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Woord vooraf
"Het levensechte karakter van kennis opgedaan in het veld, verdienti
speciale aandacht. Vele critici beschouwen deze en andere kwalitatief
georienteerde methoden slechts als voorafgaand aan "werkelijke" (weten-
schappelijke) kennis. Maar als men onderduikt in de sfeer van leven en
aerie -een sociale wereld- die verschilt van de eigen wereld, levert dit
belangrijke resultaten op. De veldwerker die scherp heeft waargenomen in
die sociale wereld heeft het gevoel gehad er zelf in te leven. Hij is voldoen-
de ondergedompeld geweest om deze wereld goed te kennen en heeft
tegelijkertijd voldoende afstand om theoretisch te denken over wat hij
heeft gezien en beleefd (... ). Door zijn blijken van begrip en sympathie voor
deze levenswijze, is men ook vertrouwen in hem gaan stellen zodat hi;
belangrijke gebeurtenissen te zien krijgt, belangrijke gesprekken hoort en
misschien wel belangrijke document en onder ogen krijgt" (Glaser en
Strauss, 1967).

Bestuderen van de bedoeling en betekenis van die gebeurtenissen, gesprek-
ken en documenten, reflecteren op de effecten ervan en de resultaten van
dat studeren en reflecteren expliciteren in een nieuw document dat
anderen weer tot nadenken aan kan zetten: Zo wordt kennis ontwikkeld,
zo blijven we bezig.

Allen die op enigerlei wijze bijgedragen hebben aan de opzet, uitvoering en
evaluatie van dit onderzoek, dank ik hartelijk voor hun bijdragen.
Mariska van de Brug ben ik erkentelijk voor de wijze waarop zij mij, met
nauwelijks enige doorlooptijd, van de gewenste boeken en artikelen heeft
voorzien. Mijn bijzondere waardering geldt Anneke Mensink die, met een
feilloos gevoel voor prioriteiten, mijn zakelijke agenda en de planning van
dit proefschrift met elkaar wist te verenigen en die - rustig als altijd - door
mij veroorzaakte vertragingen telkens weer compenseerde door de geschre-
ven teksten efficient en professioneel te verwerken.

.. Dat een belangrijk deel van dit proefschrift tot stand is gekomen in de
heetste juli-maand sinds in 1706 in Nederland met het registreren van de
temperatuur is begonnen, draagt ertoe bij dat ik altiid met warme gevoe-
lens aan dit werk terug zal denken.

Mathieu Weggeman
Eindhoven, november 1994



..



Inhoudsopgave

1 InJeiding 1
1.1 Verklaring van de titel 1
1.2 Toe!ichting op de inhoud 17

2 Probleemstelling en onderzoeksopzet 20
2.1 Probleemstelling 20
2.2 Onderzoeksopzet 23

3 Specificaties voor de MDS-interventiemethode; de
theoretische basis 41

3.1 Kenmerken van professionals en kennisintensieve
organisaties 42

3.1.1 Kennis als produktiefactor en kennisintensieve
organisaties 42

3.1.2 Professionalisering 50
3.1.3 Kenmerken van professionals 54
3.1.4 Binding van professionals met de organisatie 62
3.1.5 Managen in kennis intensieve organisaties 66
3.2 Inzichten in strategie-ontwikkeling 70
3.2.1 De relatie tussen missie, doe! en strategie 71
3.2.2 Ontwikkelingen in het strategisch denken 76
3.2.3 Actuele visies op strategie-ontwikkeling 82
3.3 Inzichten in gestuurde organisatieverandering 94
3.3.1 Externe en interne bronnen van verandering 94
3.3.2 Verbeteren en vernieuwen 99
3.3.3 Weerstand tegen verandering 101
3.3.4 De rol van de adviseur 103
3.3.5 Werkconferenties als veranderingsinstrument 109
3.4 Specificaties voor het ontwerp en gebruik van een

MDS-interventie-instrument 113

4 Beschrijving van de MDS-interventie methode 120
4.1 Stap 1: intake met de potentiele opdrachtgever 122
4.2 Stap 2: documentenanalyse, verkennende interviews en

vooronderzoek 131
4.3 Stap 3: voorbereiding van de MDS-conferentie 139
4.4 Stap 4: uitvoering van de MDS-conferentie 157



4.5
4.6

5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.6

6

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3

Summary

Bijlagen

Stap 5: programmering van het vervolg
De MDS-methode getoetst aan de specificaties

