen, waardoor de inbreng een stuk
minder is. Er komen wel veel suggesties van de taakgroepen voor kleine en redelijk grote verbeteringen. Deze hebben betrekking op procesvoortgang en veiligheid. Deze initiatieven blijven nu net zo lang op de agenda staan tot er een goed
antwoord is gekomen. Voorheen was het nog wel gebruikelijk van het management
om niet te reageren.
Onderhoudschef
De opbrengst van de taakgroepen kan moeilijk los gemeten worden van de andere
technische en organisatorische maatregelen. De overgang van de vijf- naar de
drieploegendienst heeft bijvoorbeeld structureel lagere onderhoudskosten tot gevolg. De communicatie over de taakgroepen heen is in drie ploegen gemakkelijker
dan over vijf ploegen. Men spreekt elkaar nu meer aan op fouten en men is gemotiveerder. De operators geven sneller en beter informatie door over het hoe en wat
van de storingen. De voordelen van de stertaken zijn ook aantoonbaar. Met name
de stertaken inspectie zijn nuttig. Preventie van storingen is veel belangrijker dan
het kunnen verhelpen van storingen. Bovendien is inspectie voor de operators beter
in te plannen dan storingen of dwingende onderhoudsschema’s. Een stertaak is pas
effectief als de operators de taak kennen (opleidingsniveau), de taak vaardig zijn
(ervaring) en de taak kunnen uitvoeren (tijd, planbaarheid). De rol van de taakgroepen bij projecten ligt in het schrijven van de bedieningsvoorschriften. Meer
mag niet verwacht worden, gezien de complexiteit van de meeste projecten: ‘er
ontstaan al gauw kasten vol documentatie’.

Technoloog
De bijdrage van de taakgroep is inhoudelijk vooral gericht op werktuigbouwkundige verbeteringen. Daarin zijn veel operators creatief, het zijn eigenlijk vooral
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monteurs. Het gaat hen vooral om het verminderen van ‘sores’, het optimaliseren
van eigen werkzaamheden. De bijdrage is niet gericht op het procestechnologische
vlak. De bijdrage die de operators wel hebben ten aanzien van het verbeteren en
vernieuwen van de processen ligt in de gegevensverzameling. De registratie van
storingen en proeven wordt steeds systematischer verricht. Een inhoudelijke bijdrage van de operators aan grote vernieuwingen kan ook niet verwacht worden
gezien de complexiteit van de processen en de interesses van de operators.
De bijdrage van de operators aan projecten van verbetering en vernieuwing is
met de invoering van de taakgroepen niet groter geworden. Het gaat steeds weer
om de bijdrage van enkele operators. Het is persoonsafhankelijk. De inzet voor
verbetering en vernieuwing is bij sommige individuen gewoon groter dan bij anderen. De invloed van de taakgroepenstructuur is hierop niet merkbaar. Er kan bijvoorbeeld nog veel geleerd worden van de taakgroepen onderling over de meest
optimale werkwijze. Toch heeft elke groep zijn eigen werkwijze en wil men te
weinig leren van andere taakgroepen.
Personeelschef
De opbrengsten van de taakgroepen liggen in de toename van de zelfstandigheid
en de bevoegdheden van de taakgroepen: ‘de operators lopen niet meer aan het
handje van de wachtchef’. Toch zijn hier ook wel verschillen tussen de taakgroepen op te merken, afhankelijk van de houding van de groepsleden en de taakgroepcoördinator. Verder zijn de arbeidstevredenheid en de voldoening in het werk toegenomen. Dit blijkt ook uit het eerdergenoemde opinie-onderzoek van Akzo Nobel
Chemicals. Met de splitsing van het grote ZVB in de drie afdelingen is ook het
teamwerk toegenomen. Met kleinere teams bereikt men meer met samenwerking.
Deze factoren (zelfstandigheid, plezier in het werk, teamwork) brengen een
aantal voordelen op het gebied van kosten, kwaliteit en flexibiliteit met zich mee.
Hetzelfde werk wordt met steeds minder mensen gedaan. Het aantal klachten is
fors teruggelopen. Het aantal ideeën stijgt. Door de stertaken is er meer flexibiliteit
in de operatorfunctie gekomen. Overwerk is gemakkelijker te regelen, mits er goede uitleg gegeven wordt vanuit het management.
De bijdrage aan verbetering en vernieuwing is gemengd. Het aantal ideeën en
suggesties neemt toe. Het uitwerken van deze ideeën tijdens de ontwerpfase blijft
vooralsnog een zaak van specialisten. De storingsregistratie wordt wel systematischer aangepakt. De samenwerking tussen de taakgroepen en de specialisten blijft
echter afhankelijk van de inzet van individuen. Sommige operators voelen er veel
voor om in projecten mee te denken, anderen daarentegen niet. Dat is met de invoering van de taakgroepen niet veranderd.
Taakgroepen
De operators in de taakgroepen zijn in het algemeen tevreden met de taakgroepen.
Uit de enquête die drie jaar achter elkaar is gehouden (zie bijlage 4.2) blijkt dat
respectievelijk 85, 93 en 85% van de operators de taakgroepen een goede organisatievorm vinden. Uit de gegevens in paragraaf 4.5.1 blijkt al dat de operators
zichzelf een redelijk belangrijke rol toekennen in kleine en redelijk grote verbeteringen. In de grote vernieuwingen is die rol veel kleiner. Ook uit de employee opinion survey van Akzo Nobel Chemicals blijkt de relatief positieve houding van de
operators in het ZVB ten aanzien van bijvoorbeeld de werkindeling, de communi122
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catie en de houding binnen het ZVB ten aanzien van continue verbetering. Toch
wordt ook een enkel negatief punt genoemd in de groepsinterviews. De feedback
op ideeën en suggusties wordt te vaak gemist. De status van een suggestie is vaak
onduidelijk. Ook ziet het management pas een probleem als er een extern effect
optreedt. Er wordt te weinig geluisterd naar de taakgroepen zelf die een dergelijk
probleem al van te voren zien aankomen.

4.6 Conclusie case Akzo Nobel
De taakgroepen in het ZVB hebben een goede structuur en functioneren redelijk
goed. Positief is ook de ontwikkeling die is ingezet na een tijdelijke inzinking. In
onderstaand schema (figuur 4.17) worden de taakgroepkenmerken samengevat.
kenmerken
taakintegratie
taakroulatie
taakspecialisatie
taakafhankelijkheid
-binnen de taakgroep
-tussen de taakgroepen
-tussen de afdelingen
taakautonomie
resultaatverantwoordelijkheid
informatievoorziening
samenwerking
teamontwikkeling
leiderschap

ZVB
redelijk groot
groot
gering
-varieert per werkplek van gering tot groot
-binnen afdeling groot
-gering
redelijk groot
redelijk breed
matig
taakgroepintern goed, extern matig
goed
afhankelijk van taakgroepcoördinator en taakgroep minder
of meer spreiding van regelende taken over groep

Figuur 4.17 Samenvatting taakgroepkenmerken ZVB

Conclusie is dat de taakgroepen in het geheel niet bijdragen aan productvernieuwing, vanwege de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Business
Unit, Marketing en Product Development op dit gebied. Dit geldt voor zowel verbetering als vernieuwing van producten. De bijdrage van de taakgroepen aan procesvernieuwing varieert van nihil tot gemiddeld. Vooral aan kleine en redelijk
grote verbeteringen wordt een bijdrage geleverd. Tijdens de ontwerpfase is de
bijdrage het geringst. De bijdrage van de taakgroepen aan procesvernieuwing ligt
op de volgende drie terreinen:
• de bijdrage is inhoudelijk gericht op kleine en redelijk grote verbeteringen van
werktuigbouwkundige aard;
• de bijdrage van de operators ligt in het schrijven van de bedieningsinstructies
voor de nieuwe of vernieuwde processen;
• de bijdrage van de taakgroepen ligt verder in de gegevensverzameling, zoals
storingsregistratie en de eerste stappen van een storingsanalyse.
Tevens wordt geconstateerd dat slechts bepaalde individuen binnen de taakgroepen
een bijdrage leveren. Het is de vraag of de taakgroepen als taakgroep een beslis-
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sende rol spelen in de bijdrage van de operators aan verbetering en vernieuwing bij
het ZVB.
Een verklaring voor de geringe bijdrage van de taakgroepen aan product- en
procesvernieuwing kan gezocht worden in de volgende twee factoren. In de eerste
plaats gaat het om complexe processen, waardoor niet verwacht mag worden dat
de operators daar een inhoudelijke grote bijdrage aan kunnen leveren, ondanks hun
relatief hoge opleidingsniveau. Dit is tevens de reden voor de door het ZVB gekozen verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in dezen. In de
tweede plaats is de inbedding van de taakgroepen op een aantal punten onvoldoende. Zo is er nauwelijks sprake van een klant-leverancierdenken bij de operators.
Dit geldt zowel ten aanzien van externe als interne klanten en leveranciers. Er
wordt door de taakgroepen niet systematisch gebruik gemaakt van externe referentiepunten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat over werkmethoden niet van de
andere taakgroepen geleerd wordt. Ook is er onvoldoende vertrouwen tussen de
taakgroepen onderling en het management. Binnen het ZVB is de taakverdeling
wat betreft voortbrenging, verbetering en vernieuwing tussen productie en de ondersteunende afdelingen met de invoering van taakgroepen niet wezenlijk veranderd.
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Hoofdstuk 5
Case 2 Taakgroepen bij Atag

5.1 Algemene achtergrond case Atag
De case richt zich op Atag Verwarming B.V. gevestigd te Lichtenvoorde. Atag
Verwarming maakt deel uit van Atag Holding. De holding kent twee kernactiviteiten: Home Products en Cycles. Home Products heeft twee productgroepen: Atag
Heating & Taps Group en Atag Kitchen Group. Atag Keukentechniek is een belangrijk onderdeel van de Kitchen Group. Cycles, de andere kernactiviteit, bestaat
uit één productgroep: Atag Cycles Group, met ondermeer de Batavusfietsenfabriek. De oorsprong van Atag ligt in het bedrijf Atag Keukentechniek, in
1948 gestart in Ulft.
Atag Holding fungeert als een houdstermaatschappij en wordt bestuurd door
een directieraad waarin de vijf directeuren van de belangrijkste bedrijven zitting
hebben. De holding houdt zich bezig met het vaststellen van het centrale beleidskader en het uitvoeren van een klein aantal ondersteunende taken. De bedrijven die
deel uitmaken van de holding zijn voor een belangrijk deel zelfstandig. De merken
die zij voeren worden zelfstandig in het eigen marktsegment geprofileerd. De bedrijfsprocessen, van productontwikkeling, inkoop, logistiek en productie tot informatietechnologie worden waar mogelijk op elkaar afgestemd.
Atag heeft een enorme expansie doorgemaakt, voornamelijk via acquisities.
Tot 1987 werden de acquisities vanuit het eigen vermogen gefinancierd. Sinds
1987 staat Atag ook aan de beurs genoteerd om meer armslag te verkrijgen voor
nieuwe overnames. Inmiddels behoren bij Atag Holding meer dan 25 bedrijven
verdeeld over de beide kernactiviteiten. De omzet is sinds 1987, het jaar van de
beursgang, gestegen van 237 miljoen naar 984 miljoen in 1996. Bij Atag Holding
werken inmiddels ongeveer 3700 werknemers.
5.1.1 Atag Verwarming
Atag Verwarming B.V. (in het vervolg Atag) is in 1987 opgericht en heeft een
sterke groei doorgemaakt.

125

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

Product
Atag produceert verwarmingsketels voor de Europese markt. Het belangrijkste
product - De Blauwe Engel - is een cv-ketel gericht op het top segment van de
markt. Er zijn verschillende typen van deze ‘generatie 1’ ketels leverbaar. Deze
ketels onderscheiden zich door een hoog comfort, hoge betrouwbaarheid en milieuvriendelijkheid. Eind 1996 is ook ‘generatie 2’ op de markt gebracht en goed
ontvangen. Deze nieuwe cv-ketellijn voldoet dankzij de toepassing van nieuwe
technieken, zoals sensortechnologie en intelligente logica, ruimschoots aan de
strengste standaarden op het gebied van efficiency en milieuvriendelijkheid. Ook
zijn het bedieningsgemak en het installatiegemak sterk verbeterd. Atag produceert
een compleet product, dat rechtstreeks geleverd wordt aan dealers en consumenten.
Markt
Atag beweegt zich in het topsegment van de markt voor cv-ketels. Het is een markt
met twee pijlers: de ketels voor nieuwbouwwoningen en de vervangingsmarkt voor
ketels in bestaande woningen. Over het algemeen is de vraag naar nieuwbouwwoningen in Europa groeiend, hoewel per land verschillen bestaan, afhankelijk van
conjuncturele fluctuaties. Ook de vervangingsmarkt voor ketels is conjunctureel
gevoelig. In de voor Atag belangrijke deelmarkt Duitsland staan de consumentenbestedingen onder druk, waardoor zowel de vraag naar nieuwbouwwoningen als
de vraag naar vervanging van de ketels relatief klein is.
Atag tracht met een verbreding van het assortiment de gevoelige markt te bewerken. Daarnaast wordt getracht middels productontwikkeling in te spelen op de
trends naar kwaliteit, duurzaamheid, comfort en bedieningsgemak, individuele
vormgeving en zorg voor het milieu. Atag kent een hoge innovatiesnelheid: de
helft van de omzet komt van producten die de laatste drie jaar zijn geïntroduceerd.
De marktgerichtheid komt ook tot uiting in de Atag Home Product Centres. Deze
showrooms ‘nieuwe stijl’ maken voor de consument, de handel en de projectontwikkelaar een intensieve kennismaking mogelijk met alle Atag producten uit de
kernactiviteit Home Products.
Voor de productie betekent dit alles meer marktgericht werken. Door de verbreding van het assortiment neemt de complexiteit in de productie toe. Tegelijkertijd wordt via standaardisatie van de componenten het product minder complex. De
markt voor verwarmingsketels kent een seizoenspatroon. In de herfst en winter
worden de meeste ketels verkocht, in het voorjaar en de zomer het minst. Atag
speelt hierop in door flexibele productie en voorraadvorming in de zomer.
Kerncijfers Atag
Atag Verwarming is een relatief nieuwe fabriek. In 1987 is de onderneming opgericht. In de eerste jaren is Atag te typeren als een pioniersorganisatie. Een klein en
overzichtelijk bedrijf dat een cv-ketellijn ontwikkelt, produceert en op de markt
brengt. Het aantal medewerkers bedraagt in de eerste jaren ongeveer 40. Er is
sprake van een grote saamhorigheid en korte communicatielijnen; afdelingsdenken
komt nauwelijks voor. Begin jaren ‘90 zijn zowel de omzet als de personeelsaantallen sterk gegroeid. Na 1994 is een teruggang in de ontwikkeling in omzet en
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personeel te zien. In 1995 heeft Atag ongeveer 145 medewerkers in vaste dienst.
Tijdens het hoogseizoen kan het totaal aantal oplopen tot 180 medewerkers. In de
productie werken ongeveer 75 medewerkers.
omzet
(in
1993=100)
199
3
199
4
199
5

100

bezetting (in fte.)
totaal
productie
vast flexibel (uitzendkrachten en
gedetacheerden)
175
55
55

101

165

50

45

84

145

45

30

%;

Figuur 5.1 Omzet- en personeelsontwikkeling Atag Verwarming

De vaste kern van productiemedewerkers tracht Atag zo beperkt mogelijk te houden, gerelateerd aan de productie tijdens laagseizoen. Sinds 1994 kent Atag een
detacheringsconstructie, waardoor dezelfde medewerkers elk hoogseizoen terugkeren.
Fabricageproces
Het fabricageproces bij Atag is te typeren als een assemblageproces met een voor
assemblageprocessen typerende convergerende productiestroom, zie figuur 5.2.
voormontage
wisselaars

voormontage
besturingskast

overige
voormontage

waterzijdige opbouw + test
gaszijdige opbouw + test
electronische opbouw + test
opbouw + test luchtkast
aftesten
inpakken
Figuur 5.2 Fabricageproces Atag (generatie I)
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Als eerste vindt een aantal voormontages plaats: de warmtewisselaars, de besturingskasten en enkele overige voormontages, waaronder het samenstellen van gasblokken, het samenstellen van pompen en driewegkleppen. Deze voormontages
hebben als input vele onderdelen. Er wordt gebruik gemaakt van relatief eenvoudige gereedschappen en productiemiddelen. De montages van de ketels is gesplitst in
een waterzijdige opbouw, de gaszijdige opbouw, de electronische opbouw en de
opbouw van de luchtkast. Ook hier worden vele onderdelen verbruikt, evenals de
bij de voormontage gemaakte sub-assemblages. Na elke opbouw vindt er een test
plaats. De ketel als geheel wordt aan het eind van het proces ingeregeld (afhankelijk van type) en functioneel getest op een aantal functioneringskenmerken. Vervolgens wordt de ketel ingepakt en in het magazijn gereed product geplaatst. Bij
elke stap in het productieproces zijn onderdelen, componenten of emballage van
toeleveranciers nodig.
5.1.2 De invoering van de taakgroepen
Door de groei van de onderneming (in 1993 realiseerde men een omzetgroei van
70%) ontstond de behoefte aan een bijpassende organisatievorm. Daarbij stond
voorop dat kenmerken van de pioniersorganisatie van de eerste jaren, zoals saamhorigheid en korte communicatielijnen, behouden zouden moeten blijven. Het managementteam wilde in ieder geval een bureaucratische organisatie voorkomen.
Ondanks de beperkte omvang van het bedrijf, bestond er al een flinke hiërarchie in
de productie. Naast het hoofd productie was er een productiecoördinator en per
productiegroep een voorman, enkele meewerkende voorlieden en de ‘gewone’
medewerkers.
In het najaar van 1992 besloot het managementteam, na een oriëntatie, om in
de productie met taakgroepen te gaan werken. Het tijdstip voor de invoering werd
gelijkgeschakeld met de verhuizing naar een nieuw pand. De lay-out in de nieuwe
fabriek zou op deze manier kunnen worden afgestemd op de taakgroepen. Daarna
heeft een stuurgroep bestaande uit managementteamleden en externe adviseurs het
ontwerp van de taakgroepen op hoofdlijnen gemaakt. Het aantal taakgroepen (vijf
montagegroepen en twee voormontagegroepen) is bepaald. Ook is besloten de productie-ondersteunende diensten niet te integreren in de groepen, maar alleen operationele taken naar de groepen over te brengen. Vervolgens is in een aantal werkgroepen met de voormannen en voorlieden het detailontwerp gemaakt. Daarbij is
de grens tussen de montage en de voormontage vastgesteld en zijn de operationele
taken geselecteerd die vanuit de ondersteunende diensten naar de taakgroepen
overgebracht zouden kunnen worden.
Vooral het middenkader van de voormannen en meewerkende voorlieden is
verkleind. Tussen hoofd productie en de groepen komen twee coaches. Per groep
zijn er alleen nog groepsvertegenwoordigers en taakgroepleden. De profielen voor
de groepsvertegenwoordigers en de coaches zijn in brede werkgroepen vastgesteld.
Er is ook een werkgroep geweest die in samenwerking met de voorlieden en de
voormannen de taakgroepen heeft samengesteld. Na de verhuizing zijn de groepen
in de nieuwe samenstelling gaan werken. Hun eerste taak was het inrichten van de
eigen werkplek in het nieuwe pand. In figuur 5.3 worden de belangrijkste punten
van het ontwikkelingsproces van de taakgroepen weergegeven.

128

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel
besluit
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invoering en ontwikkeling taakgroepen
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Figuur 5.3 Ontwikkelingsproces taakgroepen

Verantwoording methoden van onderzoek
Het onderzoek naar de bijdrage van de taakgroepen bij Atag is uitgevoerd op basis
van het onderzoekmodel (hoofdstuk 2) en aan de hand van de operationalisering
(hoofdstuk 3). De bij Atag gebruikte onderzoeksinstrumenten zijn:
• vragenlijst taakgroepleden; onder de vaste medewerkers van de taakgroepen is
een ingekorte versie van de vragenlijst gebruikt. De vragen over verbetering en
vernieuwing zijn niet schriftelijk gesteld. De vragenlijst is uitgedeeld door de
coaches en groepsvertegenwoordigers. Er zijn 49 vragenlijsten geretourneerd,
waarmee de respons 80% is. Zie bijlage 4 voor de resultaten.
• groepsinterviews; het managementteam is tijdens een managementteamvergadering geïnterviewd over de visie op de taakgroepen en op hun bijdrage aan
verbetering en vernieuwing. De zeven taakgroepen zijn tijdens het werkoverleg
bevraagd naar hun bijdrage aan verbetering en vernieuwing.
• 12 interviews met de coaches, hoofd productie, de hoofden van directe ondersteuning en ontwikkelaars.
• documentatie; er is gebruik gemaakt van verslagen van vergaderingen en andere schriftelijke bronnen.
De casebeschrijving is gebaseerd op de situatie van begin 1996.

5.2 Taakgroepen bij Atag Verwarming
5.2.1 Productiestructuur
Het primaire proces bij Atag bestaat uit de marketing, de ontwikkeling, de inkoop,
de productie en de verkoop en service van verwarmingsketels. Wij concentreren
ons in de beschrijving op het deel van de productie en de daarmee direct samenhangende ondersteunende diensten.
De productiefunctie van Atag is georganiseerd in zeven taakgroepen. De
taakgroepen zijn verantwoordelijk voor een afgerond gedeelte van het productieproces. Er zijn twee taakgroepen in de voormontage en vijf taakgroepen in de
montage. De voormontage is opgedeeld in een taakgroep ‘warmtewisselaars en
koppen’ en een taakgroep ‘besturingskasten en overig’. De taakgroepen in de
montage hebben elk gelijkwaardige taken en monteren de ketel als geheel af. Deze
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taakgroepen zijn parallel opgesteld. Het montageproces is voor elke taakgroep min
of meer gelijk, maar verschilt wel op onderdelen per type ketel. Uit efficiencyoverwegingen en op basis van sociotechnische overwegingen zijn aan de taakgroepen verschillende typen ketels toegewezen. De afhankelijkheden tussen deze vijf
taakgroepen zijn dan ook niet groot. Wel bestaan er duidelijke afhankelijkheidrelaties tussen de taakgroepen in de voormontage en de montage.
De lay-out is aangepast aan de taakgroepen. Elke taakgroep heeft een eigen
ruimte en eigen middelen. De taakgroepen in de montage hebben elk hun eigen
baan die in een bijna gesloten vierkant is opgesteld. In het midden van elke baan is
een aantal tafels opgesteld, te gebruiken voor overleg en koffie. Overigens is er
wel visueel contact mogelijk tussen de verschillende taakgroepen.
Naast de taakgroepen die verantwoordelijk zijn voor de directe productie van
de ketels zijn er nog drie ondersteunende diensten, die gekoppeld zijn aan het productieproces. In de eerste plaats is er het Magazijn, waar de onderdelen zijn opgeslagen. Het gereed product wordt aan het eind van elke dag opgehaald door een
buitenfirma. De expeditie-functie is dan ook uitbesteed. In de tweede plaats is er de
Kwaliteitsdienst, ondermeer verantwoordelijk voor het begeleiden en meten van
nulseries of gewijzigde producten, voor de uitgangscontrole van gereed product en
voor de kwaliteitsbeoordeling van leveranciers. In de derde plaats is er de afdeling
Bedrijfstechniek. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding,
zoals het maken van mallen en hulpgereedschappen, het uitvoeren van grotere onderhoudswerkzaamheden en het aanschaffen en repareren van lucht- en electrisch
gereedschap.
De productie vindt plaats in kleine series, variërend van 10-100 stuks. De basisstructuur van elke cv-ketel is ongeveer gelijk. Toch zijn er tamelijk veel varianten, hetgeen vooral een logistiek probleem is. De juiste onderdelen van de juiste
kwaliteit moeten op het juiste moment beschikbaar zijn; de montage vindt vervolgens volgens standaard-werkwijzen plaats. De verschillende varianten zijn, voor
wat betreft de montage, aan specifieke taakgroepen toegewezen.
5.2.2 Besturingsstructuur
Atag is te typeren als een functioneel georganiseerde onderneming met een productie-afdeling waar in taakgroepen wordt gewerkt. In de Productie zijn het Magazijn, de Kwaliteitsdienst en Bedrijfstechniek ondergebracht. De integratie met de
taakgroepen is niet volledig: binnen de productie bestaan deze afdelingen als
aparte eenheden. Atag is een vrij kleine, overzichtelijke en platte organisatie. Naast
de Productie zijn er vier functionele afdelingen: Commercie (verkoop, marketing
en service), Inkoop (onderdelen, halffabrikaten en hulpstoffen), Financiën & Algemene Zaken (administratie, personeelszaken, huishoudelijke dienst) en Ontwikkeling (productontwikkeling en constructie). Er wordt zowel door indirecten als
door directen in dagdienst gewerkt. Het organisatieschema ziet er uit als weergegeven in figuur 5.4.

directeur
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montage
5 taakgroepen

Figuur 5.4 Organisatieschema Atag

Uit het organisatieschema blijkt de platte structuur. Er zijn voor wat betreft de productie vier hiërarchische lagen: directeur, hoofd productie, twee coaches en de
taakgroepleden. Binnen de taakgroepen is er overigens wel onderscheid gemaakt
tussen groepsvertegenwoordigers en taakgroepleden. Hoofd productie is eindverantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van productie. Onder hem vallen ook
de drie direct-ondersteunende afdelingen Bedrijfstechniek, Kwaliteitsdienst en
Magazijn. De coaches zijn de direct leidinggevenden voor de zeven taakgroepen.
Zij zijn verantwoordelijk voor de efficiency, het ziekteverzuim en de kwaliteit van
het proces.
Elke taakgroep heeft een drietal groepsvertegenwoordigers. Er is één groepsvertegenwoordiger voor organisatie & techniek, één voor kwaliteit en één voor
logistiek. Zij hebben een coördinerende rol op dit deelgebied en vormen voor dit
deelgebied het aanspreekpunt voor de eigen groep en voor de omgeving. Zo heeft
de groepsvertegenwoordiger organisatie & techniek structureel overleg met de
coaches en met Bedrijfstechniek. De groepsvertegenwoordiger logistiek heeft
structureel overleg met het Magazijn en de groepsvertegenwoordiger kwaliteit
heeft structureel overleg met de Kwaliteitsdienst.
De omvang van de taakgroepen is verschillend. De twee voormontagegroepen hebben in het laagseizoen elk ongeveer tien medewerkers, in het hoogseizoen ongeveer veertien. De vijf montagegroepen bestaan uit zeven medewerkers,
met in het hoogseizoen ongeveer tien medewerkers. De flexibele medewerkers
hebben een contract op uitzendbasis.
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5.2.3 Structuurkenmerken taakgroepen
Mate van taakintegratie
De taken in de productie zijn geclusterd in de taakgroepen in de voormontage en in
de montage. Elke taakgroep levert een herkenbare bijdrage aan het eindproduct.
Binnen de voormontage is dat de taakgroep ‘warmtewisselaars’ en de taakgroep
‘besturingskasten en overig’. In de montage is dat de opbouw van de gehele ketel,
inclusief aftesten en inpakken. Alle taken die direct hieraan verbonden zijn, worden door de taakgroep uitgevoerd. In de montage zijn er per taakgroep ongeveer
achttien werkplekken. Er bestaan verschillen in complexiteit tussen de werkplekken, vooral de eindtest is een complexe werkplek.
De mate van roulatie over de werkplekken is vrij groot. Uit de vragenlijst
blijkt dat ongeveer driekwart van de taakgroepleden op elke plek inzetbaar is. Op
de werkplek ‘eindtest’ is de inzetbaarheid het geringst, hetgeen logisch is gezien de
moeilijkheidsgraad. Ook zijn vrouwen op enkele werkplekken minder goed inzetbaar vanwege het relatief zware werk (bijvoorbeeld het tillen van wisselaars). In
vergelijking met eerder gehouden enquêtes (1993 en 1994) is een duidelijke verbreding van de inzetbaarheid en de taakroulatie waarneembaar. Concluderend
kunnen we stellen dat de mate van specialisatie in de uitvoering gering is.
De mate van taakafhankelijkheid binnen de taakgroepen is groot te noemen.
Voor het goed kunnen uitvoeren van de taak op de werkplek is het van belang dat
de taken van de vorige werkplekken goed vervuld zijn. Bij het ontwerp van de
taakgroepen is hiermee ook uitdrukkelijk rekening gehouden. Controle op gemaakte fouten en de mogelijkheid om binnen de groep in te grijpen zijn belangrijke
criteria geweest voor het leggen van de groepsgrenzen. Binnen de voormontage
zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen de werkplekken niet zo groot. Tussen
voormontage en montage bestaan uiteraard wel afhankelijkheden in de vorm van
sub-assemblages die op tijd in de juiste hoeveelheid en van de juiste kwaliteit beschikbaar moeten zijn. Bepaalde subsamenstellingen behoorden voorheen bij de
voormontage maar nu bij de montage om zo enerzijds een snelle afstemming tussen sub-assemblage en de overige werkplekken in de montage mogelijk te maken
en anderzijds de hoeveelheid varianten, en daarmee tussenvoorraden, beperkt te
houden.
Mate van taakautonomie
De taakgroepen zijn verantwoordelijk voor een tamelijk breed takenpakket. Daarnaast zijn er de regeltaken op drie deelgebieden die elke taakgroep uitvoert. Elke
taakgroep is als geheel verantwoordelijk voor het pakket aan regeltaken. Voor elk
deelgebied is de groepsvertegenwoordiger aanspreekpunt voor de groep en naar
buiten toe. De groepsvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het tot stand komen van groepsbesluiten. Op de drie deelgebieden zijn de taakgroepen vooral op
operationeel niveau bezig. De corresponderende ondersteunende diensten zijn op
tactisch (inrichtings) niveau bezig. In figuur 5.5. wordt een overzicht gegeven van
de regeltaken die de groepsvertegenwoordigers uitvoeren. De groepsvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de borging van de taken binnen de taakgroep.
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De mate waarin de regeltaken door andere groepsleden dan de groepsvertegenwoordiger worden uitgevoerd is verschillend. Sommige taken moeten door anderen overgenomen kunnen worden om de gewenste flexibiliteit te behalen. Ook al
worden in sommige gevallen slechts enkele regeltaken door andere groepsleden
uitgevoerd, de taakgroep als geheel blijft verantwoordelijk voor alle regeltaken.
groepsvertegenwoordiger
organisatie & techniek
• werkverdeling
• werkoverleg
• groepen werkoverleg
• berekening efficiency en
ziekteverzuim
• uren registratie
• verlof en ziekteverzuim
regelen
• actualiseren fleximatrix,
opleidingsplan uitvoeren
• selectie uitzendkrachten
• klein onderhoud (reinigen
filters e.d.)
• overleg en voortgangscontrole activiteiten Bedrijfstechniek

groepsvertegenwoordiger
kwaliteit

groepsvertegenwoordiger
logistiek

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

bijwonen kwaliteitsoverleg
kwaliteitscontrole onderdelen tijdens montage
controle meetapparatuur
(geen callibratie)
overleg kwaliteitsindex gereed product
overleg productie 0-serie
overleg foutenlijst / instructielijst per werkplek
archiveren controlelijsten
afboeken uitval

•
•
•
•

bijwonen logistiek overleg
week- en dagplanning
afroepen onderdelen inclusief afstemming met
verkoop-binnendienst en
service
inboeken gereed product
afvoer afval
controle stuklijsten
logistieke voorbereiding 0serie

Figuur 5.5 Regeltaken groepsvertegenwoordigers

Resultaatverantwoordelijkheid
De taakgroepen zijn verantwoordelijk voor een aantal resultaten. Met behulp van
de regeltaken kunnen de groepen deze resultaten beïnvloeden. Atag kent een drietal prestatiegebieden waarop de taakgroepen resultaatverantwoordelijk zijn. Op
deze drie gebieden zijn indicatoren vastgesteld:
• efficiency index;
• kwaliteitsindex;
• ziekteverzuim.
Uit verschillende interviews kwam naar voren dat het efficiency cijfer voor de
groepen het belangrijkst is. Er moeten aantallen gemaakt worden. Dat blijkt ook uit
de reacties op het veranderingsproces richting autonome groepen: het invoeren van
autonome groepen kost veel overleg en vergadertijd, maar wij zijn er om ketels te
produceren. Het efficiency-cijfer volgt uit het aantal afgeboekte ketels (de toegestane uren) gedeeld door de werkelijke uren (de urenregistratie door de taakgroep).
De kwaliteitsindex wordt bepaald aan de hand van een uitgebreide kwaliteitscontrole van een ketel per taakgroep per week. De Kwaliteitsdienst voert deze controle
uit en bepaalt het aantal fouten ingedeeld naar drie foutsoorten. Het ziekteverzuimcijfer is afkomstig van de Personeelsadministratie. Elke taakgroep stelt een groepsplan op waarin de streefcijfers voor deze drie prestatie-indicatoren zijn opgeno-
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men. Elke week worden de cijfers bekendgemaakt en besproken in het werkverdelingsoverleg.
5.2.4 Functioneringskenmerken taakgroepen
Informatie en interne communicatie
Uit de vragenlijst blijkt dat vrijwel iedereen inzicht heeft in het productieproces
binnen de eigen taakgroep. Dit komt ook overeen met de hoge mate van inzetbaarheid binnen de taakgroepen. Inzicht in het totale productieproces binnen Atag heeft
daarentegen slechts de helft van de taakgroepleden. Binnen de montage is dit ruim
de helft en binnen de voormontage is dit iets minder dan de helft. Inzicht in het
product heeft driekwart van de taakgroepleden. Vooral wat betreft het benoemen
van de onderdelen ligt dit percentage bij de montage hoger dan bij de voormontage.
De medewerkers geven aan dat de taakgroepen doelen stellen, dat de doelen
duidelijk zijn en waardevol voor Atag. Ook zijn de doelen volgens een overgrote
meerderheid van de taakgroepleden goed bereikbaar en staan ze erachter. Een enkele taakgroep is verdeeld over met name de duidelijkheid en de bereikbaarheid
van de doelen.
Over de informatievoorziening zijn de taakgroepen minder positief. Bijna
50% van de taakgroepleden vindt dat ze voldoende op de hoogte gehouden worden
van de belangrijkste zaken. Slechts 35% van de taakgroepleden vindt dat het managementteam hen voldoende informeert over de gang van zaken. Uit de bespreking tijdens het werkoverleg bleek dat men vooral informatie miste over de financiële gang van zaken, over overnames door Atag en over personele wisselingen.
Dit lage cijfer wordt mede veroorzaakt door een wisseling in de positie van het
hoofd productie.
Samenwerking
Over de samenwerking in de groep zijn de meeste taakgroepleden positief. Tweederde van de groepsleden vindt dat de groepsleden elkaar stimuleren tot teamwork
en bereid zijn om elkaars werk over te nemen. Aan de andere kant vindt bijna 75%
van de taakgroepleden dat de hulpvaardigheid van collega’s groter mag zijn. Ook
zijn er volgens tweederde van de taakgroepleden onderlinge strubbelingen. Uit
nadere gesprekken blijkt dat de samenwerking binnen de taakgroep door de meeste
medewerkers als goed wordt getypeerd, maar dat er wel gevraagd moet worden om
hulp van collega’s als het nodig is.
Je moet steeds vragen om hulp van andere collega’s, het is niet automatisch dat
iemand bijspringt als hij ziet dat je problemen hebt. Soms wacht ik dan ook vrij
lang voordat er iets gebeurt.
Er zijn wat betreft samenwerking enkele verschillen in de resultaten tussen de
taakgroepen.
Teamontwikkeling
Vrijwel iedereen zegt goed met collega’s te kunnen opschieten. Ruim driekwart
van de taakgroepleden voelt zich geaccepteerd door collega’s. De redelijk ontwik134
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kelde teamgeest uit zich ook in de respons op de vragen naar het aanspreken op
onderlinge afspraken en het elkaar corrigeren indien nodig. Steeds geeft ruim
tweederde van de taakgroepleden aan dat deze zaken regelmatig plaatsvinden. Ook
met betrekking tot de teamontwikkeling zijn er enige verschillen te constateren
tussen de taakgroepen.
De waarneming van de coaches is dat de taakgroepen niet automatisch groeien in teamontwikkeling:
Het is geen zelf-lerend systeem geworden. Niet iedereen doet altijd mee. Je hebt
binnen een groep een aantal prominenten en een aantal volgers. De prominenten
(dat zijn doorgaans de groepsvertegenwoordigers) zijn nog wel enthousiast en
trekken de groep. De volgers echter niet. Enkele individuen vinden het soms al
wel goed genoeg. Er blijft ‘oud gedrag’ bestaan. Ze rekenen elkaar bijvoorbeeld
nog steeds op individuele basis af. “ Als jij iets niet wilt, zul je er wel redenen
voor hebben, dan zal het wel in jouw individuele belang zijn; dat betekent dat ik
ook met mijn eigen individuele belang mag rekenen.” Je wilt echter dat ze niet
op individueel niveau, maar op groepsniveau gaan handelen. Nu is het nog teveel
gericht op onderlinge afstemming en wordt te weinig het groepsbelang in het oog
gehouden.
Leiderschap
De leiderschapsfunctie is bij Atag op een bijzondere manier vormgegeven. Het
hoofd productie is eindverantwoordelijk voor de productie. De coaches hebben een
sturende en begeleidende rol zowel op het gebied van het productieproces als op
het gebied van de teamontwikkeling. Doelstelling is om de operationele taken zoveel mogelijk over te laten aan de taakgroepen; alleen als de groep er niet uitkomt,
nemen de coaches de beslissing. Daarnaast zijn de coaches verantwoordelijk voor
de beoordeling. Uit de interviews met de coaches bleek dat een directere vorm van
ingrijpen in het groepsproces gewenst is.
Het gaat er niet alleen om op afstand het groepsproces te volgen en ‘op afroep’
beschikbaar te zijn. Een vorm van training is nodig waarbij direct in de groep
kan worden ingegrepen op momenten dat er nog geen conflict is. Zulke momenten moeten leermomenten worden.
De coaches hebben in het begin meer aandacht besteed aan het begeleiden van de
teamontwikkeling. Naderhand is er meer aandacht gekomen voor het vastleggen
van de regelingen, werkmethoden en prestatienormen. Deze verschuiving van aandacht hangt samen met de ontwikkeling van de organisatie vanuit de pioniersmentaliteit in de richting van een meer marktgerichte organisatie, waarin de kwaliteit
geborgd is. Het nieuwe hoofd productie vervult hierin ook een sturende rol.
De groepsvertegenwoordigers hebben in elke taakgroep een belangrijke functie. Zij zijn - elk voor hun deelgebied - aanspreekpunt voor zowel de groep zelf als
voor de buitenwereld. De manier waarop dit vorm krijgt verschilt per groep en per
groepsvertegenwoordiger. Doorgaans zijn de groepsvertegenwoordigers de oude
voormannen en meewerkende voorlieden. Met name de ex-voormannen, doorgaans de groepsvertegenwoordiger organisatie & techniek, hebben in het begin een
baasrol gespeeld. Daarin speelde hun eigen ambitie een rol, maar ook de groep zelf
die hen in de baasrol duwde, omdat de groep onvoldoende verantwoordelijkheid
wilde nemen. De groepsvertegenwoordigers hebben trainingen gevolgd in vaardig-
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heden (sturing aan groepsprocessen zonder hiërarchische bevoegdheden) en hebben individuele begeleiding van de coaches gekregen. Gaandeweg is er een zekere
spreiding gekomen in verantwoordelijkheden over de groepsleden, ook omdat
sommige regeltaken niet door de groepsvertegenwoordiger maar door de groepsleden uitgevoerd worden. Toch zijn de meeste regeltaken op het gebied van ‘boundary
spanning’ bij de groepsvertegenwoordigers gebleven.

5.3 Inbedding taakgroepen
De taakgroepen zijn bij Atag qua interne structuur ‘volgens het sociotechnisch
boekje’ opgezet. De vraag is echter in hoeverre de taakgroepen zijn ingebed in de
structuur van de organisatie en in het sociaal-dynamische functioneren van de organisatie.
5.3.1 Structurele inbedding taakgroepen
Structurering van interne en externe koppeling
Uit de voorgaande beschrijving kunnen we verwachten dat de taakgroepen vooral
veel contacten zullen hebben met de directe ondersteuning (Kwaliteitsdienst, Bedrijfstechniek en Magazijn). Uit de vragenlijst blijkt dit ook, zie figuur 5.5. Tweederde van de taakgroepleden geeft aan regelmatig contact te hebben met deze drie
direct ondersteunende diensten. Er is volgens veel minder taakgroepleden contact
met de indirecte ondersteuning, zoals Inkoop, Verkoop en Ontwikkeling. Met
klanten en leveranciers buiten Atag is er in het geheel geen contact.
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Figuur 5.5 Interne en externe contacten van taakgroepleden (N=47)

Binnen elke taakgroep vindt het werkverdelingsoverleg plaats. Dit is een kort, wekelijks terugkerend overleg waaraan alle groepsleden deelnemen met als doel het
werk van de komende week te bespreken en de detailplanning inclusief de werkverdeling te maken. Daarnaast is er het werkoverleg, wat eenmaal per maand
plaatsvindt. Hierin worden de groepsplannen besproken. Het groepsplan geeft aan
waar de sterke en zwakke punten van elke taakgroep liggen. In de eerste jaren lag
het accent van de groepsplannen vooral op het vergroten van de inzetbaarheid van
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de medewerkers op de werkplekken. Daarnaast zijn samenwerking en vergroting
van de inzetbaarheid op de regeltaken belangrijke agendapunten geworden.
Naast deze vormen van werkoverleg met alle taakgroepleden, kent Atag specifieke overlegstructuren voor de groepsvertegenwoordigers. De groepsvertegenwoordigers organisatie & techniek hebben wekelijks een overleg met de coaches
en de hoofden van de directe ondersteuning. Dit wordt het groepenwerkoverleg
genoemd. Onderlinge afstemming is eveneens het doel van het maandelijkse overleg tussen de groepsvertegenwoordigers kwaliteit en de kwaliteitsdienst en het
maandelijkse overleg tussen de groepsvertegenwoordigers logistiek en het magazijn. Binnen deze overlegstructuren worden verbeteringen in werkmethoden, procedures, middelen en gereedschap besproken en doorgevoerd. Een voorbeeld is het
nieuwe tussenvoorradensysteem. Hiermee worden de tussenvoorraden van elke
taakgroep inzichtelijk, waardoor onderlinge afstemming mogelijk wordt. Het concept voor dit systeem is bedacht door ‘boven’. De invulling van dit systeem is door
het Magazijn ontwikkeld in samenspraak met de groepsvertegenwoordigers logistiek. De logistiek-vergadering tussen Magazijn en de groepsvertegenwoordigers
logistiek is dan ook een aantal maal gewijd aan dit onderwerp.
Voor afdelingsoverstijgende problemen kent Atag projectgroepen, voorheen
ook wel de Probleem Oplossende Groepen (POG) genoemd. Dat zijn tijdelijke
werkgroepen die een probleem analyseren en oplossen via samenwerking door
verschillende afdelingen. Eén van de afdelingen is de probleemhebber, die andere
benodigde disciplines betrekt in het oplossen van de problemen. Deze tijdelijke
projectgroepen zijn bijvoorbeeld ingesteld tijdens het invoeringsproces van de autonome groepen, maar ook tijdens het ontwikkelingsproces van de nieuwe generatie ketels.
Contact met de externe klanten en leveranciers hebben de taakgroepleden
niet. Op een indirecte manier is er op twee manieren aandacht voor de klantgerichtheid. De presentatie en introductie van de nieuwe ketel op de beurs is door
ongeveer de helft van de taakgroepleden bezocht. Een tweede manier om contact
met de klant te verkrijgen is via de inleenmonteurs. Inleenmonteurs zijn productiemedewerkers die tijdens het laagseizoen service verlenen op de ketels in het
veld. Deze inleenmonteurs komen uitdrukkelijk wel met de klanten in aanraking.
De inleenmonteurs vallen echter onder de afdeling Commercie. Er is geen structurele vorm van overleg tussen servicemonteurs en de taakgroepleden in de productie. Hierdoor kan het voorkomen dat het kwaliteitscijfer dat de taakgroepen - in
samenwerking met de Kwaliteitsdienst - zelf meten (de kwaliteitsindex) doorgaans
veel positiever is dan de kwaliteitsindicator die aangeduid wordt met de veldkwaliteit. In het veld blijkt een aantal extra problemen met het product voor te komen.
koppeling tussen
taakgroep intern
taakgroep - taakgroep
taakgroep - management
taakgroep - directe ondersteuning

taakgroep - indirecte ondersteuning

structurele momenten
-werkverdelingsoverleg
-werkoverleg
-groepenwerkoverleg
-groepenvertegenwoordigers bij:
logistiek overleg,
kwaliteitsoverleg,
overleg bedrijfstechniek
-projectgroep
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taakgroep - externe klanten / leveranciers

-

Figuur 5.6 Structurele koppelingsmomenten taakgroepen Atag

De conclusie is dat er vooral koppelingen zijn met de directe ondersteuning. De
samenwerking met Bedrijfstechniek, Magazijn en Kwaliteitsdienst is goed ontwikkeld. De groepsvertegenwoordigers spelen hierin een belangrijke rol. In mindere
mate zijn er koppelingsmomenten tussen de taakgroepen en de indirecte ondersteuning. De samenwerking met Inkoop, Verkoop en Ontwikkeling is niet goed
ontwikkeld. Deze splitsing tussen directe en indirecte ondersteuning wordt mede
weerspiegeld in de lay-out van het pand. De directe ondersteuning is gevestigd op
de begane grond, direct grenzend aan de productie. De inkopers, verkopers en
ontwikkelaars zitten in het kantoor op de eerste verdieping. Deze conclusie wordt
bevestigd door resultaten uit de vragenlijst, waar 51% van de taakgroepleden aangeeft dat er regelmatig verbeterpunten uit de contacten met directe ondersteuning
voortkomen. Hiermee is 29% het niet eens en 20% heeft geen mening. Dit in tegenstelling tot de stelling dat er verbeterpunten komen uit contacten met indirecte
ondersteuning: 18% mee eens, 59% mee oneens en 23% geen mening.
Hieruit blijkt dat de taakgroepen in beperkte mate zijn doorgevoerd. Alleen in
de Productie zijn de taakgroepen goed ontwikkeld. Het taakgroepen-concept is
echter niet doorgedrongen tot in de hele organisatie. De functionele structuur is
blijven bestaan.
Ondersteunende systemen
De productie-ondersteunende systemen zijn deels aangepast aan het werken in autonome groepen. Dat geldt voor het prestatiemeetsysteem en het tracing-systeem.
Het registreren van de gegevens ten behoeve van het bepalen van het efficiencyen het kwaliteitscijfer wordt door de taakgroepen gedaan. Het ziekteverzuimcijfer
wordt verzorgd door de personeelsadministratie. Ook het volgsysteem wordt bijgehouden door de taakgroepen. De taakgroepen hebben daarvoor de terminals binnen
de groep en kunnen de gegevens zelf inzien. Per groep wordt het voorraadbeheer
geregeld: een groep neemt een onderdeel uit het magazijn en boekt het in op het
eigen systeem. Als het product de groep verlaat, wordt het door de groepsvertegenwoordiger logistiek afgeboekt.
Er zijn geen gedetailleerde standaardwerkvoorschriften. Dit hangt mede samen met de pioniersmentaliteit die men wil vasthouden: weinig formalisering, veel
onderlinge afstemming. Wel zijn er per werkplek beschrijvingen gemaakt, deels
door de groepsvertegenwoordiger kwaliteit. Deze zogenaamde instructielijsten zijn
globaal gehouden en vallen onder verantwoordelijkheid van de Kwaliteitsdienst.
Het inleren op werkplekken gebeurt on-the-job door ervaren en ingeleerde medetaakgroepleden. De mate waarin mensen binnen de taakgroep zijn ingeleerd op de
verschillende werkplekken wordt weergegeven met de fleximatrix.
Wat betreft de personele systemen besteden we kort aandacht aan de selectie,
de beoordeling, de beloning en de opleiding.
Het selectiesysteem op zich is niet aangepast aan het werken in taakgroepen.
Wel zijn er nieuwe selectieprofielen opgesteld voor de bij de taakgroepen behorende specifieke functies: het gaat dan met name om de coach en de groepsverte138
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genwoordiger. Deze beide functies zijn vooral gericht op het bewaken en stimuleren van de samenwerking tussen en binnen de taakgroepen. De selectiecriteria voor
bijvoorbeeld de groepsvertegenwoordiger bevatten dan ook ondermeer:
- het tot stand brengen van een groepsmening en -besluit;
- ideeën in de groep brengen en uit de groep halen;
- de bereidheid om in dienst van de groep te functioneren.
Verder heeft de groepsvertegenwoordiger organisatie & techniek een belangrijke
stem in het selecteren van uitzendkrachten.
De beoordeling van de taakgroepleden inclusief de groepsvertegenwoordigers
is gericht op de individuele bijdrage. De coaches voeren de beoordeling uit. Voor
wat betreft de taakgroepleden is de beoordeling vooral gericht op de mate waarin
de taakgroepleden inzetbaar zijn. De groepsvertegenwoordigers worden daarnaast
ook beoordeeld op de mate waarin ze een positief effect op het groepsproces hebben. Het gaat bij de beoordeling steeds om een individuele beoordeling; wel zijn er
groepsgerichte criteria in opgenomen.
Ook de beloning is individueel. Er is geen vorm van groepsbeloning. Een gedetailleerd functieclassificatiesysteem kent Atag niet. Wel zijn er drie loongroepen
in de taakgroepen: één voor smal inzetbare taakgroepleden, één voor breed inzetbare taakgroepleden (tweederde van de werkplekken) en één voor de taakgroepleden die kunnen aftesten en de groepsvertegenwoordigers. De groepsvertegenwoordigers hebben een kleine extra toelage. Daarnaast kent de Atag Holding een winstdelingsregeling. De winstdelingsregeling is afhankelijk van de winst van de werkmaatschappij. Een gedeelte van deze winst wordt uitgekeerd aan de medewerkers.
De mogelijkheid om op basis van de spaarloonregeling aandelen van Atag aan te
schaffen is inmiddels - volgens plan - afgeschaft.
Er is sinds de invoering van de taakgroepen vrij veel aan opleiding gedaan.
Het opleidingsniveau van de taakgroepleden is gemiddeld LBO. De groepsvertegenwoordigers hebben een MBO-opleiding. Alle medewerkers hebben een interne
technische cursus gevolgd waarmee de productkennis is vergroot. Om de inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten zijn er veel medewerkers op nieuwe
werkplekken ingeleerd door ervaren medewerkers. Daarnaast zijn er opleidingen
geweest voor de groepsvertegenwoordigers, elk op hun eigen deelgebied.
5.3.2 Sociaal-dynamische inbedding taakgroepen
Na de beschrijving van de structurele koppelingen en de andere vormen van inbedding in de organisatie, beschrijven we nu de sociaal-dynamische inbedding van
de taakgroepen. De uitwisselingsrelaties tussen de taakgroepen en hun omgeving
worden gezien als relaties waarin macht en vertrouwen een belangrijke rol spelen.
Macht
Met behulp van de control graph methode (Tannenbaum, 1968) geven we een indicatie van de machtsverdeling en de totale hoeveelheid macht in de productieafdeling van Atag. Er worden vijf niveaus onderscheiden: directeur, hoofd productie, coach, groepsvertegenwoordiger en taakgroeplid. De groepsvertegenwoordigers hebben weliswaar geen hiërarchische bevoegdheden, maar nemen toch een
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herkenbare positie in tussen de gewone taakgroepleden. Er is gevraagd naar de
invloed op:
• de algemene gang van zaken in de groep;
• de hoeveelheid werk in de groep;
• de manier waarop het werk georganiseerd is in de groep;
• de verbeteringen en vernieuwingen in de groep.
De mate van invloed is met een zespunts-schaal gemeten (1=zeer weinig invloed,
2=weinig invloed, 3=matige invloed, 4=redelijk veel invloed, 5=veel invloed,
6=zeer veel invloed). In figuur 6.7 wordt de control graph weergegeven voor Atag.
Het gaat om de door de taakgroepleden en groepsvertegenwoordigers waargenomen invloedsverdeling.
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Figuur 5.7 Control graph Atag (N=42; 1=zeer weinig invloed, 6=zeer veel
invloed)

Deze waargenomen invloedsverdelingen hebben een verrassende vorm in vergelijking met traditionele invloedsverdelingen (Tannenbaum, 1968). De groepsvertegenwoordigers en de taakgroepleden hebben volgens henzelf de meeste invloed op
het werk in de groep. Zij scoren het hoogst op de invloedsvragen naar de algemene
gang van zaken, de manier waarop het werk georganiseerd is en de verbetering en
vernieuwing. De invloedsverdeling met betrekking tot de hoeveelheid werk heeft
daarentegen wel de traditionele vorm. Het hoofd productie heeft hierop de meeste
invloed. Dat komt overeen met het gegeven dat de productiehoeveelheid in de
vorm van het hoofdproductieplan wordt vastgesteld door het hoofd productie. Alleen de detailplanning wordt gedaan door de taakgroepen.
Toch zijn ook de overige invloedsverdelingen niet zo verrassend als op het
eerste gezicht lijkt. Er is immers steeds gevraagd naar de invloed op het werk in de
groep. Binnen de groep bepalen de groepsvertegenwoordigers en de taakgroepleden
zelf voor een belangrijk deel de gang van zaken.Bij de bespreking van deze grafiek
tijdens het werkoverleg bleek dat alle taakgroepen zich in dit beeld konden vinden.
“ Binnen de groep doen we het op onze eigen manier.”
“ We zijn toch niet voor niets autonoom?”
“ Elke taakgroep is toch weer anders, dat bepalen we zelf.”
Een opmerkelijk resultaat is ook dat aan de taakgroepleden ongeveer evenveel invloed wordt toegeschreven als aan de groepsvertegenwoordigers. Kennelijk zijn er
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volgens de taakgroepleden niet veel invloedsverschillen tussen de medewerkers
binnen de taakgroep. De groepsvertegenwoordigers voeren dan wel coördinerende
taken uit, maar staan in de beleving van de medewerkers niet als een hiërarchische
baas boven de taakgroepleden. De control graph duidt op intensieve uitwisselingsrelaties tussen groepsvertegenwoordigers en taakgroepleden.
De control graph is goed te verklaren tegen de achtergrond van de gegevens
met betrekking tot de interne structuur- en functioneringskenmerken en de mate
van structurele inbedding. Immers, daaruit is naar voren gekomen dat de taakgroepen intern redelijk goed functioneren (hoewel er enige verschillen tussen de taakgroepen zijn) en ook een redelijk goede samenwerking met de directe ondersteuning hebben opgebouwd, maar dat de inbedding in de gehele organisatie een zwak
punt is. Ook de inbedding van de taakgroepen in de hiërarchie is minder goed ontwikkeld; niet in de zin dat er een hiërarchische stijl van leidinggeven zou zijn,
maar eerder in de vorm van een teveel op zichzelf staande organisatievorm binnen
de organisatie. De taakgroepen onderhouden intensieve uitwisselingsrelaties ....
met zichzelf! De uitwisselingsrelaties met het management zijn relatief minder
intensief. Het management in de vorm van het hoofd productie heeft alleen invloed
op de hoeveelheid werk. De uitwisselingsrelaties worden echter niet alleen gekenmerkt door macht en invloed; het gaat ook om het onderling vertrouwen.
Vertrouwen
De vertrouwensbasis tussen de taakgroepen en het management en tussen de taakgroepen en de indirecte ondersteuning is in de vragenlijst en de besprekingen tijdens het werkoverleg uitgebreid aan de orde geweest. Uit de vragenlijst blijkt dat
de taakgroepen verdeeld denken over het vertrouwen: 59% zegt een volledig vertrouwen te hebben in het managementteam, 14% zegt van niet en 27% heeft geen
mening. De voormontage heeft meer vertrouwen in het managementteam dan de
montage: 86% tegenover 50%. Ook over de steun van het managementteam aan de
dagelijkse werk- en groepsprocessen zijn de taakgroepen relatief negatief: slechts
41% zegt ondersteund te worden door het managementteam. Ten aanzien van de
ondersteuning door de coaches ligt dit cijfer beduidend hoger: 84%. Tijdens het
werkoverleg werd aangegeven dat het managementteam weinig zichtbaar is voor
de taakgroepen. De coaches daarentegen zijn wel direct zichtbaar, ook letterlijk,
hun kantoor bevindt zich midden in de productiehal. Het is dan ook hun taak om de
taakgroepen in de dagelijkse werk- en groepsprocessen te ondersteunen.
Deze cijfers ten aanzien van vertrouwen liggen op een relatief laag niveau.
Tijdens het werkoverleg werden hiervoor drie verklaringen gegeven. In de eerste
plaats werd de samenhang aangegeven tussen de informatievoorziening door het
management en het vertrouwen in het management. Ook de informatievoorziening
door het management werd relatief laag beoordeeld. Veel taakgroepleden uitten
het gevoel dat er door het managementteam informatie over marktontwikkelingen,
personele wisselingen en productvernieuwingen werd achtergehouden.
In de tweede plaats is er een nieuw hoofd productie gekomen. In de overgangsperiode is er minder aandacht van het oude hoofd productie geweest voor de
taakgroepen dan voorheen. Volgens de coaches was de aandacht van het managementteam als geheel voor de ontwikkeling van de taakgroepen al wat langer aan
het verminderen:
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Na de eerste twee jaren van de taakgroepen begon de expliciete steun van de top
weg te vallen. Het hoofd productie was de drager van het concept binnen het managementteam. Toen hij vanwege zijn functiewisseling (tijdelijk een dubbelfunctie) minder tijd kon besteden aan de taakgroepen, had dat geen goed effect
op het vertrouwen van de taakgroepen in het management
In de derde plaats werd gewezen op de tot twee keer toe uitgestelde productie van
de nieuwe generatie ketels. Dit veroorzaakte bij veel taakgroepleden de volgende
gevoelens:
Ze doen daar boven ook maar, terwijl wij hier de productie van de oude generatie
zien teruglopen, wachten ze maar met het in productie nemen van de nieuwe generatie; wat doen ze daar toch?
Tijdens het werkoverleg werd ook gewezen op de afstand die er bestaat tussen de
taakgroepen en de indirecte ondersteunende diensten. Naast het managementteam
is ook de indirecte ondersteuning ‘boven’ gevestigd. De taakgroepleden blijven
een afstand ervaren met bijvoorbeeld Inkoop en Ontwikkeling. Ze hebben te weinig contact om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Daarom ontstaat er
bijvoorbeeld als gevolg van uitstel van de nieuwe generatie een gevoel van wantrouwen.

OR/vakbonden
Het initiatief tot de taakgroepen is door het management, en met name door het
hoofd productie genomen. De ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven
over de invoering van de taakgroepen, zij het onder enige voorwaarden. Deze
52
voorwaarden hebben ondermeer betrekking op :
• positie tijdelijke medewerkers / uitzendkrachten;
• opleidingsmogelijkheden;
• positie van minder weerbare deelnemers aan de groepen;
• opvang eventuele negatieve sociale gevolgen (geen gedwongen ontslag, behoud
van loon);
• aansluiting taakgroepen op rest van de organisatie.
De voorzitter van de ondernemingsraad destijds heeft de functie van coach gekregen. Hiermee heeft hij mede de ontwikkeling van de taakgroepen kunnen vormgeven. De ondernemingsraad is vooral reactief ingesteld. De vakbonden hebben nagenoeg geen rol gespeeld in het veranderingsproces naar autonome groepen.

5.4 Organisatie product- en procesvernieuwing
5.4.1 Product- en procesvernieuwing binnen Atag Verwarming
Er wordt binnen Atag door Ontwikkeling onderscheid gemaakt in vier categorieën
innovatie:
1. Verbeteringen. Dit zijn verbeteringen die worden aangebracht in de bestaande
producten en processen. Deze verbeteringen kunnen vanuit verschillende bron52

Advies Ondernemingsraad Atag Verwarming b.v. Project Invoering Autonome Groepen, 1112-1992.
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nen worden geïnitieerd (Ontwikkeling, Productie, Service, Kwaliteitsdienst,
klanten).
2. Uitbreidingen. Dit zijn nieuwe elementen die aan de bestaande producten en
processen worden toegevoegd.
3. Vernieuwingen. Dit zijn geheel nieuwe producten of processen. Het voorbeeld
hiervan is de nieuwe generatie ketels (‘generatie 2’) die ontwikkeld is. Het gehele product wordt dan opnieuw ontworpen en ontwikkeld.
4. Toegepaste research. Dit is toegepast onderzoek dat in combinatie met derden
wordt uitgevoerd. Het komt slechts incidenteel voor. Een voorbeeld is het onderzoek dat naar microwarmte is gedaan in combinatie met de NOVEM. Vanwege het incidentele karakter gaan we hier niet verder op in. De bijdrage van
de taakgroepen aan deze categorie innovatie is nihil.
De complexiteit van bovenstaande typen is uiteraard verschillend. Verbeteringen
kunnen variëren van kleine tot redelijk grote verbeteringen. Hiervoor is geen kennis op hbo-niveau vereist. Productwijzigingen moeten altijd door Ontwikkeling
worden goedgekeurd. Voor proceswijzigingen van deze categorie is dat niet nodig.
Bedrijfstechniek en de coaches zijn wel altijd bij proceswijzigingen betrokken.
Voorbeeld van een kleine procesverbetering is het gebruik van warm water bij
het aftesten. Hierdoor wordt tijdwinst geboekt tijdens het aftesten (ongeveer 2
minuten per ketel).
Voorbeeld van een kleine productverbetering is het weglaten van een bepaalde
koppeling. Hierdoor wordt de ketel eenvoudiger te monteren en bleef de functionaliteit gelijk.
Voor uitbreidingen ligt de zaak complexer. Vrijwel altijd is Ontwikkeling erbij
betrokken, in ieder geval voor productuitbreidingen. Het aantal benodigde disciplines en het benodigde kennisniveau is afhankelijk van het type uitbreiding. Daarom
varieert deze categorie van redelijk grote verbeteringen tot grote vernieuwingen.
Voorbeeld van een redelijk grote procesverbetering is de lay-out aanpassingen
die nodig zijn voor het produceren van generatie 2.
Vernieuwingen zijn per definitie complex: er wordt gebruik gemaakt van nieuwe
producttechnologie, zoals sensortechnologie en intelligente logica. De nieuwe generatie ketels is meer gebaseerd op electronische besturing en programmeerbaarheid. De kennis hiervoor is specialistisch van aard. Ook het aantal disciplines dat
nodig is voor het ontwikkelen van vernieuwingen is relatief hoog.
Voorbeeld van een grote procesvernieuwing is de invoering van het nieuwe tussenvoorradensysteem. Inzicht in de tussenvoorraden wordt vergroot.
Het voorbeeld van een grote productvernieuwing is uiteraard de ontwikkeling
van de generatie 2 ketel.
Samengevat kunnen we de volgende karakterisering van de complexiteit van product- en procesvernieuwing binnen Atag geven, zie figuur 5.8.

kleine verbetering
redelijk grote verbetering
grote vernieuwing

product
-één-weinig disciplines
-laag-matig niveau
-weinig-veel disciplines
-matig-hoog niveau
-veel disciplines
-hoog niveau

proces
-één-weinig disciplines
-laag-matig niveau
-weinig disciplines
-matig niveau
-weinig disciplines
-matig-hoog niveau
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Figuur 5.8 Mate van complexiteit product- en procesvernieuwing Atag

5.4.2 Context product- en procesvernieuwing binnen Atag Verwarming
Autonomie Atag Verwarming
Atag Verwarming is een zelfstandige werkmaatschappij binnen Atag Holding. De
ontwikkeling, marketing en productie vindt autonoom plaats, in overeenstemming
met de marktgerichte filosofie van een breed assortiment van eigen merken. Wel
wordt gebruik gemaakt van technologische concepten vanuit andere werkmaatschappijen.
Taakverdeling
De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor verbetering en vernieuwing
binnen Atag. Dat geldt met name voor product- en procesvernieuwing, alsmede
voor de incidentele toegepaste research. Voor verbeteringen en uitbreidingen is
ook de productie zelf verantwoordelijk. Veel kwaliteitsverbeteringen worden geïnitieerd vanuit de Kwaliteitsdienst. De logistieke verbeteringen worden veelal verzorgd door het Magazijn. Verbeteringen op het gebied van de techniek en het onderhoud worden verzorgd door Bedrijfstechniek.
Het mechanisme voor verbeteringen en uitbreidingen is projectmatig werken.
Doorgaans ontstaan verbeteringen en uitbreidingen uit klachten uit het veld. Er
wordt dan een probleemhebber geselecteerd. Meestal is dit iemand van Ontwikkeling, uiteraard afhankelijk van het probleem. Deze probleemhebber is verantwoordelijk voor het project. Hij zoekt een projectgroep bij elkaar die, afhankelijk van
het probleem, bestaat uit vertegenwoordigers van Ontwikkeling, Inkoop, Productie
en de directe ondersteuning. Als er mensen vanuit de taakgroepen bij betrokken
zijn is dat in de meeste gevallen een groepsvertegenwoordiger. Vaak is ook een
coach betrokken. De projectgroep is vooral een middel om de communicatie tussen
de diverse disciplines rond een probleem te versoepelen.
Als voorbeeld geven we een beschrijving van de organisatie rondom de ontwikkeling van de nieuwe generatie ketels. Het initiatief voor deze zogenaamde
‘generatie 2’ is door het managementteam genomen. Er is een projectgroep ‘generatie 2’ geweest, waarin het hoofd Productie en het hoofd Bedrijfstechniek zitting
hebben. De concept- en ontwerpfase zijn feitelijk uitgevoerd door de ontwikkelaars. Er zijn wel deelprojecten geweest waarbij andere disciplines betrokken zijn.
Een voorbeeld hiervan is de projectgroep wisselaars, waarvan taakgroepleden deel
hebben uitgemaakt. Tot en met het maken van het prototype is het echter vooral
een zaak van Ontwikkeling geweest. Met behulp van enige informatiebijeenkomsten is de rest van de organisatie ingelicht. In de visie van Ontwikkeling kan Productie pas zinvol meedenken en meepraten als er een prototype gemaakt is. Vervolgens is er een taakgroep vrijgemaakt om de proefserie van 30 ketels te produceren. De lay-out van de ruimte van deze taakgroep is er op aangepast. Pas in dit stadium worden de taakgroepleden echt betrokken bij het project. Het uittesten van
deze serie is vervolgens bij directie, ontwikkelaars, servicemonteurs en taakgroepleden thuis gebeurd.
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5.5 Taakgroepen bij Atag en product- en procesvernieuwing
Nu we een beeld hebben gekregen van de taakgroepen en de product- en procesvernieuwing binnen Atag, geven we vervolgens een overzicht van de bijdrage van
de taakgroepen aan verbetering en vernieuwing. Ook de effectiviteit van de bijdrage van de taakgroepen komt aan de orde.
5.5.1 Bijdrage taakgroepen aan product- en procesvernieuwing
In de eerste plaats geven we een overzicht over de verbeteringen die door de taakgroepen zijn doorgevoerd in 1994. In de tweede plaats beschrijven we de visie van
de taakgroepen over hun bijdrage aan verbetering en vernieuwing. Dit is gebaseerd
op de groepsinterviews tijdens het werkoverleg met de zeven taakgroepen. Tenslotte geven we de visie van de coaches en de ontwikkelaars over de bijdrage van
de taakgroepen, op basis van interviews met de coaches en ontwikkelaars.
Inventarisatie verbeteringen door taakgroepen 1994
Voor 1994 zijn alle kleine en redelijk grote verbeteringen die door de taakgroepen
zijn gesuggereerd en vervolgens zijn uitgevoerd op een rij gezet. Deze verbeteringen zijn verzameld op grond van de verslagen van het groepenwerkoverleg. Er
blijken 24 van deze kleine en redelijk grote verbeteringen te zijn ingevoerd. Hiervoor zijn de gewone overlegstructuren gebruikt, zoals werkoverleg, groepenwerkoverleg en het overleg tussen de groepsvertegenwoordigers en de betreffende directe ondersteuning. In bijlage 5 staat de lijst met verbeteringen vermeld. Uit een
analyse van deze lijst komt naar voren dat het vooral om procesverbeteringen gaat.
Van de 24 verbeteringen heeft slechts een enkele suggestie van de taakgroepen
betrekking op een kleine productwijziging.
Wat betreft de soort bijdrage, kunnen we vaststellen dat deze lijst betrekking
heeft op verbeteringen die door de taakgroepen zijn gesuggereerd, in sommige gevallen inclusief voorstellen om het in te voeren. Het gaat daarmee om de gehele
cyclus: het probleem ervaren (observaties), ideeën genereren (suggesties) en het
opstellen van een compleet plan (voorstellen). De meeste verbeteringen zijn echter
gesuggereerd door taakgroepleden, en vervolgens samen met de directe ondersteuning en de coaches uitgewerkt.
Wat betreft de fase waarin de bijdrage geleverd wordt is duidelijk dat de
taakgroepen bij deze kleine en redelijk grote verbeteringen van de conceptfase tot
en met de invoerings- en gebruiksfase betrokken zijn. Bij de redelijk grote verbeteringen is de directe ondersteuning tijdens de ontwerpfase vaak dominant.
Visie taakgroepen op bijdrage
De conclusies op basis van de voorgaande lijst van verbeteringen worden bevestigd door de taakgroepen zelf. In de groepsinterviews tijdens het werkoverleg is
gevraagd naar de soort bijdrage alsmede de fase waarin wordt bijgedragen afhankelijk van de drie typen procesverbetering en -vernieuwing. Al snel werd duidelijk
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dat de taakgroepen zich vooral bezighouden met procesverbetering. Productvernieuwing is daarom buiten beschouwing gelaten, ook al vanwege de complexiteit
van de vraagstelling. De volgende conclusies kunnen worden getrokken.
Er wordt door de taakgroepen het meest frequent bijgedragen in het kader van
kleine verbeteringen, het minst frequent in het kader van grote vernieuwingen.
Er wordt door de taakgroepen het meest frequent bijdragen in de vorm van
observaties en suggesties. Uitgewerkte voorstellen komen daarentegen veel minder
vaak voor.
De observaties in de vorm van gegevens en ervaringen vormen een belangrijke input voor kleine er redelijk grote verbeteringen. De verbeteringen worden
vooral in een goede samenwerking met de directe ondersteuning (Bedrijfstechniek, Magazijn, Kwaliteitsdienst) gerealiseerd. Voor de grote vernieuwingen
(generatie 2) is een goede samenwerking met Ontwikkeling vereist. Als er al wordt
bijgedragen door de taakgroepen aan grote vernieuwingen dan is het in de vorm
van observaties en suggesties.
De taakgroepen leveren het meest frequent een bijdrage tijdens de implementatie- en gebruiksfase. De bijdrage tijdens concept- en ontwerpfase is minder
frequent. De bijdrage aan de conceptfase is wel weer frequenter dan tijdens de
ontwerpfase.
De taakgroepen in de voormontage gaven gemiddeld vaker aan bij te dragen
aan redelijk grote verbeteringen en grote vernieuwingen dan de taakgroepen in de
montage.
De antwoorden vertonen een zekere spreiding binnen de taakgroepen. Met
name de groepsvertegenwoordigers gaven aan vaker bij te dragen aan verbetering
en vernieuwing dan de andere taakgroepleden. Doorgaans wordt de bijdrage van
de groepsvertegenwoordiger toch als de bijdrage van de gehele taakgroep gezien.
Een voorbeeld is de groepsvertegenwoordiger organisatie & techniek van de taakgroep die de nulserie van generatie 2 geproduceerd heeft. Deze groepsvertegenwoordiger is vaker en eerder bij deze vernieuwing betrokken geweest dan de andere leden van zijn taakgroep. Ondanks dat hij niet alle informatie doorgeeft, en de
taakgroep als geheel dus niet erg betrokken is geweest, werd zijn bijdrage toch als
de bijdrage van de taakgroep beschouwd.
Verschillende taakgroepen merkten op dat er een leercurve is. In het begin
van een nieuw proces kan er veel verbeterd worden. Na enkele jaren is het aantal
verbeterpunten echter veel kleiner. Hiermee wordt ook de bijdrage van de taakgroepen aan verbetering kleiner. Op het moment van onderzoek speelde de uitloop
van ‘generatie 1’ en de overgang op ‘generatie 2’. Bij de invoering van ‘generatie
2’ wordt weer een nieuwe leercurve verwacht, zodat in het begin de taakgroepen
veel kunnen bijdragen.
Visie coaches/ontwikkelaars op bijdrage
Ook de ontwikkelaars en de coaches geven aan dat de bijdrage van de taakgroepen
vooral de kleine verbeteringen betreft. Wat betreft grote vernieuwingen is er in de
concept- en ontwerpfase geen bijdrage van de taakgroepen. Grote vernieuwingen
is het terrein van de afdeling Ontwikkeling. Pas in de implementatiefase worden de
taakgroepen betrokken. Dat is in deze fase pas zinvol volgens Ontwikkeling:
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Voordat er een prototype gemaakt is, kunnen taakgroepleden toch niet zinvol
bijdragen aan het ontwerp. Pas met een concreet prototype op tafel, worden de
consequenties voor de montage duidelijk. Pas dan kunnen de taakgroepleden het
ontwerp nalopen en suggesties voor verbetering geven. De implementatiefase is
overigens wel cruciaal voor het welslagen van het product. Ontwikkeling zou het
liefst het product volledig willen uitontwikkelen voor het in productie te nemen.
Gezien de doorlooptijd is het beter om op basis van de proefserie het product aan
te passen. Pas dan komen er veel fouten van het ontwerp naar voren.
De inhoud van de bijdrage van de taakgroepleden is gericht op produceerbaarheid.
Dit komt overeen met de lijst van verbeteringen uit 1994: de meeste verbeteringen
hebben een snellere en meer gemakkelijke montage tot gevolg. Daarnaast is de
kwaliteit van het product een punt waarop de taakgroepen bijdragen. Dit is volgens
Ontwikkeling steeds meer een punt van zorg voor de taakgroepen geworden. De
coaches geven aan dat dit gevoelig ligt:
Productie kijkt naast de produceerbaarheid (monteren kunnen we het toch wel, de
kleinere aanpassingen voor een makkelijker montage komen nog wel) naar de
kwaliteit van het product. Dat ligt gevoelig bij de ontwikkelaars. Het ontwerp en
het prototype zijn immers hun eigendom, waar ze lange tijd mee bezig zijn geweest. Als er nu door mensen vanuit productie op- en aanmerkingen komen is dat
pijnlijk. Tegelijk overzien de taakgroepen vaak het geheel niet. Hierdoor moet
een ketel volgens hen perfect zijn, terwijl er soms toch met minder kwaliteit een
even goed presterende ketel ontwikkeld en geproduceerd kan worden.

5.5.2 Effectiviteit: prestatie-indicatoren
De gevolgen van het werken in taakgroepen gaan we na aan de hand van de door
Atag gestelde doelen en prestatie-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn:
• efficiency-cijfer;
• kwaliteits-index;
• ziekteverzuimcijfer.
Deze prestatiecijfers zijn in de loop van 1993 en 1994 ingevoerd. In 1995 zijn de
groepsplannen per taakgroep ook expliciet betrokken op deze prestatiecijfers.
Daarnaast zijn er tijdens de invoering van de taakgroepen nog enige specifieke
doelen gesteld ten aanzien van het functioneren van de taakgroepen. Als we deze
cijfers indelen naar de prestatie-indicatoren efficiency, kwaliteit en flexibiliteit
ontstaat het volgende beeld.
Efficiency
Het efficiency-cijfer is verbeterd. Het efficiency-cijfer is gebaseerd op een norm
voor het aantal uren per ketel. De taakgroepen zorgen zelf voor de urenregistratie;
ook de afboeking van gereed product wordt door de groepsvertegenwoordiger gedaan. Zo kan per groep het efficiency-cijfer bepaald worden. De ontwikkeling van
de efficiency-cijfers is goed te noemen: na aanvankelijke problemen in het eerste
jaar van de taakgroepen zijn de efficiency-cijfers van alle groepen gemiddeld nagenoeg 100% geworden. Dat betekent dat doorgaans de streefcijfers worden gehaald. De efficiency is daarmee in drie jaar op een 20% hoger niveau terecht gekomen. Volgens de coaches en de hoofden van de directe ondersteuning zijn de
taakgroepen zelfs teveel gericht op efficiency. Dit blijkt ook uit het verslag van de
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werkgroep autonome groepen (mei 1993): “ Het aantal ketels is voorop komen te
staan” .
De loon- en materiaalkosten zijn door de vele kleine en redelijk grote verbeteringen gereduceerd. De kleine verbeteringen die in het werkoverleg en het groepenwerkoverleg zijn doorgevoerd hebben vooral betrekking op betere en snellere
montagemogelijkheden. Ook in de samenwerking tussen de directe ondersteuning
en de (groepsvertegenwoordigers van de) taakgroepen is veel verbeterd.
De invoering van taakgroepen heeft nauwelijks consequenties gehad voor het
ziekteverzuimcijfer. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn dan ook nauwelijks
verlaagd. Het ziekteverzuim is vrij hoog en licht stijgend (van ongeveer 9% in
1993 tot ongeveer 11% in 1995). Het ziekteverzuimbeleid is modern genoeg: de
ziekmelding vindt plaats bij de eigen groepsvertegenwoordiger organisatie & techniek. Na vier maal verzuim is er een ‘veelvuldig ziekteverzuim gesprek’. In het
Sociaal-Medisch-Team worden bijzondere gevallen besproken en begeleid. Uit een
binnen de taakgroepen gehouden inventarisatie van de oorzaken is gebleken dat
‘klimaat’ en ‘werkhouding’ het meest worden genoemd als oorzaak. Uit de nadere
gesprekken over deze resultaten is naar voren gekomen dat de taakgroepen de
mentaliteit het belangrijkst vinden. Als groepsleden ‘onterecht’ verzuimen blijft de
frustratie hierover van de andere taakgroepleden lang hangen.
Kwaliteit
De kwaliteits-index is inmiddels ook op een hoog niveau terecht gekomen. Op basis van de steekproefsgewijze controle van ketels door de Kwaliteitsdienst wordt
het aantal fouten in een ketel geclassificeerd in A/B/C fouten. In 1993 varieerden
de kwaliteitscijfers van de taakgroepen tussen 98% en 96,6%. In 1995 was het
kwaliteitscijfer van alle groepen gemiddeld nagenoeg 100%. Dat wil zeggen, op de
punten waarop gemeten wordt, is de kwaliteit vrijwel altijd voldoende. Verbeteringen in de kwaliteit zijn doorgevoerd door middel van het groepenwerkoverleg,
door betere samenwerking tussen de groepsvertegenwoordigers kwaliteit met de
Kwaliteitsdienst en door het meer bewust omgaan van de taakgroepen met de gemeten kwaliteit. Het wekelijks terugkoppelen van het kwaliteitscijfer is hierin een
belangrijke factor geweest. Tegelijk geldt voor de veldkwaliteit een lager cijfer.
Vanuit de service is gebleken dat de betrouwbaarheid van ‘generatie 1’ in het veld
te laag is. Er worden binnen Atag geen cijfers bijgehouden over leverbetrouwbaarheid.
Flexibiliteit
Met de invoering van de taakgroepen is uitdrukkelijk het vergroten van de flexibiliteit van de productie als doel genoemd. Het gaat dan om de flexibiliteit van de
taakgroepen in het omgaan met het grote assortiment aan typen ketels. Hiervoor is
een grotere multi-inzetbaarheid van de taakgroepleden nodig. Na drie jaar taakgroepen is dit doel bereikt. Ook uit dit onderzoek is gebleken dat de taakroulatie en
de multi-inzetbaarheid van de taakgroepleden over bijna alle werkplekken is bereikt. De taakgroepen hebben onmiskenbaar invloed gehad op vergroting van de
mix-flexibiliteit. Dit geldt niet voor volume-flexibiliteit. De seizoensinvloeden
worden nog steeds opgevangen door uitzendkrachten. Deze worden aan een taakgroep toegevoegd, maar behoren niet echt bij de taakgroep. Dit komt bijvoorbeeld
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tot uiting dat in de fleximatrix alleen vaste en tijdelijke medewerkers worden opgenomen. Uitzendkrachten worden hierin niet opgenomen.
Innovativiteit
Er worden binnen Atag geen cijfers bijgehouden voor de doorlooptijd van producten procesvernieuwing. De proefserie voor de nieuwe generatie is weliswaar in één
van de taakgroepen uitgevoerd, maar of de taakgroep hiermee een positief effect
op de doorlooptijd van de ontwikkeling van ‘generatie 2’ heeft betekend is onzeker. Ontwikkeling heeft de proefserie en de feitelijke in productieneming twee
keer moeten uitstellen vanwege ontwerpproblemen.
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Figuur 5.9 Bijdragen taakgroepen

5.5.3 Oordeel betrokkenen over de bijdrage van de taakgroepen
In een groepsinterview is gevraagd naar het oordeel van het managementteam over
de bijdrage van de taakgroepen aan verbetering en vernieuwing. Verder is er een
groepsinterview geweest met de hoofden van de directe ondersteuning. Ook de
coaches zijn hierop geïnterviewd.
Managementteam
Het gehele managementteam is positief over de taakgroepen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten zo diep mogelijk in de organisatie liggen. Volgens het hoofd Commercie moeten de sterke punten van Atag overeind gehouden
worden. Dat zijn de kleine voorraden, het grote aantal types dat geproduceerd
wordt en de korte levertijden. De taakgroepen leveren hier hun bijdrage aan.
Tegelijk zijn alle managementteamleden het erover eens dat er een balans is
tussen de autonomie van de groepen en de sturing van boven.
Op een gegeven moment moet het management beslissingen nemen, er moet sturing aan gegeven worden.
Autonomie mag niet ontaarden in anarchie; management moet richting aangeven,
daarbinnen is er ruimte voor autonomie.
Taakgroepen kun je vergelijken met voetbalteams; vooraf veel overleg en sturing
door de coaches, daarna doen de spelers het spel zelf, ze vragen niet welke richting de bal op moet, het doel is duidelijk. Nu dreigt er echter een situatie te ontstaan dat de coaches (managementteam inclusief coaches) tijdens het spel helemaal niet ingrijpen om het groepsproces maar niet te verstoren.
De prestatie-indicatoren moeten beter worden toegesneden op de groepsprestaties. Nu is de efficiency meestal 100% en de kwaliteit ook altijd bijna 100%. Dat
motiveert niet meer. De taakgroepen zien dat ze volgens deze normen goed
presteren; er is geen vuiltje aan de lucht, de druk is er wat van af. Met als gevolg
dat mensen ook wat langer pauze nemen en het ziekteverzuim gemakkelijker
toeneemt. Hier zou je beter op moeten sturen.
Verder is duidelijk dat de taakgroepen vooral goed samenwerken met de directe
ondersteuning. Met name de afstemming tussen de taakgroepen en Bedrijfstechniek verloopt goed. Verbeteringen op het gebied van onderhoud en techniek komen
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dan ook regelmatig voor. Daaraan leveren de taakgroepen een substantiële bijdrage.
De samenwerking met de indirecte ondersteunende diensten is minder goed
ontwikkeld. Een voorbeeld is de afdeling Commercie. Deze afdeling heeft de ‘performance-monitor’ ontwikkeld. Hiermee wordt de visie van de externe klanten op
het product en op de service gemeten en gevisualiseerd. De performance-monitor
staat echter te ver weg van de productie. Hoewel de resultaten worden besproken
in de groepen, wordt er nauwelijks iets met deze informatie gedaan. Voor veel
klachten is dit ook logisch: als een lekke warmtewisselaar het gevolg is van een
ontwerpfout, kunnen de taakgroepen hier weinig mee doen. Dit ligt in lijn met het
eerder gesignaleerde te beperkte prestatiemeetsysteem van de taakgroepen.
De bijdrage van taakgroepen aan verbetering en vernieuwing richt zich vooral
op de kleine en redelijk grote procesverbeteringen. De produceerbaarheid gaat
hierdoor steeds weer omhoog, hetgeen een positief effect heeft op de efficiency.
Het gaat de taakgroepen vooral om een snellere en betere montage. In verbetersessies hebben ze vooral dit soort opmerkingen; is in het nieuwe type deze montagehandeling verbeterd?
Het managementteam verwacht van de taakgroepen geen structurele wijzigingen
van het product. Wel is er een waardevolle bijdrage als het gaat om verfijningen
binnen de bestaande werkwijze. De visie van Ontwikkeling is dan ook dat de taakgroepen pas een effectieve bijdrage leveren aan grote vernieuwingen als het prototype klaar is. Montageproblemen en -ongemakken kunnen ze niet goed aan het
papieren ontwerp vaststellen. Het papieren ontwerp moet eerst concreet gemaakt
worden. Wel is duidelijk dat de bestaande montageproblemen doorgegeven moeten
worden aan Ontwikkeling om deze in het nieuwe productontwerp vanaf het begin
te voorkomen.
Hoofden directe ondersteuning
De belangrijkste bijdrage van de taakgroepen is de betere samenwerking tussen de
directe ondersteuning en de taakgroepen. De groepsvertegenwoordigers vervullen
hierin een belangrijke rol. Veel verbeteringen worden voorgesteld door de taakgroepen en gezamenlijk uitgevoerd in het kwaliteits-, logistiek of bedrijfstechniekoverleg. De samenwerking is ook verbeterd door het gezamenlijk volgen van vakgerichte opleidingen. Een voorbeeld is de opleiding ‘kwaliteitsverbetering voor
massa- en serieproductie’, die de coaches, de groepsvertegenwoordigers kwaliteit
en twee mensen van de Kwaliteitsdienst hebben gevolgd. Daardoor wordt het
kwaliteitsdenken en -handelen vergroot, waardoor de taakgroepen goede gesprekspartners worden voor de directe ondersteuning.
Coaches
De doelen met betrekking tot flexibiliteit en multi-inzetbaarheid zijn bereikt en de
interne processen worden door de meeste taakgroepen redelijk beheerst. Ook is de
samenwerking onderling veelal verbeterd, alsmede de samenwerking met directe
ondersteuning. De verantwoordelijkheden voor de resultaten en het functioneren
van de groepen ligt echter toch nog teveel bij de groepsvertegenwoordigers.
Door de invoering van de taakgroepen is Productie een kritischer en mondiger
gesprekspartner geworden van Ontwikkeling en Inkoop. Toch is de ontwikkeling
van de taakgroepen juist op het aspect van verbetering en vernieuwing gestag151
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neerd. Het innovatief vermogen is te klein gebleven. Een verklaring hiervoor is
wellicht dat de leercurve voor ‘generatie 1’ ongeveer is afgelopen, terwijl de productie van ‘generatie 2’ ten tijde van het onderzoek nog moest beginnen. De verwachting is althans dat de nieuwe generatie weer voor nieuwe uitdagingen zorgt.
Het aantal ideeën zal hierdoor weer toenemen.
De geringe bijdrage van de taakgroepleden aan productvernieuwing is volgens de coaches mede het gevolg van de fysieke afstand tussen Productie (‘beneden’) en Ontwikkeling (‘boven’). Belangrijker is echter het verschil tussen de werelden van productiemedewerkers en ontwikkelaars. De verschillende culturen
vormen een belemmering voor een goede afstemming tussen Productie en Ontwikkeling. De coaches:
Ontwikkeling kijkt vanuit de concepten en de theorie. De taakgroepen kijken
vanuit hun ervaring. Dat zijn twee verschillende werelden. Ieders eigen belang en
verwachting is toch anders. Taakgroepleden kunnen niet gemakkelijk hun opmerkingen kwijt bij de ontwikkelaars.

5.6 Conclusie case Atag
De conclusie is dat de taakgroepen, ondanks een goede interne structuur en redelijk
goede functioneringskenmerken (zie figuur 5.10), alleen bijdragen aan kleine en
redelijk grote procesverbeteringen. De bijdrage aan productverbetering en vernieuwing is gering, evenals de bijdrage aan procesvernieuwing. Pas in de laatste
fasen, implementatie en gebruik, komen de taakgroepen in beeld tijdens radicale
vernieuwingsprocessen.
De kennis die de taakgroepleden inbrengen tijdens verbetering is vooral gericht op produceerbaarheid en productiekwaliteit. De observaties, suggesties en
voorstellen betreffen een betere en snellere montage.
De bijdrage van de taakgroepen aan kleine en redelijk grote procesverbeteringen valt voor een belangrijk deel te verklaren uit de goede structurele koppelingen
tussen de taakgroepen en de directe ondersteuning (Bedrijfstechniek, Magazijn en
Kwaliteitsdienst). Door opleiding is het kennis- en vaardighedenniveau van de
taakgroepen toegenomen om in staat te zijn verbeteringen door te voeren.
De geringe bijdrage aan vernieuwing is te verklaren vanuit een drietal zaken.
In de eerste plaats gaat het bij product- en procesvernieuwing om complexe zaken.
Het ontbreekt de taakgroepleden om op een inhoudelijke manier tijdens de concept- en ontwerpfase mee te denken. Het ontwerp dient eerst gevisualiseerd te zijn
in de vorm van een prototype. Pas dan is een zinvolle bijdrage te verwachten.
In de tweede plaats zijn de taakgroepen onvoldoende ingebed in de hele organisatie. Alleen binnen Productie zijn de taakgroepen voldoende ingebed. De communicatie en samenwerking met Ontwikkeling zijn niet goed ontwikkeld. Er zijn
geen duidelijke structurele koppelingen, ook is er sprake van weinig onderling
vertrouwen. Uit de invloedsverdeling blijkt weliswaar dat de taakgroepen zichzelf
als voldoende autonoom zien, maar tegelijk geeft het een indicatie dat de taakgroepen teveel op zichzelf gericht zijn. Informatie wordt niet breed genoeg gedeeld: de
taakgroepen hebben de indruk dat de indirecte ondersteuning en het managementteam informatie achterhouden. De matige inbedding vormt een belemmering om
nuttige productiekennis te betrekken tijdens de productontwikkeling.
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In de derde plaats worden de taakgroepen onvoldoende gemotiveerd tot verbetering en vernieuwing. Er is geen prikkel in de vorm van een extern referentiepunt. Klant-leverancierrelaties worden onvoldoende geëxpliciteerd. Vooral het
contact met de externe klant wordt gemist, terwijl er toch mogelijkheden zijn (servicemonteur in de ploeg, service-inspanning terugkoppelen aan taakgroepen). Ook
zijn er nauwelijks prikkels tot verbetering en vernieuwing vanuit de personele systemen, als beoordeling en beloning.
Kortom, in het ontwerp van de organisatie zijn de productiefunctie en vernieuwingsfunctie slechts in beperkte mate geïntegreerd.
kenmerken
taakintegratie
taakroulatie
taakspecialisatie
taakafhankelijkheid
-binnen groepen
-tussen groepen
taakautonomie
resultaatverantwoordelijkheid
informatievoorziening
samenwerking
teamontwikkeling
leiderschap

Atag
redelijk groot
groot
gering
groot
gering
redelijk groot
matig (alleen efficiency, kwaliteit, ziekteverzuim)
matig
intern goed, extern matig tot goed
goed, maar stagneert
intern gedeeld leiderschap: zekere spreiding,
toch tamelijk centraal

Figuur 5.10 Samenvatting taakgroepkenmerken Atag
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Hoofdstuk 6
Case 3 Mini-companies bij Philips

6.1 Algemene achtergrond case Philips
Philips Components besloot in 1992 om een nieuwe business unit in de bestaande
plant te Roermond te starten. Deze business unit zou verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling, de productie en de verkoop van Ceramic Multilayer Actuators. De plaats
van de nieuwe business unit in Roermond is niet toevallig. Op de plant in Roermond is kennis aanwezig voor zowel de ontwikkeling als de productie van deze
nieuwe technologie.
6.1.1 Philips Roermond
Philips Roermond is onderdeel van Philips Components, een van de vijf productdivisies van Philips. De vestiging Roermond heeft een viertal business units, allen
onderdeel van de divisie Passive Components. Drie van de vier business units zijn
productiebedrijven, de vierde business unit is een innovatielaboratorium. De vestiging van Philips in Roermond bestaat al vrij lang, sinds 1947. Er werken ongeveer
1100 mensen bij Philips Roermond.
De business unit Fixed Resistors (FR) bestaat het langst en heeft binnen Roermond het oudste product. Halverwege de jaren ‘80 stond deze fabriek onder grote
druk. Door dalende afzetvolume’s en toenemende concurrentie vanuit de lagelonenlanden kwam de prijs onder druk te staan. Ook de gemiddelde seriegrootte
nam af. Door de afname van de bulkproductie van weerstanden was een herontwerp van de productie noodzakelijk. De toenmalige factory manager introduceerde
een aangepaste, stroomsgewijze productiestructuur met hele taakgroepen (zie ook
de casebeschrijving in Groep Sociotechniek, 1986). Mede dankzij deze ingreep
behaalde men weer winst en bleef de fabricage van weerstanden in Roermond behouden. Sindsdien is het productieproces niet fundamenteel veranderd. Sinds 1996
is hier het mini-company concept ingevoerd. Er werken ongeveer 300 mensen.
De business unit Ceramic Multilayer Capacitators (CMC) is een fabriek die halverwege de jaren ‘70 vanuit Doetinchem naar Roermond is verplaatst. De markt
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voor condensatoren groeit, maar door het grote aantal aanbieders is een enorme
prijsdruk ontstaan. De CMC is een modern type condensator waar gebruik gemaakt
wordt van geavanceerde multilaagstechnologie en keramische materiaalkunde. Het
productieproces is ook hier volledig uitontwikkeld. Sinds 1996 werkt men ook in
deze fabriek met mini-companies. Er werken ongeveer 450 mensen.
De business unit Ceramic Multilayer Actuators (CMA) is de jongste fabriek in
Roermond. Het was na de Centurion-operatie in 1990 en 1991 een enorme opsteker voor de plant Roermond dat er weer werd geïnvesteerd in de vestiging.
De vierde business unit tenslotte is het innovatielaboratorium: Ceramic Innovation Centre (CIC). Hier wordt onderzoek en ontwikkelingswerk verricht naar twee
soorten technologie: keramische technologie en multilaagstechnologie. Het accent
ligt vooral op het laatste. In zowel de business unit CMA als de business unit CMC
wordt van beide technieken gebruik gemaakt.
Naast de business units bestaan er enkele centrale stafdiensten die voor de
gehele vestiging werken. Deze centrale stafdiensten zijn:
• Financiën & Administratie;
• Personeelszaken;
• Facilities, met de functies Centraal Magazijn, Informatisering/Automatisering
en Organisatie & Efficiency.
Overigens zijn de meeste medewerkers van deze centrale stafdiensten speciaal gericht op één van de business units. Zo is er een controller specifiek voor CMA en
een personeelsfunctioneris specifiek voor CMA.
6.1.2 Business unit CMA
Product
Het product dat door deze business unit ontwikkeld, geproduceerd en verkocht
wordt heet Ceramic Multilayer Actuator (CMA). CMA’s worden gemaakt van piëzoelectrisch keramisch materiaal. Op de uiteinden van dit materiaal worden elektroden aangebracht. Bij het aanbrengen van een spanning ontstaat er een vormverandering, bijvoorbeeld de lengte van het materiaal neemt toe bij een positieve spanning. Dit is de actuatorfunctie. Omgekeerd ontstaat bij het onder een externe kracht
vervormen van het materiaal ook een spanning; dit is de generatorfunctie. CMA’s
zijn opgebouwd uit meerdere lagen van het keramische materiaal, gescheiden door
elektroden. De piëzo-keramische lagen variëren in dikte van 20 tot 60 µm. De
dikte van de elektrode is ongeveer 1 µm.
De combinatie van de keramische technologie en de multilaagstechnologie
levert het product enkele bijzondere eigenschappen, geschikt voor hoogwaardige
technologische toepassingen. Een belangrijke toepassing van de actuatorfunctie is
die in ink-jet printers. Met behulp van de nauwkeurige microverplaatsingen kunnen
op een beheerste manier de juiste inktdruppeltjes gegenereerd worden. In deze en
andere toepassingen vormt de CMA het hart van het product van de klant.
Markt
De markt van Philips CMA is te typeren als dynamisch. Dit heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats is de CMA, zoals bij de ink-jetprinter, veelal het hart van
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een nieuw product van de klant. Dat betekent dat er al tijdens de ontwikkelfase
intensief contact met de klant is, zodat product en toepassing op elkaar kunnen
worden afgestemd. Philips CMA ontwikkelt en produceert klant-specifiek. De
klant-specificiteit van het product inclusief de ontwerp- en ontwikkelinspanning
die met de klant verricht wordt - te typeren als co-development - brengt veel dynamiek met zich mee. In sommige gevallen zijn de specificaties zo scherp dat het
technologisch onhaalbaar is. In overleg met de klant wordt naar optimale oplossingen gezocht. Niet alleen met de klant wordt nauw samengewerkt tijdens de ontwikkelfase. Ook de leveranciers van cruciale machine-onderdelen zijn van groot
belang. Sommige problemen kunnen alleen in samenwerking met leveranciers
worden opgelost. Een voorbeeld hiervan is de nauwkeurigheid van de zaagsnede
van een ‘plak’ CMA’s. De nauwkeurigheid wordt voor een belangrijk deel bepaald
door de kwaliteit van het zaagblad, dat geleverd wordt door een amerikaanse leverancier. In samenwerking met deze leverancier is de samenstelling van het zaagblad aangepast.
In de tweede plaats bepaalt de dynamiek van de markt van de klant ook de
dynamiek voor CMA. De snelheid van ontwikkeling, het produceren van proefseries en de snelheid van opschaling worden direct bepaald door de markt van de
klant. Er is sprake van een make-to-order situatie. De producten worden op order
geproduceerd in batches. Eisen ten aanzien van kwantiteit, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid zijn scherp.
De situatie van co-development met zowel klant als leverancier in combinatie
met de dynamiek van de markt van de klanten stellen hoge eisen aan de organisatie
van CMA. Niet alleen de marketing en ontwikkeling hebben direct met de klanteneisen te maken, ook de fabricage dient flexibel en innovatief ingericht te zijn om te
kunnen reageren op de markt. De vertaling van de typische markt- en productkenmerken in de eisen voor de organisatie heeft geleid tot een keuze voor concurrent engineering en continuous improvement.
Vanwege de tijdsdruk kan niet elk type product eerst geheel worden uitontwikkeld in het laboratorium. Proefseries worden dan ook niet in het laboratorium
maar in de fabricage gemaakt. Snellere opschaling wordt hierdoor mogelijk gemaakt, omdat al in een vroeg stadium geleerd wordt het product batchgewijs te
produceren. Anders gezegd, het produceren begint al tijdens het ontwikkelen en
het ontwikkelen vindt zijn vervolg tijdens het produceren.
Concurrent engineering wordt op een natuurlijke wijze aangevuld door continuous improvement. Continu verbeteren en vernieuwen is noodzakelijk aangezien
het product nog nieuw is, het productieproces nog niet geheel beheerst wordt en de
organisatie in een groei verkeert. Om de groeiende vraag te kunnen bijhouden is
het steeds weer noodzakelijk om de productiecapaciteit uit te breiden. Snellere opschaling door de kwaliteit en de yield te verbeteren is noodzakelijk.
Deze organisatiefilosofie stelt uiteraard bijzonder hoge eisen aan de samenwerking en comunicatie tussen de functies ontwikkeling en productie. In feite is
het mini-company concept een manier om deze samenwerking en communicatie
tussen productie en ontwikkeling en andere ondersteunende diensten te structureren, zoals we nog zullen zien.
Kerncijfers CMA
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CMA is een nieuwe business unit met een nieuw product. Vanaf begin 1992 produceerde Philips de eerste producten in een laboratorium omgeving in Eindhoven.
Er bestond direct belangstelling voor dit product, zodat in een vroeg stadium de
stap is gezet om het product op grotere schaal te produceren. Vanaf eind 1992 is de
fabriek in Roermond in gebruik genomen. De aantallen product en de omzet zijn
sindsdien flink gegroeid. Ook het personeel nam toe, van 15 mensen begin 1992 tot
ongeveer 150 mensen eind 1995. In figuur 6.1 wordt de ontwikkeling van omzet
(in procenten, 1993 = 100) en personeel gegeven.
omzet (in %;
1993=100)
100
150
153