Casus-beschrijvingen van MDS-interventies in
chronologische volgorde
Een gefuseerde HBO-instelling (GHBOl
Situatiebeschrijving
Inrichting van de MDS-interventie
Bereikte resultaten en vervolg
Een organisatie-adviesbureau (OABl
Situatiebeschrijving
Inrichting van de MDS-interventie
Bereikte resultaten en vervolg
Een gezondheidszorgorganisatie (GZOl
Situatiebeschrijving
Inrichting van de MDS-interventie
Bereikte resultaten en vervolg
Een onderzoeksinstituut (OZIl
Situatiebeschrijving
Inrichting van de MDS-interventie
Bereikte resultaten en vervolg
Ex-post leereffecten ter verbetering van de MDS-methode
Kort resume van de essentie en basismechanismen van
de MDS-interventiemethode

Wat geleerd is over collectieve ambitie ontwikkeling
in kennisintensieve organisaties
Bevindingen
Bevindingen ten aanzien van de methode
Bevindingen ten aanzien van het geldigheidsbereik
Bevindingen ten aanzien van het resultaat
Bijdrage aan de bedrijfskunde
Slotopmerking

Literatuurlijst

Auteurs en trefwoordemegister

169
180

185
186
186
190
194
199
199
202.
219
221
221
227
231
235
235
238
243
247

255

257
257
260
271
280
287
290

....



1 Inleiding

Om te beginnen worden in paragraaf 1.1 eerst de belangrijkste begrippen
uit de [subltitel van dit verslag verklaard en wordt vervolgens de relevantie
van het aan de orde zijnde onderzoeksthema toegelicht. Paragraaf 1.2 geeft
inzicht in de opbouw van het verslag. Van elk hoofdstuk wordt de bedoe-
ling geschetst en een korte aanduiding gegeven van de inhoud.
Nog een stijlopmerking vooraf: de tekst is niet voorzien van constructies
waaruit voortdurend blijkt dat zit en hi; indifferent zijn. Met professionals,
managers, projectleiders, leidinggevers, medewerkers, deelnemers, etc.
worden dus zowel vrouwen als mannen bedoeld.

1.1 Verklaring van de titel

"Verbeteren van het functioneren van kennisintensieve organisaties door
toepassing van een MDS-interventie in het managementproces", Zo luidt
de subtitel van dit onderzoeksverslag. In deze paragraaf worden de bepa-
lende begrippen van die titel toegelicht en wordt de samenhang tussen die
begrippen verduidelijkt. Daarop vooruitlopend alvast de opmerking dat
met een MDS-interventie een welomschreven organisatie-adviesproces
aangeduid wordt dat tot doel heeft een consistente en breedgedragen set
uitspraken te genereren over de Missie, de Doelen en de .§.trategie van de
betreffende organisatie.

Zolang er binnen het uit wetenschappers, managers en adviseurs bestaande
bedrijfskundig forum zo'n diversiviteit aan opvattingen bestaat en zolang
de discussie voort woedt over de vraag of bedriifskunde wel of niet als een
eigenstandige wetenschap beschouwd mag worden, zullen de meningen
over wat een organisatie is, uiteen blijven lopeno Iedere onderzoeker is
daarom verplicht de door hem gehanteerde organisatiedefinitie tenminste
duidelijk en zo mogelijk ook aannemelijk te maken. Juist omdat het aantal
organisatiedefinities een functie lijkt te zijn van het aantal publikaties op
het gebied van management-, bedriifs- en organisatiekunde, is het van
belang helder aan te geven binnen welk referentiekader het begrip oigani-
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satie gehanteerd wordt. Hier wordt dat referentiekader gevorrnd door de
contingentietheorie die opkwam in de jaren '60 als antwoord op de vraag
hoe er omgegaan moest worden met de stormachtige toe name van het
aantal organisatiekundige theorieen en modellen. In de periode daarvoor
was de opvatting dat "wetmatigheden" die op basis van onderzoek in een
bepaalde organisatie aangetroffen werden, in principe geldig waren voor
alle soortgelijke organisaties. Als reactie op de steeds fiinere en daardoor
meer discriminerende definiering van zowel het type organisatie waarop
als de condities waaronder elk van de vele organisatietheorieen toegepast
mocht worden, stelde de contingentietheorie dat er geen algemeen bruik-
bare combinaties bestaan van soort organisatieprobleem en bijbehorende
oplossing.
Zo ontdekten Lawrence en