1993
1994
1995

bezetting (in fte.)
84
124
139

Figuur 6.1 Omzet- en personeelsontwikkeling Philips CMA

Fabricageproces
Het fabricageproces van CMA’s bestaat uit een zestal stappen, elk bestaand uit
enkele activiteiten, zie figuur 6.2.
keramisch
poeder

foliebereiding
foliegieten

zagen

unit 40

zeefdrukken
persen

binder burn out
sinteren

unit 10

unit 20

unit 30

opdampen
polariseren
meten
unit 50

visuele controle
verpakken

ceramic multilayer actuators

unit 60

Figuur 6.2 Fabricageproces CMA

Van het keramische poeder wordt folie gemaakt, die vervolgens in vellen wordt
gesneden, waarop een patroon wordt gezeefdrukt. Deze vellen worden geperst tot
een samenhangende plaat. De binder wordt uit deze platen gebrand, waarna in de
ovenunit de platen worden gesinterd. Deze platen worden op een drager gekit en
vervolgens gezaagd tot individuele producten en weer van de drager afgekit. Vervolgens wordt een buitenelektrode opgedampt. Na het polariseren worden enkele
eigenschappen gemeten van het product. Na de visuele controle worden de producten tenslotte verpakt en verzonden.
6.1.3 Invoering mini-company filosofie
Onder de naam ‘Samen werken aan verbeteren’ heeft het management van CMA
in 1994 een programma ontwikkeld om de principes van concurrent engineering en
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continue verbetering in de productie te realiseren. Achtergrond is de dynamische
markt die vraagt om kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit.
“ Wij moeten ons zó opstellen dat wij kúnnen wat de klanten wíllen. Daar gaat
het om. Samen werken aan verbeteren. Zo doen wij dat. Samen, dat wil zeggen,
verbeteren doen we niet alleen, maar doen we met elkaar. Werken, dat betekent,
verbeteren gaat niet vanzelf, het vraagt inspanning. Verbeteren is werken, het
53
behoort bij je taak.”
Het programma ‘Samen werken aan verbeteren’ is opgezet op basis van het minicompany-concept van Suzaki (1993). Het mini-company concept past binnen de
unitstructuur van CMA en is een logisch vervolg op andere ontwikkelingen binnen
CMA. We geven hier een kort overzicht van deze ontwikkelingen.
De beginjaren van CMA, 1992 en 1993, zijn te kenmerken als de pionierfase.
De invloed van de klant was direct, de productie moest snel worden opgeschaald
en er moesten tal van technische en organisatorische problemen opgelost worden.
Vanaf de start van de productie zijn zogenaamde Proces Inventarisatieteams (PIteam) gevormd. Elke unit had zijn eigen PI-team, met een interdisciplinaire samenstelling: enkele operators, de unitleider, een ontwikkelaar, een factory engineer,
een onderhoudsmonteur, een kwaliteitsmedewerker en een externe consultant.
Doel was de procesbeheersing te vergroten. Deze PI-teams waren succesvol op het
technische vlak, terwijl ze ook goed functioneerden als communicatiekanaal tussen
directen en indirecten. Na ruim een jaar zijn de meeste PI-teams ontbonden, op het
moment dat de procesbeheersing flink was verbeterd.
Tijdens de eindfase van de PI-teams werd voor elke unit het groepenwerkoverleg gestart. Dit was bestemd voor alle operators. Informatie-uitwisseling tussen de unitleider en de operators stond centraal. Kleine problemen konden direct
met de gehele unit opgelost worden. Voor grotere problemen was het groepenwerkoverleg niet geschikt. Bovendien maakten de indirecten geen deel uit van het
groepenwerkoverleg.
Begin 1994 hield Philips wereldwijd de tweede ‘Customer Day’, met als thema ‘procesmatig werken’. Het uiteindelijke product dat bij de klant terecht komt, is
het resultaat van vele processen die goed op elkaar afgestemd moeten worden.
CMA greep dit thema aan om de interne klant- en leverancierrelaties bewust te
maken. Vele verbeteringen werden afgesproken en uitgevoerd.
Als aanloop op de invoering van het mini-company concept is een benchmarking studie uitgevoerd. Een viertal fabrieken in Engeland en Nederland is bezocht
en geanalyseerd op twee punten: de manier waarop de klanteneisen vertaald worden naar het niveau van de werkvloer en de manier waarop productiemedewerkers
betrokken worden bij verbeteringen. Het mini-company concept van Suzaki (1993)
als zodanig is aangereikt door een consultancybureau, naar aanleiding van de vraag
van de CMA-leiding over bovenstaande twee punten in een ploegendienst-situatie.
De kick-off van het programma ‘Samen werken aan verbeteren’ is in eind
1994 geweest. Na een algemene introductie is het programma per unit ingevoerd.
De eerste units startten eind 1994, de laatste unit startte halverwege 1995. Het begin van het mini-companyconcept is voor elke unit gemarkeerd geweest door een
tweedaagse cursus, waarin de filosofie en de methoden en technieken van het minicompany concept zijn uitgelegd en getraind. Halverwege 1995 is het evaluatie53

Citaat uit voorwoord presentatie ‘Samen werken aan verbeteren’, Philips CMA.
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onderzoek gestart, waarvan hier verslag wordt gedaan. In onderstaande tijdtabel
worden de belangrijkste mijlpalen van het ontwikkelingsproces naar de minicompanies weergegeven (figuur 6.3).

start
productie

kick-off
minicompanies

start
groepen
werkoverleg

evaluatie
onderzoek

besluit afbouw
CMA

customer day
1994
benchmark

PI-teams
1992

1993

1994

invoering
mini-companies

1995

1996

Figuur 6.3 Ontwikkelingsproces mini-company concept

In de tweede helft van 1996 is besloten om de productie van CMA tijdelijk te verminderen, vanwege afzetproblemen van de belangrijkste klant. De vraag naar
CMA is hierdoor sterk onder druk komen te staan. Omdat geen perspectief op verbetering bestond, is eind 1996 besloten om de productie geheel te stoppen. In de
eerste helft van 1997 zijn alle activiteiten afgebouwd. Deze ontwikkelingen hebben
zich voorgedaan nadat het onderzoek bij CMA afgerond was, vandaar dat in de
case-beschrijving hiervan verder geen melding wordt gemaakt.
De mini-company structuur sluit aan op de unitstructuur. Alle operators binnen de unit vormen samen de mini-company. Het management heeft bewust gekozen voor de unit als het identificatiepunt van de operators. De gehele fabriek is te
groot om sociaal-psychologisch een groep te vormen; bovendien zijn de technische
processen binnen de units te complex om over de gehele fabriek inzetbaar te zijn.
De ploeg is echter ook niet geschikt, aangezien men als vijf ploegen bij elkaar van
dezelfde machines en middelen gebruik maakt, elkaars werk overneemt, etcetera.
Het organiseren per ploeg zou gemakkelijk kunnen leiden tot het afschuiven van
problemen op de andere ploegen.
De mini-companies kunnen als een bijzondere vorm van de taakgroepen gezien worden. Qua structurele kenmerken en omvang zijn ze vormgegeven als taakgroepen. Het karakteristieke van de mini-companies is dat ze zelf de missie opstellen, zelf contacten onderhouden met (interne) klanten en leveranciers en zelf
het verbeterprogramma opzetten. Dit is bij CMA vormgegeven middels het minicompany proces: de jaarlijkse cyclus van de negensprong en de cycli van de zevensprong voor het oplossen van problemen.
Verantwoording methoden van onderzoek
In het navolgende wordt verslag gedaan van het evaluatie-onderzoek dat is uitgevoerd naar de bijdrage van de mini-companies aan verbetering en vernieuwing. De
structuur van het onderzoekmodel (zie hoofdstuk 2) en de operationalisering (zie
hoofdstuk 3) worden hierbij aangehouden. De bij CMA gebruikte onderzoeksinstrumenten zijn:
159

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

• vragenlijst directen; hoofdoperators en operators hebben deze vragenlijst tijdens
de cursus ‘Samen werken aan verbeteren’ ingevuld; N=102, waarmee ruim
80% van de (hoofd)operators de vragenlijst bruikbaar heeft ingevuld; in bijlage
6 staan de resultaten van deze vragenlijst weergegeven.
• vragenlijst indirecten; aan de indirecten binnen CMA (unitleiders, medewerkers
van ontwikkeling, factory engineering, kwaliteit, reparatie & onderhoud) hebben deze vragenlijst ingevuld; N=23, waarmee de respons op 56% uitkomt. In
bijlage 7 staan de resultaten vermeld.
• observatie tijdens een ‘stage’ in de zaagunit, tijdens cursusdagen ‘Samen werken aan verbeteren’, tijdens actieteam vergaderingen en tijdens de Customer
Days 1996.
• 30 interviews met general manager, factory manager, unitleiders, operators,
personeelsfunctionarissen, OR-leden, controller, ontwikkelaars, factory engineers, kwaliteitsmedewerker, hoofd reparatie & onderhoud. In bijlage 1 staat
het interviewprotocol vermeld.
Het onderstaande is algemeen geldig voor de mini-companies binnen CMA. Waar
nodig wordt ingegaan op de verschillen tussen de units.

6.2 Mini-companies bij Philips CMA
6.2.1 Productiestructuur
Het primaire proces bij CMA bestaat uit marketing, ontwikkeling, productie en
verkoop van CMA’s. Wij concentreren ons in de beschrijving van de productiestructuur op het deel van de productie en de direct ondersteunende diensten.
De activiteiten binnen de productie zijn gegroepeerd in units. De units zijn
verantwoordelijk voor een gedeelte van het proces. Zoals uit het fabricageproces is
gebleken (zie figuur 6.2) is het proces opgedeeld in zes units, elk verantwoordelijk
voor een basisstap. Deze zes units zijn achtereenvolgens:
1. Foliegiet-unit (grondstoffen voorbereiding en foliegieten)
2. Zeefdruk-unit (zeefdrukken en persen)
3. Oven-unit (binder burn out, sinteren, vlakstoken en polijsten)
4. Zaag-unit (opkitten, zagen, afkitten, schoonmaken)
5. Opdamp-unit (opdampen elektrode, polariseren, meten)
6. Visuele controle (visuele controle en verpakken)
De grenzen tussen de units zijn zorgvuldig gekozen met als criterium de samenhang in activiteiten binnen de unit. De afhankelijkheden binnen de units zijn op
deze manier groter dan de afhankelijkheden tussen de units. De units kunnen worden beschouwd als de segmenten die op basis van een sociotechnische analyse zijn
ontworpen.
De productie vindt batchgewijs plaats. Per unit wordt een aantal onderling
samenhangende bewerkingen verricht, waarna de batch naar de volgende unit
wordt verplaatst. Dit impliceert dat, doordat de units in een lijn geschakeld staan,
er tussen de units ook afhankelijkheden bestaan. De units zijn input- en outputafhankelijk. In termen van Kuipers & Van Amelsvoort (1990) vallen de fasegroepen
en de bewerkingsgroepen binnen de units samen.
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6.2.2 Besturingsstructuur
Er zijn vier soorten besturingsorganen binnen CMA, te weten het management
team, de units, de ondersteunende en voorbereidende diensten en de centrale stafdiensten. Het managementteam van de business unit bestaat uit de general manager, de factory manager, de marketing manager, de controller en de hoofden van
de ondersteunende en voorbereidende diensten (ontwikkeling, inkoop, factory engineering, reparatie & onderhoud, kwaliteit). De units bestaan uit de unitleider en
de hoofdoperators en operators. Verder zijn er de ondersteunende diensten en de
centrale stafdiensten, bestaande uit een hoofd van dienst en zijn medewerkers. Het
organisatieschema wordt weergegeven in figuur 6.4.
Het management inclusief de unitleiders, de ondersteunende en voorbereidende diensten werken in dagdienst. Dit zijn de indirecten. De directen, ofwel de
hoofdoperators en operators binnen de units, werken in een volcontinu vijfploegendienst, met uitzondering van de foliegiet- en de zeefdrukunit. Deze twee units
werken in een drieploegendienst. Ook de monteurs van de afdeling Reparatie &
Onderhoud werken in vijfploegendienst.
general manager

marketing manager

marketing

product
ontwikkeling

factory manager

factory engineering

kwaliteit

reparatie &
onderhoud

unitleider

foliegiet unit

zeefdruk unit

unitleider

ovenunit

zaagunit

unitleider

opdamp unit

visuele
controle

Figuur 6.4 Organisatieschema Philips CMA

Uit dit schema blijkt dat de hiërarchie binnen CMA uit een viertal lagen bestaat:
general manager, factory manager, unitleider en operators. Binnen de units wordt
overigens wel onderscheid gemaakt tussen hoofdoperators en operators. Het eerste
hiërarchische niveau is de unitleider. Elke unitleider, die in dagdienst werkt, heeft
twee units onder zich. De units werken in ploegendienst. De beoordelingsgesprekken met operators worden door de unitleider gevoerd.
De hoofdoperator is de eerste man binnen de ploeg; hij heeft als meewerkend
voorman een coördinerende functie, maar geen hiërarchische bevoegdheden. De
hoofdoperator is doorgaans degene die de werkzaamheden verdeelt, prioriteiten
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aangeeft en vakantie en verlof regelt in overleg met de andere operators. Overigens
heeft niet elke unit hoofdoperators. De relatief kleine zeefdrukunit kent alleen een
ploegenvertegenwoordiger met coördinerende taken, een functie die rouleert over
de zeefdruk-operators.
De units hebben een vaste bezetting. Wel zijn bij de grote units (zaag-unit,
opdamp-unit en visuele controle) enige flexibele arbeidsvormen. Begin 1995 kende
CMA ongeveer 12 min-max contracten, maar dat aantal is teruggelopen tot nul.
De omvang van de units is verschillend. In onderstaande figuur 6.5 wordt de
omvang van elke unit op het moment van onderzoek aangegeven, inclusief de soort
ploegendienst (bij de foliegiet-unit en de zeefdruk-unit zijn drie ploegen bezet,
werkend in een 5-ploegendienst) en de coördinator per ploeg.

foliegiet-unit
zeefdruk-unit
oven-unit
zaag-unit
opdamp-unit
visuele
controle

omvang
6
11
19
35
30
25

ploegendienst
3-ploegendienst
3-ploegendienst
5-ploegendienst
5-ploegendienst
5-ploegendienst
5-ploegendienst

coördinatie
1 hoofdoperator
3 ploegenvertegenwoordigers
5 hoofdoperators
5 hoofdoperators
5 hoofdoperators
5 hoofdoperators

Figuur 6.5 Algemene kenmerken units

6.2.3 Structuurkenmerken mini-companies
Mate van taakintegratie
De hoofdtaak van de mini-companies is productie. Alle taken die direct met het
voortbrengingsproces zijn verbonden vallen onder verantwoordelijkheid van de
mini-company. Per unit zijn normen vastgesteld voor het aantal batches dat per
dienst geproduceerd dient te worden, gegeven een bepaalde bezetting. Ook bestaan
er nauwkeurige specificaties ten aanzien van de kwaliteit. De productietaak is dan
ook duidelijk te definiëren qua input en output. De voorbereidende taken worden
feitelijk verricht door de voorgaande mini-company: de batch met half-fabrikaat
komt vanuit de voorgaande mini-company binnen en is gereed voor de volgende
processtap. Eventuele aanvullende voorbereidende taken worden verricht door de
operators van deze mini-company.
Binnen de units is de mate van specialisatie in de uitvoering verschillend. In
de eerste vier units zijn er verschillen in complexiteit tussen bepaalde werkplekken. De laatste twee units kennen veel gelijkwaardige werkplekken. Hier vindt dan
ook veel taakroulatie plaats, en ook tussen de beide units bestaat veel uitwisseling.
Bij de overige units vindt ook taakroulatie plaats, maar is een substantieel deel niet
inzetbaar op alle werkplekken en zijn de mogelijkheden voor taakroulatie navenant. Ongeveer 20% van de operators zegt niet te rouleren over alle werkplekken.
De taakafhankelijkheid is voor de units verschillend. Binnen de zaagunit is er
bijvoorbeeld veel afhankelijkheid tussen de vier processtappen opkitten, zagen,
afkitten en schoonmaken. Bij slecht opgekitte plakken kan niet goed worden gezaagd. Overigens staan hier meerdere zaagmachines parallel waartussen weer wei-
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nig afhankelijkheden bestaan. Over het algemeen wordt binnen de units voldoende
samenwerking opgeroepen door onderlinge taakafhankelijkheden.
Mate van taakautonomie
De mini-company heeft naast de directe productietaken ook de verantwoordelijkheid voor enkele regelende activiteiten op het gebied van onderhoud, logistiek,
kwaliteit en personeel. Als voorbeeld hanteren we de zaagunit. Deze unit is verantwoordelijk voor het schoonhouden van machines en apparatuur, voor kleine
afstellingen. De hoofdoperator is bovendien bevoegd om grotere afstellingen te
verrichten, zoals het verwisselen van flenzen. Voorheen was dit de verantwoordelijkheid van R&O. Het grotere curatieve en preventieve onderhoud wordt door
R&O verricht. De mini-company is wel verantwoordelijk voor de machinevrijgifte
na onderhoud verricht door R&O.
Wat betreft logistiek hanteert CMA een kanban systeem. Er wordt op een
Just-In-Time manier geproduceerd, zij het met kleine tussenvoorraden. Het voor de
unit interne gedeelte van dit kanbansysteem valt onder verantwoordelijkheid van
de mini-company. Binnen de gestelde randvoorwaarden kunnen de operators zelf
de volgorde van batches bepalen.
Op het gebied van kwaliteit is de kwaliteitscontrole en kwaliteitsbewaking
geheel de verantwoordelijkheid van de operators. Het meten, het vaststellen en
corrigeren van afwijkingen behoren tot de taken van de operators. Met behulp van
SPC-kaarten (Statistical Process Control) dient het proces steekproefgewijs gecontroleerd te worden. Nauwkeurige instructies en werkwijzen (OCAPs) zijn bekend
voor het geval de toleranties overschreden worden. Ook de ploegenoverdracht is
met nauwkeurige ploegenoverdrachtformulieren ondersteund en de verantwoordelijkheid van de operators. Elke operator draagt zijn machine over aan zijn opvolger. Verder zijn de mini-companies verantwoordelijk voor orde en netheid. Binnen
CMA wordt orde en netheid onder de aandacht gebracht middels de vijf S-en:
• seiri:
weghalen van onnodige dingen;
• seiton: alles heeft zijn eigen, toegewezen plaats;
• seiso:
maak je werkplek schoon en stofvrij;
• seiketsu: hou je werkplek schoon/opgeruimd;
• shipsuke: train je mensen hierin, onafhankelijk van elkaar.
Op het gebied van personeel worden vakantie en verlof per ploeg in onderling
overleg met de hoofdoperator geregeld. De unitleider is verantwoordelijk voor de
functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Resultaatverantwoordelijkheid
De mini-companies zijn verantwoordelijk voor het technisch resultaat, niet voor
het financieel resultaat. De general manager gaf hiermee aan dat een minicompany toch geen echte company is. De financiële verantwoordelijkheid is ook
niet te delegeren volgens hem, aangezien de marktontwikkelingen en de prijsstelling niet te beïnvloeden zijn door de mini-company.
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In het mini-company concept worden binnen CMA nadrukkelijk de volgende
resultaatgebieden en prestatie-indicatoren gedefinieerd, waarop de mini-companies
hun verbeteringen moeten realiseren.
• Kosten (yield, verspilling, efficiency);
• Kwaliteit (product, proces, apparatuur);
• Leveringen (volgens afspraak);
• Veiligheid/Milieu (veiligheid, afval);
• Motivatie (communicatie, prettig werken);
• Orde/Netheid (werkplek, machine, product).
Hieruit blijkt een brede verantwoordelijkheid, die niet alleen gericht is op kwantiteit. Toch wordt door veel operators het realiseren van de aantallen als de belangrijkste prestatie-indicator gezien, zij het binnen randvoorwaarden.
6.2.4 Functioneringskenmerken mini-companies
Informatie en interne communicatie
Het inzicht in het productieproces binnen de eigen unit wordt door bijna alle operators groot genoemd (95%). Wat betreft het totale productieproces van CMA zegt
eenderde van de operators daar geen inzicht in te hebben. Toch heeft 65% wel inzicht in het gehele productieproces. Dit komt overeen met het streven van het management om het identificatiepunt bij de eigen unit te leggen, en niet bij de hele
fabriek. Een grote meerderheid (80%) zegt brede kennis van het product te hebben.
Bijna alle operators geven aan op de hoogte te zijn van de doelen van de unit.
De doelen zijn duidelijk, waardevol voor de CMA als geheel en ze zijn goed te
bereiken. Bovendien staan de operators achter de doelen van de unit. Steeds is
meer dan 90% van de ondervraagden het met voorgaande stellingen over de doelen
eens. Dat geldt tevens voor de doelen ten aanzien van verbetering en vernieuwing.
Er is volgens driekwart van de operators voldoende informatie over de belangrijkste zaken beschikbaar. Ook vindt tweederde van de operators dat zij voldoende op de hoogte gehouden worden over de gang van zaken. Deze uitkomsten
gelden ook ten aanzien van informatie over de gang van zaken. De operators zijn
ook positief ten aanzien van het interne overleg. Tweederde van de operators vindt
dat ernstige problemen in het productieproces worden besproken met de unitleden.
Bijna eenderde vindt dat dit niet gebeurt.
Op basis van deze cijfers en op grond van observatie en de invloedsverdelingen (zie paragraaf 6.3.2) kan geconcludeerd worden dat de interne communicatie
in voldoende mate gedecentraliseerd verloopt. Dit is te verklaren vanuit een tweetal structurele aspecten. In de eerste plaats wordt belangrijke informatie ten aanzien van de prestaties en de voortgang van de actieteams up-to-date gehouden op
het mini-companybord binnen elke unit. Ook de ploegenoverdrachtformulieren, de
logboeken die worden bijgehouden, de SPC-kaarten en het CAM-systeem hebben
deze functie. In de tweede plaats zijn er de overlegstructuren. De minicompanyvergadering wordt eenmaal per zes weken gehouden en is bedoeld als
informatie-uitwisseling tussen de ploegen en de unitleider. Ook in de jaarlijkse
cyclus van de mini-company zijn momenten ingebouwd waarop het management
actief informatie verstrekt. Daarnaast zijn er de actieteams, waarbij in elk actie-
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team een vertegenwoordiger uit elke ploeg aanwezig is. Deze vertegenwoordiger
heeft de taak om de voortgang te melden aan de rest van de ploeg. De deelnemers
aan de actieteams rouleren, zodat in principe iedereen aan bod komt.
Samenwerking
De onderlinge samenwerking wordt als goed getypeerd. Bijna iedereen is bereid in
de groep elkaars werk over te nemen, de groep stimuleert elkaar in teamwordk en
tijdens de introductie worden nieuwe medewerkers door collega’s niet aan hun lot
overgelaten. Toch zijn er ook negatieve aspecten. Zo vindt 50% van de operators
dat de hulpvaardigheid van collega’s groter mag zijn. Ook vindt bijna de helft van
de operators dat er nogal eens onderlinge strubbelingen voorkomen. Uit nadere
gesprekken met operators blijkt vervolgens dat vooral de hulpvaardigheid van collega’s buiten de eigen unit bedoeld wordt. Uit nadere analyse blijkt overigens dat
de zeefdrukunit significant lager scoort dan de ovenunit, zaagunit, opdampunit en
visuele controle.
Teamontwikkeling
Uit de vragenlijst blijkt dat de onderlinge acceptatie groot is: vrijwel iedereen
(96%) geeft aan door zijn collega’s te worden geaccepteerd. Ook zegt 90% elkaar
aan te spreken op onderlinge afspraken en elkaar te corrigeren indien nodig. Op
deze punten scoort de zeefdrukunit significant minder positief. Uit deze cijfers lijkt
een positief beeld voor de teamontwikkeling te ontstaan, hetgeen in overeenstemming is met de gegevens omtrent samenwerking.
Leiderschap
Zoals uit de beschrijving van de besturingsstructuur blijkt, heeft niet elke unit een
gelijke interne structuur. De unitleider heeft wel overal een gelijke functie: hij
vertegenwoordigt het eerste hiërarchische niveau. Elke ploeg heeft ook een aanspreekpunt: de hoofdoperator of de ploegenvertegenwoordiger. De laatste rouleert
elke twee maanden over de operators. De hoofdoperator is doorgaans all-round en
ervaren en heeft als zodanig gezag opgebouwd in de ploeg. Ook heeft de hoofdoperator een vaste vervanger binnen de ploeg. Doordat het gaat om een meewerkend voorman, staat de hoofdoperator dichtbij de mensen in de ploeg, ondanks een
aantal regelende taken die hij verricht. Doordat in de actieteams elke operator zitting kan nemen, is niet alleen de unitleider of de hoofdoperator verantwoordelijk
voor alle contacten buiten de unit. Ook andere operators kunnen voor aspecten van
‘boundary spanning’ in aanmerking komen.
Door de invoering van de mini-companies is de verdeling van de regelende
taken tussen unitleider, hoofdoperator en operator veranderd. De unitleiders geven
aan dat het overdragen van regelende taken aan (hoofd)operators voor hen enerzijds een verlichting betekent, terwijl anderzijds veel tijd wordt gestoken in overlegstructuren. Dat betekent dat men minder op de vloer aanwezig kan zijn.

6.3 Inbedding mini-companies
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6.3.1 Structurele inbedding mini-companies
Interne en externe koppeling
Hier komen we bij de karakteristieke aspecten van de mini-companies bij CMA.
Het mini-company concept is opgezet met de intentie om de samenwerking binnen
CMA te structureren. Samenwerking tussen de ploegen binnen de mini-companies,
samenwerking tussen de mini-companies onderling, samenwerking tussen de minicompanies en het management en samenwerking tussen de mini-companies en de
voorbereidende en ondersteunende diensten. Een gestructureerde en systematische
manier van samenwerking is noodzakelijk, gezien de context waarin CMA zich
bevindt. In figuur 6.6 wordt weergegeven het aantal operators dat zegt op zijn
minst regelmatig contact te hebben met interne klanten en leveranciers, externe
klanten en leveranciers, indirecten en externe deskundigen. Opvallend is dat vooral
veel operators contacten hebben met interne klanten, leveranciers en indirecten.
Contact met mensen van buiten CMA is er weinig.
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Figuur 6.6 Interne en externe contacten van operators (N=102)

Welke interne en externe koppelingen zijn gelegd, waardoor de mini-companies
structureel zijn ingebed in de organisatie? Op een viertal manieren worden expliciet interne en externe koppelingen gerealiseerd.
Mini-companyvergadering
Als eerste is er de mini-companyvergadering, een overleg met zo mogelijk de gehele mini-company. Bij de grotere mini-companies komt niet de gehele minicompany bij elkaar, maar vindt het overleg plaats met één of twee ploegen per
keer. Elke zes weken vindt dit overleg tussen de unitleider en de rest van de mini54
company plaats met een vaste agenda . Voorheen heette dit het Groepenwerk54

De agenda voor mini-companyvergadering heeft standaard de volgende punten:
-notulen
-mededelingen unitleider (productieniveau, proceswijzigingen, kleine verbeteringen)
-veiligheid/gezondheid/welzijn/milieu
-klant/leverancierrelaties
-kwaliteit/uitval grafieken
-voortgang actieteams
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overleg (GWO). Het belangrijkste element van dat overleg is de informatieoverdracht van de unitleider naar de rest van de mini-company. Ook het bespreken van
de resultaten van de mini-company en de voortgang van de actieteams is belangrijk. De unitleiders geven aan dat deze vergaderingen goed gebruikt worden door
operators voor het stellen van vragen en doen van suggesties, hetgeen tevens uit de
notulen blijkt.
De mini-companyvergadering is een koppeling tussen de ploegen van de mini-company en een koppeling tussen het management (via de unitleider) en de mini-company. Sommige units kennen naast de mini-companyvergadering die voor
alle operators is bedoeld ook een hoofdoperator-overleg, waarbij alleen de hoofdoperators met de unitleider overleg hebben over lopende zaken. Dit hoofdoperator-overleg is in de zaagunit een voortzetting van het PI-team.
Negensprong
Een tweede manier van interne koppeling is de jaarlijkse cyclus van de minicompany. Dit wordt de negensprong genoemd, aangezien er negen stappen elk jaar
doorlopen worden:
1. geef de mini-company een naam;
2. formuleer de missie van de mini-company;
3. maak een overzicht van de medewerkers en de belangrijkste apparatuur;
4. maak een overzicht van de klant-leverancier relaties van de mini-company;
5. interview de leveranciers, de klanten en het management;
6. maak een overzicht van de belangrijkste verbeteringen die de mini-company in
de komende periode wil realiseren;
7. realiseer het verbeterprogramma met behulp van de zevensprong;
8. presenteer aan het einde van de periode de resultaten aan het management;
9. start de negensprong opnieuw.
De negensprong bevat tal van momenten waarop koppelingen gestalte krijgen. In
de eerste plaats is er de koppeling tussen de ploegen van de mini-company. Zij
moeten het eens worden over de naam, de missie, de klant-leverancierrelaties en
het verbeterprogramma. Tijdens de opstart van het mini-company concept heeft dit
plaatsgevonden tijdens de cursus ‘Samen werken aan verbeteren’ onder begeleiding van een facilitator.
In de tweede plaats gaat het om de koppeling tussen de mini-company en het
management. Nadat stap 1 tot en met 6 zijn afgerond worden de resultaten ervan
aan het management gepresenteerd. Veelal betekende dit dat de missie, het overzicht van klant-leverancier relaties en het verbeterprogramma gepresenteerd werden aan de factory manager.
In de derde plaats is er tussen de mini-companies onderling een koppeling.
Tijdens stap 5 van de negensprong gaan de operators van de mini-company naar de
klanten en leveranciers van de eigen mini-company toe. In het geval van CMA zijn
dat de interne klanten en leveranciers. Dat zijn met name de units die voorafgaan
aan de eigen unit en de units volgend op de eigen unit. Ook hebben enkele minicompanies ‘Ontwikkeling’ als klant gedefinieerd. Uit de interviews met factory
manager en ontwikkelaars is het effect van het benoemen van ‘Ontwikkeling’ als
klant positief. Proeven worden minder als storend ervaren, het is immers productie
-rondvraag
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voor een bepaalde klant. Het vereist veel van de ontwikkelaar zelf; het gaat bijvoorbeeld om een goede communicatie met operators. Niet elke ontwikkelaar is
hiervoor geschikt. Soms blijven ontwikkelaars en andere indirecten toch te abstract
55
en te theoretisch om voor operators herkenbaar te zijn .
Zevensprong / actieteam
De derde structurele koppeling bestaat uit de actieteams die de zevensprong doorlopen. De zevensprong bestaat uit de volgende stappen:
1. Omschrijf de probleemgebieden en maak een keuze;
2. Geef een gedetailleerde omschrijving van het probleem; zorg ervoor dat iedereen op dezelfde manier werkt;
3. Bestudeer de gegevens en herken de oorzaken;
4. Maak een plan met acties om het probleem op te lossen;
5. Voer de acties van het plan uit;
6. Blijf gegevens verzamelen en bevestig de positieve resultaten;
7. Leg de nieuwe methode vast en voer de nieuwe methode definitief in.
De belangrijkste koppelingen die hiermee gelegd worden zijn die tussen de ploegen van de mini-company onderling en tussen de mini-company en de indirecten.
De ploegen binnen de mini-company hebben tezamen het verbeterprogramma afgesproken. Daarnaast heeft elke ploeg een operator vertegenwoordigd in het actieteam, die verantwoordelijk is voor de onderlinge communicatie. Gegevens en
resultaten kunnen snel worden verspreid en afspraken kunnen op deze manier snel
en eenduidig geïmplementeerd worden. Verder is er tijdens de actieteams een koppeling met indirecten, afhankelijk van het probleem zijn dat factory engineers,
ontwikkelaars, R&O’ers of kwaliteitsmedewerkers.
Sessies met externe klant en leverancier
Ten vierde is er het contact met externe klanten en leveranciers. In een situatie van
co-development heeft de belangrijkste Japanse klant regelmatig contact met CMA.
Een enkele keer is er een sessie met de klant op de vloer geweest, waarbij de operators direct vragen kunnen stellen. Het is niet zo dat mini-companies op bezoek
bij een externe klant zijn geweest. Wel heeft de foliegietunit een bezoek gebracht
aan een belangrijke leverancier.
Informatiebijeenkomsten en Customer Day
Tussen mini-companies en het management vinden nog enkele koppelingen plaats.
Zo zijn er elk kwartaal de informatiebijeenkomsten waarbij de resultaten worden
besproken. Ook is er de jaarlijkse Customer Day. Bij CMA hebben de Customer
Days van 1994 en 1996 in het teken gestaan van de mini-companies. In 1994 door
55

Uit een observatie van een actieteamvergadering kan dit aspect toegelicht worden. Er ontstond
tussen de operators en de factory engineer een discussie over het aandraaien van een torsiesleutel tot een aanslagpunt. Volgens de theorie en het systeemontwerp kan dit tot een vast punt. De
operators gaven vanuit hun praktijkervaring aan dat er een zekere speling in is en draaien de
torsiesleutel ‘op hun fingerspitzengefühl’ vast. Bij een te vast aangedraaide torsiesleutel geeft
de band lawaai, zodat het iets losser afgesteld wordt. Volgens de factory engineer kan helemaal
niet voorbij het aanslagpunt aangedraaid worden. De discussie liep vast op het verschil tussen
theorie en praktijk.
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de aandacht te vestigen op procesmatig werken en de interne klantleverancierrelaties. In 1996 door een evaluatie van het mini-companyproces en het
definiëren van verbeteringen.
Bij wijze van samenvatting worden in figuur 6.7 de interne en externe koppelingen
van de mini-companies weergegeven.
koppeling tussen
mini-company intern

mini-company - mini-company
mini-company - management

mini-company - voorbereidende / ondersteunende diensten
mini-company - externe klanten / leveranciers

structurele momenten
-mini-companyvergadering
-negensprong, stap 1-6, 8, 9
-zevensprong
-hoofdoperator-overleg
-negensprong stap 5
-mini-companyvergadering
-negensprong stap 5, na stap 6 (accordering management) en stap 8
-informatiebijeenkomsten
-Customer Day
-negensprong stap 5
-zevensprong
-sessie klant op de vloer

Figuur 6.7 Structurele koppelingsmomenten mini-companies CMA

Ondersteunende systemen
We geven hier geen beschrijving van alle ondersteunende systemen. Enkele uitspringende elementen worden genoemd. Wat betreft de technische systemen noemen we het CAM-systeem. Dit is het centrale informatiesysteem, dat het gehele
productieproces ondersteunt. Operators voeren gegevens in over aantal en kwaliteit
van het gereed product. Dit systeem staat onder verantwoordelijkheid van de indirecten, met name factory engineering. De rol van de mini-companies is een kritische ten opzichte van dit systeem. In enkele actieteams is het systeem aangepast en
gebruiksvriendelijker geworden. Zo is in de ovenunit het aantal afmeldpunten gereduceerd en zijn in de zeefdrukunit en de zaagunit de fabricagevoorschriften upto-date gemaakt.
CMA werkt met standaard werkmethodes. De voorschriften voor hoe te handelen worden steeds nauwkeuriger vastgesteld. Vooral als het gaat om afwijkingen
zijn nauwgezette procedures ontwikkeld. Wijzigingen in de procedures moeten
worden goedgekeurd door ontwikkelaars èn operators. Alle operators in de opdampunit moeten bijvoorbeeld hun handtekening onder een verandering in de
werkmethode zetten.
Wat betreft de personele systemen gaan we in op de selectie, de beoordeling
en beloning en de opleiding.
De selectie van operators is een belangrijk hulpmiddel geweest voor CMA om
de juiste mensen aan te trekken. De meeste operators afkomstig vanuit de andere
business units van Philips Roermond of uit andere vestigingen van Philips, zoals
die te Sittard. Uit het interview met de general manager het volgende fragment:
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De mensen binnen CMA zijn ook geselecteerd op basis van capaciteiten passend
bij mini-companies. Zelfs in het begin was er al de visie om op deze manier te
werken. De juiste mensen zijn erbij gezocht, ondanks dat velen een verleden elders hadden. Selectiecriterium was en is: durf/zelfstandigheid.
Het beoordelings- en beloningssysteem is niet aangepast aan het werken in minicompanies. Beoordeling vindt plaats op individuele bijdrage en het individuele
functioneren in de mini-company aan de hand van de standaard beoordelingsformulieren. Wel wordt meer gewicht gehecht aan het meedoen in actieteams. Tegelijk is de negensprong een middel tot zelfbeoordeling. Immers in de contacten met
klanten, leveranciers en management komen sterke en zwakke punten van de minicompany aan de orde. Ook de presentaties aan het management hebben deze evaluatieve functie.
Het beloningssysteem is evenmin aangepast en is gebaseerd op het standaard
56
Philips functiewaarderingssysteem . Binnen het geldende functiewaarderingssysteem is ‘het waar mogelijk verbeteren’ onderdeel van de taak. Wel wordt het werken in actieteams beloond en is de procedure voor de ideeënbeloning aangepast.
De actieteambeloning bestaat uit het volgende:
-elk actieteam krijgt een etentje (bij tenminste 5 bijeenkomsten);
-opbrengst actieteam meer dan fl. 25.000: alle leden van de mini-company fl.100,=;
-opbrengst actieteam meer dan fl. 50.000: alle leden van de mini-company fl.200,=.
Deze beloning komt dus de gehele mini-company ten goede en niet alleen de leden
van het actieteam. De reden hiervan is dat niet alleen de actieteamleden moeten
nadenken over het probleem, maar dat dit het probleem van de gehele minicompany is.
Er is een poging gedaan om de ideeënbusbeloning aan te passen aan het minicompany proces. De belangrijkste wijziging zou zijn dat gedurende de werking van
een actieteam er geen mogelijkheid bestaat om ideeën in te dienen op het probleemgebied van het actieteam. Dit is strijdig met de idee dat het actieteam namens
de gehele mini-company het betreffende probleem oplost. Samenwerking tussen
alle betrokkenen is dan vereist. Gezien de standaard Philips systemen en richtlijnen
en de opstelling van de ondernemingsraad in dezen is het voorstel teruggenomen.
Het opleidingsniveau van de operators varieert van LO, LTS tot en met MTS.
De oudere operators hebben een gemiddeld lager opleidingsniveau dan de jongere.
Ouderen hebben veelal LO en een al dan niet afgemaakte LTS-opleiding. De jongeren zijn minimaal op LTS-niveau, enkelen zijn op MTS-niveau. Bovendien is in
de CAO tijd gereserveerd voor opleiding en studie die bij CMA ook gebruik wordt
voor de cursus en de trainingen in het kader van ‘Samen werken aan verbeteren’.

6.3.2 Sociaal-dynamische inbedding mini-companies
Nu we de structurele vormen van inbedding van de mini-companies in de organisatie hebben beschreven, typeren we vervolgens de uitwisselingsrelaties in termen
van macht en vertrouwen.

56

Enkele hoofdoperators en de unitleiders signaleerden hier een probleem. Volgens hen is de
functie van hoofdoperator in de mini-company zwaarder geworden en voldoet de functiegroep
waarin de hoofdoperator zit niet meer.
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Macht
Met behulp van de control graph (Tannenbaum, 1968) krijgen we zicht op de
machtsverdeling en de totale hoeveelheid macht binnen CMA. Daartoe is onderscheid gemaakt naar vijf hiërarchische niveaus: de general manager, de factory
manager, de unitleider, de hoofdoperator en de operator. Hoewel de hoofdoperator
geen hiërarchische bevoegdheden heeft, is zijn positie binnen de mini-companies
toch anders dan die van de overige operators. Vandaar dat ook de vraag is gesteld
naar de invloed van de hoofdoperator. Er is gevraagd naar de invloed op een viertal onderwerpen:
• de algemene gang van zaken in de unit;
• de hoeveelheid werk in de unit;
• de manier waarop het werk georganiseerd is in de unit;
• de verbeteringen en vernieuwingen in de unit.
De mate van invloed is met een zespunts-schaal gemeten (1 = zeer weinig invloed,
2 = weinig invloed, 3 = matige invloed, 4 = redelijk veel invloed, 5 = veel invloed,
6 = zeer veel invloed). In figuur 6.8 wordt de control graph weergegeven voor
CMA. Het gaat hier om de door hoofdoperators en operators waargenomen invloedsverdelingen (N=102).
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Control graph CMA (N=102; 1=zeer weinig invloed, 6=zeer veel
invloed)

Uit deze figuur blijkt dat de waargenomen invloedsverdeling zich op een relatief
hoog niveau bevindt. Met andere woorden, de totale hoeveelheid macht is relatief
groot. Bovendien blijkt uit de control graph dat de verschillen in mate van invloed
tussen de verschillende hiërarchische niveaus niet zo groot worden geacht door de
(hoofd)operators. De unitleider wordt de meeste invloed toegeschreven, gevolgd
door de factory manager. Er zijn twee uitzonderingen: op het gebied van ‘verbetering en vernieuwing’, heeft de factory manager de meeste invloed en op het gebied van ‘de manier waarop het werk georganiseerd wordt’ heeft de hoofdoperator meer invloed dan de factory manager.
De control graphs zijn ook berekend voor elke unit afzonderlijk. Daaruit blijken de meeste invloedsverdelingen goed overeen te komen met bovenstaande fi-
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guur. Eén unit vormt een uitzondering. De zeefdrukunit geeft een afwijkend beeld.
De operators geven zichzelf en de hoofdoperators (ploegenvertegen-woordiger)
duidelijk minder invloed dan de unitleider en de factory manager. Dit beeld is consistent met de eerder gesignaleerde afwijkende patronen in deze unit.
Tijdens interviews met de factory manager en de unitleiders komt dit beeld
van de invloedsverdelingen overeen met de manier van werken met de minicompanies. Er is duidelijk een verschuiving van de invloed geweest van de factory
manager naar de unitleider. De unitleider heeft ook bevoegdheden gedelegeerd
naar de hoofdoperator. De mini-company is duidelijk betrokken geraakt bij de
gang van zaken. Een unitleider formuleerde het als volgt:
Ik vind dat de mini-company het niet meer hoeft te accepteren als er iets wordt
besloten wat op hen betrekking heeft, terwijl er geen overleg is geweest. Als er
bijvoorbeeld indirecten komen die een stuk apparatuur plaatsen zonder overleg
met de operators, mogen ze van mij een heftruck pakken en dat stuk weer buiten
de deur zetten. Zover zijn we nu wel.
Ook de operators zelf herkenden zich in deze invloedsverdelingen. Tijdens de
Customer Day 1996 zijn de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd en in groepen besproken. Elke groep operators was het ermee eens dat er binnen CMA echt
geluisterd werd naar operators, dat er echt gelegenheid is tot het geven van ideeën
en suggesties. Vooral de oudere operators gaven aan dat dit een relatief nieuwe
ervaring was. De jongere operators vonden dit veel meer een vanzelfsprekende
manier van werken. De andere kant is wel dat het van de operators ook extra inzet
vraagt. Meedoen aan opleidingen, inzetten in actieteams die ook vergaderingen
hebben buiten normale werktijd, enzovoorts.
De relatief vlakke invloedsverdeling en de relatief grote totale hoeveelheid
macht wijzen volgens de theorie van Tannenbaum (1968, 1979) en Van Haren
(1984) op een participatieve manier van besluitvorming en intensieve uitwisselingsrelaties. De control graph duidt op een hoge mate van interactie tussen de hiërarchische niveaus. Dit is in overeenstemming met de hoeveelheid overlegstructuren en de intensieve informatie-uitwisseling binnen het mini-company concept in
CMA. Tevens is het een indicatie dat binnen deze overlegstructuren de stem van de
medewerkers serieus wordt genomen. Daarmee raken we het volgende punt: wederzijds vertrouwen.
Vertrouwen
De uitwisselingsrelaties tussen de mini-companies en hun omgeving zijn samenwerkingsrelaties tussen mensen. Binnen het mini-company concept werken operators samen met operators vanuit andere ploegen of vanuit andere mini-companies.
Daarnaast bestaan er samenwerkingsrelaties tussen de operators en het management (unitleider en factory manager). Tenslotte zijn er de samenwerkingsrelaties
tussen operators en indirecten (ontwikkelaars, factory engineers, R&O’ers en kwaliteitsmedewerkers).
Het vertrouwensaspect binnen al deze samenwerkingsrelaties is pregnant naar
voren gekomen tijdens observaties en gesprekken met operators. Een hoofdoperator gaf het volgende aan:
Dit project (‘samen werken aan verbeteren’) is een goede manier van werken
voor ons. Bij M. (de factory manager) is het menens; hij neemt ons serieus, is
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echt geïnteresseerd in onze mening. M. kun je vertrouwen en dat is een voorwaarde. Hij staat dicht genoeg bij ons om alles te kunnen zeggen, tegelijk houdt
hij genoeg afstand. Hij blijft de baas. Maar wel een baas die ons vertrouwt en die
wij ook kunnen vertrouwen.
Deze indruk werd bevestigd door andere operators. Dat het vertrouwen tussen operators en management groot is blijkt eveneens uit de vragenlijst. Van de operators
zegt 90% volledig vertrouwen in de leiding van CMA te hebben. Ook vindt 86%
dat de leiding de dagelijkse werk- en groepsprocessen ondersteunt. Deze uitkomsten gelden ook ten aanzien van het vertrouwen en de ervaren steun tijdens verbetering en vernieuwing. Voor alle units gelden ongeveer gelijke scores.
Uit het onderzoek blijkt verder dat het niet alleen gaat om het vertrouwen dat
operators hebben in het management. Ook andersom is het van belang dat de managers vertrouwen hebben in de operators. Een unitleider formuleerde het als
volgt:
Je moet vertrouwen in je mensen hebben. Dat vertrouwen is gebaseerd op vakmanschap. Veel kunnen ze zelf en moet je dus ook niet voor ze regelen. Pas als
er problemen zijn is er de unitleider. Hij is er niet voor de routinematige zaken,
die moeten de operators zelf uitvoeren, dat kunnen ze ook en daarom heeft hij er
het vertrouwen in en controleert hij dit soort zaken niet.
De personeelsmanager van de plant Roermond voegde nog enkele belangrijke aspecten van vertrouwen toe. Het gaat om openheid van het management omtrent
marktontwikkelingen en om het daadwerkelijk doorvoeren van wat er gezegd
wordt:
Informatie en communicatie is erg belangrijk. Niet alleen informatie over productieresultaten en financiële informatie. Ook strategische informatie over prijsen marktontwikkelingen zijn van groot belang om de operators te vertellen. Anders hebben ze het gevoel dat er veel informatie wordt achtergehouden, die na
verloop van tijd wel tot belangrijke beslissingen kunnen leiden.
Daarnaast levert het (mini-company concept) pas echt wat op als er waargemaakt
wordt wat gezegd wordt. Je schept verwachtingen bij de operators. Veel managers vinden het nog moelijk om echt waar te maken wat ze zeggen en daadwerkelijk invloed te delen met operators; dat ligt bij factory managers gevoelig,
maar ook bij unitleiders, en zeker bij de wat oudere unitleiders die een dirigistische manier van leidinggeven hebben ontwikkeld.
Een belangrijke vraag is hoe binnen CMA de vertrouwensbasis wordt gecreëerd en
in stand gehouden. Temeer daar er in het verleden soortgelijke initiatieven zijn
geweest in de plant Roermond, zoals de taakgroepen bij de business unit Fixed Resistors en de Kwaliteits Bedrijfskringen (KBK’s) die in de gehele plant gebruikelijk
waren. De KBK’s zijn eind jaren ‘80 opgezet binnen Philips Roermond, maar hebben Centurion niet overleefd. Het is daarmee niet denkbeeldig dat inmiddels een
zekere reserve ontstaat bij operators om voluit mee te doen met soortgelijke ‘nieuwe manieren van werken’. Binnen CMA geven met name de factory manager en
de unitleiders vanuit het management aandacht aan het mini-company proces. Zij
proberen zoveel mogelijk op de vloer aanwezig te zijn. Vooral de factory manager
geeft veel aandacht en steun aan de mini-companies, hetgeen door veel operators
en indirecten als waardevol wordt gezien. Het voorbeeld van de KBK’s die doodbloedden wordt vaak genoemd in contrast met de manier waarop het minicompany concept wordt gedragen.
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Verhouding met OR en vakbonden
De ondernemingsraad heeft in relatie tot de invoering van de mini-companies bij
CMA een vrij passieve rol gespeeld. Er is bijvoorbeeld geen begeleidingscommissie ingesteld. De OR neemt een positieve houding in ten aanzien van het
werken in mini-companies, en ziet dit als een middel om werk concurrerend te
houden. De OR is echter vooral gericht op arbeidsvoorwaardelijke zaken en - in
samenwerking met de vakbonden - behoud van werkgelegenheid. Het sterke punt
van de OR ziet men zelf in de individuele klachtenbehandeling.
Wel is er inhoudelijke betrokkenheid van de OR, doordat een CMA-operator
lid van de OR is en doordat de voorzitter van de OR een unitleider is die zelf sterk
voorstander is van het mini-company concept. Half 1995, na de introductie van de
mini-companies bij CMA, maar vlak voor de introductie van de mini-companies
bij de andere business units heeft de OR een tweedaagse cursus gehad over minicompanies. De OR ziet voor zichzelf de volgende toetsende rol:
• toetsen van het beleid ten aanzien van mini-companies; wordt het beleid doorgezet of juist doorkruist, worden afspraken nagekomen;
• toetsen van de managers en unitleiders; zijn het de geschikte mini-company
leiders;
• vooral de centrale hulp- en stafdiensten moeten er meer bij betrokken worden;
• streven naar een vorm van groepsbeloning;
• oppassen voor mensen die niet meekunnen; moeten oplossingen voor zijn.
Met de vakbonden is er weinig inhoudelijk overleg, temeer daar mini-companies
geen directe gevolgen voor arbeidsvoorwaardelijke zaken en werkgelegenheid
hebben. Wel is er via de OR contact met de vakbonden: de overgrote meerderheid
van de OR-leden is lid van de Industriebond FNV.

6.4 Organisatie product- en procesvernieuwing
6.4.1 Product- en procesvernieuwing binnen Philips CMA
Technologische vernieuwing speelt een dominante rol binnen CMA. De aard van
het product en de aard van de markt brengen met zich mee dat verbetering en vernieuwing van producten en processen continu doorgaat. De producttechnologie is
nog niet volledig uitontwikkeld. Het Ceramic Innovation Centre ontwikkelt in samenwerking met Marketing daarom nieuwe applicaties van de CMA’s. Het productieproces is voor een groot gedeelte gelijk aan die van de business unit CMC, maar de
specifieke eigenschappen van CMA’s leggen specifieke eisen op het proces. Ook
van de procestechnologie moet daarom gezegd worden dat de ontwikkeling ervan
niet afgerond is. Hier gaat het echter niet om procesvernieuwing, maar wel om de
optimalisering van het proces binnen de omstandigheden waarin CMA werkt.
In de vragenlijst is gevraagd naar de inschatting van de operators over de frequentie van product-, proces- en organisatorische veranderingen. Volgens de operators komen veranderingen in het productieproces het meest voor. Organisatori-
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sche veranderingen komen het minst voor. Zie hiervoor figuur 6.9 (1=nooit,
2=soms, 3=regelmatig, 4=vaak, 5=dagelijks).
type
productveranderingen
procesveranderingen
organisatieveranderingen

frequentie (gem.score) (standaarddeviatie)
2,8 (soms tot regelmatig)
(0,8)
3,0 (regelmatig)
(0,8)
2,4 (soms tot regelmatig)
(0,8)

Figuur 6.9 Waargenomen frequentie van veranderingen (N=102)

Ondanks het gewicht dat in de ontwikkeling van het nieuwe product wordt gehecht
aan grote vernieuwende stappen, is binnen CMA de overtuiging breed aangetroffen
dat ook kleine verbeteringen er toe doen. Het belang van kleine verbeteringen, redelijk grote verbeteringen en grote vernieuwingen is voor CMA evengroot. Het
gaat niet alleen om de grote vernieuwingen. Om te voldoen aan de klanteneisen
zijn de kleinere verbeteringen evengoed noodzakelijk. Binnen CMA werd de
noodzaak van èn vernieuwen èn verbeteren als volgt geïllustreerd (zie figuur 6.10).

(a)

(c)

(b)

(d)

Figuur 6.10 Visie CMA op verbeteren en innoveren (bron: Verkerk, et al., 1997)

In deze figuur geeft schets (a) het verbeteren in kleine stappen weer en schets (b)
het vernieuwen of innoveren zoals dat in theorie wordt voorgesteld. Schets (c)
geeft aan hoe innoveren in de praktijk gaat: doordat de vernieuwingen vaak op
zichzelf staan en los van de productie worden uitgevoerd, worden de positieve effecten na verloop van tijd minder. Daarom dient vernieuwing, zeker waar het de
productieprocessen betreft, te worden opgevolgd door verbetering, zodat gezamenlijk een groter effect kan worden bereikt, zoals schets (d) aangeeft.
De complexiteit van de drie typen verbeteringen en vernieuwingen zijn verschillend voor product en proces. Productveranderingen zijn binnen CMA altijd
complex te noemen, gezien de hoogwaardige producttechnologie. Veranderingen
in de producttechnologie, hoe ‘klein’ ook, dienen altijd door Ontwikkeling en
Marketing te worden goedgekeurd. Het vereist kennis van de technologie op academisch of hbo-niveau met een achtergrond in materiaalkunde, electrotechniek of
175

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

procestechnologie. Wijzigingen in de producten zijn altijd business-beslissingen,
die in het MDP-team besproken worden.
De complexiteit van de procestechnologie is eveneens groot, maar onderdelen
van het proces zijn goed te isoleren, waardoor de complexiteit kan worden gereduceerd. De mate van complexiteit in het proces verschilt bovendien per unit. Er zijn
op deze manier kleine verbeteringen mogelijk waarbij het vereiste kennisniveau
niet op hbo of hoger hoeft te liggen. Lbo- en mbo-niveaus zijn dan toereikend. Wel
dient elke proceswijziging goedgekeurd te worden door Ontwikkeling. Redelijk
grote procesverbeteringen vereisen doorgaans meerdere disciplines, waarbij soms
ook het vereiste kennisniveau hoog is. Echte procesvernieuwing komt niet vaak
meer voor binnen CMA. In de beginjaren was dit wel aan de orde, maar op het
moment van onderzoek zijn de grote sprongen in het proces achter de rug. De procesbeheersing is op een hoog niveau terecht gekomen.
Een voorbeeld vanuit de zaagunit van de hoge mate van procesbeheersing is de
rechtheid van de zaagsnede. De parameters die hierop van invloed zijn, zijn inmiddels bekend. Dit is tot stand gekomen door de samenwerking met de Amerikaanse leverancier van de zaagbladen. De specificaties voor de zaagbladen zijn
aangepast. Dat hier het probleem lag kon pas worden achterhaald nadat in een
PI-team andere oorzaken van uitval zijn opgespoord en grotendeels opgelost.
Door al deze acties is het proces beheerst. Grote vernieuwingen doen zich niet
meer voor.
Een ander voorbeeld is de foliegietunit. De slurriebereiding is daar een kritisch
proces, waar bij uitzonderingen de ontwikkelaars worden bijgehaald. Het slibmaken is inmiddels volledig uitontwikkeld en beheerst. Het foliegieten zelf is een
zeer nauwkeurig proces, waarbij de precieze instellingen van belang zijn. Er zijn
al wel veel regels en procesvereisten voor vastgesteld, de standaardinstellingen.
De niet-standaard omstandigheden zijn nog niet beheerst. Onderzoek met proeven worden door Ontwikkeling samen met factory engineering en de unitleider
gedaan.
Samengevat kunnen we de volgende karakterisering van de complexiteit van product- en procesvernieuwing binnen CMA geven, zie figuur 6.11.

kleine verbetering
redelijk grote verbetering
grote vernieuwing

product
-weinig disciplines
-hoog niveau
-veel disciplines
-hoog niveau
-veel disciplines
-hoog niveau

proces
-één discipline
-laag-matig niveau
-weinig-veel disciplines
-matig-hoog niveau
-veel disciplines
-hoog niveau

Figuur 6.11 Mate van complexiteit product- en procesvernieuwing CMA

6.4.2 Context product- en procesvernieuwing binnen Philips CMA
Autonomie CMA
De business unit CMA is onderdeel van de divisie Passive Components, op haar
beurt onderdeel van één van de vijf productdivisies van Philips, te weten Philips
Components. Productvernieuwing is een business beslissing, die genomen wordt
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door het MDP-team. Dit zijn kwesties waarbij de continuïteit in het geding is. Omdat de business unit CMA onderdeel uitmaakt van de divisie Passive Components
worden grote investeringsbeslissingen genomen door het management van de divisie. In feite gaat het om een onderhandelingssituatie waarin de verschillende business units hun projecten aanbieden om voor financiering door de divisie in aanmerking te komen. Binnen de randvoorwaarden van deze grote investeringen kan
een business unit echter autonoom handelen.
Taakverdeling
Binnen CMA hebben verschillende functies in de fabriek een rol in verbetering en
vernieuwing. Vernieuwing van het product is een MDP-team aangelegenheid. General management, Ontwikkeling en Marketing zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. Ook vernieuwing van het proces is een zaak van Ontwikkeling. Zodra
de vernieuwingen echter in de fabriek komen, begeleidt Factory Engineering het
project. Zij moeten het nieuwe proces produceerbaar maken in de fabriek. Factory
Engineering is wel betrokken bij het voortraject: tezamen met Ontwikkeling en met
het management van CMA (factory manager en unitleiders) wordt een actieplan
gemaakt volgens de standaard projectmanagement procedures. Als het nieuwe proces eenmaal is ingevoerd is vervolgens Reparatie & Onderhoud verantwoordelijk
voor het oplossen van storingen en het realiseren van kleine verbeteringen in het
proces.
Deze taakverdeling (zie figuur 6.12) tussen de indirecten is echter niet het
gehele plaatje van betrokkenen bij verbetering en vernieuwing. Ten eerste dragen
klanten en leveranciers ook bij aan verbetering en vernieuwing van product en
proces binnen CMA. Ten tweede hebben de mini-companies zelf ook een rol in het
verbeteren en vernieuwen van de processen. Productverbetering en -vernieuwing
komt niet vanuit de operators, daarvoor is de producttechnologie te complex en
zijn de marktomstandigheden te dynamisch. In het kader van verbetering en vernieuwing van processen is de rol van de mini-companies wel groter. In de negensprong en de zevensprong hebben de mini-companies ook de methoden om bij te
dragen aan verbetering en vernieuwing. De volgende paragraaf geeft meer inzicht
in de bijdrage van de mini-companies aan verbetering en vernieuwing.

kleine verbetering
redelijk grote verbetering

grote vernieuwing

product
-ontwikkeling
-general management
-ontwikkeling
-marketing
-general management

-ontwikkeling
-marketing
-general management

proces
-mini-company
-reparatie&onderhoud
-mini-company
-reparatie & onderhoud
-factory engineering
-ontwikkeling
-factory management
-factory engineering
-ontwikkeling
-factory management

Figuur 6.12 Taakverdeling product- en procesvernieuwing CMA
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6.5 Mini-companies bij Philips en product- en procesvernieuwing
6.5.1 Bijdrage mini-companies aan product- en procesvernieuwing
Zowel met behulp van vragenlijsten, interviews als met documentatie en observatie
is gepoogd inzicht te krijgen in de bijdrage van de mini-companies aan verbetering
en vernieuwing. Zoals in vorige paragraaf is geconcludeerd dragen de minicompanies niet of nauwelijks bij aan productverbetering of -vernieuwing. Onderstaande resultaten gelden dan ook voor verbetering en vernieuwing van processen.
Als eerste is gevraagd naar de soort bijdrage van de operators aan de drie typen procesvernieuwing. Onderscheid is gemaakt naar bijdragen in de vorm van:
1. observatie over en ervaringen met de machines
2. suggesties en ideeën voor verbetering en vernieuwing
3. uitgewerkte voorstellen van operators die samen met indirecten uitgewerkt
worden.
In figuur 6.13 worden de resultaten weergegeven.


R

VHUYDWLHV




VXJJHVWLHV




YRRUVWHOOHQ


NOHLQH
YHU

HWHULQJHQ

UHGHOL NJURWH
YHU

HWHULQJHQ

JURWH
YHUQLHX

LQJHQ

Figuur 6.13 Bijdrage operators aan verbetering/vernieuwing
(% (hoofd)operators (N=102) dat aangeeft bij te dragen)

Hieruit blijkt dat de operators vooral bijdragen aan de kleine verbeteringen en redelijk grote verbeteringen. De inhoudelijke bijdrage is volgens de meeste operators
echter nauwelijks aan de orde in het kader van grote vernieuwingen. Het verschil
tussen observaties, suggesties en voorstellen is volgens de operators niet zo groot,
hoewel uitgewerkte voorstellen volgens iets minder operators voorkomen. Uit de
vragenlijst voor de indirecten (N=23) kwam een soortgelijk beeld, met één uitzondering. De indirecten geven aan dat de bijdrage vooral ligt in de observaties en
suggesties en veel minder in de uitgewerkte voorstellen.
Ten tweede is gevraagd naar de fase van de verbetering en vernieuwing
waarin operators hun bijdrage leveren. Onderscheid is gemaakt tussen:
1. Conceptfase: idee/suggestie komt van operators;
2. Ontwerpfase: operators worden betrokken bij het uitwerken van het idee;
3. Invoeringsfase: tijdens de invoering worden de operators betrokken;
4. Gebruiksfase: tijdens het gebruik worden de operators betrokken.
In figuur 6.14 worden de resultaten hiervan vermeld, uitgesplitst naar de drie typen
verbetering en vernieuwing.
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Figuur 6.14 Fasering bijdrage operators
(% (hoofd)operators dat aangeeft bij te dragen)

Dezelfde vraag is gesteld aan de indirecten. Figuur 6.15 geeft de inschatting weer
van de indirecten ten aanzien van de fase waarin operators een bijdrage leveren.
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Figuur 6.15 Fasering bijdrage operators
(volgens indirecten (N=23); gem. score: 1=nooit, 5=dagelijks)

Uit figuur 6.14 en 6.15 blijkt dat de operators vooral een bijdrage leveren tijdens
de invoeringsfase en de gebruiksfase. Dat geldt voor alle drie typen verandering. In
het kader van de kleine verbeteringen geeft de meerderheid van de operators aan
ook tijdens de concept- en ontwerpfase een rol te spelen. De frequentie van de bijdrage tijdens deze fasen is volgens de indirecten echter niet zo hoog: tussen ‘soms’
en ‘regelmatig’ in.
Aan de indirecten is in de vragenlijst ook gevraagd naar de inhoud van de
bijdrage van de operators. Waar richten de operators zich op? Figuur 6.16 geeft de
resultaten weer.
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Figuur 6.16 Inhoudelijke bijdrage operators
(% indirecten (N=23) dat aangeeft dat operators regelmatig,
vaak of dagelijks inhoudelijk bijdragen op deze onderwerpen)

Ook hieruit blijkt in eerste instantie dat de operators volgens de indirecten vooral
bijdragen aan kleine verbeteringen. Steeds vindt meer dan 80% van de indirecten
dat kleine verbeteringen van operators regelmatig, vaak of zelfs dagelijks betrekking hebben op efficiency, produceerbaarheid en ergonomie. Bijna iedereen vindt
dat de inhoudelijke bijdrage gericht is op kleine verbeteringen in de kwaliteit van
de arbeid. De redelijk grote verbeteringen en de grote vernieuwingen laten een
soortgelijk beeld zien. De bijdrage van de operators is het meest gericht op kwaliteit van de arbeid en in iets mindere mate op efficiency, produceerbaarheid en ergonomie. Verder gaf een enkele indirecte aan dat de bijdrage van de operators inhoudelijk ook gericht is op de kwaliteit van het product.
Samengevat kunnen we stellen dat uit de vragenlijsten voor zowel operators
als indirecten een consistent beeld naar voren komt over de bijdrage van de minicompanies aan verbetering en vernieuwing. De bijdrage van de operators is vooral
gericht op kleine verbeteringen. Bij grote vernieuwingen is de bijdrage van de operators relatief het kleinst. Ten aanzien van de fase waarin de operators hun bijdrage
leveren valt op dat het vooral in de latere fase het geval is. Vooral tijdens de implementatie- en de gebruiksfase dragen de operators bij aan verbetering en vernieuwing.
Deze resultaten komen overeen met de gegevens afkomstig van observatie en
documentatie. Uit het documentatiemateriaal (verslagen vergaderingen van actieteams en proces-inventarisatie-teams) is de specifieke bijdrage van operators
57
moeilijk te achterhalen . Wel gaan veel actieteams over de werkwijze van de operators. Methoden en procedures om de werkwijze te standaardiseren en uniformeren worden gezamenlijk opgesteld en ingevoerd. Communicatie over werkwijzen
is daarom regelmatig aan de orde. Daarnaast blijken observaties en ervaringen van
de operators belangrijk te zijn in het zoeken naar oorzaken van en oplossingen
voor problemen.
Uit de observatie van enkele actieteamvergaderingen valt op dat er tussen de
operators en de indirecten goed geluisterd wordt naar elkaar. Er ontstaan zinvolle
57

Het gaat in deze verslagen vooral om de resultaten van de onderlinge discussies en niet om
wie wat daaraan heeft bijgedragen. Ook de besluiten die genomen zijn en de actiepunten worden
vermeld.
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discussies over problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen. Daarbij zijn er ook
verschillen tussen operators en indirecten. Over het algemeen willen operators het
probleem snel oplossen, en zijn dan ook eerder tevreden met een lapmiddel. “ Als
er maar weer productie gedraaid kan worden van een goede kwaliteit” . Fundamentele oplossingen zoals de indirecten ze voorstellen kosten in hun ogen dikwijls
te veel tijd voordat ze ingevoerd kunnen worden.
In de volgende subparagrafen wordt ingegaan op de effectiviteit van de bijdrage van de mini-companies aan verbetering en vernieuwing.
6.5.2 Effectiviteit
Zoals verwoord in het theoretisch kader willen we langs verschillende wegen tot
een zo gefundeerd mogelijk oordeel komen over de effectiviteit van product- en
procesvernieuwing en de bijdrage van de mini-companies hieraan. In eerste instantie gaan we in paragraaf 6.5.3 - volgens de klassieke doelenbenadering - na
welke doelen CMA heeft met betrekking tot product- en procesvernieuwing. Deze
doelen worden geoperationaliseerd in de prestatie-indicatoren. De gevolgen van
het werken in mini-companies op deze prestatie-indicatoren zijn zo goed mogelijk
geschat door enkele deskundigen (de factory manager, de financial controller, de
facilitator en de onderzoeker).
In tweede instantie is vastgesteld hoe de verschillende betrokkenen binnen
CMA denken over de bijdrage van de mini-companies aan verbetering en vernieuwing, zie paragraaf 6.5.4.
Het is onmogelijk om een exacte bepaling van de effectiviteit van de bijdrage
van de mini-companies te geven. Ten eerste zijn de mini-companies niet los verkrijgbaar. Zoals aangegeven is de inbedding, zowel structureel als sociaaldynamisch, ook van belang. Het gaat met andere woorden om een integrale aanpak. De opbrengsten van de mini-companies zijn daarmee de opbrengsten van het
integrale beleid. Ten tweede is het moeilijk om binnen deze case de situatie met
mini-companies te vergelijken met een situatie zonder mini-companies. Wellicht
hadden de resultaten ook op een andere manier bereikt kunnen worden. Het gaat er
ons om de causale keten van de effecten van het werken in mini-companies op
verbetering en vernieuwing te bepalen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het zo goed
mogelijk vaststellen van de gevolgen van betrokkenheid op de vastgestelde prestatie-indicatoren.
6.5.3 Effectiviteit: prestatie-indicatoren
De doelen van CMA met betrekking tot product- en procesvernieuwing zijn te
herleiden tot de algemene organisatiedoelen. Voor de mini-companies gelden specifieke doelen die verband houden met de productiefunctie. Hieronder wordt uitgegaan van een externe invalshoek. Welke effecten heeft het werken in minicompanies op de klant? Wat merkt de klant van het werken in unitteams en actieteams? Op alle prestatie-indicatoren hebben de mini-companies effect: efficiency,
kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit. In het navolgende wordt nagegaan hoe
groot het effect van het werken in mini-companies op deze prestatieindicatoren
heeft. Soms kan het effect weergegeven worden in cijfers, soms wordt een inschatting gemaakt van het effect.
181

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

Efficiency
Er zijn vier effecten van de unitteams en actieteams op de efficiency:
1. kostenreductie door kleine en redelijk grote verbeteringen
Het gaat hier om de de opbrengst van de actieteams. Per actieteam is een kostenbaten analyse gemaakt. De kosten-baten analyse maakt onderdeel uit van de actieteamprocedure. Doorgaans betreft dit een inschatting van de kosten en baten vooraf. Wij hebben van alle actieteams die tussen april 1995 en april 1996 actief zijn
geweest achteraf de kosten-baten analyse gemaakt. Er zijn in deze periode ongeveer 20 actieteams geweest. Een deel van deze actieteams heeft kleine problemen
aangepakt, waarvan de opbrengsten moeilijk te kwantificeren zijn. Dan gaat het
om het opzetten van unitborden, opstellen van een vaste agenda voor unitvergaderingen en het vaststellen van een ploegenoverdrachtformulier en het up-daten van
fabricagevoorschriften. Wij gaan er hier voorzichtigheidshalve van uit dat de opbrengsten van deze actieteams, zoals verbeterde samenwerking en duidelijke
communicatie en hierdoor minder fouten, op zijn minst opwegen tegen de kosten
van deze actieteams. Enkele andere actieteams daarentegen hebben concrete besparingen gerealiseerd. Zie onderstaande figuur 6.17.
actieteam
foliekwaliteit
orde en netheid (5 units)
agenda / unitbord / ploegenoverdrachtformulier (4
units)
fabricagevoorschriften (2 units)
bezinkbak, pony, ringmetingen
opschalen product
minder aan- en afmelden
minder dressen
poetsen opdampklokken
storing analyse R&O
Totaal

besparing (kosten
brengsten)
10.000
80.000
-

minus

op-

90.000
70.000
85.000
10.000
5.000
350.000

Figuur 6.17 Besparingen actieteams CMA

Nu moet bovenstaande figuur met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De cijfers lijken in de eerste plaats exacter dan ze zijn. Het gaat bij enkele
cijfers immers om (conservatieve) inschattingen van deskundigen. In de tweede
plaats zijn deze cijfers het meest direct het gevolg van de activiteiten van de minicompanies. De mini-companies hebben daarnaast ook andere effecten die veel
moeilijker te kwantificeren zijn.
2. kleine verbeteringen
Op basis van de verslagen van de mini-companyvergaderingen zijn de lijsten met
actiepunten geanalyseerd. Het gaat hier vooral om betere werkmethoden, duidelijke voorschriften en betere communicatie. De besparingen van deze kleine verbeteringen wegen volgens de facilitator en de controller op zijn minst op tegen de kosten van de overlegstructuur.
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3. lager ziekteverzuim
In onderstaande tabel staan de ziekteverzuimcijfers van CMA vergeleken met de
ander business units van Philips Roermond en Philips Nederland.

1993
1994
1995

CMA
2,7
2,5
3,7

BU FR
4,2
4,8
4,9

BU CMC
6,2
5,1
6,2

Philips Nederland
4,6
4,0
4,2

Figuur 6.18 Ziekteverzuim Philips (in %)

Uit deze cijfers blijkt dat CMA de afgelopen jaren een structureel lager ziekteverzuim heeft gehad dan het gemiddelde van Philips Nederland en de beide andere
productie-eenheden in Roermond.De stijging van het ziekteverzuim in 1995 (sterker dan elders) is vooral te wijten aan de stijging van het langdurig verzuim. De
cijfers voor het verzuim van langer dan twee weken liepen op van 0,4% in 1993,
1,1% in 1994 naar 1,9% in 1995.
De verhouding directen/indirecten is in de drie business units ongeveer gelijk.
CMA heeft echter wel een gemiddeld jonger personeelsbestand: in 1995 is bij
CMA 48% jonger dan 35 jaar, bij CMC is 39% jonger dan 35 jaar en bij FR is 27%
jonger dan 35 jaar.
4. hogere yield
De mate waarin een hogere yield (minder rework, minder uitval) wordt bereikt is
moeilijk in te schatten. Een hogere yield als gevolg van het werken in minicompanies is het effect van de actieteams, de kleine verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen.
Kwaliteit
De technische kwaliteit wordt vergroot doordat de operators zich meer bewust zijn
van en kennis hebben over techniek en kwaliteit. Zij denken meer mee en de invoering van veranderingen gaat hiermee sneller. De procesbeheersing komt op een
hoger niveau. De operators denken mee met de indirecten en zijn als het ware de
oren en ogen van de ontwikkelaars. Er ontstaan minder klachten. De minicompanies hebben op drie manieren effect op de kwaliteit van het productieproces.
1. kortere doorlooptijd kwaliteitsverbeteringen
De inschatting is dat de mini-companies hebben bijgedragen aan een reductie van
de doorlooptijd van kwaliteitsverbeteringen met 50%. Dit wordt veroorzaakt door:
• signalering van problemen; er worden meer problemen gesignaleerd dan voorheen en de signalering gaat sneller doordat problemen op de agende van de
unitteams staan en doordat erover gesproken wordt;
• gegevensverzameling; de actieteams hebben een vertegenwoordiging vanuit
alle ploegen, zodat benodigde gegevens snel verzameld kunnen worden;
• acceptatie en implementatie; veranderingen worden sneller geaccepteerd en
ingevoerd doordat iedereen er al weet van heeft (‘eenmaal uitleggen is genoeg’).
2. minder bijzondere oorzaken
De inschatting is dat de mini-companies bijdragen aan een betere procesbeheersing. Dit wordt veroorzaakt door:
183

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

• een snellere leercurve; door een kortere doorlooptijd van veranderingen wordt
de leercurve sneller afgelopen; hierdoor worden uitzonderingen eerder opgemerkt: op 100 plakken uitval is 1 plak uitval niet zoveel, op 10 plakken uitval is
1 plak wel veel;
• betere identificatie van bijzondere oorzaken; door snellere herkenning van bijzondere oorzaken en door het op de agenda van de unit te plaatsen.
3. leverbetrouwbaarheid
De leverbetrouwbaarheid is omhoog gegaan. Dit wordt veroorzaakt door een complex aan factoren, waarin de bijdrage van de mini-companies begrepen is. Er kunnen twee redenen voor gegeven worden:
• klant-leverancier relaties; er wordt meer bewust met de klant omgegaan; dit uit
zich bijvoorbeeld in de bereidheid tot overwerk: als de klant het wil, kost het
doorgaans weinig overtuigingskracht meer;
• productiefunctie op hoger niveau; door de verbeteringen op het gebied van de
kosten en de kwaliteit is de fabriek beter in staat om achterstanden in de productie sneller op te sporen en bij te sturen.

Flexibiliteit
De flexibiliteit is vergroot door de mini-companies. Het is echter moeilijk hier een
getal te noemen. Flexibiliteit is te splitsen in mix- en volumeflexibiliteit:
1. grotere mix-flexibiliteit
Door de kostenbeheersing, kwaliteitsbeheersing en de hogere leverbetrouwbaarheid is de fabriek beter in staat om met mixflexibiliteit om te gaan, zowel als het
gaat om de kwaliteit als de levertijd.
2. grotere volume-flexibiliteit
De flexibele medewerkers - de medewerkers met een min-max contract - zijn gewoon onderdeel van de mini-company en nemen dus ook deel aan de opleidingen
en overlegstructuren. Hierdoor is er meer inzet van de operators om min-max’ers
in te leren en is de doorlooptijd van de volumeflexibiliteit korter en de kwaliteit
ervan beter.
Innovativiteit
De doorlooptijd van nieuwe producten en processen is korter. De doorlooptijd van
productvernieuwing heeft twee elementen die beide worden verkort door het werken in mini-companies. Voor nieuwe processen - die vanuit Ontwikkeling geïnitieerd worden (grote vernieuwingen) - geldt hetzelfde verhaal.
1.doorlooptijdverkorting ontwikkeling nieuwe producten en processen
De mini-companies nemen in een vroeg stadium samples in productie. Op deze
manier komen in een vroeg stadium produceerbaarheidsproblemen naar voren.
Bovendien hebben de meeste mini-companies Ontwikkeling als een klant gedefinieerd. Hierdoor wordt Ontwikkeling als minder lastig en verstorend ervaren, met als
gevolg dat samples beter worden getest. Een voorbeeld is het gezamenlijk uitvoeren van een Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) door ontwikkelaars, factory
engineers en operators gezamenlijk. Hierdoor worden de risico’s van het design
vroegtijdig geïdentificeerd.
2.doorlooptijdverkorting aanloop productie
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De overgang tussen ontwikkeling en productie is in de mini-company structuur
relatief eenvoudig te realiseren. Feitelijk is het gehele concept van de minicompany bij CMA hierop gericht om een snelle aanloopproductie en een snelle
opschaling te realiseren. Alle voorgaande effecten van mini-companies op efficiency, kwaliteit en flexibiliteit dragen bij aan het verkorten van de doorlooptijd van
zowel ontwikkeling als productie van nieuwe producten.
In figuur 6.19 worden de bijdragen van de mini-companies weergegeven.
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INNOVATIVITEIT
1. kortere doorlooptijd ontwikkeling
1. kortere doorlooptijd aanloop
productie

mini-company

FLEXIBILITEIT
1. grotere mix-flexibiliteit
1. grotere volume-flexibiliteit

KWALITEIT
1. kortere doorlooptijd kwaliteitsverbeteringen
2. minder bijzondere oorzaken
(betere
procesbeheersing)
3. hogere leverbetrouwbaarheid

actieteams

Inbedding in organisatie

1.
1.
1.
1.

KOSTEN
verbeterteams
kleine verbeteringen
lager ziekteverzuim
hogere yield

Figuur 6.19 Bijdragen mini-companies

Een opvallend punt in dit deel van de bepaling van de effectiviteit is het feit dat
veel effecten van de mini-companies met elkaar samenhangen. Een punt dat steeds
weer terugkomt is de kortere doorlooptijd van veranderingen. Dit is het gevolg van
enkele karakteristieken van de mini-company:
• operators hebben een hoger kennis- en vaardighedenniveau;
• er wordt beter en vooral sneller gecommuniceerd;
• er is een grotere betrokkenheid op het werk.
6.5.4 Oordeel betrokkenen over de bijdrage van de mini-companies
In het hiernavolgende wordt het oordeel weergegeven van de direct bij de minicompanies betrokkenen over hun bijdrage aan product- en procesvernieuwing. Onderstaande (groepen van) personen zijn met behulp van een semi-gestructureerd
interview bevraagd naar hun ervaringen met de mini-companies.
De general manager ziet de mini-companies als een manier om de kennis van
de operators te benutten voor wat betreft het verbeteren en optimaliseren van de
processen. Productvernieuwing is een business beslissing, waarmee veel geld gemoeid is. De operators hebben hiervoor geen kennis, overzicht en tekenbevoegdheid. Vooral de kwaliteitsverbeteringen gaan sneller: het overlegmechanisme is
gereed. Mini-companies zijn bij uitstek geschikt om snel problemen te verhelpen.
De operators melden niet alleen hun problemen aan, maar komen ook met hun
suggesties. De leverbetrouwbaarheid wordt op deze manier ook beter. Dat de mini-
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companies hieraan kunnen bijdragen wordt veroorzaakt door de relatief eenvoudige logistieke situatie binnen CMA.
De factory manager ziet de mini-companies als een belangrijk middel om de
klantgerichtheid te bevorderen. Doordat de operators meer zicht op de markt hebben, verlopen de verbeterprocessen beter. Het analyseren van de eigen situatie, het
identificeren van knelpunten en het systematisch oplossen verlopen beter. Vooral
in de verbetering van de fabricageprocessen ligt de bijdrage van de minicompanies. Verbeteringen op het technische, logistieke en organisatorische vlak.
Daarnaast is het belangrijk dat mensen worden aangesproken op al hun menselijke
capaciteiten. Dat vergroot hun verantwoordelijkheidsbesef, en heeft een positieve
uitwerking op de onderlinge samenwerking en sfeer. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor de inzet voor verbetering en vernieuwing.
Het middenkader - de unitleiders - beschouwt de mini-companies als een mechanisme waarmee vooral procesverbeteringen gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd. Door al die kleine stapjes in de goede richting gaat de yield nog steeds
omhoog. Dit komt door een betere, consequente instructie, goede communicatie,
goede terugkoppeling van actieteams aan de andere operators en door de betrokkenheid van de operators bij proceswijzigingen. De bijdrage aan productontwikkeling is niet inhoudelijk. Wel verloopt de productontwikkeling sneller doordat er een
betere proevenprocedure is: hoofdoperators en operators zijn op de hoogte van
proeven; proeven kunnen ook zelfstandig in het weekend plaatsvinden. De twee
belangrijkste redenen voor al deze verbeteringen zijn:
• operators functioneren op een technisch hoger niveau;
• operators zijn meer betrokken.
De ontwikkelaars zien de bijdrage van de operators in een goede samenwerking tussen de operators en ontwikkelaars. Operators zijn essentieel voor ontwikkelaars om proeven te kunnen doen. Proeven kunnen zelfs in het weekend door58
gaan. Operators zijn nu beter in staat om problemen te signaleren , te analyseren
en op te lossen met ontwikkelaars. Operators zijn dagelijks met de machines en de
processen bezig, ontwikkelaars niet. De operators zijn eigenlijk de oren en ogen
van de ontwikkelaars op de werkvloer. Een gezamenlijke uitvoering van een
FMEA behoort tot de mogelijkheden. Ontwikkelaars moeten wel investeren in de
relatie met de operators. Dit aspect is persoonsgebonden: de ene ontwikkelaar
slaagt er beter in om met operators samen te werken dan de andere.
Factory engineering ziet de mini-companies vooral bijdragen aan kleine en
redelijk grote verbeteringen. Zonder de betrokkenheid van de operators zou de
sterke verbetering van de yield tegelijk met een grote opschaling niet gerealiseerd
zijn. Voorschriften waar factory engineers verantwoordelijk voor zijn, zijn pas
werkbaar als operators de voorschriften goedkeuren. Toch is ook de bijdrage aan
de grote vernieuwingen van wezenlijk belang. Operators benaderen de veranderingen vanuit hun eigen invalshoek. Hun ervaringen met machines zijn van groot belang om de produceerbaarheid en de bediening van nieuwe processen te optimaliseren. De bijdrage van de operators ligt vooral in het eindtraject van grote ver58

Een voorbeeld is het actieteam Foliekwaliteit. Visuele inspectie van de folie is verbeterd; alle
fenomenen zijn geïnventariseerd. Er zijn verschillende deelproblemen opgelost. Voorheen ontdekte men 2 vuiligheidjes per meter, nu 0,15 vuiligheidje per meter. En toch zijn de operators in
staat om deze te herkennen!
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nieuwingen. Het concept moet door ontwikkelaars en anderen uitgedacht zijn,
maar het uiteindelijke ontwerp moet door de operators gekeurd worden en het
prototype moet zeker door operators getest worden. Als de wijzigingen te complex
zijn, moet de unitleider betrokken worden.
Het hoofd Reparatie & Onderhoud ziet dat de operators meer verbeteringsgericht worden. Operators zijn beter in staat om problemen duidelijk aan te geven en
zijn meer geneigd om ideeën uit te werken. De opbrengsten liggen volgens R&O
vooral op het vlak van bedieningsgemak, produceerbaarheid, snelheid van wisselingen, het zelfstandig kunnen instellen van machines. Het gevolg hiervan is dat er
meer werk bij zijn afdeling terecht komt. Als de mini-companies problemen hebben, worden ze op het bordje van R&O of F.E. gelegd. Dit kan ook te ver doorschieten: ze willen soms een auto met open dak waarbij je in de regen toch niet nat
wordt!
De personeelsdienst ziet de bijdrage van de mini-companies in het noodzakelijke verbetertraject liggen. Ook gezien de verhoogde opleiding van de operators is
het een logische stap om in mini-companies te werken. Het gaat om het goede gebruik van de human resources. Operators zijn dicht bij de processen betrokken en
kunnen dan ook veel verbeteringen in de processen aanbrengen. Het mini-company
concept is een middel om dit te realiseren. Verder betekent het concept een vergroting van de kwaliteit van de arbeid, hetgeen uiteindelijk leidt tot een vergroting
van de effectiviteit.
Uit de vragenlijst onder de indirecten wordt de positieve houding ten opzichte
van de bijdrage van de mini-companies aan verbetering en vernieuwing bevestigd.
Van de indirecten (N=23) vindt 87% dat door de bijdrage van de (hoofd)operators
verbetering en vernieuwing beter verloopt. Iedereen is het eens met de stelling dat
door de contacten tussen indirecten en (hoofd)operators verbetering en vernieuwing beter verloopt. Over de contacten tussen de (hoofd)operators en externe deskundigen zijn minder indirecten tevreden. Een kwart heeft hierover geen mening,
13% is het niet eens met de stelling dat hierdoor verbetering en vernieuwing beter
verloopt; ruim 60% is het daar wel mee eens. Over de doorlooptijd van verbetering
en vernieuwing is een groot deel (44%) niet tevreden.
Uit de resultaten van de vragenlijst onder operators is al gebleken hoe zij hun
bijdrage aan verbetering en vernieuwing inschatten. Vooral kleine en redelijk grote
verbeteringen komen in aanmerking voor een zinvolle bijdrage van de operators.
Daarnaast zijn de latere fasen van grote vernieuwingen ook relevant voor operators. Uit de vragenlijst komen ook hoge cijfers met betrekking tot de tevredenheid
van de operators met het werken in mini-companies. Dat is overigens een gegeven
waar niet zoveel mee gedaan kan worden (De Sitter, 1994). Illustratief is wel hoe
een operator de effecten van het werken in mini-companies op de werkdruk en de
stress inschatte:
Doordat we nu 90% zelf regelen neemt de werkdruk juist af. Het verschil in
planning is een goed voorbeeld. Twee jaar geleden plande de unitleider voor de
hele week, maar hij had geen tijd en overzicht om het goed op elkaar af te stemmen. Dus de hoofdoperators en de operators moesten het dan maar zien te redden. Dat leverde veel meer werkdruk op. Nu kun je het zelf regelen en ingrijpen.
6.6 Conclusie case Philips
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De conclusie uit de case Philips is dat de mini-companies een substantiële bijdrage
leveren aan verbetering en vernieuwing. Productvernieuwing komt relatief weinig
voor; de bijdrage van de operators is hieraan klein. Wel is essentieel dat operators
tijdens het produceren van de proefseries goed samenwerken met de ontwikkelaars
en factory engineers. Procesvernieuwing komt veel voor. De bijdrage van de minicompanies is vooral gericht op kleine en redelijk grote procesverbeteringen.
De kennis die operators inbrengen is gericht op produceerbaarheid, bedieningsgemak, kwaliteit van de arbeid en efficiency. Hoewel het moeilijk kwantitatief aan te tonen is, laten de conservatieve schattingen van bijdragen die wel kwantificeerbaar zijn positieve resultaten zien. Het oordeel van de betrokkenen is over
het algemeen positief.
Essentieel is de goede samenwerking tussen de mini-companies en de voorbereidende en ondersteunende diensten. Operators worden gezien als de oren en de
ogen van de ontwikkelaars in de fabriek. Voor een korte doorlooptijd van verbeteringen en vernieuwingen zijn de operators onmisbaar. Veel komt neer op persoonlijke kwaliteiten van de indirecten en operators om samen te werken. Maar dit is
niet het gehele verhaal. De afstemming tussen ontwikkelaars en operators is gestructureerd middels het mini-company proces. Via de cursussen behorend bij de
negensprong en de zevensprong worden operators opgeleid om bij te dragen aan
continue verbetering. Via actieteams worden problemen opgelost in samenwerking
tussen operators en indirecten. De klantgerichtheid van de mini-companies versterkt de motivatie tot verbeteren. Het mini-company proces is het mechanisme
waarmee zowel het proces van continue verbetering als het proces van concurrent
engineering wordt vormgegeven.
Dat betekent dat de mini-companies structureel op een goede manier zijn ingebed in de organisatie. Alleen op het punt van de personele systemen en de verhouding met ondernemingsraad en vakbonden is de inbedding niet optimaal. Ook
de sociaal-dynamische gegevens duiden op een goede inbedding. De invloedsverdelingen en de gegevens over vertrouwen laten zien dat er sprake is van intensieve
uitwisselingsrelaties. Een enkele unit blijft op deze punten overigens achter.
De organisatie van CMA, met als pregnante punt de vormgeving van de taakgroepen als mini-companies, vormt een antwoord op de technologische en economische omgeving. Het technologisch hoogwaardige product behoeft nadere ontwikkeling, ook al vraagt de markt om aantallen. Dit legt een geweldige druk op de
organisatie om gelijktijdig aan ontwikkeling en productie te doen. De inspanning
van management, indirecten en directen in het mini-companyproces is de organisatorische vormgeving hiervan voor wat betreft de productiefunctie.
Tegelijk is duidelijk geworden dat het mini-company concept niet het enige
antwoord op de druk vanuit de omgeving kan zijn. Een verdere ontwikkeling van
de nieuwe technologie, ondersteunende systemen, productietechnieken als kanban
en CAM, een goed ontwikkelde marktbenadering, leiderschap bij het management,
etc. zijn onmisbaar. Maar wat betreft het organisatorische aspect in de fabricage is
het mini-company concept een geschikt mechanisme om continue verbetering en
concurrent engineering op een klantgerichte manier te realiseren.
Grenzen aan concept

189

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

Door de betrokkenen is ook steeds aangegeven waar de grenzen aan het concept
liggen. De kennis en het bevattingsvermogen van de operators vormt een grens.
Dat wordt zichtbaar door het niet goed kunnen stellen van prioriteiten. Ook ontwikkelaars geven aan dat het inzicht van de operators vergroot moet worden. Boven hun niveau moet je als ontwikkelaar volstaan met uitleg van de grote lijn. Het
complement van deze grens is de complexiteit van de technologie en de logistiek.
Bij CMA is er weliswaar sprake van een complexe technologie, maar logistiek gezien is het een eenvoudige fabriek. Dan is het mini-company concept goed toepasbaar. Bij logistiek complexere fabrieken dient eerst, volgens sociotechnische principes (Groep Sociotechniek, 1986), de complexiteit gereduceerd te worden.
Grenzen liggen ook bij de ontwikkelaars zelf; de een kan beter overleggen
met de operators dan de ander.
Verder kunnen mini-companies niet verantwoordelijk gesteld worden voor
wat buiten hun invloedssfeer ligt. De ingang en uitgang van het proces waar ze
verantwoordelijk voor zijn moet duidelijk gedefinieerd zijn.
Een grens die ook genoemd wordt is de mate waarin overleg nog zinvol is.
Woorden als ‘overlegcultuur’ en ‘praathuis’ zijn genoemd om aan te geven dat op
dit punt het concept zijn grenzen heeft.
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Hoofdstuk 7
Cross-case analyse en terugkoppeling naar het
onderzoekmodel

7.1 Inleiding
Na de uitgebreide case-beschrijvingen wordt het tijd om de resultaten onderling te
vergelijken. In dit hoofdstuk worden de gegevens van de drie cases naast elkaar
gezet en in onderlinge samenhang geanalyseerd. In paragraaf 7.2 vindt de vergelijking van de gegevens plaats. Het onderzoekmodel is hier, net als bij de casebeschrijvingen, weer de leidraad, zij het dat we nu ‘achteraan’ beginnen: eerst de
product- en procesvernieuwing en de effectiviteit van de bijdrage van de taakgroepen. Pas daarna worden de kenmerken van de taakgroepen en hun inbedding vergeleken. Deze volgorde is als het ware een opmaat voor de vraag in paragraaf 7.3:
worden de verschillen in effectiviteit van de bijdrage verklaard door de verschillen
in de kenmerken van de taakgroepen en hun inbedding? Of zit de verklaring in de
kenmerken van de product- en procesvernieuwing zelf of in de context waarin deze spelen? Nagegaan wordt in hoeverre de factoren uit het onderzoekmodel de verschillen tussen de cases kunnen verklaren. Ook worden suggesties gedaan voor
aanvullende verklaringen op basis van het casemateriaal. Op basis hiervan wordt in
paragraaf 7.4 de discussie met het onderzoekmodel aangegaan, waarbij de concepten uit het onderzoekmodel kritisch worden geëvalueerd. Ook worden enkele
‘lege’ plekken in het onderzoekmodel benoemd, hetgeen leidt tot een aangevuld
model.

7.2 Casevergelijking
Wat betreft de terminologie herhalen we hier de opmerking uit hoofdstuk 1. Met de
term ‘product- en procesvernieuwing’ bedoelen we alle onderscheiden typen: zowel verbetering als vernieuwing in zowel product als proces. Wanneer één van
deze vier categorieën afzonderlijk wordt bedoeld, wordt dit expliciet vermeld.
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7.2.1 Product- en procesvernieuwing en de bijdrage van de taakgroepen
Organisatie en context product- en procesvernieuwing
We beginnen de casevergelijking met een schema waarin de gegevens over product- en procesvernieuwing zijn samengevat, zie figuur 7.1. In figuur 7.1 komen de
kenmerken van verbetering en vernieuwing en de context naar voren, uitgesplitst
naar productvernieuwing en procesvernieuwing. Vooraf lichten we twee begrippenparen toe die de betrokkenheid van productie bij product- en procesvernieuwing beschrijven: diep/ondiep en breed/smal. Diepe betrokkenheid wil zeggen dat
alle niveaus van productie worden betrokken, zowel het managementniveau als het
uitvoerende niveau. Ondiep wil zeggen dat alleen het hoogste niveau binnen productie betrokken wordt. Het verschil tussen brede en smalle betrokkenheid geeft
aan hoeveel mensen per niveau betrokken worden. Is dat een enkele medewerker
(smal) of zijn dat relatief veel medewerkers (breed)?
Een eerste opvallend punt is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen product en proces. Vooral bij Akzo Nobel en Philips wordt productvernieuwing anders georganiseerd dan procesvernieuwing. Productvernieuwing is veel meer een
business-beslissing dan procesvernieuwing. Bij Akzo Nobel is dat het meest duidelijk en ook logisch verklaarbaar omdat het ZVB slechts één schakel is in de keten van zout tot goud. Het ZVB verzorgt alleen de productie. De marketing en de
ontwikkeling van nieuwe producten liggen buiten het ZVB. Het domein van productvernieuwing is altijd ZVB-overschrijdend. Het ZVB dient wel een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de produceerbaarheid van nieuwe producten.
Productvernieuwing is zowel organisatorisch als geografisch grotendeels gescheiden van procesvernieuwing. Bij Atag worden product- en procesvernieuwing uitgevoerd binnen de ene afdeling Ontwikkeling. Tijdens productvernieuwing ligt het
accent op het product, maar naarmate het nieuwe product verder ontworpen is,
verschuift de aandacht van de ontwikkelaars naar aanpassing van het proces aan
het product. Philips plaatst product- en procesvernieuwing organisatorisch in verschillende afdelingen. Productvernieuwing wordt uitgevoerd door Product Development, terwijl procesvernieuwing wordt uitgevoerd door Ontwikkeling.
Toch typeren we hiermee de organisatie van product- en procesvernieuwing
niet volledig. Beter is het om te spreken van de functie productvernieuwing die
voor een belangrijk deel is ondergebracht bij Product Development, maar waar ook
mensen van buiten deze afdeling betrokken zijn. Voor de functie procesvernieuwing geldt hetzelfde. Bij Akzo Nobel wordt de functie procesvernieuwing uitgevoerd door technologen, specialisten uit centrale ondersteunende diensten en het
management van het ZVB. Bij Philips wordt deze functie uitgevoerd door specialisten van Ontwikkeling, Factory Engineering en operators uit de mini-companies,
overigens in nauwe samenwerking met Product Development.
De samenwerking tussen beide functies laat tevens de verbondenheid tussen
product- en procesvernieuwing zien. Voor nieuwe producten zijn doorgaans nieuwe processen nodig. Dat geldt voor Akzo Nobel, Atag en Philips. En toch wordt
productvernieuwing anders georganiseerd dan procesvernieuwing. Met uitzonde-

192

Hoofdstuk 7 Cross-case analyse en terugkoppeling onderzoekmodel

ring van Atag is er voor de functie productvernieuwing een eigen organisatorische
eenheid: Product Development. Op de samenwerking tussen beide
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Akzo Nobel
ZVB
PRODUCTVERNIEUWING
ZVB geen autonomie; ZVB voert ‘slechts’
relatie moederconproductie uit in keten
cern
organisatie:
-verantwoordelijkheid
-trekkers
-betrokkenheid productie
-verbeteringen

Atag
Verwarming

Philips
CMA

autonoom, binnen beleidsgrenzen holding

CMA beperkt autonoom; grote
investeringen door divisie

-business unit;
-marketing, productontwikkeling;

-managementteam / ontwikkeling;
-ontwikkeling;

-MDP-team;
-product development;

-ondiep en smal bij concept/ontwerp;
diep en smal bij implementatie;
-ondiep en smal bij concept/ontwerp;
diep en smal bij implementatie;

-ondiep en smal bij concept/ontwerp;
diep en breed bij implementatie;
-ondiep en smal bij concept/ontwerp;
diep en smal bij implementatie;

-diep en smal bij concept/ontwerp;
diep en breed bij implementatie;
-diep en smal bij concept/ontwerp;
diep en breed bij implementatie;

domein is beperkt tot Atag V.
hoog - gemiddeld

domein is beperkt tot CMA
hoog

autonoom binnen beleidsgrenzen
holding

autonoom; grote investeringen door divisie

-managementteam;
-ontwikkeling en directe ondersteuning;

-MDP-team;
-ontwikkeling, factory engineering
en mini-companies;

-diep en breed betrokken
-ondiep en smal betrokken

-diep en breed betrokken
-diep en breed betrokken

-vernieuwingen
domein is ZVB-overschrijdend
radicaliteit
hoog - laag
complexiteit
PROCESVERNIEUWING
binnen kaders bevoegd; grote
autonomie
investeringen door business unit
organisatie:
-management ZVB;
-verantwoordelijk-technoloog, onderhoudschef,
heid
PC en TC;
-trekkers
-diep en breed betrokken
-diep en smal betrokken
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-betrokkenheid productie
-verbeteringen
-vernieuwingen
radicaliteit
complexiteit

domein beperkt tot ZVB
hoog - laag

domein beperkt tot Atag V.
hoog - laag

domein beperkt tot CMA
hoog - laag

Figuur 7.1 Case-vergelijking kenmerken product- en procesvernieuwing
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functies komen we terug in verband met de bijdrage van de taakgroepen aan product- en procesvernieuwing.
Uit het onderzoek van Clark & Fujimoto (1991) is gebleken dat afstemming
tussen productie en procesontwerp en tussen productie en productontwerp van
groot belang is voor de performance van de organisatie. Deze afstemming dient
organisatorisch te worden vormgegeven. Binnen de sociotechnische theorie zijn
daarover recent enkele ideeën geformuleerd (De Sitter, 1994), in de vorm van de
koppeling tussen productie en product- en procesontwikkeling per parallelle
stroom. In de cases zien we hiervan slechts gedeeltelijk iets terug. Bij Akzo Nobel
is er geen directe koppeling tussen ontwikkeling en productie in de beide afdelingen. Bij Atag is de gerichtheid van ontwikkeling evenmin opgesplitst over de taakgroepen in de voormontage en de montage, maar gezien de omvang van de organisatie is dit geen probleem. Atag vormt als het ware in zijn geheel een stroom. Bij
Philips is de koppeling tussen ontwikkeling en mini-companies het sterkst. Ontwikkelaars zijn toegewezen aan procesdelen - ze worden procesvaders genoemd en daarmee aan mini-companies.
Een tweede opvallend punt is het verschil dat gemaakt wordt tussen verbetering en vernieuwing. In alle drie cases zijn de organisatie en de betrokkenheid van
productie verschillend voor verbeteringen in bestaande processen en vernieuwingen die leiden tot echt nieuwe processen. Ook productvernieuwing is onder te verdelen in verbeteringen in bestaande producten (bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen)
en vernieuwingen die leiden tot echt nieuwe producten (bijvoorbeeld een nieuwe
cv-ketel). In het model hebben we onderscheid gemaakt tussen kleine en redelijk
grote verbeteringen. In de praktijk blijken deze typen verbeteringen ongeveer op
dezelfde manier georganiseerd te worden. Hierom en uit een oogpunt van eenvoud
spreken we in het vervolg alleen over verbetering en vernieuwing. De betrokkenheid van productie bij verbeteringen is doorgaans diep en breed. De betrokkenheid
van productie bij vernieuwingen varieert in de cases van ondiep en smal (Atag) tot
diep en breed (Philips).
De wijze waarop die betrokkenheid van productie vorm krijgt, met name de
bijdrage van de taakgroepen, wordt samengevat in het schema van figuur 7.2.
Bijdrage taakgroepen
In grote lijnen komen deze resultaten overeen met de verwachtingen. Toch
zijn er interessante en min of meer onverwachte verschillen tussen de cases, waarbij meer inzicht verkregen kan worden in de aard van de bijdrage van taakgroepen.
In paragraaf 7.2.2 komen de verschillen tussen cases wat betreft de kenmerken van
de taakgroepen en hun inbedding aan de orde. We zullen nu eerst ingaan op de
aard van de bijdrage van de taakgroepen.
De bijdrage aan productvernieuwing is bij alle cases vrijwel nihil. Een opvallend verschil tussen de cases is dat de mini-companies bij Philips wel een bijdrage
leveren aan productverbetering, terwijl de bijdrage van de taakgroepen bij Akzo
Nobel en Atag aan productverbetering gering is. Bij Philips worden de operators in
de mini-companies bovendien nadrukkelijk betrokken bij procesvernieuwing. De
bijdrage van de mini-companies ligt in het verzamelen van gegevens die nodig zijn
voor het uitvoeren van proeven. De operators worden daar als de ‘ogen en oren’
van de ontwikkelaars gezien. Ook bij verbeteringen aan het product die uitgetest
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worden in de productie vervullen de mini-companies deze rol. Met andere woorden, de bijdrage van de mini-companies in de vorm van suggesties en voorstellen
mag dan klein zijn, de observaties en ervaringen zijn essentieel voor de ontwikkelaars om vernieuwing van product en proces snel en kwalitatief goed door te voeren. De waarde van deze betrouwbare en snel geleverde observaties ligt vooral in
de mogelijkheid die ontwikkelaars daarmee verkrijgen om goed en efficiënt proefseries te testen. Inhoudelijk dragen de operators vooral bij aan het vergroten van de
produceerbaarheid en efficiency van het proces.
De taakgroepen bij Akzo Nobel en Atag worden niet of nauwelijks ingeschakeld in de concept- en ontwerpfase van product- en procesvernieuwingen. Wel
zorgen de operators bij Akzo Nobel voor het schrijven en aanpassen van de bedieningsinstructies. Ook in het geval van Atag is er tijdens de implementatie betrokkenheid van de taakgroepen. Het bouwen van een proefserie wordt in één van de
taakgroepen gedaan. Dan wordt uiteraard samengewerkt tussen Ontwikkeling en
taakgroep om de produceerbaarheid van de ketel zo goed mogelijk te maken.
De bijdrage van de taakgroepen aan verbeteringen in het proces is tamelijk
groot te noemen. De taakgroepen bij Akzo Nobel en Atag en de mini-companies
bij Philips geven aan in alle fasen van de verbeteringen een bijdrage te leveren,
hetgeen ook wordt bevestigd door andere betrokkenen. Wel is doorgaans de rol
van specialisten tijdens de ontwerpfase van een verbetering groter dan die van de
taakgroepen. De bijdrage van de mini-companies bij Philips is inhoudelijk gericht
op produceerbaarheid, efficiency, ergonomie, kwaliteit van de arbeid en het schrijven van bedieningsinstructies. Ook in het geval van productverbetering wordt de
bijdrage hoog ingeschat en is de bijdrage gedurende alle fasen van belang. Bij Akzo Nobel en Atag is de bijdrage van de taakgroepen minder groot.
Bij Akzo Nobel en Atag is het argument voor de geringe bijdrage van taakgroepen aan vernieuwing dat de complexiteit van de vernieuwing te groot is voor
de taakgroep. Toch verdient dit argument nadere specificering, aangezien de product- en procesvernieuwing bij Philips minstens even complex is en het gemiddelde opleidingsniveau van de operators bij Philips niet hoger is dan bij Akzo Nobel
en Atag. Hoe complex product- of procesvernieuwing ook mag zijn, er zijn altijd
wel minder complexe onderdelen. Zo is bijvoorbeeld een deel van het bouwen van
prototypes en het testen ervan standaardwerk. Ook de gegevensverzameling tijdens
de implementatiefase kan goed door uitvoerenden plaatsvinden, hetgeen bij Philips
dan ook op uitgebreide schaal gebeurt.
Effectiviteit van product- en procesvernieuwing
In figuur 7.2 worden de opbrengsten van de taakgroepen op het gebied van de effectiviteit van product- en procesvernieuwing aangeduid. De opbrengsten van de
taakgroepen bij Akzo Nobel en Atag zijn een verlaagd kostenniveau, een verhoogde kwaliteit en een grotere mixflexibiliteit. Bij Akzo Nobel is ook de volumeflexibiliteit vergroot door de inbreng van de taakgroepen. Bij Philips zijn er verder opbrengsten op het gebied van levertijd en de doorlooptijd van veranderingen in het
algemeen en product- en procesvernieuwing in het bijzonder. Uit de indicatoren
die de betreffende bedrijven bijhouden om de productieperformance
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Akzo Nobel ZVB
PRODUCTVERNIEUWING
soort bijdrage taak-vrijwel nihil
groepen
-vrijwel nihil
-verbeteringen
-vernieuwingen
fase bijdrage taak-concept-ontwerp nihil;
groepen
implementatie matig
-verbeteringen
-concept-ontwerp nihil;
implementatie matig
-vernieuwingen
inhoudelijke bijdrage
-bedieningsinstructies
-verbeteringen
-bedieningsinstructies
-vernieuwingen
PROCESVERNIEUWING
soort bijdrage taak-observaties, suggesties
groepen
-vrijwel nihil
-verbeteringen
-vernieuwingen
fase bijdrage taak-concept veel, ontwerp matig,
groepen
implementatie veel
-verbeteringen
-concept nihil, ontwerp nihil,
implementatie veel
-vernieuwingen
inhoudelijke bijdrage
-produceerbaarheid, bedienings-verbeteringen
instructies, veiligheid
-bedieningsinstructies
-vernieuwingen
EFFECTIVITEIT
effectiviteit algemeen kosten, kwaliteit, mix- en volume-flexibiliteit
oordeel effectiviteit
-product
-proces
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-waardevol bij implementatie
-idem + alle fasen verbetering

Atag Verwarming

Philips CMA

-soms suggesties
-vrijwel nihil

-observaties, suggesties
-beperkt

-concept soms suggesties,
ontwerp nihil, implementatie matig
-concept-ontwerp nihil,
implementatie matig

-concept-ontwerp soms observaties/
suggesties, implementatie veel
-concept-ontwerp observaties,
implementatie matig

-produceerbaarheid,productkwaliteit
-produceerbaarheid

-produceerbaarheid, efficiency
-produceerbaarheid, efficiency

-observaties, suggesties, voorstellen
-observaties, suggesties

-observaties, suggesties, voorstellen
-observaties, suggesties

-concept veel, ontwerp matig,
implementatie veel
-concept matig, ontwerp nihil,
implementatie veel

-concept veel, ontwerp veel,
implementatie veel
-concept veel, ontwerp matig,
implementatie veel

-produceerbaarheid, ergonomie,
kwaliteit arbeid
-produceerbaarheid

-produceerbaarheid, kwaliteit,
ergonomie, kwaliteit arbeid
-produceerbaarheid

kosten, kwaliteit, mixflexibiliteit

kosten, kwaliteit, mix- en volume-flexibiliteit,
levertijd, doorlooptijd

-waardevol bij implementatie
-idem + alle fasen verbetering

-waardevol bij ontwerp/invoering
-waardevol bij verbetering/vernieuwing
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Figuur 7.2 Case-vergelijking kenmerken bijdrage taakgroepen
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te meten blijkt dat de cijfers op genoemde punten sinds de invoering van de taakgroepen of mini-companies zijn verbeterd. Dit geeft echter geen reden om te suggereren dat er een causaal verband bestaat tussen deze positieve cijfers en de inbreng van taakgroepen. Het is moeilijk om het werken in taakgroepen of minicompanies te isoleren van andere ingrepen, zoals investeringen in nieuwe productietechnologie of aanpassingen van de marktbenadering. Ook is er geen vergelijking gemaakt met controle-groepen of alternatieve ontwerpen van arbeidsorganisaties. Daardoor kan de bijdrage van de taakgroepen of mini-companies aan de
verbetering van genoemde indicatoren niet rechtstreeks worden vastgesteld.
Toch geven de cijfers een indicatie, temeer daar de verschillende betrokkenen
doorgaans op deze punten ook een positieve inschatting van de taakgroepen maken. Voor Akzo Nobel geldt dat de betrokkenen een vrij grote bijdrage van de
taakgroepen op het gebied van flexibiliteit (zowel mix- als volumeflexibiliteit)
zien, alsook een bijdrage in efficiency en proceskwaliteit door allerlei suggesties
en voorstellen op het gebied van werktuigbouwkundige verbeteringen van de productiemiddelen en veiligheid. Ook een toenemend bewustzijn van het belang van
de kwaliteit wordt in verband gebracht met de taakgroepen, hoewel hier ook de rol
van het management belangrijk is. Wat betreft productverbetering en productvernieuwing is er alleen tijdens de implementatie een bijdrage (in de vorm van bedieningsinstructies). Voor procesvernieuwing geldt hetzelfde, alleen tijdens procesverbetering is er ook tijdens concept en ontwerp een bijdrage. Voor Atag geldt dat
de betrokkenen de bijdrage van de taakgroepen vooral zien in de samenwerking
met directe ondersteuning. Dit komt tot uiting in verbeteringen in de efficiency en
de kwaliteit van de productie. Wat betreft de fase waarin wordt bijgedragen is het
beeld vergelijkbaar met dat van Akzo Nobel. Bij Philips zijn de betrokkenen het
meest positief. Naast soortgelijke bijdragen, wordt als expliciete bijdrage de verkorting van de doorlooptijd van verbetering en vernieuwing genoemd. Ook is in de
samenwerking met ontwikkelaars een betere verstandhouding gegroeid, zodat product- en procesvernieuwing sneller en effectiever verlopen. De mini-companies
hebben hier een bijdrage in de innovativiteit.
Samenvattend stellen we vast dat de verbetering in de prestaties van de voortbrenging voor een deel het gevolg is van de bijdrage van taakgroepen. Dit zien we
als een indicator voor de bijdrage aan product- en procesvernieuwing. Immers, het
gevolg van vooral procesverbetering en procesvernieuwing is een verbetering van
de prestatie-indicatoren van de voortbrenging. Bij veel procesverbeteringen en
procesvernieuwingen hebben de taakgroepen een rol gespeeld. Bij Philips dragen
de mini-companies ook bij aan het verkorten van de doorlooptijden van productverbetering en -vernieuwing.
7.2.2 Taakgroepen en hun inbedding
De case-vergelijking spitst zich vervolgens toe op de kenmerken van de taakgroepen en de structurele en sociaal-dynamische inbedding van de taakgroepen in de
organisatie.

Kenmerken taakgroepen
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De taakgroepen bij Akzo Nobel en Atag en de mini-companies lijken in veel opzichten op elkaar, zie het schema van figuur 7.3. Het sociotechnische minimum
van een taakgroep die verantwoordelijk is voor een hele taak met een duidelijke
input en output is in alle drie cases gehaald. De mate van taakintegratie en taakautonomie is redelijk groot te noemen. De interne structuur voldoet daarmee aan verschillende criteria voor sociotechnisch ontwerp (De Sitter, 1994). De resultaatverantwoordelijkheid is bij Philips breder uitgewerkt dan bij Akzo Nobel. Bij Atag
hebben de taakgroepen de minst brede resultaatverantwoordelijkheid. Ook op de
sociaal-dynamische kenmerken die wij hebben onderscheiden wordt redelijk tot
goed ‘gescoord’ door de taakgroepen. Op een enkel opvallend punt willen we dieper ingaan.
Ten eerste valt op dat het ontwerp van de taakgroepen vooral de interne samenwerking en teamontwikkeling ten goede komt. Binnen de groepen heerst doorgaans een goede sfeer en kunnen de groepsleden goed met elkaar overweg. De
samenwerking met anderen buiten de taakgroep is veelal minder goed ontwikkeld.
Het is daarmee van groot belang waar de grenzen van de taakgroep gelegd worden.
Philips en Akzo Nobel verschillen op dit punt van elkaar. Bij Philips is expliciet
gekozen voor de unit als mini-company. De ploegen in de unit vormen gezamenlijk
de mini-company, en zijn daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor een aantal
zaken. Bij Akzo Nobel is het identificatiepunt de eigen ploeg; elke ploeg is een
taakgroep, met een eigen taakgroepcoördinator en een eigen budget. De samenwerking tussen de ploegen is daarmee ook bij Akzo Nobel een groter probleem dan
bij Philips. Met een goede wachtoverdracht is kennelijk nog niet alles geregeld. In
een 3-ploegendienst is de onderlinge samenwerking overigens weer gemakkelijker
dan in een 5-ploegendienst. Maar de operators identificeren zich in eerste instantie
met de eigen taakgroep, waardoor de samenwerking met de andere taakgroepen
per definitie moeilijker is. Doordat de ploegen bij Philips gezamenlijk een minicompany vormen is de groepscohesie per unit over de ploegen heen sterker ontwikkeld dan bij Akzo Nobel per afdeling over de ploegen.
Ten tweede valt op dat het leiderschap binnen de taakgroepen verschillend
wordt vormgegeven. Bij Akzo Nobel is er per taakgroep een taakgroepcoördinator,
die een aparte status heeft. Wel is er door het systeem van de stertaken voldoende
gelegenheid voor andere operators om extra regelende en uitvoerende taken te
doen. Bij Atag is het leiderschap gedeeld over drie groepsvertegenwoordigers. Dit
driemanschap is tegelijk de motor van de taakgroep, waar andere taakgroepleden
min of meer afhankelijk van zijn. Bij Philips is er de unitleider die in dagdienst
boven de mini-company staat, terwijl er per ploeg een hoofdoperator is die binnen
de ploeg een aparte status heeft. De deelname aan verbeteractiviteiten door de overige operators wordt hierdoor echter niet belemmerd. In alle drie de gevallen wordt
gepoogd om de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk te spreiden over de taakgroep, waardoor de betrokkenheid van zoveel mogelijk taakgroepleden bereikt
wordt.
Ten derde valt op dat binnen alle cases niet alleen geïnvesteerd wordt in het
ontwerp van een goede structuur, maar ook in de sociale aspecten. Er is bewust
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Akzo Nobel
ZVB
STRUCTUURKENMERKEN
algemene kenmer-10 tot 14 operators
ken
-3/5 ploegendienst:
-omvang
ploeg = taakgroep
-rooster
taakintegratie
-redelijk groot
-taakverbreding
-groot
-taakroulatie
-gering
-taakspecialisatie
-binnen taakgroep gering/groot; afdeling
-afhankelijkheid
intern groot, extern gering
redelijk groot
taakautonomie
redelijk breed (efficiency, kwaliteit, ziekresultaatteverzuim, orde/netheid, schade/off-spec,
verantwoordelijkbudget)
heid
FUNCTIONERINGSKENMERKEN
matig
informatievoorziening
intern goed; extern matig tot goed
samenwerking
goed, veel aandacht voor
teamontwikkeling
afhankelijk van taakgroepcoördinator en
leiderschap
groep meer of minder spreiding van regeltaken over groep

Figuur 7.3 Case-vergelijking kenmerken taakgroepen

202

Atag
Verwarming

Philips
CMA

-7 tot 10 medewerkers (plus 3-4 flexibele
krachten in hoogseizoen) -dagdienst

-6 tot 35 operators
-3/5 ploegendienst: 3/5 ploegen = minicompany

-redelijk groot
-groot
-gering
-binnen taakgroep groot; tussen groepen
gering
redelijk groot
matig (efficiency, kwaliteit, ziekteverzuim)

-redelijk groot
-matig tot groot
-gering tot matig
-binnen mini-company groot; tussen minicompanies matig
redelijk groot
redelijk breed (efficiency, kwaliteit, leveringen, veiligheid/milieu, motivatie, orde/netheid)

matig

goed

intern goed; extern matig tot goed
goed, maar stagneert
intern gedeeld leiderschap: drie groepsvertegenwoordigers; afhankelijk van invulling toch ook tamelijk centraal

intern goed; extern redelijk goed
goed, veel aandacht voor
hoofdoperator is centrale coördinator, andere
operators nemen ook deel aan verbeteractiviteiten
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aandacht voor teambuilding, voor opleiding van coaches en mentoren, en voor de
begeleiding van de taakgroepen. Bij Philips is een aparte facilitator aangesteld voor
de begeleiding van de mini-companies in vergaderingen van unitteams en actieteams. Bij Akzo Nobel en bij Atag zijn er mentoren aangewezen voor de taakgroepen en hun aanspreekpunten. Bij Akzo Nobel zijn er bovendien survivals geweest.
Inbedding
De inbedding van de taakgroepen is in de drie cases verschillend vormgegeven, zie
figuur 7.4. Vooral bij Philips wijkt de structurele en sociaal-dynamische inbedding
af. De structurele inbedding van de mini-companies is systematisch uitgewerkt.
Binnen het mini-companyproces is er veel structureel overleg in de mini-company
zelf en met het management. In de actieteams is er veel structureel overleg tussen
de mini-companies en de indirecten. Vanuit de aard van de werkzaamheden is er
het meest contact met de monteurs van Reparatie & Onderhoud, maar daarnaast is
via de structuur van de actieteams frequent probleemgericht overleg met andere
indirecten, waaronder ontwikkelaars. Tussen de mini-companies onderling en tussen de mini-companies en de ondersteunende diensten bestaan klant-leverancier
verhoudingen. Hierop is het mini-company concept gebaseerd.
Bij Akzo Nobel en bij Atag bestaan tamelijk veel overlegstructuren tussen de
taakgroepen onderling, met het management en met de directe ondersteuning. Met
de indirecte ondersteuning, zoals Ontwikkeling (Atag) of Technologie (Akzo Nobel), bestaan relatief weinig overlegmomenten. De ondersteunende personele systemen zijn het meest aangepast aan het werken in taakgroepen bij Akzo Nobel.
De sociaal-dynamische factoren macht en vertrouwen die de uitwisselingsrelaties typeren, zijn bij Philips het meest afwijkend. De totale hoeveelheid macht
zoals geoperationaliseerd in termen van Tannenbaum (1968) is groot, de machtsverdeling wordt als tamelijk democratisch gepercipieerd (licht dalend) en de intensiteit van de machtsrelaties is groot. Tevens is de mate waarin de operators vertrouwen hebben in het management groot te noemen. Bij Akzo zien we ongeveer
vergelijkbare machtscurven (gemiddeld op een iets lager niveau). Het vertrouwen
dat de operators in het management hebben is echter beduidend lager. Bij Atag is
de machtscurve weliswaar passend bij het werken in taakgroepen, maar het vertrouwen is er laag. Bij beide zijn er verklaringen voor de relatief lage vertrouwensbasis te geven (managementwisselingen, overgang ploegensysteem, uitstel nieuw
product), waardoor het aannemelijk is dat het vertrouwen tijdelijk op een laag niveau is geweest. Niettemin geeft dit aan dat het enkele feit van een relatief geslaagde taakgroepstructuur niet voldoende is voor een hoge en stabiele vertrouwensbasis tussen management en taakgroepen. Een werkpatroon van hoge discretie waarin medewerkers relatief veel vrijheid hebben om op eigen initiatief beslissingen te nemen (Fox, 1974) is niet voldoende. Het gaat ook om kenmerken van
interpersoonlijke relaties, zoals gepercipieerde integriteit, competentie, consistentie, loyaliteit en openheid. Vooral ten aanzien van de openheid en de consistentie
zijn door de taakgroepen bij Akzo Nobel en Atag twijfels geuit.
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Akzo Nobel
ZVB
STRUCTURELE INBEDDING
interne koppeling
-frequent
-taakgroep-taakgroep
-frequent
-taakgroep-management
-onderhoudsgroep frequent;
-taakgroep-onderst.
overige indirecten weinig
diensten
-nihil
externe koppeling
-weinig
-klant-leverancier relaties
ondersteunende syste-hoge graad van automatisering
men
-standaardwerkmethodes
-technisch
-veel expliciete afstemming:
beoordeling, beloning,
-personeel
prestatiesysteem
SOCIAAL-DYNAMISCHE INBEDDING
macht
-groot
-machtshoeveelheid
-licht dalend
-machtsverdeling
-tamelijk groot
-intensiteit machtsrelatie
laag (tijdelijke inzinking)
vertrouwen
wisselend, positief-kritisch
relatie OR-vakbonden

Figuur 7.4 Case-vergelijking inbedding taakgroepen in organisatie
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Atag
Verwarming

Philips
CMA

-frequent
-frequent
-directe ondersteuning frequent;
indirecte ondersteuning weinig
-nihil
-weinig

-frequent
-zeer frequent
-onderhoudsgroep zeer frequent;
overige indirecten frequent
-gering
-veel

-gemiddeld geautomatiseerd
-weinig standaardwerkmethodes
-enige expliciete afstemming:
prestatiesysteem

-hoge graad van automatisering
-veel standaardwerkmethodes
-enige expliciete afstemming:
prestatiesysteem, beoordeling
en beloning mini-companyproces

-gemiddeld
-licht stijgend
-matig
laag (tijdelijke inzinking)
positief

-groot
-licht dalend
-groot
hoog
neutraal
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Conclusie
De verwachtingen die we hebben uitgesproken op basis van de literatuur zijn in
grote lijnen uitgekomen. Ten eerste leveren de taakgroepen een grotere bijdrage
aan procesvernieuwing dan aan productvernieuwing. Ten tweede is de bijdrage
groter aan verbeteringen in bestaande processen dan aan vernieuwingen die leiden
tot geheel nieuwe processen. Ten derde is de bijdrage groter in de implementatieen gebruiksfase dan in de concept- en ontwerpfase. In onderstaande figuur wordt
de bijdrage van de taakgroepen schematisch samengevat, waarin vooral de relatieve grootte van de bijdrage over de verschillende fasen gevisualiseerd wordt:
product

proces

verbetering
c

o

c

o

i

g

c

o

i

g

g

c

o

i

g

Figuur 1.27
vernieuwing
i

Figuur 1.28 Figuur 7.5
Schematische weergave bijdragen taakgroepen per fase
Figuur 1.29 (c=concept, o=ontwerp, i=implementatie, g=gebruik)

Wat betreft de verschillen tussen de cases zien we dat de mini-companies bij Philips een grotere bijdrage leveren aan product- en procesvernieuwing. De bijdrage
aan productvernieuwing is weliswaar klein, maar essentieel en wordt als redelijk
effectief beschouwd. De bijdrage aan procesvernieuwing is redelijk groot. De operators in de mini-companies vervullen de rol van ‘ogen en oren’ van de ontwikkelaars en andere indirecten. De bijdrage aan verbetering is relatief groot. Vooral
procesverbetering wordt op grote schaal uitgevoerd in samenwerking met de minicompanies. De taakgroepen bij Akzo Nobel en Atag dragen nauwelijks bij aan
vernieuwing. De bijdrage aan verbeteringen is ook daar relatief groot.
De structuur van de mini-companies wijkt af van de structuur van de taakgroepen. Met name de structurele en sociaal-dynamische inbedding van de minicompanies in de organisatie is goed tot stand gekomen. In paragraaf 7.3 wordt een
poging gedaan om de verschillen te verklaren.

7.3 Een poging tot verklaring
Op deze plaats willen we een verklaring zoeken voor de verschillen in bijdrage aan
product- en procesvernieuwing tussen de mini-companies bij Philips en de taakgroepen bij Akzo Nobel en Atag. De conclusie is immers dat de mini-companies
5
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bij Philips een grotere en effectievere bijdrage leveren. We gaan aan de hand van
het onderzoekmodel na welke factoren voor Philips anders zijn en in hoeverre deze
factoren de verschillen verklaren.
Kenmerken taakgroep
De taakgroepen en de mini-companies komen in structuur en functioneren op veel
punten overeen, met uitzondering van de volgende drie aspecten. In de eerste
plaats zijn de mini-companies bij Philips verantwoordelijk voor een afgerond procesdeel, waarbij de verschillende ploegen gezamenlijk de mini-company vormen.
Bij Akzo Nobel zijn de ploegen zelf taakgroepen. Samenwerking tussen de ploegen onderling is bij Philips dan ook eenvoudiger dan bij Akzo Nobel. De minicompanies hebben in de tweede plaats ook een brede resultaatverantwoordelijkheid, vooral in vergelijking met Atag. Met Akzo Nobel is het verschil op dit punt
minder groot, hoewel bij Akzo wel het verschil tussen taakgroepresultaat en afdelingsresultaat complicerend werkt. Bij zowel de mini-companies als de taakgroepen is er voldoende informatie over de directe productieresultaten. De minicompanies bij Philips krijgen echter wel meer informatie over algemene organisatie- en marktontwikkelingen. In de derde plaats nemen veel operators binnen de
mini-companies deel aan verbeteractiviteiten in de actieteams. Bij Akzo Nobel en
Atag is dit minder het geval, aangezien er minder vaak operators betrokken worden
in werkgroepen voor product- en procesvernieuwing.
Conclusie is dat, ondanks de grote overeenkomsten tussen de taakgroepen en
de mini-companies, enkele structurele en functioneringskenmerken ten gunste van
de mini-companies uitpakken, waarmee de relatief grotere bijdrage van de minicompanies aan product- en procesvernieuwing deels wordt verklaard.
Kenmerken inbedding
De inbedding van de mini-companies in de organisatie van Philips is beter geslaagd dan de inbedding van de taakgroepen in de organisatie van Akzo Nobel en
Atag. De taakgroepen bij Akzo Nobel en Atag worden teveel gezien als een initiatief dat binnen productie goed werkt, maar verder weinig consequenties heeft voor
het functioneren van de andere afdelingen. Bij Philips heeft het minicompanyproces, en zeker de structurele opzet van het verbeterprogramma met de
actieteams, wel degelijk invloed op de rest van de organisatie. Indirecten nemen
deel aan de actieteams en werken samen met de operators om problemen op te lossen. De mini-company structuur is een mechanisme om de samenwerking tussen
directen en indirecten vorm te geven.
Het mini-company concept benadrukt de rol van klant-leverancier relaties.
Het gaat hierbij om zowel de interne als de externe klant-leverancier relaties. Hierdoor worden de mini-companies als het ware door de structuur van het minicompany proces gedwongen om zichzelf als onderdeel van de organisatie te zien,
ingebed in de keten van ontwikkeling, inkoop, productie en verkoop. Ook het verbeterprogramma dat door de mini-company wordt opgesteld naar aanleiding van de
contacten met hun klanten, leveranciers en management vormt een belangrijke
inbedding. De contacten met de ‘buitenwereld’ vormen een permanente bron van
verbeterpunten voor de eigen mini-company.
Het externe referentiepunt is een belangrijke motivator voor verbetering en
vernieuwing. Inzicht in het waarom van de veranderingen wordt erdoor vergroot.
6

Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen

In feite is het externe referentiepunt een organisatorische ingreep om te voorkomen
dat de taakgroepen een neiging tot te grote conformiteit of zelfs ‘groupthink’ vertonen. Volgens Janis (1972) zijn de twee belangrijkste factoren die leiden tot
‘groupthink’ een te sterke groepscohesie en een te geïsoleerde opstelling van de
groep ten opzichte van de buitenwereld. Een te grote groepsconformiteit of
groepsdenken belemmert het gericht zijn op innovatie. Binnen de mini-company
heeft de groep op een systematische wijze een gerichtheid op de buitenwereld,
waarmee verbetering en vernieuwing gestimuleerd wordt. Onze kritiek op de moderne sociotechnische theorie is nu dat binnen de sociotechniek (Kuipers & Van
Amelsvoort, 1990; De Sitter, 1994) weliswaar erkend wordt dat taakgroepen het
vermogen moeten hebben tot ‘double loop learning’ (Morgan, 1986), maar dat in
de productie- en besturingsstructuur onvoldoende tot uiting komt hoe dit bevorderd
kan worden. In het mini-company proces worden de contacten met de relevante
buitenwereld systematisch vormgegeven. Klanten en leveranciers zorgen ervoor
dat een mini-company niet te gesloten wordt en dat er een continue aanpassing aan
de veranderende omgeving dient plaats te vinden. Interne klanten en leveranciers
leveren continu verbeterpunten aan.
Tussen stabiliteit en verandering dient een balans te zijn. Binnen de minicompanies van Philips wordt dit getracht te bereiken door enerzijds veel mogelijkheden te geven voor verbetering en vernieuwing en anderzijds het proces waarmee
dit gebeurt te structureren. Er zijn handboeken voor de unitteams en de actieteams
samengesteld met allerlei procedures voor werkwijze en rapportage. Binnen de
actieteams is de benodigde kennis aanwezig om het probleem op te lossen.
Binnen Philips participeren de operators op uitgebreide schaal in de actieteams. Deelname aan actieteams is vrijwillig, maar wordt wel gestimuleerd door
leidinggevenden, ondermeer via functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Doordat de mini-companies vrij veel taakautonomie bezitten zijn de meeste operators overtuigd van het belang van het proces van continu verbeteren. Betrokkenheid bij verbetering is dan ook geen groot probleem.
Ook de sociaal-dynamische inbedding is - voor zover in dit onderzoek gemeten - goed geslaagd. De vertrouwensbasis tussen management en medewerkers is
bij Philips duidelijk het best. Ook de machtscurves duiden op een passende invloedsverdeling en een hoge mate van informatie-uitwisseling en overleg tussen
management en medewerkers. Kennelijk worden de structurele overlegmomenten
ook goed ingevuld.
De inbedding van de mini-companies in de personele systemen van Philips is
minder goed geslaagd. De verhouding met de OR en de vakbonden is te kenschetsen als neutraal. Er gaat geen stimulerende werking vanuit de OR of de vakbonden
richting het mini-company concept. Men is op afstand betrokken en op deelaspecten als beloning en beoordeling kritisch. De inbedding in de personele systemen en ook een positief-kritische houding van de OR en vakbonden is bij Akzo
Nobel en Atag beter gerealiseerd.
Geconcludeerd kan worden dat de structurele en sociaal-dynamische inbedding van de mini-companies beter is geslaagd dan die van de taakgroepen. Vooral
de klant-leverancier relaties geven een positief effect op de bijdrage die de minicompanies leveren aan product- en procesvernieuwing.
De sociaal-dynamische inbedding brengt ons tot een onderscheid tussen formele en informele koppelingen. Het accent in de beschrijving van de cases heeft
7
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gelegen op de structurele, en daarmee formele, overlegstructuur. Maar er zijn ook
minstens zoveel informele koppelingen gesignaleerd. Informele koppelingen vinden enerzijds plaats tijdens formele overlegstructuren, bijvoorbeeld als een operator een opmerking maakt over een probleem dat eigenlijk niet op de agenda staat.
Dan wordt het soms toch opgepakt als een verbeterpunt. Anderzijds zijn er informele koppelingen tussen bijvoorbeeld operators en leidinggevenden tijdens ‘toevallige’ ontmoetingen bij koffie-automaten, in kantines en gewoon op de werkvloer. Ook op deze momenten worden problemen gemakkelijk gesignaleerd en
opgepakt om in formele overlegstructuren besproken en opgelost te worden. Zo
bezien is de koppeling tussen informele en formele uitwisselingsrelaties van wezenlijk belang voor product- en procesvernieuwing.
Bezien we verbetering als het aanpassen van de bestaande producten en processen en vernieuwing als het creëren van nieuwe producten en processen, dan
kunnen we deze redenering nader uitwerken. Vooral de relatie tussen vervaardigen
en verbeteren biedt kansen om verbeteringen sneller door te voeren. Immers kennis
over vooral de processen is op de werkvloer ruim voorhanden. Door het verbeteren
sterker te betrekken op het vervaardigen kunnen observaties, suggesties en voorstellen sneller verwerkt worden. Dit punt leidt tot de conclusie dat de vervaardigingsfunctie en de verbeterfunctie sterk gekoppeld of zelfs geïntegreerd dienen te
worden. Loeffen (1997) komt tot een vergelijkbare conclusie in haar onderzoek
naar informatievoorziening in sociotechnische context. Zij stelt dat persoonlijke
communicatie vooral bij verbetering van belang is, zowel tijdens structureel overleg als tijdens bilateraal en ad hoc overleg. De overlegvormen kunnen hiervoor het
best ingebed zijn in het operationeel overleg van een groep; daarom pleit zij voor
een integratie van de vervaardigingsfunctie en de verbeterfunctie.
Complexiteit product- en procesvernieuwing
De mate van complexiteit van product- en procesvernieuwing is bij Philips niet
geringer dan bij Akzo Nobel of Atag. Zowel de procestechnologie als de producttechnologie zijn bij Philips van hoog niveau, waarbij verschillende disciplines betrokken zijn. Er moeten verbeteringen en vernieuwingen aan het proces gerealiseerd worden, waarbij van tevoren de proceskarakteristieken niet helemaal bekend
zijn. Het assemblageproces bij Atag is eenvoudiger dan de productieprocessen bij
Philips en Akzo Nobel. De procesvernieuwing die behoort bij de nieuwe generatie
ketels is daarentegen wel complex.
In relatie tot de complexiteit van de product- en procesvernieuwing kan met
betrekking tot het opleidingsniveau van de operators het volgende opgemerkt worden. De grotere bijdrage die de mini-companies leveren aan product- en procesvernieuwing is niet te verklaren op grond van het opleidingsniveau. De operators
bij Philips hebben een gemiddelde opleiding op LTS-niveau, waarbij een minderheid een MTS-opleiding gevolgd heeft en een klein deel alleen een LO-opleiding.
Het aandeel MBO’ers is bij Akzo Nobel hoger, en bij Atag iets lager dan bij Philips. Wel is er bij Philips veel opleidingstijd geïnvesteerd in de standaard technieken voor verbetering. Zowel de mini-companies als de taakgroepen geven aan dat
het inzicht in het werkproces binnen de eigen afdeling groter is geworden door het
invoeren van de taakgroepen of mini-companies.
Een verklaring van de relatief geringe bijdrage van de taakgroepen bij Atag
ligt mede in het feit dat de leercurve voor de generatie 1 min of meer afgelopen
8
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was. Extra investeringen voor verbetering werden niet meer gedaan, vanwege de
aanstaande introductie van generatie 2. Bij de in productieneming van deze nieuwe
ketel, en bij de opschaling van de productie zal de bijdrage van de taakgroepen aan
verbetering belangrijker worden. Het is duidelijk dat de leercurve bij Philips anders
ligt: de nieuwe, nog niet geheel uitontwikkelde producten en processen laten veel
ruimte toe voor verbetering. Bij Akzo Nobel bieden de nieuwe productielijnen ook
voldoende ruimte voor verbetering. Hier is de bijdrage van de taakgroepen vooral
gericht op het voorkomen van onderhoud en het verbeteren van processen.
Kortom, het verschil in de bijdrage tussen de mini-companies en de taakgroepen kan niet verklaard worden op grond van een minder complex proces of een
hoger opleidingsniveau.
Context
De context van product en procesvernieuwing is voor de cases verschillend. De
onafhankelijkheid van het moederbedrijf is voor Atag het grootst. Atag opereert
relatief autonoom, hoewel er enige beleidsgrenzen van de holding zijn. Het ZVB is
voor veel investeringen, vooral wat betreft product, maar ook voor een deel wat
betreft proces, afhankelijk van goedkeuring door de business unit. Het gaat in feite
om toewijzing van schaarse middelen aan de projecten van de verschillende locaties. Hetzelfde geldt voor Philips CMA. Ook daar is voor de grotere investeringen
goedkeuring van de divisie nodig.
Deze resultaten suggereren geen verband tussen de autonomie van de innoverende eenheid en de bijdrage van de taakgroepen aan product- en procesvernieuwing.
Marktdruk
Alle drie bedrijven bevinden zich in een beweeglijke markt, waarin sprake is van
toenemende concurrentie. Toch is de markt voor Philips het meest dynamisch te
noemen. De concurrentie is weliswaar wat betreft het product CMA niet groot te
noemen, de concurrentie waar de belangrijkste klant mee te maken heeft echter
wel. Als toeleverancier dient Philips ‘mee te zuchten met diens vraag en aanbod’.
De dynamiek van deze markt blijkt uit het feit dat de grootste klant van CMA het
niet heeft gered tegen de concurrentie. Gevolg van de afzetproblemen van deze
klant is dat Philips heeft besloten de activiteiten in de business unit CMA te staken.
De bekendmaking van de afbouw en opheffing van de business unit CMA heeft
plaatsgevonden in de tweede helft van 1996, na de afronding van het onderzoek bij
deze case.
Bovendien speelt als complicerende factor dat het product relatief nieuw is en
nog niet geheel uitontwikkeld. Een situatie die noopt tot een organisatorisch antwoord waarin co-development met de klant en leverancier, concurrent engineering en
continuous improvement worden gerealiseerd. Voor wat betreft de productie is het
mini-company concept hiervoor het mechanisme. Daarin is continu verbeteren en
het ingeschakeld worden in vernieuwingsprocessen een logisch onderdeel. Alle
functies moeten samenwerken om aan de klant het juiste product af te leveren.
De noodzaak tot concurrent engineering en continuous improvement is voor Akzo
Nobel en Atag iets minder groot. Toch is ook hier de druk van de markt (Atag) en
de concurrent (Akzo Nobel) voelbaar geworden. Dit heeft zich voor de productie-
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functie ondermeer vertaald in de invoering van de taakgroepen. Er is echter in het
ontwerp van de taakgroepen gekozen voor een grotere rol in verbetering en in
mindere mate een rol in vernieuwing van product en proces. Dat blijft voorbehouden aan andere functies vanwege de complexiteit van product- en procesvernieuwing en het vereiste opleidingsniveau. Het is dan niet efficiënt om productiemensen een grote rol in vernieuwing te laten vervullen. We hebben gezien dat die rol
bij Philips echter vooral ligt in de assistentie van de ontwikkelaars in de ontwerp-,
test- en implementatiefase van nieuwe processen. Die essentiële rol wordt bij Philips systematischer vormgegeven dan bij Akzo Nobel en Atag. Met inachtneming
van ieders expertise moet gezocht worden naar vormen om product- en procesvernieuwing zo efficiënt mogelijk te laten zijn.
Samengevat, de noodzaak tot product- en procesvernieuwing is bij Philips het
grootst, hetgeen deels verklaart waarom de mini-companies een relatief grote bijdrage leveren. Dit neemt niet weg dat de taakgroepen bij Akzo Nobel en Atag op
grotere schaal zouden kunnen bijdragen aan product- en procesvernieuwing.
Is hiermee alles verklaard?
De vraag is nu of hiermee het verschil tussen de bijdragen van de mini-companies
en de taakgroepen verklaard is. Een dieperliggende vraag is of hiermee genoeg
inzicht in factoren is gegenereerd die de bijdrage van taakgroepen aan product- en
procesvernieuwing bepalen zodat een ontwerp kan worden gemaakt. Het antwoord
is ja en neen.
Het antwoord is ja, omdat we sterke aanwijzingen hebben dat het concept van
de mini-company een krachtige bijdrage levert aan het innovatievermogen van
taakgroepen. De sociotechnische structuur waarin taakgroepen functioneren dient
aangevuld te worden met het mini-company concept. De klant-leverancierrelaties,
de systematische aanpak van verbeteringen in unitteams en actieteams, gecombineerd passende sociaal-dynamische uitwisselingsrelaties met een goede samenwerking tussen de mini-company en haar relevante omgeving verhogen de bijdrage
van taakgroepen aan verbetering en vernieuwing van product en proces.
Maar tegelijk moeten we zeggen dat het antwoord neen is. Hiermee is nog
niet alles verklaard. We hebben nog te weinig onderzoeksgegevens om te kunnen
voorspellen in welke gevallen een mini-company structuur voldoet. In het geval
van Philips is de dynamische markt in combinatie met het nieuwe product en proces een gunstige voedingsbodem gebleken voor het mini-company concept. Hieraan moet de visie van het management en de consequent toegepaste implementatie
toegevoegd worden. Maar is het concept ook toepasbaar in minder turbulente
marktsituaties? Of in situaties waarin ontwikkeling van product en proces gescheiden van productie plaatsvinden? Het lijkt aannemelijk dat het concept op een ‘natuurlijke’ manier toepasbaar is buiten de industrie in de dienstverlening. Immers,
daar hebben uitvoerenden vaak direct met externe klanten te maken. Een systematische terugkoppeling van de klanten kan ook hier voor een continue motivatie
voor verbetering en vernieuwing zorgen. In het onderzoek van Middendorp &
Koppens (1996) naar het functioneren van taakgroepen zijn dan ook aanwijzingen
te vinden dat binnen de dienstverlening de directe klantencontacten innovatiebevorderend zijn. Voorwaarde is wel dat de groepen betrokken worden bij verbetering en vernieuwing.
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Een andere vraag die niet opgelost is, is in hoeverre innoveren van onderop
een groepsaangelegenheid is of een zaak waarin vooral individuen een rol spelen.
Met andere woorden, wat is de meerwaarde van de taakgroep of de mini-company
als groep? Blijft een structuur waarin het accent op de groep wordt gelegd niet afhankelijk van de inzet van individuen? Het is de oude vraag naar de bron voor innovatie: individu of groep. Deze vraag is met dit onderzoek niet eenduidig beantwoord, hoewel we wel kunnen aangeven dat de voor innovatie benodigde verschillende soorten kennis en ervaring eigenlijk alleen bij elkaar te brengen zijn in
teams. Het belang van multi-disciplinair samengestelde teams voor het oplossen
van complexe problemen is zonneklaar.
Sociaal-psychologische processen binnen groepen beïnvloeden innovatieprocessen op een stimulerende én remmende manier, zoals het al genoemde
‘groupthink’ (Janis, 1972) en de ‘risky shift’ - groepen nemen in het algemeen risicovollere beslissingen dan individuen (Stoner, 1968). Onderzoek naar groepsontwikkeling (Tuckman & Jensen, 1977), groepssamenstelling (Belbin, 1993) en creatief
probleem oplossen (Amabile, 1983) heeft ook nuttige resultaten opgeleverd,
waarmee het aannemelijk wordt gemaakt dat groepen meer kunnen betekenen voor
innovatie dan individuen. Tegelijk maakt dit type onderzoek duidelijk dat groepen
eigenaardige trekken hebben die innovatief gedrag (van individuen) nadelig kunnen beïnvloeden. De bedrijfskundig relevante vraag naar het organiseren en faciliteren van innovatie bevorderend gedrag van groep en individu is nog niet ten volle
beantwoord. Vooral de condities waaronder groepsprocessen voor- en nadelen
kunnen opleveren zijn nog te onduidelijk.

7.4 Evaluatie van het onderzoekmodel
In deze paragraaf gaan we na in hoeverre het onderzoekmodel voldoende houvast
biedt om de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing te beschrijven en verklaren. In hoeverre zijn de gebruikte concepten adequaat? Kan met
dit onderzoekmodel en de gebruikte operationalisering voldoende gezegd worden
over taakgroepen en product- en procesvernieuwing? Deze vragen komen aan de
orde in paragraaf 7.4.1. Vervolgens stellen we de vraag of het model volledig genoeg is geweest. Blijven er zaken over die niet in het model opgenomen zijn en
toch belangrijk zijn gebleken? Dit komt in paragraaf 7.4.2 aan bod.

7.4.1 De gebruikte concepten in het onderzoekmodel
Kenmerken taakgroepen
De structuurkenmerken van taakgroepen (taakintegratie, taakautonomie en resultaatverantwoordelijkheid) geven een voldoende typering van de taakgroep. Wel is
de beschrijving van deze kenmerken alleen goed te begrijpen in samenhang met de
productie- en besturingsstructuur. Vandaar dat in elke case een kort beschrijving
hiervan is weergegeven. De gekozen concepten zijn ook goed meetbaar gebleken
met behulp van interviews en documentatie.
De functioneringskenmerken (informatie, interne communicatie, samenwerking, teamontwikkeling en leiderschap) zijn goed meetbaar gebleken met behulp
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van de vragenlijst, aangevuld met interviews. De samenwerking als team is leidend
geweest bij de keuze voor deze kenmerken. Wel kan de vraag gesteld worden of
hiermee het functioneren als taakgroep voldoende is gekarakteriseerd. Achteraf
kunnen we concluderen dat ook noties als ‘ondernemerschap’, ‘initiatief’ en
‘openheid voor verandering’ belangrijke functioneringskenmerken zijn die de verschillen in bijdrage tussen taakgroepen kunnen verklaren. Deze kenmerken beïnvloeden immers de samenwerking tussen taakgroep en relevante omgeving, zo
mogen we veronderstellen.
Structurele en sociaal-dynamische inbedding
De inbedding van de taakgroepen in de organisatie is een centraal element gebleken in de verklaring van de verschillen. De structurele inbedding is geoperationaliseerd in termen van interne en externe koppelingen tussen de taakgroep en de omgeving. Inzicht in deze koppelingen maken de keuzen die ten grondslag liggen aan
het ontwerp van de taakgroepen helder: met wie werken de taakgroepen samen en
met wie niet. Hiermee is ook de klant-leverancier relatie zichtbaar geworden.
Daarnaast zijn de ondersteunende systemen van belang. Deze systemen zijn eigenlijk te divers om onder één noemer te vallen. Het belangrijkste punt is dat de systemen zijn afgestemd op het werken in taakgroepen en dat een bijdrage aan product- en procesvernieuwing mogelijk gemaakt of zelfs gestimuleerd wordt. Van de
personele systemen is een dergelijk oordeel gemaakt, van de technische systemen
is dat niet of nauwelijks gelukt.
Een discussiepunt is de mate van standaardisering die ondermeer door de ondersteunende systemen wordt opgelegd. Standaardisering is binnen de Japanse
verbeterliteratuur (Imai, 1986; Suzaki, 1993) min of meer voorwaarde voor verbetering. Binnen dit onderzoek zien we met name bij Philips relatief veel nadruk op
standaardisering van methoden, statische procescontrole en dergelijke. Bij Atag
zien we hiervan het minst terug, bij Akzo Nobel is ook vrij veel gestandaardiseerd.
Het gaat te snel om op grond hiervan de conclusie te trekken dat de bijdrage van de
taakgroepen aan product- en procesvernieuwing samenhangt met de mate van
standaardisering. Wellicht is de aard van het proces meer bepalend voor de mate
van standaardisering. Het is ook de vraag of een sterke mate van standaardisering
samen kan gaan met het sociotechnische concept van de taakgroep waarin taakautonomie wordt verondersteld. Standaardisering dient op zijn minst gepaard te gaan
met inspraak van de taakgroep en discussie van de werkmethoden en normen door
de taakgroepleden (Verkerk & De Leede, 1997). In het onderzoek zijn we hier niet
op ingegaan.
De sociaal-dynamische inbedding is geoperationaliseerd in termen van macht
en vertrouwen. Uit de interviews is gebleken dat deze concepten inderdaad belangrijke indicatoren zijn voor het welslagen van taakgroepen in het algemeen en de
bijdrage aan product- en procesvernieuwing in het bijzonder. Met name de operators zelf geven aan dat macht en vertrouwen belangrijk zijn. Wel is de meetbaarheid van deze begrippen problematisch. Vooral het feit dat slechts een eenmalige
meting is verricht naar deze begrippen zegt eigenlijk te weinig. Verschuivingen in
de cijfers over de machtsverdeling en de vertrouwensbasis zeggen meer dan een
momentopname. Om de betrouwbaarheid te vergroten zou dan ook longitudinaal
onderzoek noodzakelijk zijn. Ook de traditionele bezwaren tegen de control graph
(simplificatie van het complexe machtsbegrip, verschil perceptie van macht en
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objectieve maatstaven van macht) kunnen ingebracht worden. Het nadeel van de
control graph is ons inziens mede dat de zichtbaarheid van personen wordt gemeten en niet zozeer de feitelijke macht. De vertrouwensvragen in de vragenlijst dienen in vervolgonderzoek nader geoperationaliseerd te worden. De vijf kenmerken
van vertrouwen in interpersoonlijke relaties zijn slechts deels in de huidige vragenlijst verwerkt. Al met al kan worden geconcludeerd dat het stellen van zowel de
invloedsvraag als de vertrouwensvraag zinvol is geweest.
Bij de sociaal-dynamische inbedding is tevens de verhouding met de ondernemingsraad en vakbonden aan de orde geweest. Hoewel de verhouding tussen
directe en indirecte participatie een theoretisch en praktisch belangrijk onderwerp
is, blijken de ondernemingsraad en de vakbonden in het kader van product- en procesvernieuwing nauwelijks een rol te spelen die de bijdrage van taakgroepen beïnvloedt.
Complexiteit en context product- en procesvernieuwing
De complexiteit van product- en procesvernieuwing is geoperationaliseerd in termen van aantal betrokken disciplines en het benodigde niveau per discipline en qua
radicaliteit verdeeld in drieën: kleine verbeteringen, redelijk grote verbeteringen en
grote vernieuwingen. In de casevergelijking is al gezegd dat het onderscheid tussen
verbeteringen en vernieuwingen belangrijker is dan het onderscheid tussen kleine
en redelijk grote verbeteringen. Verbeteringen zijn aanpassingen aan bestaande
producten en processen en worden op ongeveer gelijke manier georganiseerd: kennis vanuit de discipline die nodig is wordt aan een overlegstructuur toegevoegd.
Een onderscheid tussen kleine en redelijk grote verbeteringen heeft alleen zin om
hiermee het verschil aan te duiden tussen verbeteringen die geheel autonoom door
de taakgroep gerealiseerd worden en verbeteringen waar hulp van anderen voor
nodig is. Voor het vaststellen van de bijdrage van de taakgroepen aan product- en
procesvernieuwing is dit weliswaar relevant, maar om de factoren op te sporen die
de bijdrage van de taakgroepen beïnvloeden kan worden volstaan met een tweedeling.
De context van product- en procesvernieuwing is vertaald met de autonomie
die de innoverende eenheid heeft ten opzichte van het moederconcern en met de
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit is met behulp
van interviews en documentatie goed te achterhalen. Wel kan ook hier de vraag
gesteld worden of de context van product- en procesvernieuwing niet breder gezien moet worden. In paragraaf 7.4.2 komen we hierop terug.
Bijdrage taakgroepen
De bijdrage van de taakgroepen is op drie manieren gekarakteriseerd: de soort bijdrage (observaties, suggesties en voorstellen), de fase waarin de bijdrage geleverd
wordt (concept, ontwerp, implementatie en gebruik) en de inhoudelijke bijdrage
(produceerbaarheid, kwaliteit, ergonomie, etcetera). De soort bijdrage is bevraagd
met vragenlijsten. Tijdens de interviews is dit steeds herkenbaar geacht als algemene aanduiding van de aard van de bijdrage. In de trits observaties, suggesties en
voorstellen loopt de mate van bijdrage op. Het initiatief komt steeds meer aan de
kant van de taakgroepen te liggen. Toch kunnen ook observaties over bijzondere
gevallen of problemen actief worden aangedragen door de taakgroepen. Meestal
hebben observaties de vorm van registraties in wachtboeken of andere media. Deze
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gegevens vormen vaak een basis om een verbetering of vernieuwing te initiëren.
Ook de fase waarin de bijdrage geleverd wordt, roept steeds herkenning op. Op
één punt is wel onduidelijkheid geweest: de gebruiksfase. De taakgroepen zijn er
bijna altijd van uitgegaan dat ze in deze fase automatisch betrokken zijn bij product- en procesvernieuwing, aangezien ze dan met het nieuwe product of proces
werken. Vandaar dat in de conclusies in hoofdstuk 8 alleen het onderscheid tussen
concept, ontwerp en implementatie wordt gehanteerd. De inhoudelijke bijdrage is
op verschillende manieren bevraagd. Met behulp van interviews van verschillende
betrokkenen kan hier een betrouwbaar beeld van worden verkregen. De inhoud
van de bijdrage is wel bedrijfsspecifiek. Met deze concepten kan een vrij nauwkeurige aanduiding gegeven worden van de bijdrage van de taakgroepen. Het is
hierbij wel raadzaam om naast de taakgroepen ook andere bronnen te gebruiken
(leiding, ontwikkelaars).
Effectiviteit
Effectiviteit is een lastig concept gebleven, ook met de in dit onderzoek gemaakte
keuzen. De effectiviteit van de taakgroepen zoals vastgesteld met de eerste methode, objectieve prestatie-indicatoren, blijkt in de cases toch niet zo eenduidig te zijn.
De indicatoren die de bedrijven zelf hanteren, blijken veel te algemeen te zijn, zodat ook andere factoren van invloed zijn op het verloop. Indicatoren die rechtstreeks betrekking hebben op product- en procesvernieuwing worden in deze cases
niet bijgehouden. Vandaar dat de verbetering van de indicatoren van de algemene
voortbrengingsfunctie als een afgeleide indicatie voor de bijdrage aan product- en
procesvernieuwing is genomen. De tweede methode, het subjectieve oordeel van
betrokken, geeft uiteraard geen kwantitatief beeld van de effectiviteit, maar wel
inzicht in het waarom van de toegeschreven bijdrage van taakgroepen aan de effectiviteit van product- en procesvernieuwing. Voor de verschillende cases zijn
dergelijke redeneringen beschreven. Naast de ‘objectieve’ cijfers zijn deze verklaringen ons insziens waardevolle aanvullingen op het bepalen van de prestaties.
Tegelijk moet beseft worden dat hiermee slechts een klein deel van de effectiviteit van de organisatie gedekt is. Daarom durven we de bijdrage van de minicompanies van Philips aan product- en procesvernieuwing toch het meest succesvol te noemen, ondanks het gegeven dat Philips CMA binnen een jaar na afsluiting
van het onderzoek de activiteiten heeft afgebouwd.
7.4.2 Aanvullingen op het onderzoekmodel
Uit de casevergelijking en de poging tot verklaring in paragraaf 7.3 blijkt dat het
onderzoekmodel in redelijke mate de verschillen tussen de cases kan verklaren. De
verschillen in de afhankelijke variabelen - de effectiviteit van de bijdrage - hangen
samen met een aantal verschillen in de onafhankelijke variabelen. Vooral de verschillen in mate van inbedding van de taakgroepen in de organisatie hangen samen
met geconstateerde verschillen in bijdrage. De complementair veronderstelde
soorten inbedding van taakgroepen - zowel structureel als sociaal-dynamisch hangen inderdaad met elkaar samen en hebben een positieve invloed op het innovatievermogen van de taakgroepen.
Het casemateriaal is echter rijker dan alleen de data over de variabelen die in
het onderzoekmodel opgenomen zijn. Case study onderzoek plaatst de te onder14
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zoeken verschijnselen in hun context, ‘to build rich stories’ (Dyer & Wilkins, 1991).
Vanuit de casebeschrijvingen worden hier nog enige aanvullende mogelijke verklaringen voor de verschillen tussen de cases opgesteld.
Marktsituatie
Een belangrijke aanvulling ligt in de marktsituatie. In het onderzoekmodel is
weliswaar de externe koppeling tussen taakgroep en externe klanten en leveranciers genoemd. Hierin is echter niet de marktsituatie meegenomen. De dynamiek
van de markt, de positie van de onderneming op de markt en de mate van concurrentie zijn factoren die de urgentie van innovatie bepalen. In het onderzoek van
Clark & Fujimoto (1991) in de auto-industrie wordt onderscheid gemaakt tussen
volume-producenten en producenten in het specialistische hoog-kwalitatieve segment. Beide marktsegmenten hebben eigen karakteristieken: onstabiel versus stabiel, onvoorspelbare vraag versus merkentrouw, enzovoort. Voor beide markten
gelden verschillende strategieën als effectief, hetgeen ook gevolgen heeft voor de
manier waarop product- en procesontwikkeling wordt vormgegeven.
In ons onderzoek heeft elke case ook een eigen specifieke marktsituatie. Akzo
kende een sterke monopoliepositie op een stabiele, verzadigde markt voor zout
specialties. Inmiddels is de positie van Akzo op deze markt veranderd. Nieuwe
concurrenten doen zich voor, hetgeen leidt tot een grotere druk op efficiency en
flexibiliteit. Atag weet zich in het hoge kwaliteitssegment van de markt gedreven
tot innovatiesprongen in opeenvolgende generaties ketels. Toch is de marktsituatie
bij Philips het meest dynamisch en turbulent. Philips CMA is een toeleverancier op
de printermarkt, een zeer dynamische markt, waarin de concurrentie hevig is en de
productlevenscycli kort zijn. Deze markt vraagt een flexibele onderneming, waarin
verbetering en vernieuwing continu plaatsvinden, zodat blijvend aan de marktvraag
kan worden voldaan. De noodzaak tot een bijdrage van de werkvloer is bij Philips
het grootst in vergelijking met Akzo en Atag.
In termen van het onderzoekmodel zou de marktsituatie van de onderneming
als contingentiefactor opgenomen moeten worden. Deze bepaalt de noodzaak tot
product- en procesvernieuwing en daarmee indirect mede de noodzaak tot een
grotere bijdrage van de productiemedewerkers. De omgeving zou getypeerd kunnen worden aan de hand van een klassieke, sociotechnische indeling (Emery &
Trist, 1965) waarin gesproken wordt over de omgevingsdimensie stabiliteitturbulentie. Deetman (1994) heeft in feite deze dimensie geoperationaliseerd in
termen van grenstransactie-onzekerheid. Grenstransactie-onzekerheid heeft betrekking op de mate waarin de aard, de locatie, de omvang en het tijdstip van toeen afgeleverde producten voorspelbaar is. Molleman en Van der Zwaan (1994)
veronderstellen dat een matig niveau van grenstransactie-onzekerheid optimaal is
voor de situatie van taakgroepen. Bij te hoge grenstransactie-onzekerheid is deze
organisatievorm te kostbaar en is een projectorganisatie meer geschikt. Bij te lage
grenstransactie-onzekerheid is een meer gestandaardiseerde organisatie efficiënt.
Technologie
Ook de rol van de technologie speelt een meer prominente rol dan in het onderzoekmodel wordt verondersteld. Nu zijn alleen de aspecten mate van radicaliteit en
complexiteit van product- en procesvernieuwing meegenomen in het onderzoekmodel. Op grond van het casemateriaal kunnen twee aanvullende aspecten van
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technologie geïdentificeerd worden. Het eerste aspect kan getypeerd worden als de
technologische situatie en is in feite een contingentiefactor. Het gaat hier om het
tempo van de ontwikkelingen in de product- en procestechnologie in de omgeving
van de onderneming. Nieuwe basistechnologieën die beschikbaar komen, geven de
ondernemingen de mogelijkheid om nieuwe producten en processen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij Atag is een nieuwe generatie ketels ontwikkeld door de toepassing van nieuwe technologie. Vanwege de nieuwheid en het radicale en complexe karakter hiervan worden de concept- en ontwerpfasen van product- en procesvernieuwing voorbehouden aan deskundigen. Hiermee wordt de mogelijke bijdrage van de taakgroepen beperkt.
Het tweede aspect is de ondersteunende functie van technologie. Bij de cases
zijn voorbeelden aangetroffen van technologie waarmee het proces van verbeteren
en vernieuwen ondersteund wordt. Dan gaat het om informatie- en communicatietechnologie, zoals electronische wachtboeken en informatiesystemen om grote
hoeveelheden data te presenteren. Daarnaast zijn technieken voor verbetering, zoals de ‘seven tools’ of informatiedragers als CEDAC (Fukuda, 1986) van belang.
Deze hulpmiddelen lijken belangrijke versnellers te zijn in het proces van verbetering en vernieuwing. Om deze reden verdienen ze een expliciete plaats in de variabele ‘ondersteunende systemen’ als aspect van de structurele inbedding.
Aard van het productieproces
Bij de verantwoording van de selectie van de cases is gemeld dat gezocht is naar
enige spreiding over typen bedrijfstakken, met verschillende proceskenmerken. De
casebeschrijvingen zijn ingegaan op de lay-out en de productiewijze als elementen
van het productieproces. In de case-vergelijking en analyse is hierop nauwelijks
teruggekomen. Dit heeft twee oorzaken. In de eerste plaats is de spreiding minder
groot dan op voorhand gedacht. Akzo Nobel en Philips verschillen nauwelijks van
elkaar. Beide zijn te typeren als een tussenvorm tussen procesindustrie en groteserie discrete fabricage. Bij Philips CMA is de productie batchgewijs. Sommige
units hebben typische flowkenmerken (foliegiet-, zeefdruk- oven- en opdampunit),
terwijl andere units bewerkingen uitvoeren op discrete producten (zaagunit, visuele
controle). In het ZVB van Akzo Nobel wordt eveneens batchgewijs geproduceerd.
Het bewerken en verpakken van de producten is echter procesmatig, waarbij de
operators de voor de procesindustrie kenmerkende taken hebben van controle, regeling en bediening van de apparatuur. Atag is duidelijk verschillend van de beide
andere cases: hier is sprake van een voor assemblageprocessen typische convergerende stroom. Vele onderdelen en sub-assemblages worden geassembleerd tot enkele basistypen ketels en hun varianten. De verschillen in bijdragen van de taakgroepen kunnen op grond van dit onderzoek niet tot verschillen in aard van het
productieproces worden herleid.
In de tweede plaats ligt het analyseniveau van het onderzoek op het niveau
van de groep. De cases betreffen situaties waarin taakgroepen - met een min of
meer sociotechnische basis - bijdragen aan product- en procesvernieuwing. Gezocht is naar factoren die de bijdrage van de taakgroepen beïnvloeden. Wat betreft
de structuur van taakgroepen is dan ook gekeken naar sociotechnische kenmerken
als taakintegratie, taakautonomie en resultaatverantwoordelijkheid. Weliswaar zijn
hierbij ook factoren betrokken op organisatie-niveau, maar dan wel factoren die
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min of meer beïnvloedbaar zijn (structurele en sociaal-dynamische inbedding, autonomie organisatie).
Een volgend onderzoek zou verbanden tussen de contingentiefactor ‘aard van
het productieproces’ en de mogelijkheden en beperkingen van de bijdrage van
taakgroepen aan product- en procesvernieuwing kunnen traceren.
Aard van de werkgelegenheidsrelatie
In het onderzoekmodel is de aard van de werkgelegenheidsrelatie (Fruytier, 1994)
of arbeidsruilrelatie (Huiskamp, 1992) niet meegenomen. De ‘employment relationship’ kan beschouwd worden als een structureel kenmerk van de relatie werkgever/werknemer, waarin de arbeidsruil tot stand komt (Fox, 1974). Tijd, kwalificatie
en loon (Huiskamp, 1992) vormen de drie centrale componenten van de employment relationship. Watson (1980) legt een verband tussen de werkgelegenheidsrelatie, de wijze van beheersing en het type organisatie, analoog aan de door Fox
(1974) onderscheiden typen werk waarin de mate van vertrouwen tussen werkgever en werknemer wordt uitgedrukt.
In het onderzoekmodel worden de uitwisselingsrelaties tussen management en
medewerkers (taakgroepen) expliciet genoemd en getypeerd met de concepten
macht en vertrouwen. De formele, arbeidsvoorwaardelijke kant van de uitwisselingsrelatie is niet meegenomen. In de cases is wel gewezen op het belang van het
type arbeidscontract voor de taakgroep. Bij Philips maken de medewerkers met een
min-max contract expliciet onderdeel uit van de mini-companies. Bij Akzo wordt
nauwelijks gebruik gemaakt van vormen van flexibele contracten. Met behulp van
de taakgroepen is veel flexibiliteit bereikt. De winterpieken in de productie kunnen
in voldoende mate worden opgevangen. Atag kent wel een seizoen, en vangt dit op
met flexibele arbeidscontracten. De taakgroepen met een kern van vaste medewerkers wordt in het hoogseizoen aangevuld met uitzendkrachten en gedetacheerden.
Het effect van flexibele en vaste contracten op de mate waarin taakgroepen bijdragen aan product- en procesvernieuwing is in dit onderzoek niet aan de orde geweest. Vooral in het licht van de actualiteit van flexibele arbeidsvormen is dit aspect niet te verwaarlozen. In het onderzoekmodel kan de werkgelegenheidsrelatie
als onderdeel van de structurele inbedding gezien worden.
Het onderzoekmodel aangevuld
Voor vervolgonderzoek zou het onderzoekmodel aangevuld moeten worden met
bovenstaande variabelen. In figuur 7.6 wordt het onderzoekmodel nog eens weergeven inclusief (cursief) de hierboven omschreven variabelen. De technische ondersteuning en de werkgelegenheidsrelatie kunnen gezien worden als behorend bij
de structurele inbedding. De overige factoren kunnen beter geïnterpreteerd worden
als contingentiefactoren, ook al gezien de geringere beïnvloedbaarheid van deze
factoren door het management.

inbedding
structureel:
-interne koppeling
-externe koppeling
-onderst.systemen

sociaal-dynamisch:
-uitwisselingsrelaties
-macht
-vertrouwen
-OR/vakbonden
-technische ondersteuning
-werkgelegenheidsrelatie

context
-organisatie
ppv
-autonomie
innoverende eenheid
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structuur
-taakintegratie
-taakautonomie
-resultaatverantwoordelijkheid

taakgroep

functioneren
-informatie
-interne
communicatie
-samenwerking
-teamontwikkeling
-leiderschap

product- en procesvernieuwing
-mate van radicaliteit
-complexiteit
-soort bijdrage
-fase bijdrage
-inhoudelijke bijdrage

contingentiefactoren
-marktsituatie
-technologische situatie

Figuur 7.6 Het onderzoekmodel aangevuld
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Hoofdstuk 8
Conclusies en aanbevelingen

8.1 Inleiding
Wat heeft het onderzoek nu opgeleverd? Dat is de vraag die in dit hoofdstuk beantwoord wordt. Daarvoor gaan we terug naar de centrale vraagstelling van het
onderzoek:
Hoe kunnen taakgroepen bijdragen aan de effectiviteit van product- en procesvernieuwing?
We hebben in de casebeschrijvingen laten zien welke rol voor de taakgroepen is
weggelegd. In het theoretisch kader van deze studie is de verwachting ontwikkeld
dat de inbedding van de taakgroepen in de organisatie belangrijk is. Vanuit de casevergelijking kunnen we zeggen dat we inderdaad sterke aanwijzingen hebben dat
de mate waarin de taakgroepen structureel en sociaal-dynamisch zijn ingebed positief samenhangt met de effectiviteit van de bijdrage van de taakgroepen aan product- en procesvernieuwing.
Het antwoord op de vraagstelling is dat de taakgroepen slechts een beperkte,
maar wel essentiële bijdrage leveren aan product- en procesvernieuwing. De bijdrage is beperkt, omdat de taakgroepen slechts één van de betrokken partijen zijn
bij product- en procesvernieuwing. De andere partijen, zoals het management, de
ontwikkelaars, de engineers en de externe deskundigen hebben een belangrijke
sturende functie in product- en procesvernieuwing. De rol die de taakgroepen
hierin spelen binnen de onderzochte organisaties is beperkt gebleken. Dit ondanks
het feit dat elke organisatie een bewuste keuze heeft gemaakt voor het taakgroepen-concept. De meeste taakgroepen boeken ook goede resultaten in de voortbrengingsfunctie, maar de verbeterings- en vernieuwingsfunctie van de taakgroepen is
relatief klein. Toch kunnen we ook stellen dat de bijdrage van de taakgroepen essentieel is gebleken voor een snelle en effectieve aanpak van product- en procesvernieuwing.
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We hebben in dit onderzoek product- en procesvernieuwing beschouwd vanuit het perspectief van de productiefunctie. Een omvattend antwoord op de vraag
hoe product- en procesvernieuwing ingericht dienen te worden is dan ook niet te
verwachten. Wel is de relatie tussen de productiefunctie en de vernieuwingsfunctie
verhelderd, en met name wijze waarop de productiefunctie kan bijdragen aan de
vernieuwingsfunctie.
In dit hoofdstuk worden eerst de belangrijkste conclusies getrokken over de
aard van de bijdrage van de taakgroepen en de factoren die hierop van invloed zijn
(paragraaf 8.2). Daarna wordt de betekenis van dit onderzoek voor theorie (paragraaf 8.3) en praktijk (paragraaf 8.4) uiteengezet. We ronden het boek af met enkele afsluitende reflecties (paragraaf 8.5)

8.2 Conclusies
Taakgroepen leveren een beperkte, maar essentiële bijdrage aan product- en procesvernieuwing. We zullen deze algemene conclusie specificeren door in de eerste
plaats samen te vatten welke bijdrage door taakgroepen geleverd kan worden. In
de tweede plaats sommen we de factoren op die van invloed zijn op de effectiviteit
van de bijdrage van de taakgroepen.
Aard bijdrage
Inzicht in de aard van de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing begint met het maken van een onderscheid tussen product en proces enerzijds
en verbetering en vernieuwing anderzijds. De aard van de bijdrage van de taakgroepen verschilt per categorie. Bovendien hebben we in het onderzoek het relevant gebleken onderscheid gemaakt tussen de fasen van het proces van verbetering
en vernieuwing (concept, ontwerp en invoering).
Aan productvernieuwing leveren de taakgroepen alleen een bijdrage in de
vorm van observaties ten aanzien van de produceerbaarheid. De taakgroepen vormen de ogen en de oren van de ontwikkelaars. Ze spelen een beperkte maar essentiële rol in het snel verzamelen van gegevens ten behoeve van testen en proefseries. Ten aanzien van productverbetering kan de bijdrage iets groter zijn in het kader van observaties en suggesties voor verbeteringen. Deze suggesties zijn naast
produceerbaarheid gericht op productkwaliteit.
Bij procesvernieuwing is de bijdrage eveneens gericht op observaties en suggesties ten aanzien van de produceerbaarheid. In vergelijking met productvernieuwing kunnen de taakgroepen hierin ook een bijdrage leveren in de vorm van suggesties. Bij procesverbetering tenslotte is de bijdrage in de vorm van observaties,
suggesties en voorstellen gericht op uiteenlopende zaken als produceerbaarheid,
kwaliteit, veiligheid, milieu, ergonomie en kwaliteit van de arbeid. Bij elk type
verandering zien we in de implementatiefase een bijdrage in het schrijven en aanpassen van bedieningsinstructies. In het schema van figuur 8.1 wordt dit samengevat.
De bijdragen zoals weergegeven in figuur 8.1 kunnen niet getypeerd worden
als zijnde uniek voor taakgroepen. Wellicht zijn dit in het algemeen de bijdragen
die de werkvloer aan product- en procesvernieuwing kan leveren. Desalniettemin
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zijn deze bijdragen bij de taakgroepen van de onderzochte organisaties daadwerkelijk aangetroffen.
Dat de taakgroepen bijdragen aan de effectiviteit van product- en procesvernieuwing is niet objectief aangetoond, vanwege de mogelijke invloed van andere
factoren op de onderscheiden indicatoren. Toch is het effect op de effectiviteit wel
aannemelijk gemaakt. Ook is steeds gebleken dat zowel de taakgroepen zelf als de
leiding en de ontwikkelaars een positief oordeel hebben over de bijdrage van de
taakgroepen. De prestaties van de voortbrengingsfunctie zijn verbeterd, mede door
de rol van de taakgroepen in product- en procesvernieuwing.
VERNIEUWING
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CONCEPT

produceerbaarheid
• observaties

produceerbaarheid, kwaliteit
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Figuur 8.1 Aard van de bijdrage van taakgroepen
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Blijft over de vraag op welke manier de taakgroepen kunnen bijdragen aan
product- en procesvernieuwing. Hoe en waarom dragen taakgroepen bij aan product- en procesvernieuwing? Hieronder worden de resultaten samengevat van het
onderzoek naar de factoren die hierop van invloed zijn.
Beïnvloedende factoren
In de eerste plaats is de interne structuur van de taakgroepen van belang. De interne structuur wordt in belangrijke mate bepaald door de productie- en besturingsstructuur. Een grondig sociotechnisch analyse- en ontwerptraject kan een goede
basis opleveren, waarin een taakgroep verantwoordelijk is voor een complete taak.
Het bepalen van de grenzen van de taakgroepen is belangrijk gebleken. De input
en de output van de taakgroep moeten duidelijk omschreven zijn en de taak dient
samenwerking uit te lokken. Dit zijn voorwaarden voor een zinvolle bijdrage aan
product- en procesvernieuwing. Het gaat bij de grenzen van de taakgroep ook om
het identificatiepunt van de medewerkers. Waar identificeert men zich mee? Is het
de organisatie als geheel, de afdeling, de eigen groep of slechts de eigen taak? Om
gezamenlijk als taakgroep de bijdrage aan product- en procesvernieuwing te vergroten is het nodig dat de taakgroepleden zich in de eerste plaats betrokken voelen
bij de taakgroep. Vervolgens dient duidelijk te zijn wat de plaats van de taakgroep
in de organisatie is. Daarmee komen we op de tweede beïnvloedende factor.
In de tweede plaats is de inbedding van de taakgroepen in de organisatie een
beïnvloedende factor. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de structurele inbedding en de sociaal-dynamische inbedding.
De structurele inbedding verwijst naar de koppelingen die gelegd moeten
worden tussen de taakgroepen en de andere partijen in het kader van product- en
procesvernieuwing. Zoals gezegd, product- en procesvernieuwing is een zaak
waarbij vele partijen betrokken zijn. De taakgroepen leveren hierin een eigen bijdrage vanwege de eigen specifieke kennis. Maar dan dient deze kennis wel vruchtbaar gemaakt te worden. Overlegstructuren of integratiemechanismen dienen de
koppeling tussen de taakgroepen en de leiding en de ontwikkelaars te realiseren.
Dan gaat het om interne koppelingen. Maar ook externe koppelingen zijn van belang in het kader van product- en procesvernieuwing. Koppelingen met externe
klanten en leveranciers vormen een krachtige motivator voor de taakgroepen om
bij te dragen aan verbetering en vernieuwing. De systematische aandacht voor
klant-leverancierrelaties zoals beschreven in het mini-company concept bevordert
de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing. De aandacht voor
klant-leverancier verhoudingen vormt in het mini-company concept de instroom
voor het verbeterprogramma. Tevens kunnen de ontwikkelaars gedefinieerd worden als klanten. Het gaat om de houding van de taakgroepen ten opzichte van ontwikkeling, voor wie testen en proefseries geproduceerd worden. De traditioneelstroeve verhouding tussen productie en ontwikkeling kan hiermee verbeterd worden. De structurele inbedding in de organisatie is pas compleet wanneer de systemen mede zijn ingericht op het werken in taakgroepen en mini-companies. De
technische productiesystemen zijn hierin van belang, maar tevens de personele
systemen. Als het prestatiemeetsysteem alleen de kwantiteit meet en niet de prestaties die de mini-company levert in relatie tot de ontwikkelaars, wordt het denken
in klanten en leveranciers gefrustreerd.
5
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De structurele inbedding heeft in de vorm van uitwisselingsrelaties tussen
taakgroep en relevante omgeving ook sociaal-dynamische karakteristieken. Dan
gaat het om de kwaliteit van de samenwerking tussen taakgroepen en leiding en
ontwikkelaars. De sociaal-dynamische inbedding hebben we geoperationaliseerd in
termen van macht en vertrouwen. Deze beide factoren lijken invloed te hebben op
de bijdrage van de taakgroepen aan product- en procesvernieuwing. Een passende
invloedsverdeling en een zekere mate van vertrouwen kunnen geïnterpreteerd
worden als noodzakelijke voorwaarden waaronder de taakgroepen daadwerkelijk
kunnen bijdragen.
De taakgroepen dienen zichzelf voldoende macht en invloed toe te schrijven.
In de lijn van Tannenbaum (1968), Van Haren (1984) en Van Oostrum (1989)
hebben we vastgesteld dat participatie in de besluitvorming wederzijdse interactieen beïnvloedingsprocessen op gang brengt, waardoor de totale hoeveelheid macht
in de organisatie toeneemt. De overlegstructuren behorende bij het taakgroepenconcept en het mini-company concept kunnen gezien worden als de formele kant
van uitwisselingsrelaties. Wanneer het in deze uitwisselingsrelaties ook gaat om
onderwerpen betreffende product- en procesvernieuwing is de relatie tussen macht
en de bijdrage van de taakgroepen aan product- en procesvernieuwing gelegd. Hoe
groter de totale hoeveelheid macht, hoe intensiever de uitwisselingsrelaties zullen
zijn. En hoe intensiever de uitwisselingsrelaties, hoe meer mogelijkheden er zijn
voor taakgroepen om bij te dragen aan product- en procesvernieuwing.
Ook is een minimum aan vertrouwen tussen leiding en taakgroepleden noodzakelijk. Uit de cases is gebleken dat het vertrouwen niet alleen bepaald wordt
door de organisatiestructuur en de organisatorische regelingen. In dat geval zouden
we in alle cases een hoge vertrouwensbasis hebben moeten vinden. Vertrouwen is
ook afhankelijk van de interpersoonlijke relaties tussen management en taakgroep.
De mate waarin managers openheid geven over de marktontwikkelingen, over de
concurrentie, over de financiële situatie en over de invulling van toekomstige managementposities bepaalt voor een belangrijk deel de mate waarin de leiding het
vertrouwen krijgt. Verder is het aspect van integriteit van belang. De bedoelingen
die managers hebben met taakgroepen en mini-companies moeten helder zijn en
overtuigend gebracht worden, gestoeld op basisnoties die de managers zelf hebben
ten aanzien van arbeid en organisatie.
Mini-companies als taakgroepen-plus
Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het mini-company concept betere resultaten oplevert dan het taakgroepen concept als het gaat om de de
bijdrage aan product- en procesvernieuwing. De reden hiervoor is dat de minicompany in de organisatie op een systematische manier is ingebed. De klantleverancier relaties worden door de mini-company zelfstandig onderhouden. Het
verbeterprogramma dat de mini-companies zelfstandig opstellen en uitvoeren
wordt gevoed met de opmerkingen, verwachtingen en eisen vanuit de externe en
interne klanten en leveranciers. Deze zijn een continue bron van verbeterpunten.
Ook de samenwerking met ontwikkeling, engineering en de ondersteunende diensten kan in termen van klant-leverancier relaties worden vormgegeven. In figuur
8.2 worden de verschillende klant-leverancier relaties en uitwisselingsrelaties met
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het management weergegeven, hetgeen een beeld oplevert van de mini-company
als centrum temidden van een netwerk van relaties.
management

ontwikkeling

externe
leveranciers

ondersteunende
diensten

externe
klanten

mini-company
mini-company

mini-company

Figuur 8.2 Uitwisselingsrelaties tussen mini-company en de relevante omgeving

De structurele inbedding is daarmee binnen het mini-company concept beter geslaagd dan in het taakgroepen concept dat vanuit de sociotechniek is ontwikkeld.
De taakgroepen zijn vooral ontworpen om voldoende flexibiliteit te kunnen genereren om blijvend aan de eisen van de omgeving te voldoen (Trist, 1981; De Sitter,
1994). De concepten, methoden en instrumenten binnen het mini-company concept
vormen ons inziens krachtige aanvullingen op het taakgroepen concept. De sociotechnische structuurleer biedt een goede basis. De analyse van productiestructuren
en de voorstellen voor stroomsgewijze productie als basis voor een structuur warin
complexiteit wordt gereduceerd en de regelcapaciteit op de werkvloer wordt verhoogd zijn veelbelovend in dynamische markten. Maar de markt- en klantgerichtheid is op het niveau van de taakgroepen onvoldoende ontwikkeld. De minicompanies zijn hierbij een goed aanvulling. We willen het mini-company concept
dan ook positioneren als een taakgroepen-concept-plus. Die plus komt tot uiting in
het:
• zelfstandig opstellen van de missie;
• zelfstandig vaststellen en systematisch onderhouden van de klant-leverancier
relaties;
• zelfstandig opstellen en in samenwerking met deskundigen uitvoeren van het
verbeterprogramma.
We kunnen het mini-company concept typeren als een poging tot integratie van
markt, technologie en arbeid op het niveau van de werkvloer. In hoofdstuk 1 hebben we de sociotechniek getypeerd als een benadering waarin de interactie tussen
technologie en arbeid centraal staat. In de uitwerking hiervan in hoofdstuk 2 constateerden we dat de markt- en klantgerichtheid op het macro-niveau van het organisatie-ontwerp wel aandacht krijgt, maar in de uitwerking op het micro-niveau
van de werkvloer weinig benadrukt wordt. Vergroting van de regelcapaciteit en de
organisatorische consequenties hiervan zijn dan de centrale aandachtspunten. De
sociotechnische benadering behoeft wat dit betreft aanvulling. Na de beschrijving
van de toepassing van het mini-company concept in hoofdstuk 6 en de vergelijking
met de toepassing van taakgroepen in hoofdstuk 7 kunnen we concluderen dat de
integratie van markt, technologie en arbeid ook op het niveau van de werkvloer
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mogelijk is en gunstige effecten heeft op de bijdrage van de werkvloer aan product- en procesvernieuwing.

8.3 Terugkoppeling naar de theorie
In deze paragraaf wordt de betekenis van dit onderzoek voor de theorie aangegeven. We gaan in paragraaf 8.3.1 in op de aanvullingen die dit onderzoek opleveren
voor de moderne sociotechniek en stellen daarbij ook de vraag of de ideeën van het
mini-company concept wel zo nieuw zijn. In paragraaf 8.3.2 geven we een aanzet
voor een model voor de ontwikkeling van taakgroepen. In paragraaf 8.3.3 formuleren we enkele aanbevelingen voor nader onderzoek.
8.3.1 Aanvullingen op de sociotechnische theorievorming
Marktgerichtheid op werkvloer
De bevindingen over de structurele en sociaal-dynamische factoren die de bijdrage
van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing beïnvloeden kunnen geïnterpreteerd worden als een aanvulling op de sociotechnische theorievorming. Vooral
de Nederlandse variant van de sociotechniek (zie De Sitter, 1989, 1994; Kuipers &
Van Amelsvoort, 1990; Deetman, 1994; Haak, 1994) heeft de nadruk gelegd op het
ontwerp van een stroomsgewijze productie waarin taakgroepen een belangrijke rol
spelen in het vergroten van de flexibiliteit van de productie. Het gaat dan vooral
om de voortbrengingsfunctie van de taakgroepen. De vernieuwingsfunctie van
taakgroepen is onderbelicht gebleven, op enkele recente publicaties na, zie hoofdstuk 2.
De relatieve veronachtzaming van de vernieuwingsfunctie klemt te meer daar
onze tijd gekenmerkt kan worden door toenemende dynamiek of zelfs turbulentie.
Turbulentie is snelle verandering gekoppeld aan onvoorspelbaarheid. Hoewel dit
een gemeenplaats is geworden gaat die typering voor veel markten wel op. Juist
voor dit type van omgeving biedt de sociotechniek een organisatie-ontwerp waarin
reactie op verandering mogelijk is. De open systeembenadering gaat ervan uit dat
het open systeem in balans (De Sitter, 1989; Ashby, 1969) moet blijven met de
omgeving. Dankbaar (1996) signaleert dat in turbulente omgevingen het creatieve
systeem dominant wordt. Hij vat het reactieve systeem (de voortbrenging) en het
creatieve systeem (de vernieuwing) op als aspectsystemen binnen de organisatie.
De sociotechniek en de open systeembenadering hebben zich vooral bezig gehouden met het inrichten van het reactieve productiesysteem. Het creatieve aspectsysteem is minder aan de orde geweest, hoewel we in hoofdstuk 2 enkele recente ontwikkelingen op dit gebied genoemd hebben. Op het niveau van de werkvloer blijkt
echter de sociotechnisch geïnspireerde taakgroep - wat betreft concept én wat betreft praktische uitvoering - weinig gericht te zijn op product- en procesvernieuwing.
De resultaten van dit onderzoek wijzen op het gegeven dat een consequente
en systematische manier van markt- en klantgerichtheid tot op het niveau van
werkvloer positieve effecten heeft op de verbeterings- en vernieuwingsfunctie van
taakgroepen. Het mini-company concept, gestoeld op een sociotechnische basis
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met een systematische aandacht voor klant-leverancier relaties op het niveau van
de werkvloer, is een concretisering hiervan. De eisen die vanuit de interne en externe klanten en leveranciers gesteld worden aan de organisatie en de taakgroep/mini-company vormen een continue bron voor aanpassingen van productiestructuur en besturingsstructuur. Zo bezien vormt het mini-company concept een
marktgerichte dynamisering van de taakgroepenstructuur.
Intensieve uitwisselingsrelaties
De mini-company hebben we beschouwd als een taakgroep-plus, met mechanismen om de uitwisselingsrelaties tussen de mini-company en de omgeving te structureren en intensiveren. Intensieve uitwisselingsrelaties bieden de mogelijkheid om
informatie uit te wisselen, om problemen te agenderen, om ideeën en suggesties
door te geven en om voorstellen te lanceren. En dat alles op een snelle en gestructureerde manier. Toch verloopt de samenwerking niet vlekkeloos, geavanceerde
systemen en structuren ten spijt. Het gaat uiteindelijk om menselijke samenwerking. Samenwerkingsrelaties worden gekenmerkt door ondermeer macht en vertrouwen. Het benoemen van deze sociaal-dynamische factoren is nuttig gebleken
in het onderzoek. Deze sociaal-dynamische factoren zijn geïnterpreteerd als het
complement van de formele koppelingen tussen taakgroepen en de rest van de organisatie.
De sociaal-dynamische inbedding is binnen de Nederlandse sociotechniek
nooit expliciet benoemd. Een socio-technische benadering in de ware zin des
woords kan echter niet zonder in de analyse deze sociaal-dynamische factoren te
betrekken. In dit onderzoek hebben we een aanzet gegeven voor de manier waarop
deze factoren in samenhang met ‘traditionele’ sociotechnische structurele factoren
geschikt gemaakt kunnen worden voor de analyse van organisaties. Nadere theorievorming over de koppeling van sociaal-dynamische factoren als macht en vertrouwen aan de sociotechnische structuurleer is wenselijk.
Samenhang mini-company concept met andere benaderingen
De inpassing van markt- en klantgerichtheid in het sociotechnische ontwerp van
taakgroepen mag dan nieuw zijn, in hoeverre bestaan soortgelijke inzichten buiten
de sociotechnische theorievorming? Ook het beschouwen van de relaties tussen
mini-company en omgeving als uitwisselingsrelaties is niet gewoon binnen de sociotechnische theorie, maar in hoeverre geldt dat ook voor stromingen daarbuiten?
We willen hier kort vier lijnen van theorie en onderzoek noemen waarin aanwijzingen voorkomen over het verband tussen markt- en klantgerichtheid en uitwisselingsrelaties enerzijds en de bijdrage aan verbetering en vernieuwing anderzijds.
Het gaat achtereenvolgens om innovatiemanagement, kwaliteitsmanagement, continu verbeteren en de netwerkbenadering.
Innovatiemanagement
In enkele overzichtsartikelen over innovatie-onderzoek (Brown & Eisenhardt,
1995; Damanpour, 1991; Montoya-Weiss & Calantone, 1994 en Tornatzky &
Klein, 1982) worden verschillende verbanden gelegd tussen organisatiekenmerken
en innovatiesucces. Eén van de factoren die steeds terugkomt is de betrokkenheid
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van klanten en leveranciers bij het productontwikkelingsproces. Dit hangt samen
met het belang van samenwerking in de keten tussen leveranciers en afnemers. De
leverancier ziet in de afnemer een goede bron van ideeën (Von Hippel, 1986; Cooper, 1988). Ook andersom wordt van leveranciers een bijdrage in het verbeteren
van het proces bij de afnemer gevraagd.
Deze externe vormen van samenwerking hebben hun complement in interne
samenwerking tussen marketing, research & development en productie. Veel studies wijzen op het belang van deze interne samenwerking bij innovatie. Vooral de
interface marketing en research & development en de interface research & development en productie zijn onderwerp van onderzoek. Toch wordt voor deze interne
samenwerking niet expliciet uitgegaan van klant-leverancierrelaties. Klassiek is de
studie van Pelz & Andrews (1966) naar de R&D-professionals. Hier is een voor
ons onderzoek belangrijke conclusie dat de productiviteit van onderzoekers samenhangt met het aantal en de diversiteit van de contacten die de onderzoekers
onderhouden. Hoe meer interactieprocessen een onderzoeker heeft, hoe productiever. Veel onderzoek is gericht op twee onderwerpen (Moenaert & Buijs, 1994): de
keuze van de sterke, multifunctionele projectleider (Clark & Fujimoto, 1991) en de
formalisering van het innovatieproces met behulp van technieken, zoals Quality
Function Deployment. Hierbij worden op basis van een evaluatie door klanten de
technische prioriteiten vastgelegd (Hauser & Clausing, 1988).
Toch is het leeuwendeel van het onderzoek naar innovatiemanagement gericht op enerzijds de research & development functie die met name wordt gelocaliseerd op de R&D-afdeling. Anderzijds wordt veel aandacht gegeven aan de samenwerking tussen de verschillende functies binnen en buiten de organisatie, maar
dan op het niveau van management en onderzoeker. Kortom, de rol van de werkvloer wordt nauwelijks meegenomen in het onderzoek naar innovatie-management,
laat staan de principes van markt- en klantgerichtheid op werkvloer-niveau.
Kwaliteitsmanagement
De benadering van kwaliteitsmanagement (integrale kwaliteitszorg, Total Quality
Management) wordt door Dean & Bowen (1994) gekenmerkt door een drietal
principes: customer focus, continuous improvement en teamwork. Klantgerichtheid binnen de gehele organisatie is in het kwaliteitsdenken een bepalende factor voor het
succes van de organisatie. Om klantgerichtheid te bevorderen zijn vele methoden
en technieken ontwikkeld, zoals direct klantencontact, klanten surveys, focus groepen en de al genoemde Quality Function Deployment. Deze technieken zouden
ook voor interne klanten en leveranciers kunnen gelden. Het tweede principe, continu verbeteren, is gericht op het steeds verbeteren van de processen die tot producten en diensten leiden. De methoden en technieken die hiervoor gebruikt worden, zijn ondermeer de plan-do-check-action cirkel, pareto analyse, statistische
procescontrole en stroomdiagrammen. Volgens het overzichtsartikel over Total
Quality Management van Hackman & Wageman (1995) is continu verbeteren een
kernprincipe dat al uit het vroege kwaliteitsdenken stamt: bij auteurs als Deming en
Ishikawa. Volgens Dean & Bowen is het derde principe, teamwork, onlosmakelijk
met total quality verbonden om klantgerichtheid en continu verbeteren te organiseren. Het gaat om samenwerking tussen management en medewerkers, tussen de
verschillende bedrijfsfuncties en tussen de organisatie en klanten en leveranciers.
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Op deze manier zijn de drie principes met elkaar verbonden en versterken ze elkaar. Continu verbeteren wordt gedaan om de klantentevredenheid te vergroten, en
is het meest effectief wanneer het gestuurd wordt door klantenwensen. Omdat verschillende niveaus en functies hierbij betrokken zijn is teamwork essentieel. Ook in
de modellen die ten grondslag liggen aan de diverse kwaliteitsprijzen (Malcolm
Baldridge National Quality Award, European Quality Award, zie Hardjono, et al.,
z.j.) vormen klantgerichtheid en continu verbeteren hoofdbestanddelen.
Anderen beschouwen Total Quality Management als een managementbenadering gericht op standaardisering en stabiliteit (Manz & Stewart, 1997). Alleen verbetering in de bestaande methoden worden beoogd, niet het aanmoedigen van echt
alternatieve werkmethoden (Adler & Cole, 1993). Hackman & Wageman (1995)
wijzen op het dilemma dat gemakkelijk kan ontstaan wanneer slechts een klein
deel van de medewerkers mag meedenken over verbetering in werkmethoden - in
de kwaliteitsverbeterteams - terwijl het overgrote deel de verbeterde werkmethoden als nieuwe standaarden heeft te accepteren. Alle menselijke en organisatorische dysfuncties van de vroegere tayloriaanse managementbenaderingen kunnen
hierdoor weer ontstaan. Bovendien kan een sterke formalisering die gepaard gaat
met standaardisering in tijden van snelle technologische ontwikkeling snel achterhaald blijken.
Uit deze korte karakteristiek blijkt dat klantgerichtheid in combinatie met
continu verbeteren binnen Total Quality Management sterk benadrukte aspecten
zijn. Het begrip ‘interne klant’ stamt uit deze benadering. Verder is het werken in
teams vast onderdeel van deze benadering. De werkvloer is voluit in beeld. Het is
echter de vraag wat de taken en bevoegdheden van de teams zijn en in hoeverre
standaardisering en het perfectioneren van de standaarden het creatieve denken
niet beperken. We verwijzen hier naar de discussie tussen voorstanders van de sociotechniek en die van Total Quality Management en lean production in bijvoorbeeld de auto-industrie (Womack, et al., 1991; Adler & Cole, 1993; Berggren,
1994; Rehder, 1992 en Sandberg, 1995; zie ook Benders & De Leede, 1995 en
Schuring, 1996).
Continu verbeteren
Of ‘continu verbeteren’ als onderdeel van Total Quality Management gezien moet
worden of vice versa, daarover blijft discussie mogelijk (Lindberg & Berger,
1997). Hoe dan ook, er is volgens Bessant & Caffyn (1997) niets nieuws of moeilijks aan het concept continu verbeteren. Zij definiëren continu verbeteren als ‘an
organisation-wide process of focused and sustained incremental innovation’. Er zijn talrijke
methoden en technieken voor ontwikkeld, voor een belangrijk deel overeenkomstig
met de methoden en technieken binnen Total Quality Management. Het moeilijke
zit hem in de consequente implementatie ervan. Het vraagt participatie van alle
medewerkers in verbeterings- en vernieuwingsprocessen. Grote betrokkenheid van
medewerkers is echter niet alleen een kwestie van de juiste methoden en technieken, zoals ook ons onderzoek laat zien. Het gaat dan ook veel meer om de juiste
managementstijlen, om een cultuur waarin openheid en leren centraal staan.
In hun beschrijving van continu verbeterprogramma’s gaan Lindberg en Berger (1997) uit van de Europese aanpak, in het bijzonder de Zweedse aanpak. Die
onderscheidt zich van de Japanse aanpak (Imai, 1986) door de verbeteractiviteiten
veel nadrukkelijker als een onderdeel van het gewone werk te zien. De Japanse
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kaizen-benadering met de bekende small-group-activities creëert meer een parallelle
structuur, waarin medewerkers hun bijdrage in de vorm van suggesties leveren.
Daarna keren de medewerkers weer terug naar hun routinematige taken (Benders
& Aertsen, 1993). Standaardiseren als voorwaarde voor verbeteren staat centraal.
De Zweedse aanpak ziet de methoden en technieken behorende bij continu verbeteren als een aanvulling op de groepsgewijze productiestructuren. Continu verbeteren behoort bij het gewone werk van de multifunctionele groepen uitvoerende medewerkers. Voor de grotere verbeteringen worden alsnog parallelle structuren opgezet, waarin ook experts vanuit andere functionele gebieden zitting hebben.
Deze benadering van continu verbeteren heeft vele zaken gemeenschappelijk
met ons onderzoek. Betrokkenheid van de werkvloer bij verbetering en vernieuwing, samenwerking tussen de verschillende functies, verbetering integreren met
voortbrenging en het gebruikmaken van methoden en technieken zijn elementen
die in het mini-company concept ook terugkeren. Aan de klantgerichtheid van de
verbeteractiviteiten wordt minder aandacht besteed, zo lijkt het.
Netwerkbenadering
De netwerkbenadering van organisatie-analyse is het laatste decennium enorm populair geworden. Aan de kracht van de netwerk benadering liggen volgens Nohria
(1992) ondermeer de drie volgende stevige vooronderstellingen ten grondslag.
1. Organisaties zijn in belangrijke opzichten sociale netwerken en moeten dan ook
als zodanig geanalyseerd worden.
2. De omgeving van een organisatie kan beschouwd worden als een netwerk van
andere organisaties.
3. Houding en gedrag van actoren binnen organisaties kunnen het best verklaard
worden in termen van hun posities in netwerken van onderlinge relaties.
Eén van de thema’s waarop de netwerk benadering volgens hem veel heeft te bieden is de analyse van macht en invloed in organisaties.
Netwerk theorie beoogt inzicht te genereren in de wijze waarop macht in organisaties gecreëerd wordt. De mate waarin een persoon of een groep binnen een
organisatie centraal staat in een netwerk is een maat voor de macht en invloed van
die persoon of groep. De netwerkbenadering reikt analytische hulpmiddelen en een
theoretisch kader aan waarmee centraliteit in verschillende soorten netwerken
systematisch kan worden onderzocht en verklaard. Zo onderscheiden Brass & Burckhardt (1992) drie soorten netwerken (work flow, communicatie en vriendschap),
verschillende analyse-niveaus (werkgroep, afdeling, organisatie, dominante coalitie) en verschillende vormen van centraliteit (aantal alternatieve relaties tussen personen/groepen, de mate van afhankelijkheid van de persoon/groep van anderen en
de mate waarin anderen afhankelijk zijn van de persoon/groep). Hiermee kunnen
ze vrij nauwkeurig de machtsprocessen in organisaties analyseren en verklaren.
In ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de control graph methode
van Tannenbaum (1968). Gemeenschappelijk aan beide benaderingen is het beschouwen van relaties tussen personen binnen organisaties als uitwisselingsrelaties.
De operationalisatie van de machtsrelatie in intensiteit (waarde van de machtsrelatie), exclusiviteit (aantal alternatieven) en de extensie (aantal gebieden waarop relatie betrekking heeft) van Van Haren (1984) is op sommige punten vergelijkbaar
met die van ‘de’ netwerkbenadering. Het verdient de aandacht om in vervolgonderzoek meer aandacht te besteden aan de netwerkbenadering voor het analyseren
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van de uitwisselingsrelaties tussen taakgroepen en hun relevante omgeving. Ook
het verschil tussen groepen en individuen in de bijdrage aan verbetering en vernieuwing kan met het netwerkperspectief beter onderzocht worden.
Conclusie
Conclusie is dat het concept klantgerichtheid op de werkvloer binnen de benadering van het Total Quality Management en in mindere mate binnen de benadering
van ‘continu verbeteren’ aanwezig is. De combinatie met het sociotechnische concept van de taakgroep - leidend tot taakgroep-plus - is echter binnen deze benaderingen niet expliciet aan de orde. Wel worden aanbevelingen gedaan om de voortbrenging te combineren met verbeterings- en vernieuwingsactiviteiten. Ook het
concept uitwisselingsrelaties wordt nergens expliciet verbonden met de bijdrage
van de werkvloer aan product- en procesvernieuwing. Binnen het onderzoeksterrein ‘innovatiemanagement’ is de relatie tussen de hoeveelheid interactieprocessen
en de innovativiteit van onderzoekers al vroeg aangetoond. Ook binnen de netwerkbenadering is er aandacht voor uitwisselingsrelaties in netwerkverbanden in
combinatie met verschijnselen als macht en invloed en innovatief en routinematig
gedrag.
8.3.2 Naar een aangepast model voor de ontwikkeling van taakgroepen
In hoofdstuk 2 hebben we het fasenmodel voor de invoering en ontwikkeling van
taakgroepen van Van Amelsvoort & Scholtes (1993) bekritiseerd. Een eerste kritiekpunt is dat taakgroepen moeilijk te plaatsen zijn in dit model, omdat ze kenmerken vanuit de verschillende fasen tegelijkertijd kunnen bezitten. Een tweede
punt van kritiek is dat er twee dimensies op één ontwikkelingsas gepresenteerd
worden. De structurele ontwikkeling van taakgroepen zou synchroon verlopen aan
de groepsdynamische ontwikkeling van taakgroepen. Een derde kritiekpunt is dat
het onlogisch is om klantgericht werken en verbeteren te ‘reserveren’ als kenmerken voor fase 4, de laatste fase van het fasenmodel.
Gebaseerd op deze kanttekeningen komen we tot een voorstel voor een aangepast model. De aspecten ‘structuur’ en ‘teamontwikkeling’ zijn hierin aparte
dimensies. Ook geeft het model het verband aan tussen de omgeving van de taakgroep en de soort taakgroep. Het nieuwe model moet tevens de verschillen en
overeenkomsten tussen taakgroep en mini-company duidelijk maken. We zullen
eerst de dimensies bespreken.
Structuur
Een eerste belangrijke dimensie voor de ontwikkeling van taakgroepen is de
structuur. Er zijn enkele kernmomenten in het ontwikkelingsproces die typisch
structureel zijn. Dit zijn overgangen die in de sociotechniek helder omschreven
zijn. Wij hebben deze structurele dimensie in dit onderzoek samengevat in drie
aspecten, taakintegratie, taakautonomie en resultaatverantwoordelijkheid.
Taakintegratie heeft betrekking op de breedte van de hele taak. De minimale
structurele voorwaarde om van een taakgroep te kunnen spreken is een groep met
duidelijke groepsgrenzen, waarbij het duidelijk is wat de in- en output van de
groep is. Bij een gedefinieerde in- en output is het ook helder wat de bijdrage van
de taakgroep is, met andere woorden waar de taakgroep verantwoordelijk voor is.
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Duidelijke groepsgrenzen vereisen een heldere structuur. De bijdrage van de moderne sociotechniek is nu juist dat allerlei ontwerpprincipes en instrumenten voor
deze structuur zijn ontwikkeld, zoals parallellisering en segmentering.
De groei in taakautonomie is een tweede aspect van structuur. De groei in
taakautonomie wordt structureel mogelijk gemaakt door toevoeging van regeltaken
aan de taakgroep.
Een derde structureel aspect is de resultaatverantwoordelijkheid. Taakgroepen
kunnen verschillen in het aantal resultaatgebieden waar zij verantwoordelijk voor
gesteld worden. Dit hangt uiteraard samen met de mate van taakintegratie en taakautonomie. Tegelijk speelt hier de klant-leverancierrelatie een rol. Een taakgroep
met een smalle resultaatverantwoordelijkheid kan slechts op een beperkt aantal
aspecten klant-leverancier verhoudingen onderhouden. Een taakgroep met een
brede resultaatverantwoordelijkheid kan op een groot aantal aspecten klantleverancier relaties aangaan met de omgeving. De klant-leverancier relaties hebben
wel een structurele basis. De contacten met de omgeving moeten geformaliseerd
worden.
De structuur-dimensie is geen ontwikkelingsdimensie. Deze dimensie kan
weliswaar geïnterpreteerd worden als een groei in autonomie, waarmee gesuggereerd wordt dat het een ontwikkeling betreft. Het domein van het regelbereik
neemt dan toe, doordat in het ontwikkelingsproces steeds nieuwe regeltaken worden toegevoegd aan de taakgroep. Het lineaire karakter van deze ontwikkeling
hoeft echter niet in alle situaties op te gaan. Deze dimensie is daarom beter te interpreteren als een verzameling van regelaspecten die - afhankelijk van de situatie
- worden toegevoegd aan de taakgroep. Er is geen dwingende volgorde. Zo is het
mogelijk dat een ‘rudimentaire taakgroep’ een mini-company wordt doordat vanaf
het begin klantgerichte sturing wordt toegepast. Wel zal het aantal regelaspecten
waarover de ‘rudimentaire taakgroep’ zelfstandig met de klanten en leveranciers
afspraken maakt kleiner zijn dan in het geval een ‘hele taakgroep’ overgaat op
klantgerichte sturing. Bij een ‘rudimentaire taakgroep’ gaat het bijvoorbeeld alleen
om kwantiteit, terwijl een ‘hele taakgroep’ ook klantgericht werkt op kwaliteit,
levertijd, milieu en veiligheid, orde en netheid, etcetera.
Een instrument om de mate van integratie, autonomie en resultaatverantwoordelijk te meten kan gebaseerd worden op de operationalisaties van ons eigen onderzoek. Daarnaast is het werk van De Sitter van belang, bijvoorbeeld zijn ‘foto’s
van regelcapaciteit’ (De Sitter, 1994). Een recent ontwikkeld en zeer bruikbaar
instrument om autonomie te meten is het werk van Bailey & Adiga (1997). Zij baseren zich op de Gulowsen schaal voor autonomie, maar geven hieraan geen eendimensionele invulling. Zij hanteren een onderscheid tussen technische en administratieve taken enerzijds en een onderscheid in de tijdshorizon tussen operationeel,
tactisch en strategisch anderzijds. Per categorie wordt een invulling van de taken
gegeven, van toepassing op industrieel productiewerk.
Groepsdynamica
Een tweede belangrijke dimensie is de groepsdynamica. De ontwikkeling van de
taakgroepen kenmerkt zich door een steeds intensievere manier van samenwerken.
De groepsprocessen die hierbij een rol spelen zijn bepalend voor de kwaliteit van
de samenwerking. Theorieën vanuit de groepsdynamica over de ontwikkeling van
groepen zijn uitgebreid beschreven. Modellen voor stadia in de teamontwikkeling
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zijn te vinden bij Tuckman & Jensen (1977), Woodcock (1979) en Remmerswaal
(1995); een model voor de communicatieve fasen die een groep in haar ontwikkeling doorloopt is dat van Ykema (1993). Het bekendste model is wel dat van
Tuckman & Jensen (1977) waar het teamontwikkelingsmodel van Van Amelsvoort
& Scholtes (1994) op gebaseerd is. Zij onderscheiden vijf stadia in de teamontwikkeling, namelijk forming, storming, norming, performing en adjourning.
Een beperking van deze modellen is, althans vanuit het perspectief van taakgroepen, dat deze modellen gebaseerd zijn op onderzoek naar tijdelijke teams. Tijdelijke samenwerkingsverbanden binnen groepen doorlopen genoemde stadia in
teamontwikkeling. Taakgroepen echter zijn permanente samenwerkingsverbanden.
Het is niet op voorhand aannemelijk dat de groepsprocessen die in tijdelijke teams
werkzaam zijn ook één op één geldig zijn voor permanente teams. Toch bestaat er
zoiets als de mate van volwassenheid van permanente teams. De mate van volwassenheid kan variëren, waarmee deze dimensie een typische ontwikkelingsdimensie
is; hetgeen overigens niet impliceert dat een team niet zou kunnen terugvallen in
een eerder stadium. Neck, Connerley & Manz (1997) hebben recent een model
ontwikkeld voor ‘zelfsturende teams’. Dit model is afgeleid van een ontwikkelingsmodel voor gezinstherapie. Zij stellen een continuüm voor waarbij de teams
variëren op de aspecten ‘macht’ (wie heeft de leiding), ‘beheersing’ (op welke manier worden regels gemaakt en gehanteerd), ‘vertrouwelijkheid’ (openheid, mogelijkheid voor afwijkende standpunten) en ‘uitkomsten’ (effecten op motivatie,
kwaliteit en productiviteit). Vooral het eerste aspect dat te maken heeft met de stijl
van leidinggeven binnen het team is belangrijk in de ontwikkeling van de teams.
Maar ook in dit model wordt de teamontwikkeling volgens Tuckman & Jensen gevolgd.
Een kritisch punt is de mate waarin de teamontwikkelingsfasen samenhangen
met verschillende leiderschapsstijlen. Volgens het model van Van Amelsvoort &
Scholtes is in de beginfase vooral directief leiderschap van belang, en kan tijdens
de groei naar ‘volwassenheid’ overgegaan worden op coachend leiderschap. Stoker & De Jong (1996) bekritiseren dat de stijl van leidinggeven alleen afhankelijk
zou zijn van de ontwikkeling van de taakgroep. Ook taakkenmerken en persoonskenmerken, zoals de ‘growth need strenght’ (Hackman & Oldham, 1975) en de
behoefte aan autonomie, bepalen de effectiviteit van leidinggeven. Een combinatie
van leiderschapsstijlen is voor elke fase nodig.
Kortom, hoewel de groepsdynamische dimensie voor de ontwikkeling van
taakgroepen belangrijk is, zijn in de literatuur geen geschikte modelleringen beschikbaar. Vanuit ons onderzoek kan gesteld worden dat de sociaal-dynamische
aspecten als macht, vertrouwen, openheid, interne communicatie, onderlinge acceptatie en feedback van belang zijn voor de ontwikkeling van taakgroepen. Voor
deze dimensie dient dan ook een meetinstrument ontwikkeld te worden dat de
voortgang op deze aspecten in kaart brengt.
Marktsituatie / strategische positie van de fabricage
De derde dimensie is de marktsituatie van de onderneming die gevolgen heeft voor
de strategische positionering van de fabricage. Het maakt nogal wat uit in welke
context de taakgroepen functioneren. Taakgroepen die functioneren binnen een
voortbrengingsfunctie waarin het vooral gaat om de kosten zijn anders van karak-
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ter dan taakgroepen die functioneren in een context waarin het vooral gaat om variatie, flexibiliteit en innovativiteit.
De indeling uit het fasenmodel van Bolwijn & Kumpe (1990) kan hierbij gevolgd worden om deze dimensie te modelleren. Het gaat dan om de positie van de
organisatie in de markt. De markteisen - prijs, kwaliteit, keuze/levertijd en uniekheid - hebben een belangrijke invloed op de organisatie. De onderneming dient te
kunnen reageren op deze markteisen.
Eén van de manieren om op de markteisen te kunnen reageren ligt in de strategische positionering van de fabricage. Hiermee krijgt deze dimensie een beperktere inhoud: de strategische positie van de fabricage binnen de onderneming. Hiervoor kan het model van Wheelwright & Hayes (1985) als basis voor de modellering dienen. Daarbij gaat het om de bijdrage van de fabricage aan de ondernemingsprestatie. Zij onderscheiden vier posities: intern neutraal, extern neutraal,
intern ondersteunend en extern ondersteunend. In de laatste positie is de bijdrage
van de fabricage het grootst, de fabricage maakt integraal onderdeel uit van de bedrijfsstrategie. Zowel het model van Bolwijn & Kumpe als het model van Wheelwright & Hayes hebben belangrijke implicaties voor de vormgeving van taakgroepen.
Of het nu gaat om de invloed van de markt op de onderneming als geheel, of
om de bijdrage van de fabricage aan de bedrijfsstrategie, de structuur en het functioneren van taakgroepen zijn in het geding. Een taakgroep in een onderneming die
zich alleen richt op de prijs als markteis zal in de regelaspecten vooral op kosten
moeten sturen. Ook de eventuele contacten met klanten en leveranciers waar de
taakgroep als mini-company verantwoordelijk voor is, zullen in het teken staan van
kostenreductie. Er ontstaat een andere situatie voor taakgroepen wanneer het in de
onderneming gaat om kosten, kwaliteit, flexibiliteit en vernieuwing. De bijdrage
van de taakgroepen en mini-companies zullen dan ook mede op deze gebieden liggen.
De strategische dimensie is geen ontwikkelingsdimensie. Het model van Bolwijn en Kumpe wordt door henzelf weliswaar als een fasenmodel gezien. Toch kan
er beter gesteld worden dat het gaat om een aantal discrete posities, aangezien ondernemingen kenmerken kunnen vertonen van de verschillende ideaaltypen die bij
de markteisen en interne prestatie-indicatoren behoren. Bovendien kunnen ondernemingen ‘terugvallen’ in oude posities, waardoor de lineaire ontwikkeling die
gesuggereerd wordt niet houdbaar is. Er wordt daarom een aantal discrete posities
op deze dimensie onderscheiden, waarbij er ook sprake kan zijn van verschillende
tussenposities.
strucaantal regelaspecten

ontwikkelingsstadia op sociaal-dynamische aspecten
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prijs, kwaliteit,
flexibiliteit, innovativiteit

marktsituatie / strategische positie van de
fabricage
Figuur 8.3 Dimensies voor het ontwerp en de ontwikkeling van taakgroepen

Met dit conceptueel ‘model’ wordt duidelijk dat er verschil gemaakt moet worden
tussen de structurele en de groepsdynamische aspecten van taakgroepen. Ook kan
hiermee aangegeven worden dat het specifieke taakgroepontwerp afhankelijk is
van de strategische positie van de onderneming in de markt. De operationalisering
van de verschillende dimensies is echter nog niet ver genoeg. Met name de groepsdynamische as behoeft nadere uitwerking.
Een interessant aspect van dit model is de afhankelijkheid tussen de dimensies. In hoeverre hangt de positie van de taakgroep op de ene as samen met de positie van de taakgroep op de andere as? Dient een brede taakgroep die bovendien
als een mini-company functioneert niet ook een hoog ontwikkelingsstadium te
hebben wat betreft de groepsdynamica? Het samenvallen van de groepsontwikkelingsstadia en de mate van autonomie, zoals het model van Van Amelsvoort &
Scholtes suggereert, gaat te ver. Deze positie ligt te dicht bij het eenzijdige uitgangspunt van de moderne sociotechniek, waarvan De Sitter (1994, p.31) zegt:
“Kortom, de mogelijkheden voor samenwerking en de ontwikkeling van teamgeest worden door
de structuur van de arbeidsverdeling - en dus de structuur van het productieproces - bepaald.”
Toch zijn er wellicht wel bepaalde minimumvoorwaarden vanuit de groepsdynamica die vervuld moeten worden voordat een taakgroep een breed takenpakket
aankan compleet met brede klant-leverancier relaties. En andersom, de structuur
kan een groei in teamontwikkeling zowel bevorderen als belemmeren. Empirische
gegevens over de samenhang tussen structuur en proces zijn er echter onvoldoende
om hier harde uitspraken te kunnen doen, ondanks het feit dat dit het kernpunt van
de sociotechniek is, en misschien wel van de gehele bedrijfskunde.
Figuur 8.3 geeft geen normatieve beschrijving van de ontwikkelingsgang van
taakgroepen weer. De redenen hiervoor zijn tweeërlei. Ten eerste heeft elke organisatie een specifiek begin- en eindpunt. Begin en eind zijn afhankelijk van de
historie van de organisatie, van de omgeving van de organisatie en van de specifieke organisatiekenmerken. De ene organisatie zal een groepenconcept al veel eerder
een taakgroep noemen, terwijl de opleiding van de medewerkers, de structuur en
technologie daar nauwelijks ruimte aan bieden. Ook het eindpunt is niet voor elke
organisatie gelijk. Het is niet vanzelfsprekend dat de taakgroepen binnen elke onderneming naar bijvoorbeeld de vierde fase (‘open team’) uit het model van Van
Amelsvoort & Scholtes (1993) zouden moeten groeien. Daar kan geen algemeen
model een invulling voor geven. Eén nuancering wordt al binnen ons model gegeven door de dimensie markteisen/strategische positie van de fabricage.
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Ten tweede is de ontwikkeling van taakgroepen geen lineair proces. Het ontwikkelingsproces wordt veelal gekenmerkt door versnelling, stagnatie en terugval,
zoals bijvoorbeeld beschreven in de case Akzo Nobel (hoofdstuk 4). Managementwisselingen, andere organisatorische ingrepen en weerstanden vanuit de organisatie kunnen het ontwikkelingsproces gemakkelijk doorkruisen.
Het mini-company concept kan in dit ‘model’ geplaatst worden door de taakgroep brede of smalle klant-leverancierrelaties te laten onderhouden, afhankelijk
van de mate van taakintegratie, taakautonomie en resultaatverantwoordelijkheid.
Voor een deel zal dit ook afhankelijk zijn van de marktsituatie en de strategische
positie van de voortbrengingsfunctie. Klantgericht denken en handelen kan in dit
‘model’ vanaf elk willekeurig punt gestart worden.
8.3.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek
In dit hoofdstuk en ook eerder bij de analyse van de resultaten van de cases hebben
we al gemeld dat de finale vragen rond ‘innoveren van onderop’ met dit onderzoek
niet beantwoord zijn. Er zijn ook weer nieuwe vragen gerezen. Op minstens drie
terreinen willen we nader onderzoek aanbevelen.
Ten eerste zouden de bevindingen van dit onderzoek contextgevoelig gemaakt
moeten worden. Het is nog maar de vraag of klantgerichtheid in combinatie met
intensieve uitwisselingsrelaties altijd bevorderend is voor het verbeterend en vernieuwend vermogen van taakgroepen. Omgevingen die minder te maken hebben
met technologische ontwikkelingen en dynamische markten vragen wellicht andere
vormen van innoveren van onderop. Daarbij zouden de bevindingen mede getoetst
kunnen worden in dienstverlenende bedrijven. Juist daar is het contact met klanten
van vitaal belang en bovendien uitgevoerd door de medewerkers zelf, zodat ook
verbeteringen en vernieuwingen van het bestaande productenpakket vanuit de directe contacten met de klant kunnen ontstaan. Ook de verschillende taakgroepverbeterstructuren (zie paragraaf 8.4.1) zouden op deze manier geanalyseerd moeten
worden, zodat meer duidelijkheid verkregen wordt wanneer welke structuur het
meest geschikt is. Eén van de manieren waarop de uitwisselingsrelaties met name
onderzocht zouden kunnen worden is de netwerkbenadering. Juist met dit perspectief wordt nadrukkelijk de aandacht gelegd bij het kenmerk van innoveren van onderop: samenwerking met andere partijen.
Deze aanbeveling zou aangevuld kunnen worden met het advies van Peeters
(1995) die pleit voor meer bedrijfstakgewijs onderzoek. Per bedrijfstak zouden de
relaties tussen het mini-company concept en de prestaties op het gebied van verbetering en vernieuwing onderzocht en getoetst moeten worden. In feite komt de
eerste aanbeveling erop neer dat de derde dimensie van ons taakgroepontwikkelingsmodel ingevuld wordt met de juiste contextfactoren.
De tweede aanbeveling betreft de modellering van de teamontwikkeling. We
hebben in hoofdstuk 7 geconstateerd dat vrijwel alle voorgestelde modellen voor
teamontwikkeling zijn gebaseerd op tijdelijke teams en veelal getest in laboratorium situaties (Tuckman & Jensen, 1977; Gersick, 1988; Remmerswaal, 1995).
Taakgroepen zijn echter ingericht op duurzame samenwerkingsverbanden. De
groepsdynamische modellen zijn hier niet voldoende op toegesneden. Nader onderzoek naar de stadia in mate van volwassenheid van duurzame groepen is gewenst. In feite gaat het om het uitwerken van de tweede, groepsdynamische, di-
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mensie van ons model voor taakgroepontwikkeling. Ook de samenhang tussen
teamontwikkeling en de structurele aspecten van taakgroepen verdient nader onderzoek.
De derde aanbeveling betreft een uitwerking van de relatie tussen voortbrenging, verbetering en vernieuwing in productiebedrijven. Binnen dit onderzoek is
deze relatie niet geheel uitgewerkt. Nieuwe vragen doemen op: is de suggestie van
sociotechnici als Loeffen (1997) en Manz & Stewart (1997) en anderen (Bailey,
1997) juist dat binnen het sociotechnische concept voortbrenging en verbetering
echt geïntegreerd kunnen worden? Blijven niet altijd, juist omdat innoveren een
kwestie van samenwerking is, parallelle structuren noodzakelijk? Welke kennis is
echt relevant om verbetering en vernieuwing snel en efficiënt te laten verlopen?
Welke partijen bezitten deze kennis? Welke integratiemechanismen zijn nodig?
Ook hier weer de vraag naar de context: onder welke omstandigheden is het verstandig om veel te investeren in de taakgroepen danwel om verbeteren en vernieuwen over te laten aan specialisten? Er komen hier veel vragen bij elkaar. We beschouwen verbeteren als het aanpassen van een bestaand proces of product, en
vernieuwen zien we als het introduceren van een nieuw proces. Uitgaande van dit
onderscheid ligt het voor de hand te veronderstellen dat verbeteren en voortbrengen dicht bij elkaar gehouden moeten worden. Vernieuwen is een zaak voor specialisten. Maar ook hier weer de vraag, geldt dit onder alle omstandigheden? Wanneer is het zinvol om productiekennis toe te passen? We wijzen hier ook op het
verband met de organisatiestructuur: in welke situaties zijn teamstructuren van belang, en in welke situaties is hiërarchie van belang? Is er een complementariteit
tussen teams en hiërarchie als het gaat om verbetering en vernieuwing?

8.4 Terugkoppeling naar de praktijk
In deze paragraaf wordt de betekenis van dit proefschrift voor de praktijk toegelicht. Als eerste geven we een classificatie van taakgroepverbeterstructuren in paragraaf 8.4.1. De spanning tussen vervaardiging en verbetering en vernieuwing
komt hierin terug. Opnieuw blijkt de samenwerking tussen de taakgroepen en de
indirecten de sleutel te zijn. Daarna worden in paragraaf 8.4.2 enkele richtlijnen
gegeven voor het ontwerp en de ontwikkeling van taakgroepen-plus.
8.4.1 Classificatie van taakgroepverbeterstructuren
Zoals uit de cases is gebleken kunnen taakgroepen op verschillende wijzen bijdragen aan verbetering en vernieuwing. Er zijn verschillende organisatorische vormgevingen mogelijk. Elke situatie vraagt om een specifiek mechanisme om verbetering en vernieuwing door te voeren. In deze classificatie zullen we uitgaan van drie
59
basisvormen :
59

Een enigszins vergelijkbare indeling ben ik tegengekomen bij Bailey (1997). Zij onderscheidt
een drietal ‘manufacturing improvement team programs’ in de halfgeleider industrie:
1. continu-verbeter-programma, met kortlopende verbeterteams;
2. kwaliteitscirkel-progamma, met langlopende kwaliteitscirkels voor bepaalde functionele
gebieden;

19

Literatuur

1. taakgroepen met vast werkoverleg;
2. taakgroepen met enkele overlegstructuren op beperkte regelgebieden;
3. taakgroepen met veel kortdurende verbeterteams.
Het kenmerk van deze drie basisvormen is dat de taakgroepen zelf deel uit maken
van deze verbeterstructuren. Bovendien zijn deze drie taakgroepverbeterstructuren
systematisch van opzet en structureel verankerd in de taakgroepen-organisatie. Het
is goed om hier te vermelden dat deze basisvormen niet de enige verbeterstructuren zijn binnen een organisatie. Er zijn nog vele andere organisatorische regelingen
binnen organisaties die gericht zijn op verbetering en vernieuwing, zoals (multi- en
cross-functionele) projectgroepen, innovatieteams, managementteams, alsmede de
staffuncties met specialisten. Bovenstaande drie basisvormen zijn echter verbeterstructuren waarin taakgroepen een prominente rol spelen. Daarnaast kunnen - als
vierde mechanisme - ad-hoc project- en werkgroepen ingesteld worden voor het
verbeteren of vernieuwen van product en proces. Bij alle drie cases zijn deze adhoc werkgroepen aangetroffen, soms ook met vertegenwoordigers van taakgroepen. Omdat taakgroepen in dit vierde mechanisme een minder structurele rol spelen wordt hier niet verder op ingegaan.
Taakgroepen kunnen als eerste mechanisme voor het doorvoeren van kleine
verbeteringen het werkoverleg gebruiken. Dit is een ‘on-line’ overleg met de ge60
hele taakgroep . In ploegendienst-situatie kan dit werkoverleg op verschillende
manieren plaatsvinden: per ploeg of per twee ploegen (op het moment van wachtoverdracht). De verbindende schakel moet gelegd worden met het eerst hiërarchische niveau boven de ploegen. In principe nemen alle taakgroepleden deel aan het
werkoverleg, dat geschikt is voor het doorvoeren van kleine verbeteringen, waarvan het domein de taakgroep niet overschrijdt.
Het tweede mechanisme is een ‘off-line’ overlegstructuur op een bepaald regelgebied. Per functioneel regelgebied (kwaliteit, onderhoud, planning, personeel /
organisatie) kan een overlegstructuur opgezet worden, waaraan een of enkele vertegenwoordigers per taakgroep deelnemen, alsmede indirecten op het betreffende
regelgebied. De onderwerpen liggen per definitie op dit regelgebied, maar zijn
doorgaans taakgroepoverstijgend en gelden voor de gehele fabriek. Vanwege de
hulp van specialisten kunnen hiermee ook redelijk grote verbeteringen doorgevoerd worden. De vertegenwoordigers vanuit de taakgroepen hebben doorgaans
wel een extra opleiding nodig op het gebied van vakkennis en sociale vaardigheden. Het nadeel van deze vorm is dat niet alle taakgroepleden in de gelegenheid
zijn om bij te dragen aan verbetering en vernieuwing. Wel kan door de permanentie van het overleg tussen specialisten vanuit de indirecten en specialisten vanuit de
taakgroepen een grote diepgang bereikt worden.

3. zelfsturend-team-programma met tijdelijke verbeterteams.
60

‘On-line’ wil zeggen dat alle taakgroepleden meedoen aan het werkoverleg, het zien als een
normale activiteit en er geen parallelle organisatie voor hoeft worden opgezet. ‘Off-line’ wil
zeggen dat er naast het normale uitvoerende werk van de taakgroep een parallelle werkvorm is
voor het verbeteren, zoals een kwaliteitscirkel of een verbeterteam. Zie ook CutcherGershenfeld, et al. (1994).
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Het derde mechanisme is een kortlopend verbeterteam voor een specifiek onderwerp. Deze verbeterteams zijn ‘off-line’ en gelden voor een bepaalde termijn.
De samenstelling kan per team wisselen, en bestaat uit directen en indirecten afhankelijk van het onderwerp. Deze verbeterstructuur heeft een typisch probleemgericht karakter. In een ploegendienst situatie is vanuit elke ploeg een medewerker
vertegenwoordigd in het verbeterteam. In principe kunnen alle taakgroepleden
hieraan deelnemen, mits de opleiding in vakkennis en training in sociale vaardigheden voldoende is. Deze flexibele verbeterstructuur is geschikt voor het doorvoeren van kleine en redelijk grote verbeteringen.
In figuur 7.7 zijn de kenmerken van de taakgroepverbeterstructuren schematisch samengevat. Het zal duidelijk zijn dat combinaties van de verschillende mechanismen mogelijk zijn. In de cases is beschreven dat Akzo Nobel en Atag Verwarming gebruik maken van zowel werkoverleg als overlegstructuren voor bepaalde regelgebieden. Philips maakt gebruik van werkoverleg en verbeterteams. In
combinatie met een systematische aandacht voor klant-leverancier relaties is dit
typisch voor het mini-company concept (Suzaki, 1993; Verkerk, et al., 1997).
Deze verbeterstructuren zijn overigens niet exclusief voorbehouden aan taakgroepen. Ook buiten een taakgroepenstructuur komen werkoverleg, kwaliteitsoverleg en verbeterteams voor. Echter, in combinatie met een sociotechnische productie- en besturingsstructuur wordt de opbrengst van deze verbeterstructuren
groter. Immers, binnen een taakgroep heeft men inzicht in een hele stroom en de
complexiteit is zodanig gereduceerd dat taakgroepleden daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren. Ook is een goede relatie met indirecten mogelijk geworden,
doordat de indirecten in een operationele groep of anderszins gekoppeld zijn aan
een segment of stroom (De Sitter, 1994, Kuipers & Van Amelsvoort, 1990). Bij

type
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on-line
onbepaald
alle taakgroepleden
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participatie
taakgroepleden
opleiding

-breed: alle taakgroepleden
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per regelgebied
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-breed: alle taakgroepleden
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alle deelnemers vakinhoudelijk en sociaal

Figuur 7.7 Classificatie taakgroepverbeterstructuren
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Philips bijvoorbeeld zijn de meeste ontwikkelaars en factory engineers gekoppeld
aan een deel van het proces en onderhouden nauwe contacten met de minicompany die verantwoordelijk is voor de productie binnen dat deelproces.
De classificatie van taakgroepverbeterstructuren leidt wederom tot de vraag in
hoeverre de voortbrengingsfunctie geïntegreerd dient te zijn met de verbeteringsfunctie. Een sterke koppeling tussen beide functies is gewenst, vanwege de verschillende complementaire kennisdomeinen die de voortbrengings- en verbeteringsfunctie bezitten. Voor het goed uitvoeren van beide functies is een koppeling
tussen verbetering en vervaardiging van belang. Een integratie van beide functies
is echter niet in alle gevallen voor de hand liggend. Twee van de drie taakgroepverbeterstructuren zijn daarom parallelle structuren, zodat naast het vervaardigen
er een aparte structuur bestaat voor het verbeteren. De kern van het vraagstuk ligt
ons inziens in de kwaliteit van de samenwerking tussen de vervaardigingsfunctie
en de verbeterfunctie. Naast structurele factoren bepalen sociaal-dynamische aspecten van de uitwisselingsrelaties tussen beide functies, in dit onderzoek geoperationaliseerd in termen van macht en vertrouwen, de kwaliteit van de samenwerking.
8.4.2 Aanbevelingen voor de praktijk
Tenslotte formuleren we op basis van de resultaten van dit onderzoek enkele richtlijnen voor de praktijk. De richtlijnen beogen het innovatievermogen van taakgroepen te vergroten. De richtlijnen zijn enerzijds gericht op het ontwerp van taakgroepen-plus. Anderzijds zijn er richtlijnen geformuleerd die ingaan op de ontwikkeling van taakgroepen en betrekking hebben op sociaal-dynamische factoren.
Met deze ontwerp- en ontwikkelrichtlijnen is niet beoogd om een uitputtende
beschrijving te geven van wat nodig is om te komen tot taakgroepen die een grote
bijdrage kunnen leveren aan verbetering en vernieuwing. Vanuit andere bronnen is
veel bekend over het ontwerp en de ontwikkeling van taakgroepen (De Sitter,
1994; Deetman, 1994; Haak, 1994; Peeters, 1995; Van Eijnatten, 1993 om slechts
enkelen uit de Nederlandse sociotechnische benadering te noemen). Hier zijn
richtlijnen geformuleerd die voortkomen uit dit onderzoek.
Taakgroepen met een sociotechnische basis, hele taak en afgebakende grenzen, vormen een goed fundament voor verbetering en vernieuwing. Het innovatievermogen kan echter versterkt worden door deze richtlijnen in acht te nemen.
Ontwerprichtlijnen
• structureer inbedding door klant-leverancier relaties
Op tenminste drie niveaus dient een goede inbedding van de taakgroep tot stand
gebracht te worden. Tussen de taakgroepen onderling, tussen taakgroepen en de
ondersteunende diensten en tussen taakgroepen en externe klanten/leveranciers.
Het mechanisme hiervoor is de klant-leverancier verhouding. Door op deze drie
niveaus de uitwisselingsrelaties te structureren volgens klant-leverancier verhoudingen wordt duidelijkheid gecreëerd over de eisen, de verwachtingen en de problemen die men wederzijds heeft. Hiermee wordt een klantgerichte houding bevorderd en voor de taakgroepen concreet gemaakt. Tegelijkertijd vormt feedback
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van de klanten en leveranciers een krachtige impuls voor verbetering van het eigen
functioneren. Het externe referentiepunt houdt de taakgroepen scherp.
De markt- en klantgerichtheid door klant-leverancier relaties maakt een dynamische afstemming van de taakgroep en de taakgroepverbeterstructuur op de
omgeving mogelijk. Andere signalen en nieuwe eisen vanuit de omgeving worden
gemakkelijk opgevangen door de taakgroepen zelf, hetgeen eerder afstemming
mogelijk maakt.
• structureer inbedding in ondersteunende systemen
Het beoordelings- en beloningssysteem dient innovatief gedrag te bevorderen. Zowel op individueel als op groepsniveau dienen de beoordelingscriteria gericht te
zijn op gedrag dat vernieuwing ondersteunt. Beloning van ideeën dient vooral op
groepsniveau te geschieden. Een individueel ideeënbussystematiek is strijdig met
het idee dat ideeën vooral in de samenwerking met anderen ontstaan.
• richt de bijdrage van taakgroepen ten aanzien van vernieuwing op observaties en gegevensverzameling
De taakgroepen vervullen een beperkte maar essentiële rol in vernieuwing. Daarbij
ligt de belangrijkste bijdrage in de kwaliteit van de gegevensverzameling en het
meedenken met proefseries. Vooral waar het gaat om produceerbaarheid, bedieningsgemak en bedieningsinstructies leveren de taakgroepen een zinvolle bijdrage.
• richt de bijdrage van taakgroepen ten aanzien van verbetering op observatie en inhoudelijke
suggesties en voorstellen
De taakgroepen leveren een relatief grote bijdrage aan verbetering door naast observaties en gegevensverzameling ook te komen met inhoudelijke suggesties voor
oplossingen. Deze suggesties hebben ook weer betrekking op produceerbaarheid,
bedieningsgemak en bedieningsinstructies, maar zijn daarnaast gericht op efficiency, kwaliteit, veiligheid en gezondheid, kwaliteit van de arbeid.
Ontwikkelrichtlijnen
• intensiveer de uitwisselingsrelaties tussen taakgroepen en hun relevante omgeving
Verbetering en vernieuwing komen slechts tot stand in samenwerkingsverbanden
tussen de verschillende relevante functies. De taakgroepen spelen hierin hun eigen
rol. De samenwerking tussen de taakgroepleden en de onderhoudsmonteurs, de
werkvoorbereiders, de planners, de kwaliteitsfunctionarissen, de engineers en de
ontwikkelaars zijn van cruciaal belang. De effectiviteit van de samenwerking
neemt toe naarmate er meer en systematischer contact is tussen de verschillende
functies. De taakgroepverbeterstructuren met het overleg per regelgebied en de
verbeterteams lenen zich hiervoor. Inzicht in en respect voor ieders rol in verbetering en vernieuwing komt de samenwerking ten goede.
• creëer een passende machtsverdeling
Een passende machtsverdeling geeft aan dat de taakgroepen daadwerkelijk invloed
ervaren op de zaken die hen aangaan. Een belangrijke voorwaarde voor de bijdrage van de taakgroepen aan verbetering en vernieuwing is dat de stem van de taakgroepen daadwerkelijk gehoord en serieus genomen wordt. Dit onderzoek geeft
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aan dat betrokkenheid van taakgroepen bij de besluitvorming op zijn minst de acceptatie en daarmee de implementatie van de besluiten bij de taakgroepen verhoogt, en tevens dat de kwaliteit van de besluitvorming toeneemt. De voorwaarden
waaronder en de omstandigheden waarbij deze bevindingen geldig zijn moeten
verder onderzocht worden.
• ‘organiseer’ een goede vertrouwensbasis
Omdat van de taakgroepen veel gevraagd wordt in het kader van verbetering en
vernieuwing is de vraag naar de vertrouwensbasis tussen taakgroepen en management urgent. Voor een deel moet vertrouwen blijken in de interpersoonlijke relaties
tussen managers en taakgroepleden. Openheid, integriteit, consistentie, competentie en loyaliteit kunnen moeilijk georganiseerd worden. Voor een belangrijk deel
moet het vertrouwen echter ook blijken uit organisatorische regelingen. Op zichzelf is de sociotechnische structuur met een passende machtsverdeling al een uiting
van vertrouwen in de taakgroepleden. Maar ook is een structurele verankering van
het concept in de ondersteunende systemen noodzakelijk. Zo wordt door het management getoond dat het concept van de taakgroepen of mini-companies belangrijk
is voor de organisatie. Inspraak van de taakgroepen in het opstellen van een profiel
voor nieuwe managers is een ander voorbeeld van verankering van het concept in
de organisatie.
• besteed expliciet aandacht aan teamontwikkeling op taakgroepniveau
Groepsdynamische processen spelen een belangrijke rol in taakgroepen en in de
uitwisselingsrelaties tussen taakgroepen en hun relevante omgeving. Het gaat hierbij om teamontwikkeling in het kader van de taakgroep die voor een langere tijd
ingesteld is, maar ook om de groepsdynamische processen die spelen in tijdelijke
teams die zijn samengesteld uit mensen vanuit verschillende disciplines en met
verschillend niveau. Bewuste aandacht voor deze processen in de vorm van opleiding, training, facilitator bevordert de onderlinge samenwerking. Een speciaal aandachtspunt is een zorgvuldige keuze van de grens van de taakgroep. In ploegendienstsituaties verdient het de voorkeur om per procesdeel alle ploegen gezamenlijk in een taakgroep te nemen.

8.5 Innoveren van onderop
We hebben dit onderzoek de titel ‘innoveren van onderop’ meegegeven. Maar is
die titel wel te handhaven? Wordt er niet teveel beloofd? De rol die taakgroepen
bij product- en procesvernieuwing spelen is immers niet groot te noemen. Het is
niet vergelijkbaar met een notie als ‘strategische management van onderop’
(Roobeek, 1994). Er zijn andere partijen in het spel van wie de relatieve bijdrage
aan product- en procesvernieuwing substantiëler is. Is het om nogmaals Lammers
(1993) te parafraseren niet beter om te spreken van ‘innoveren van bovenaf en van
onderop’?
En toch blijft de titel zoals hij is: ‘innoveren van onderop’. Het onderzoek
beschrijft en analyseert vanuit het perspectief van de taakgroepen de mogelijkheden en beperkingen van hun bijdrage aan product- en procesvernieuwing. Dit perspectief ‘van onderop’ wordt in toenemende mate van belang, gezien de ontwikke-
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lingen op het gebied van markt, technologie en arbeidsmarkt. Hier willen we wijzen op ontwikkelingen binnen de grote maak-industrieën in Nederland, zoals overplaatsing van werk naar lage-lonen-landen. De productiefunctie zal meer toegevoegde waarde moeten bieden, wil ze voor Nederland behouden blijven. Eén van
de belangrijkste strategieën hiervoor is ons inziens om de bijdrage vanuit de productiefunctie aan product- en procesvernieuwing te vergroten. In dit onderzoek is
gewezen op de rol van taakgroepen en met name welke factoren hun bijdrage kunnen vergroten. Deze factoren, samengevat onder de noemer structurele en sociaaldynamische inbedding, zouden ook gezien kunnen worden als voorwaarden.
Voorwaarden in de sfeer van structuur, ondersteunende systemen, macht en vertrouwen die vervuld dienen te worden om daadwerkelijk invulling te kunnen geven
aan ‘innoveren van onderop’.
Hier raken we een grondhouding van management èn medewerkers. Samenwerking in het kader van product- en procesvernieuwing vraagt naast aangepaste
structuren en systemen, een passende machtsverdeling en wederzijds vertrouwen.
Medewerkers en managers hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden. Op
deze manier ontstaat ruimte om mensen als mensen aan te spreken in hun arbeidssituatie.
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Summary
Bottom-up innovation; on the contribution of semiautonomous work groups to product and process
innovation

Both in research and practice the concept of teamwork is getting much attention.
Especially, there is growing interest in semi-autonomous work groups. We have
pointed at three developments which account for this appeal of semi-autonomous
work groups in contemporary organisations. Firstly, companies view this concept
as a tool for enabling them to respond to the dynamic markets. Claims for enhancing the flexibility of the production department are made, both in literature and
practice. Secondly, certain technological developments, like advanced manufacturing technologies which imply high levels of technical interdependence and uncertainty, are favourable for self-regulation of work groups. Thirdly, the workforce
itself is changing: higher educated, more democratically oriented and with a higher
concern for their quality of work.
At the same time, companies need to constantly improve and innovate their
products and processes. The problem is how to incorporate the semi-autonomous
work groups in product and process innovation. This is practically relevant because
many companies are working with semi-autonomous work groups and have to be
innovative. However, the contribution of semi-autonomous work groups to product
and process innovation is not self-evident. This problem is also theoretically relevant. In sociotechnical systems design, and especially the Dutch variant of modern
sociotechnical systems design (Van Eijnatten, 1993), semi-autonomous work
groups enhance the flexibility of the organisation. Hardly anything is known of the
innovative capacity of such groups. Therefore, our problem formulation is as follows:
How can semi-autonomous work groups contribute to product and process innovation?
In chapter 2 we developed a theoretical framework for analysing semi-autonomous
work groups and their contribution to product and process innovation. This led to
an elaboration of the next research model.
embeddedment
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Figure 1 The research model

Our starting point is sociotechnical systems design (De Sitter, 1994; Van Eijnatten,
1993), since this approach is the original basis of the concept of the semiautonomous work group (Trist & Bamforth, 1951). However, we formulate some
criticisms, for instance the neglect of the market orientation on the shop floor level.
This is not stimulating innovative activities.
The concept of the semi-autonomous work group is characterised by a certain
degree of task integration, task autonomy and result responsibility (De Sitter, 1994;
Kuipers & Van Amelsvoort, 1990). In addition, we distinguish five social aspects
of teamwork: information sharing, internal communication, co-operation, team
development and co-ordination. It is an essential part of the theoretical framework
that the semi-autonomous work groups are embedded in the organisation. On the
one hand, the structural embeddedment is aimed at the right couplings between the
work groups and their environment. On the other hand, we view these couplings as
exchange relationships (Van Haren, 1984) in which people cooperate with each
other. These exchange relationships are characterised by processes of power (Tannenbaum, 1968) and trust (Fox, 1974). This is called the social-dynamic embeddedment.
The concept of product and process innovation is characterised by a degree of
complexity and radicalness (Ettlie, et al., 1984). We distinguish three types of innovation, based on the perceived radicalness: little improvements, rather big improvements and big innovations. These types of innovation relate to aspects like
the domain and the complexity of the innovation. Furthermore, the concept of
product and process innovation has its own organisational context, which we conceptualised in two aspects. Firstly, the relation between the corporate level and the
innovating unit affects the process of innovation and the same holds for the organisation of product and process innovation.
The contribution of the semi-autonomous work groups is measured by three
indicators. First, we distinguish three types of contributions: observations, suggestions and proposals. Second, the phase of the innovation is important: concept, design, implementation and use of the new product or process (Scarbrough & Corbett, 1992). And thirdly, the content of the contribution is important. The contribution could be aimed at, among others, manufacturability, product quality and quality of working life.
And last but not least the concept of effectiveness is operationalised. We only
point at the effectiveness of product and process innovation and we studied the
contribution of the semi-autonomous work groups in product and process innovation. The criteria for effectiveness are efficiency, quality, flexibility and innovativeness. However, we have to distinguish between the contribution to improvement of the manufacturing function and the contribution to product and process
7

innovation. We assess the effectiveness by both objective indicators and subjective
assessments of the contribution of the work groups in product and process innovation.
Cases
In this research project, three cases were studied with qualitative methods, like
document analysis, observation and interviews, and one quantitative method in the
form of a survey. The three cases are Akzo Nobel Chemicals (the Salt production
unit on the site Hengelo), Atag Verwarming (Lichtenvoorde) and Philips Components (business unit CMA on the site of Roermond). In these cases the production
departments for several years have been organised in semi-autonomous work
groups. The cases are described in chapter 4, 5 and 6. Akzo Nobel and Atag represent the more traditional sociotechnical concept of semi-autonomous work groups.
At Philips the work groups are called mini-companies, following some principles
of shop floor management (Suzaki, 1993). The mini-companies have much in
common with semi-autonomous work groups, apart from some additional features.
The mini-company formulates its own mission and establishes client-supplier relationships. Feedback from these customer contacts is input for the improvement
programme.
Cross-case analysis
The results of the case studies are analysed in chapter 7. In general, the contribution of the semi-autonomous work groups is more directed to process innovation
than to product innovation. Furthermore, the contribution is smaller in more radical
innovation. The contribution is also smaller within the first two phases of concept
and design. In the phases of implementation and use the contribution is larger. The
cases report different contributions of the work groups. At Philips the contribution
is somewhat larger, especially in the case of process innovation, product improvement and product innovation. The developers view the operators as their ‘eyes,
ears and hands on the shop floor’.
It is an interesting question whether these differences in innovation capacities
relate to the characteristics of the work groups and their embeddedment or to the
characteristics of product and process innovation and its context. The characteristics of the semi-autonomous work groups and the mini-companies are more or less
the same. The mini-companies of Philips, however, report more positively on information sharing. Furthermore, they are organised around units including all shifts
working in those units. Also, compared with Akzo Nobel and Atag, more operators
of the mini-companies are involved in workgroups for improvement and innovation, the so-called action teams.
The differences in embeddedment between the semi-autonomous work groups
and the mini-companies are more significant. The structural couplings between the
mini-companies and their environment are more systematically organised. The
most important feature is that these client-supplier relationships direct the improvement activities to customer satisfaction. This serves as a trigger for improvement. In addition, the mini-companies report more positively on the socialdynamic embeddedment. The power relations, as shown in the control graph, fit
with the mini-company concept in delegating responsibilities and authorities to the
shop floor. However, also the semi-autonomous work groups of Akzo Nobel and
8
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Atag show similar positive power relations. Trust was valued more positively at
Philips.
The complexity of product and process innovation is not much different between the three cases. The education level of the operators are the highest at case
Akzo Nobel, followed by Philips and Atag. One important difference is the learning cycle within the technologies in the three cases. At Philips the possibilities for
improvement and innovation are larger because of the recent introduction of their
new products and according processes. Additionally, the necessity for improvement and innovation is higher, because of the market pressure. The context of
product and process innovation is not very different. All of the cases are to a certain extent dependent from their mother organisation.
Conclusions and recommendations
We conclude our research by stating that the mini-company could be viewed as a
semi-autonomous work group plus. The plus stresses the similar basis of both concepts as well as the differences. The differences are a better embeddedment of the
work groups within the company and their environment. The improvement activities are directed to requirements made by their clients and suppliers. In this way,
the market and customer orientation is incorporated on the shop floor. The minicompany concept could be interpreted as a mechanism to structure and intensify
the exchange relationships between the work groups and managers, developers and
other relevant people.
To qualify this conclusion, it is important that we have noted, based on the
detailed case-studies, that our research model does not include some concepts,
which could have implications on the contribution of the semi-autonomous work
groups in product and process innovation. These concepts are the stabilityturbulence of the market situation, the speed of technological developments, the
nature of the production process and the nature of the employment relationship.
The directions for further research are threefold. First, the mini-company concept should be tested within other branches of industry and service. Customer orientation in general is important, but how is it related to different market and technology contexts? The exchange relationships - as an important characteristic of
mini-companies - could be researched using the network approach. Secondly, the
modelling of the team development should be elaborated, since existing models are
developed and tested within temporary teamwork and not permanent teamwork,
like semi-autonomous work groups. Thirdly, the relation between manufacturing,
improvement and innovation should be elaborated. What is meant by the integration of manufacturing and improvement? In what circumstances should integration
be preferred and what is the role of the different kinds of knowledge people have?
Some practical recommendations are given in line with the mini-company
concept, which implies a structural embeddedment by client-supplier relations
which make possible to adjust dynamically the improvement and innovation activities on market and customer requirements. This calls for strong and intensive
exchange relationships between the work groups and their relevant environment.
Also important are the well-balanced power and trust relations as well as attention
for team development activities. People within the work groups have to be involved in decision-making. The contribution of the work groups should be directed
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at observations and data-collection in innovation activities and observations, suggestions and proposals in improvement activities.
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Bijlage 1
Interviewprotocol

In deze bijlage wordt een verkorte versie weergegeven van het interviewprotocol,
zoals dat is gehanteerd voor het vaststellen van de effectiviteit van de bijdrage van
de taakgroepen aan product- en procesverbetering. De interviews zijn gehouden
met de chefs boven de taakgroepen, hun productiemanagers, ontwikkelaars/technologen, factory engineers, hoofden onderhoud, kwaliteitsfunctionarissen
en personeelsmanagers.
De drie hoofdvragen zijn:
1. Wat is uw oordeel over de taakgroepen/mini-companies?
2. Wat is uw oordeel over het verbeterings- en vernieuwingsproces binnen de organisatie?
3. Welke bijdrage leveren de taakgroepen/mini-companies hieraan?
Ad.1. Sub-vragen:
-visie op de taakgroepen
-aard van contact/relatie/samenwerking met taakgroepen
-wat gaat beter/slechter sinds taakgroepen
-grenzen aan het taakgroepen-concept
Ad. 2. Sub-vragen:
-welke typen verbetering/vernieuwing
-frequentie typen verbetering/vernieuwing
-organisatie verbetering/vernieuwing
-wie neemt initiatief
-wie wordt wanneer betrokken
-rol management
-rol specialisten
-rol taakgroepen
Ad. 3. Sub-vragen:
-inhoudelijke bijdrage taakgroepen: observaties, suggesties, voorstellen
-fasen waarin taakgroepen bijdragen: concept, ontwerp, implementatie, gebruik
-effect taakgroepen op kosten
-effect taakgroepen op kwaliteit
-effect taakgroepen op leverbetrouwbaarheid, levertijden
-effect taakgroepen op flexibiliteit
-effect taakgroepen op verbetering, vernieuwing, doorlooptijd proefseries
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Bijlage 2
Resultaten vragenlijst Akzo Nobel

In deze bijlage worden de resultaten weergegeven van de vragenlijst die is afgenomen onder de operators en taakgroepcoördinatoren van de afdelingen Verpakking, Librox en Goederenlogistiek van het Zoutverwerkingsbedrijf van Akzo Nobel Chemicals te Hengelo.
Datum afname: februari, maart 1996
Tijdens werktijd, of net voor of net na wachtoverdracht ingevuld. Per taakgroep
ingevuld in het bijzijn van een afstudeerstudent.
Aantal verwerkte vragenlijsten:
Verpakking:
37
Librox:
51
Goederenlogistiek:
21
De vragenlijst bestaat uit drie delen:
• 52 vragen over het werken in taakgroepen;
• 4 invloedsvragen (naar Tannenbaum, 1968);
• 7 vragen over de bijdrage aan verbetering en vernieuwing.
Hierna volgen eerst de resultaten van de eerste 52 vragen betreffende het werken
in
taakgroepen.
De
vragenlijst
heeft
een
vierpuntsschaal:
1 = volledig mee eens;
2 = mee eens;
3 = mee oneens;
4 = volledig mee oneens.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘9 = geen mening’ te omcirkelen.
De resultaten worden weergegeven in percentages van het aantal operators per
afdeling dat het antwoord ‘volledig mee eens’ of ‘mee eens’ geeft op de stelling.

1. Ik wissel regelmatig over de verschillende werkplekken
binnen mijn afdeling.
2. Ik ben inzetbaar op alle werkplekken binnen mijn afdeling
3. Ik heb inzicht in het totale productieproces binnen mijn
afdeling
4. Ik heb inzicht in het totale productieproces binnen het ZVB
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Verpakking

Librox

92

98

Goederen
logistiek
76

89
92

90
96

100
76

65

53

48
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

als geheel
Ik heb brede kennis over het product
Ik ben op de hoogte van de doelen van onze afdeling
De doelen van onze afdeling zijn voor mij duidelijk
De doelen van onze afdeling zijn waardevol voor het ZVB
als geheel
Ik sta volledig achter de doelen van onze afdeling
Ik denk dat de doelen van onze afdeling goed te bereiken
zijn
Van de belangrijkste dingen in dit bedrijf worden wij goed
op de hoogte gehouden
De leiding schenkt voldoende aandacht aan onze problemen
De leiding vertelt ons te weinig over de gang van zaken
Wij horen te weinig over de gang van zaken in het bedrijf
Wanneer er ernstige problemen zijn in het productieproces
van onze afdeling bespreken we met iedereen van de afdeling hoe we deze problemen gaan oplossen
Wanneer er ernstige problemen zijn in het productieproces
van onze afdeling bespreken we met de gehele ploeg hoe
we deze problemen gaan oplossen
De operators binnen onze afdeling houden elkaar op de
hoogte over werk-gerelateerde zaken
Als collega’s hebben we het onderling regelmatig over het
functioneren van elkaar binnen de afdeling
Ik vind dat men in de groep bereid is om werk van elkaar
over te nemen
Ik vind dat we in de groep elkaar stimuleren om als team te
werken
Ik doe mijn werk altijd alleen
Ik werk met vaste collega’s
Ik vind dat de hulpvaardigheid van collega’s soms wel eens
wat groter mag zijn
Er zijn op onze afdeling nogal eens (onderlinge) strubbelingen tussen de mensen
Toen ik hier pas kwam lieten mijn collega’s mij teveel aan
mijn lot over
Ik heb regelmatig contact met interne ‘klanten’ en ‘leveranciers’
Uit mijn contacten met interne ‘klanten’ en ‘leveranciers’
komen regelmatig verbeterpunten voor onze afdeling naar
voren
Ik heb regelmatig contact met externe klanten en leveranciers
Uit mijn contacten met externe klanten en leveranciers
komen regelmatig verbeterpunten voor onze afdeling naar
voren
Ik kan goed opschieten met de collega’s van mijn afdeling

Verpakking

Librox

Goederen
logistiek

95
90
86
89

94
92
90
88

81
76
67
81

87
76

86
76

81
62

43

35

52

16

28

43

62
67
54

48
49
61

57
52
38

65

77

48

76

92

86

57

73

52

89

100

86

84

96

95

8
30
43

14
37
26

43
85
33

19

12

33

16

20

14

24

16

67

24

10

32

0

0

48

5

4

14

97

98

95

15

31. Ik word door mijn collega’s geaccepteerd
32. Binnen onze afdeling spreken we elkaar aan op onderlinge
afspraken
33. Binnen onze afdeling corrigeren we elkaar indien nodig
34. Ik heb volledig vertrouwen in de leiding van het ZVB
35. Wij worden door onze leiding ondersteund in onze dagelijkse werk- en groepsprocessen
36. Ik voel me betrokken bij de afdeling en zou niet graag bij
een andere afdeling werken
37. Ik voel me betrokken bij het ZVB en zou niet graag ergens
anders willen werken
38. Ik zou direct een andere baan nemen als die mogelijkheid
er was
39. Ik voel me verantwoordelijk voor de resultaten van mijn
afdeling
40. In de afdeling probeer ik de suggesties voor verbetering te
ondersteunen
41. Ik voel me verantwoordelijk voor een goede informatieoverdracht naar de volgende ploeg
42. Ik ben op de hoogte van de resultaten van mijn werk
43. Wij worden niet geïnformeerd over de productieresultaten
van onze afdeling
44. Wij worden op de hoogte gesteld van de resultaten van het
ZVB
45. Ik ben met het financiële resultaat van de afdeling niet
tevreden
46. Ik ben ontevreden met het door mij behaalde productieresultaat in de afdeling
47. Ik ben ontevreden over het financiële resultaat van het
ZVB als geheel
48. Ik werk in de afdeling in een zeer aantrekkelijke werksituatie
49. Ik vind het werk in de afdeling erg interessant
50. Als ik geheel vrij had kunnen kiezen was ik niet in de afdeling gaan werken
51. Ik ben tevreden met de taak die ik uit moet voeren
52. Ik vind de taak die ik uit moet voeren saai

Verpakking

Librox

92
92

96
94

Goederen
logistiek
95
86

92
34
40

96
61
65

91
52
52

81

75

76

72

78

81

8

6

5

87

94

67

98

98

71

100

100

95

86
16

82
25

91
24

81

76

52

70

56

38

14

18

9

51

49

19

76

35

57

95
8

96
8

72
9

89
3

88
4

95
5

Van de invloedsvragen geven we de gemiddelde scores weer, inclusief de standaarddeviaties (tussen haakjes), eveneens uitgesplitst naar afdeling. De antwoorden variëren van 1 tot en met 6 en hebben de volgende betekenis:
1 = zeer weinig invloed;
2 = weinig invloed;
3 = matige invloed;
4 = redelijk veel invloed;
5 = veel invloed;
6 = zeer veel invloed.
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Verpakking

Librox

Goederen
logistiek

4,68 (1,65)
4,43 (1,17)
4,35 (1,21)
3,57 (1,52)

4,79 (1,20)
4,71 (0,97)
3,83 (1,24)
3,37 (1,56)

4,40 (1,60)
4,30 (1,56)
3,81 (1,21)
2,67 (1,46)

4,27 (1,54)
3,92 (1,44)
3,19 (1,53)
2,78 (1,53)

3,98 (1,31)
4,56 (1,24)
3,83 (1,21)
3,10 (1,52)

3,53 (1,68)
4,16 (1,61)
3,20 (1,70)
2,45 (1,43)

3,14 (1,92)
3,11 (1,41)
4,57 (1,24)
4,20 (1,51)

3,42 (1,64)
4,04 (1,33)
4,42 (1,24)
4,04 (1,47)

3,42 (1,47)
4,40 (1,26)
3,91 (1,26)
2,95 (1,20)

4,92 (1,25)
4,42 (1,25)
3,60 (1,24)
3,03 (1,45)

4,85 (1,32)
4,88 (0,91)
3,40 (1,01)
2,75 (1,07)

4,62 (1,72)
4,81 (1,25)
3,62 (1,32)
2,91 (1,38)

Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen op de algemene gang
van zaken in de afdeling?
-plant manager
-productiechef
-taakgroepcoördinator
-operator

Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen op de hoeveelheid werk
in de afdeling?
-plant manager
-productiechef
-taakgroepcoördinator
-operator

Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen op de manier waarop het
werk georganiseerd is in de afdeling?
-plant manager
-productiechef
-taakgroepcoördinator
-operator

Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen op de verbeteringen en
vernieuwingen in de afdeling?
-plant manager
-productiechef
-taakgroepcoördinator
-operator
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Tenslotte geven we de gemiddelde scores (en de standdaarddeviatie) weer van de
antwoorden op de vragen naar de bijdrage van de operators aan verbetering en
vernieuwing. De scores zijn van de afdeling Verpakking en Librox gezamenlijk
(N=88), en uitgesplitst naar type verandering: kleine verbetering, redelijk grote
verbetering, grote vernieuwing. De antwoorden variëren van 1 tot en met 4 en
hebben de volgende betekenis:
1 = geen;
2 = soms;
3 = vaak;
4 = dagelijks.

1. Observaties over en ervaringen met de
machines
2. Suggesties en ideeën voor verbetering en
vernieuwing
3. Uitgewerkte voorstellen van operators die
samen met indirecten uitgewerkt worden
4. Conceptfase: idee/suggestie komt van
operators
5. Ontwerpfase: operators worden betrokken
bij uitwerken van idee
6. Invoeringsfase: tijdens de invoering worden
de operators betrokken
7. Gebruiksfase: tijdens het gebruik worden
de operators betrokken

18

kleine
verbetering
3,02 (0,84)

redelijk
grote
verbetering
2,36 (0,79)

grote
vernieuwing
1,68 (0,69)

2,81 (0,76)

2,28 (0,66)

1,72 (0,66)

2,52 (0,73)

2,22 (0,57)

1,60 (0,69)

2,53 (0,77)

2,15 (0,59)

1,56 (0,57)

2,20 (0,77)

1,93 (0,69)

1,56 (0,63)

2,52 (0,80)

2,34 (0,74)

1,98 (0,79)

2,90 (0,81)

2,72 (0,88)

2,40 (0,92)
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Bijlage 3
Resultaten vragenlijst ontwikkeling taakgroepen
Akzo Nobel

In deze bijlage worden de resultaten weergegeven van (een deel van) de vragenlijst
die driemaal is afgenomen onder de operators en taakgroepcoördinatoren van de
afdelingen Verpakking en Librox in het Zoutverwerkingsbedrijf van Akzo Nobel
Chemicals te Hengelo.
Datum meting 1: januari 1994
Datum meting 2: december 1994
Datum meting 3: februari, maart 1996
Tijdens werktijd, of net voor of net na wachtoverdracht ingevuld. Per taakgroep
ingevuld in het bijzijn van de onderzoeker of een afstudeerstudent.
Aantal verwerkte vragenlijsten:
Meting 1: 88
Meting 2: 86
Meting 3: 88
De vragenlijst bestaat uit 11 vragen over het ontwerikkelingsproces van de taakgroepen. De vragenlijst heeft een vierpuntsschaal:
1 = geheel mee eens;
2 = grotendeels mee eens;
3 = grotendeels mee oneens;
4 = geheel mee oneens.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘5 = geen mening’ te omcirkelen.
De resultaten worden weergegeven in percentages van het aantal operators per
afdeling dat het antwoord ‘geheel mee eens’ of ‘grotendeels mee eens’ geeft op de
voorgelegde stelling.
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1. Ik vind dat de doelen van het veranderingsproces duidelijk
zijn. Met andere woorden, ik weet waarom de veranderingen
richting taakgroepen in gang gezet zijn.
2. Ik vind het tempo waarin het ontwikkelingsproces plaatsvindt
te hoog.
3. Ik vind het tempo waarin het ontwikkelingsproces plaatsvindt
te laag.
4. Ik vind de wijze van leiding aan de vorming van de taakgroepen door het management (in het algemeen) positief.
5. Ik vind de wijze van leiding aan de vorming van de taakgroepen door mijn productiechef (in het bijzonder) positief.
6. Ik vind dat ik voldoende informatie over het ontwikkelingsproces krijg.
7. Ik vind dat ik de informatie over het ontwikkelingsproces tijdig
krijg.
8. Ik vind dat er voldoende gelegenheid is om mijn eigen ideeën
aan te geven over de veranderingen.
9. Ik vind dat de procesbegeleiding een goede bijdrage levert
aan het functioneren van mijn taakgroep.
10. Ik vind dat de survivals een goede bijdrage geleverd hebben
aan het functioneren van mijn taakgroep.
11. De procesthermometers geven mij goed inzicht in de resultaten van mijn afdeling.
12. Het geheel overziend, vind ik taakgroepen een goede organisatievorm.

Meting 1

Meting 2

Meting 3

92

94

88

25

27

18

71

65

66

57

73

36

70

74

52

56

77

42

39

61

36

64

68

63

28

19

6

48

n.v.t

n.v.t

n.v.t

77

61

86

93

86
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Bijlage 4
Resultaten vragenlijst Atag Verwarming

In deze bijlage worden de resultaten weergegeven van de vragenlijst die is afgenomen onder de taakgroepleden (inclusief de groepsvertegenwoordigers) van de
groepen Voormontage en Montage van Atag Verwarming te Lichtenvoorde.
Datum afname: januari, februari 1996
De vragenlijsten zijn per taakgroep uitgedeeld door de groepsvertegenwoordiger
Organisatie & Techniek. Tijdens werktijd, of , in sommige taakgroepen, thuis ingevuld.
Aantal uitgedeelde vragenlijsten: 56
Aantal verwerkte vragenlijsten: 49 (respons 88%)
Voormontage: 14 (29%)
Montage:
30 (61%)
Onbekend:
5 (10%)
De vragenlijst bestaat uit twee delen:
• 52 vragen over het werken in taakgroepen;
• 4 invloedsvragen (naar Tannenbaum, 1968).
Hierna volgen eerst de resultaten van de eerste 52 vragen betreffende het werken
in taakgroepen. De vragenlijst heeft een vierpuntsschaal:
1 = volledig mee eens;
2 = mee eens;
3 = mee oneens;
4 = volledig mee oneens.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘9 = geen mening’ te omcirkelen.
De resultaten worden weergegeven in percentages van het aantal taakgroepleden
per afdeling (Voormontage, Montage) dat het antwoord ‘volledig mee eens’ of
‘mee eens’ geeft op de voorgelegde stelling.
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1. Ik rouleer regelmatig over de verschillende werkplekken binnen mijn
groep.
2. Het managementteam schenkt voldoende aandacht aan onze problemen
3. Ik heb inzicht in het productieproces binnen mijn groep
4. Ik heb inzicht in het totale productieproces binnen Atag Verwarming als
geheel
5. Ik kan alle onderdelen van de verwarmingsketel benoemen
6. Ik ben op de hoogte van het functioneren van de verwarmingsketel
7. Ik kan alle fouten die optreden tijdens de montage oplossen
8. Door onze taakgroep worden doelen gesteld
9. Ik ben op de hoogte van de doelen van onze groep
10. De doelen van onze groep zijn voor mij duidelijk
11. Ik sta volledig achter de doelen van onze groep
12. Ik denk dat de doelen van onze groep goed te bereiken zijn
13. De doelen van onze groep zijn waardevol voor Atag Verwarming als
geheel
14. Van de belangrijkste dingen in dit bedrijf worden wij goed op de hoogte
gehouden
15. Ik ben inzetbaar op alle werkplekken binnen mijn groep
16. Het managementteam vertelt ons te weinig over de gang van zaken
17. Ik vind dat we in de groep elkaar stimuleren om als team te werken
18. Wanneer er ernstige problemen zijn in het productieproces van onze
groep bespreken we met alle groepsleden hoe we deze problemen
gaan oplossen
19. De leden van onze groep houden elkaar op de hoogte over het werk
20. Als collega’s hebben we het onderling regelmatig over het functioneren
van elkaar binnen de groep
21. Ik vind dat men in de groep bereid is om werk van elkaar over te nemen
22. Wij horen te weinig over de gang van zaken in het bedrijf
23. Ik werk altijd op dezelfde werkplek
24. Ik doe mijn werk altijd alleen
25. Ik vind dat de hulpvaardigheid van collega’s soms wel eens wat groter
mag zijn
26. Er zijn binnen onze groep nogal eens (onderlinge) strubbelingen tussen
de mensen
27. Ik heb regelmatig contact met directe ondersteuning (Kwaliteitsdienst,
Bedrijfstechniek, Magazijn)
28. Uit mijn contacten met directe ondersteuning (Kwaliteitsdienst, Bedrijfstechniek, Magazijn) komen regelmatig verbeterpunten voor onze
groep naar voren
29. Ik heb regelmatig contact met Ontwikkeling, Inkoop en Verkoop
30. Uit mijn contacten met Ontwikkeling, Inkoop en Verkoop komen regelmatig verbeterpunten voor onze groep naar voren
31. Ik kan goed opschieten met de collega’s van mijn groep
32. Ik zou direct een andere baan buiten Atag nemen als die mogelijkheid
er was

Voor
montage

Montage

79

87

64

40

100
43

93
53

43
86
64
93
93
79
86
79
93

87
77
67
80
83
90
80
67
67

86

37

86
29
71
86

73
57
53
63

79
71

80
53

71
43
29
7
79

63
47
17
7
70

50

60

71

57

64

50

29
14

33
20

71
0

90
23

23

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
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Binnen onze groep spreken we elkaar aan op onderlinge afspraken
Binnen onze groep corrigeren we elkaar indien nodig
Ik ben op de hoogte van de resultaten van mijn werk
Wij worden door het managementteam ondersteund in onze dagelijkse
werk- en groepsprocessen
Wij worden door de coaches ondersteund in onze dagelijkse werk- en
groepsprocessen
Ik voel me betrokken bij de groep en zou niet graag bij een andere
groep werken
Ik voel me betrokken bij Atag Verwarming en zou niet graag ergens
anders willen werken
Ik word door mijn collega’s geaccepteerd
Ik voel me verantwoordelijk voor de resultaten van mijn groep
In onze groep denk ik actief mee aan verbeteringen
Ik heb volledig vertrouwen in het managementteam van Atag Verwarming
Wij worden niet geïnformeerd over de productieresultaten van onze
groep
Wij worden op de hoogte gesteld van de resultaten van de afdeling
Ik ben ontevreden met het door mij behaalde productieresultaat in de
groep
Ik ben ontevreden over het financiële resultaat van Atag Verwarming
als geheel
Ik ben tevreden met het werk in de groep
Ik vind het werk in de groep erg interessant
Als ik geheel vrij had kunnen kiezen was ik niet in deze groep gaan
werken
Ik ben tevreden met de taak die ik uit moet voeren
Ik vind de taak die ik uit moet voeren saai

Voor
montage

Montage

71
71
93
57

67
80
93
40

93

80

57

60

64

47

93
100
100
86

70
87
83
50

0

20

93
14

83
17

36

33

93
86
14

83
70
7

86
86

80
63
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Van de invloedsvragen geven we de gemiddelde scores weer, inclusief de standaarddeviaties (tussen haakjes). De antwoorden variëren van 1 tot en met 6 en
hebben de volgende betekenis:
1 = zeer weinig invloed;
2 = weinig invloed;
3 = matige invloed;
4 = redelijk veel invloed;
5 = veel invloed;
6 = zeer veel invloed.
Voormontage
en Montage
Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen
op de algemene gang van zaken in de groep?
-directeur
-hoofd productie
-coaches
-groepsvertegenwoordigers
-taakgroepleden
Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen
op de hoeveelheid werk in de groep?
-directeur
-hoofd productie
-coaches
-groepsvertegenwoordigers
-taakgroepleden
Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen
op de manier waarop het werk georganiseerd is in de groep?
-directeur
-hoofd productie
-coaches
-groepsvertegenwoordigers
-taakgroepleden
Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen
op de verbeteringen en vernieuwingen in de groep?
-directeur
-hoofd productie
-coaches
-groepsvertegenwoordigers
-taakgroepleden

2,02 (1,68)
3,39 (1,70)
4,12 (1,29)
4,79 (1,22)
4,52 (1,25)

2,74 (1,85)
4,38 (1,70)
4,02 (1,42)
3,67 (1,59)
3,29 (1,66)

1,63 (1,20)
2,31 (1,41)
3,46 (1,40)
4,85 (1,26)
4,78 (1,22)

2,00 (1,38)
3,12 (1,67)
4,10 (1,36)
4,52 (1,37)
4,60 (1,36)

25

Bijlage 5
Lijst verbeteringen taakgroepen Atag 1994

Kleine procesverbeteringen
• Aanpassing werkplek fitten in het kader van de ARBO bij voormontage 1. Het
aandraaien van de ontluchter met de hand is vervangen door een luchtsleutel.
Bereikt minder lichamelijke klachten en een bredere inzetbaarheid van
voormontage 1.
• Lift voor werkplek 30 aan het begin van de baan. Bereikt niet meer bovenhands
hoeven tillen van de wisselaar. Hierdoor minder rugklachten (baan 3).
• Nieuwe fitmethode voormontage 1. Bereikt minder lek op fitwerk en eenduidige manier van fitten.
• Verminderen van het aantal typen schroeven. Bereikt bevoorrading is eenvoudiger geworden. Ook minder verschillend gereedschap nodig (baan 5).
• Bekleden van de tafels en karren om beschadiging van pompen en besturingskasten te voorkomen (voormontage 2).
• Nieuwe onderleggers bij voormontage 1, eerst van hout, nu van metaal. Bereikt
een beter functionerende transportbaan.
• Flexibele slang bij aftesten. Bereikt makkelijker aftesten omdat slangen beter te
hanteren zijn (baan5).
• Vastzetten van de lift zodat de buffer veilig doorgeschoven kan worden te tempex niet meer beschadigd wordt (baan 5).
• Tocht bij voormontage 1 via de transportbaan verholpen door middel van flappen. Bereikt een beter klimaat.
• Schrijftafel/magazijn voor de controlelijste bij de unit. Bereikt gemakkelijker
kunnen schrijven en gebruiken van de controlelijst. Lijsten altijd onbeschadigd
onder handbereikt bij de unit (voormontage 1).
• Kruislings inleren van medewerkers. Bereikt effectiever kunnen inleren, ook
met lage bezetting (baan 2).
• Uitval hout wordt teruggestuurd naar de leverancier. Bereikt een kostenbesparing van fl. 5000,- per jaar.
• Aanpassing van werkplekken in het kader van ARBO: voormontage 2 heeft
verstelbare stoelen voor werkplek 80. Bereikt minder gezondheidsklachten.
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Redelijk grote procesverbeteringen
• Introductie buffer-systeem. Bereikt betere kwaliteit en efficiency aan de baan.
• Waterzijdige dichtheidstest aangepast van 1 atm naar 2 atm. Bereikt minder
lekkage in het veld (in samenwerking met Bedrijfstechniek)
• Goede afspraken over behandeling en montage van de boilers. Bereikt minder
uitval boilers; besparing fl.1200,- per week (samen met Kwaliteitsdienst).
• Sneller afkoppelen bij aftesten door middel van doorverbinding driewegklep.
Hierdoor komt het sanitair-water al voor max. test uit de boiler. Bereikt sneller
aftesten (ongeveer 2,5 minuten per toestel) (baan 5).
• Pers bij voormontage 1 beveiligd. Bereikt een veiliger werksituatie (in samenwerking met Bedrijfstechniek).
• Warm water aftappen bij aftesten. Hierdoor sneller kunnen aftesten omdat het
water eerder op temperatuur is (ongeveer 2 minuten per toestel) (baan 5).
• Testapparaat voor de bedrading en connector van de pomp. Bereikt er kan eerder bepaald worden of de aansluiting/bedrading goed is. Hierdoor tijdwinst bij
de aftest-unit omdat daar niet in een volledig gemonteerde ketel onderdelen
vervangen hoeven te worden (baan 5).
• Testapparaat voor de kabelboom van de driewegklep. Bereikt er kan eerder
bepaald worden of de aansluiting/bedrading goed is. Hierdoor tijdwinst bij de
aftest-unit omdat daar niet in een volledig gemonteerde ketel onderdelen vervangen hoeven te worden (baan 5).
• Syfon bij aftesten monteren, bij aftesten gebruik maken van een standaard syfon. Bereikt geen water meer in de syfon, geen lekkage en tijdwinst (baan
2,3,5)
Kleine productverbeteringen
• Rubbers glasraam vervangen voor andere uitvoering. Bereikt makkelijker
montage van de glasramen, minder uitval, goedkoper onderdeel (baan 5).
• Achterwand Junkers voorzien van gaten. Bereikt minder boren (baan 1).
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Bijlage 6
Resultaten vragenlijst (hoofd)operators Philips CMA

In deze bijlage worden de resultaten weergegeven van de vragenlijst die is afgenomen onder de (hoofd)operators van Philips CMA te Roermond.
Datum afname: mei 1995 (zaagunit), juli 1995 (overige units)
Tijdens werktijd, als onderdeel van de cursus “ Samen werken aan verbeteren”
ingevuld. In groepen ingevuld in het bijzijn van de onderzoeker.
Aantal verwerkte vragenlijsten: 102
De vragenlijst bestaat uit vier delen:
• 52 vragen over het werken in units;
• 4 invloedsvragen (naar Tannenbaum, 1968);
• 15 vragen over verbetering en vernieuwing;
• 7 vragen over de bijdrage aan verbetering en vernieuwing.
Hierna volgen eerst de resultaten van de eerste 52 vragen betreffende het werken
in units. De vragenlijst heeft een zespuntsschaal:
1 = volledig mee eens;
2 = zeer mee eens;
3 = mee eens
4 = mee oneens;
5 = zeer mee oneens;
6 = volledig mee oneens.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘9 = geen mening’ te omcirkelen.
De resultaten worden weergegeven in percentages van het aantal operators van
Philips CMA dat het antwoord ‘volledig mee eens’, ‘zeer mee eens’ of ‘mee eens’
geeft op de voorgelegde stelling.
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(hoofd)operato
rs Philips CMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ik wissel regelmatig over de verschillende werkplekken binnen mijn unit
Ik ben inzetbaar op alle werkplekken binnen mijn unit
Ik heb inzicht in het totale productieproces binnen mijn unit
Ik heb inzicht in het totale productieproces binnen CMA als geheel
Ik heb brede kennis over het product
Ik ben op de hoogte van de doelen van onze unit
De doelen van onze unit zijn voor mij duidelijk
De doelen van onze unit zijn waardevol voor CMA als geheel
Ik sta volledig achter de doelen van onze unit
Ik denk dat de doelen van onze unit goed te bereiken zijn
Van de belangrijkste dingen in dit bedrijf worden wij goed op de hoogte
gehouden
De leiding schenkt voldoende aandacht aan onze problemen
De leiding vertelt ons te weinig over de gang van zaken
Wij horen te weinig over de gang van zaken in het bedrijf
Wanneer er ernstige problemen zijn in het productieproces van onze unit
bespreken we met alle unitleden hoe we deze problemen gaan oplossen
Als er ernstige problemen zijn in het productieproces van onze unit bespreken we met de gehele ploeg hoe we deze problemen gaan oplossen
De operators binnen onze unit houden elkaar op de hoogte over werkgerelateerde zaken
Als collega’s hebben we het onderling regelmatig over het functioneren
van elkaar binnen de unit
Ik vind dat men in de groep bereid is om werk van elkaar over te nemen
Ik vind dat we in de groep elkaar stimuleren om als team te werken
Ik doe mijn werk altijd alleen
Ik werk met vaste collega’s
Ik vind dat de hulpvaardigheid van collega’s soms wel eens wat groter
mag zijn
Er zijn op onze unit nogal eens (onderlinge) strubbelingen tussen de
mensen
Toen ik hier pas kwam lieten mijn collega’s mij teveel aan mijn lot over
Ik heb regelmatig contact met interne ‘klanten’ en ‘leveranciers’
Uit mijn contacten met interne ‘klanten’ en ‘leveranciers’ komen regelmatig verbeterpunten voor onze unit naar voren
Ik heb regelmatig contact met externe klanten en leveranciers
Uit mijn contacten met externe klanten en leveranciers komen regelmatig
verbeterpunten voor onze unit naar voren
Ik kan goed opschieten met de collega’s van mijn unit
Ik word door mijn collega’s geaccepteerd
Binnen onze unit spreken we elkaar aan op onderlinge afspraken
Binnen onze unit corrigeren we elkaar indien nodig
Ik heb volledig vertrouwen in de leiding van CMA
Wij worden door onze leiding ondersteund in onze dagelijkse werk- en
groepsprocessen
Ik voel me betrokken bij de unit en zou niet graag bij een andere unit
werken

80
82
95
65
79
96
95
99
96
92
75
77
28
25
68
66
84
66
92
83
17
80
53
44
8
62
47
13
15
96
96
90
92
85
86
72
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(hoofd)operato
rs Philips CMA
37. Ik voel me betrokken bij CMA en zou niet graag ergens anders willen
werken
38. Ik zou direct een andere baan nemen als die mogelijkheid er was
39. Ik voel me verantwoordelijk voor de resultaten van mijn unit
40. In de unit probeer ik de suggesties voor verbetering te ondersteunen
41. Ik voel me verantwoordelijk voor een goede informatieoverdracht naar de
volgende ploeg
42. Ik ben op de hoogte van de resultaten van mijn werk
43. Wij worden niet geïnformeerd over de productieresultaten van onze unit
44. Wij worden op de hoogte gesteld van de resultaten van de afdeling
45. Ik ben met het financiële resultaat van de unit niet tevreden
46. Ik ben ontevreden met het door mij behaalde productieresultaat in de unit
47. Ik ben ontevreden over het financiële resultaat van de CMA-fabriek als
geheel
48. Ik werk in de unit in een zeer aantrekkelijke werksituatie
49. Ik vind het werk in de unit erg interessant
50. Als ik geheel vrij had kunnen kiezen was ik niet in de unit gaan werken
51. Ik ben tevreden met de taak die ik uit moet voeren
52. Ik vind de taak die ik uit moet voeren saai
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78
5
98
95
97
84
24
90
30
13
25
81
88
3
88
8

Literatuur

Van de invloedsvragen geven we de gemiddelde scores weer, inclusief de standaarddeviaties (tussen haakjes), eveneens uitgesplitst naar unit. De antwoorden
variëren van 1 tot en met 6 en hebben de volgende betekenis:
1 = zeer weinig invloed;
2 = weinig invloed;
3 = matige invloed;
4 = redelijk veel invloed;
5 = veel invloed;
6 = zeer veel invloed.
Philips
CMA
Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen op de
algemene gang van zaken in de groep?
-general manager
-factory manager
-unitleiders
-hoofdoperator
-operator
Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen op de
hoeveelheid werk in de groep?
-general manager
-factory manager
-unitleiders
-hoofdoperator
-operator
Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen op de
manier waarop het werk georganiseerd is in de groep?
-general manager
-factory manager
-unitleiders
-hoofdoperator
-operator
Hoeveel invloed hebben over het algemeen de volgende personen of groepen op de
verbeteringen en vernieuwingen in de groep?
-general manager
-factory manager
-unitleiders
-hoofdoperator
-operator

4,36 (1,86)
5,01 (1,23)
5,14 (0,96)
4,28 (1,44)
3,76 (1,65)

4,11 (1,85)
4,62 (1,41)
4,89 (1,23)
4,06 (1,75)
3,65 (1,77

3,63 (1,89)
4,49 (1,54)
5,33 (0,86)
4,66 (1,35)
4,08 (1,55)

4,55 (1,59)
5,41 (0,87)
5,18 (0,90)
4,34 (1,24)
3,94 (1,46)
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Hierna volgen eerst de resultaten van 15 vragen betreffende verbeteren en vernieuwen binnen de unit. De vragenlijst heeft wederom een zespuntsschaal:
1 = volledig mee eens;
2 = zeer mee eens;
3 = mee eens
4 = mee oneens;
5 = zeer mee oneens;
6 = volledig mee oneens.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘9 = geen mening’ te omcirkelen.
De resultaten worden weergegeven in percentages van het aantal operators van
Philips CMA dat het antwoord ‘volledig mee eens’, ‘zeer mee eens’ of ‘mee eens’
geeft op de voorgelegde stelling.
Bij onderstaande tabel dient bij de eerste 10 stellingen steeds eerst gelezen te worden:
“ Wat betreft verbeteringen en vernieuwingen binnen onze unit .....”
(hoofd)operato
rs Philips CMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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zijn de doelen voor mij duidelijk
zijn de doelen waardevol voor CMA als geheel
sta ik volledig achter de doelen van onze unit
denk ik dat de doelen van onze unit goed te bereiken zijn
houden de unitleden elkaar op de hoogte
is voldoende informatie beschikbaar
heb ik vertrouwen in de leiding van CMA
houden de operators elkaar op de hoogte
heb ik regelmatig contacten met indirecten
heb ik regelmatig contacten met deskundigen van buiten de CMA-fabriek
Door de contacten met indirecten verlopen verbetering en vernieuwing
binnen de unit beter
Door de contacten met deskundigen van buiten de CMA-fabriek verlopen
verbetering en vernieuwing binnen de unit beter
De operators binnen onze unit zien fouten als verbetermogelijkheden
De operators binnen onze unit werken samen om nieuwe ideeën te ontwikkelen en toe te passen
Operators die bij verbeteringen en vernieuwingen betrokken zijn worden
ondersteund door de leiding van CMA

94
98
96
86
86
79
90
89
68
12
70
30
80
67
88

Literatuur

Tenslotte geven we de gemiddelde scores (en de standdaarddeviatie) weer van de
antwoorden op de vragen naar de bijdrage van de operators aan verbetering en
vernieuwing. De antwoorden zijn wederom van alle (hoofd)operators van CMA
gezamenlijk (N=102), en uitgesplitst naar type verandering: kleine verbetering,
redelijk grote verbetering, grote vernieuwing. De antwoorden kennen slechts de
mogelijkheden ‘niet’ en ‘wel’.
Hier worden de percentages weergegeven van de operators die aangeven dat de
operators uit de unit ‘wel’ een bijdrage leveren aan dit type verbetering/vernieuwing.

1. Observaties over en ervaringen met de
machines
2. Suggesties en ideeën voor verbetering en
vernieuwing
3. Uitgewerkte voorstellen van operators die
samen met indirecten uitgewerkt worden
4. Conceptfase: idee/suggestie komt van
operators
5. Ontwerpfase: operators worden betrokken
bij uitwerken van idee
6. Invoeringsfase: tijdens de invoering worden
de operators betrokken
7. Gebruiksfase: tijdens het gebruik worden
de operators betrokken

kleine
verbetering

redelijk
grote
verbetering

grote
vernieuwing

85

61

18

84

67

23

75

56

25

87

63

23

77

52

25

83

60

47

90

78

63
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Bijlage 7
Resultaten vragenlijst indirecten Philips CMA

In deze bijlage worden de resultaten weergegeven van de vragenlijst die is afgenomen onder de indirecten van Philips CMA te Roermond.
Datum afname: januari 1996
Individueel in eigen tijd ingevuld.
Aantal uitgedeelde vragenlijsten: 41
Aantal verwerkte vragenlijsten: 23, waarvan in onderstaande tabel de verdeling
over de verschillende functies staat weergegeven:
Afdeling
Ontwikkeling
Factory Engineering
PQD (Kwaliteit)
Reparatie & Onderhoud
Unitleiders

aantal
8
3
3
6
3

De vragenlijst bestaat uit twee delen:
• 13 vragen over verbetering en vernieuwing;
• 11 vragen over de bijdrage van de units (mini-companies) aan verbetering en
vernieuwing.
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Literatuur

Hierna volgen eerst de resultaten van de eerste 13 vragen betreffende verbetering
en vernieuwing. De vragenlijst heeft een zespuntsschaal:
1 = volledig mee eens;
2 = zeer mee eens;
3 = mee eens
4 = mee oneens;
5 = zeer mee oneens;
6 = volledig mee oneens.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘9 = geen mening’ te omcirkelen.
De resultaten worden weergegeven in percentages van het aantal indirecten van
Philips CMA dat het antwoord ‘volledig mee eens’, ‘zeer mee eens’ of ‘mee eens’
geeft op de voorgelegde stelling.
indirecten Philips CMA
1. Ik ben op de hoogte van de doelen ten aanzien van verbetering en
vernieuwing binnen CMA
2. De doelen ten aanzien van verbetering en vernieuwing zijn voor mij
duidelijk
3. De doelen ten aanzien van verbetering en vernieuwing zijn waardevol
voor CMA als geheel
4. Ik sta volledig achter de doelen ten aanzien van verbetering en vernieuwing
5. Ik denk dat de doelen ten aanzien van verbetering en vernieuwing goed
te bereiken zijn
6. Ik ben ontevreden over het financiële resultaat van de CMA-fabriek als
geheel
7. Ik ben tevreden over de productieresultaten van CMA
8. Door de contacten tussen indirecten en (hoofd)operators verlopen verbeteringen en vernieuwingen beter
9. Door de contacten tussen deskundigen van buiten de CMA-fabriek en
(hoofd)operators verlopen verbeteringen en vernieuwingen beter
10. Ik ben tevreden met de dorlooptijd van verbeteringen en vernieuwingen
binnen CMA
11. Door de bijdrage van de (hoofd)operators verlopen verbeteringen en
vernieuwingen beter binnen CMA
12. Iedereen die bij verbeteringen en vernieuwingen betrokken is, wordt
ondersteund door de leiding van CMA
13. Ik heb wat betreft verbetering en vernieuwing vertrouwen in de leiding
van CMA

96
91
96
92
83
44
78
100
61
52
87
87
96
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Tenslotte geven we de gemiddelde scores (en de standdaarddeviatie) weer van de
antwoorden op de vragen naar de bijdrage van de (hoofd)operators aan verbetering
en vernieuwing. De antwoorden zijn wederom van de indirecten van CMA
(N=23), en uitgesplitst naar type verandering: kleine verbetering, redelijk grote
verbetering, grote vernieuwing.
Deze vragen hebben een vijf-puntsschaal:
1 = nooit;
2 = soms;
3 = regelmatig;
4 = vaak;
5 = dagelijks
Hier worden de gemiddelde scores (en de standaarddeviaties) weergegeven:

1. Observaties over en ervaringen met de
machines
2. Suggesties en ideeën voor verbetering en
vernieuwing
3. Uitgewerkte voorstellen van operators die
samen met indirecten uitgewerkt worden
4. Conceptfase: idee/suggestie komt van
operators
5. Ontwerpfase: operators worden betrokken
bij uitwerken van idee
6. Invoeringsfase: tijdens de invoering worden
de operators betrokken
7. Gebruiksfase: tijdens het gebruik worden
de operators betrokken
8. Inhoudelijke bijdrage gericht op efficiency
9. Inhoudelijke bijdrage gericht op produceerbaarheid
10. Inhoudelijke bijdrage gericht op ergonomie
11. Inhoudelijke bijdrage gericht op kwaliteit
van de arbeid
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kleine
verbetering

redelijk
grote
verbetering

grote
vernieuwing

3,65 (0,89)

2,74 (0,92)

2,09 (0,67)

3,57 (0,90)

2,73 (0,94)

2,00 (0,76)

2,74 (1,05)

2,39 (1,16)

1,96 (0,98)

2,52 (0,95)

2,32 (0,77)

1,80 (0,51)

2,47 (0,99)

2,33 (0,67)

2,07 (0,76)

2,98 (0,93)

3,00 (0,78)

2,68 (0,87)

3,22 (1,01)

3,22 (0,99)

2,93 (1,05)

3,13 (0,69)
3,41 (1,05)

2,73 (0,94)
2,73 (1,08)

2,43 (1,08)
2,65 (0,93)

3,35 (0,83)
3,91 (0,85)

2,55 (0,96)
3,14 (1,28)

2,52 (0,93)
2,90 (1,17)

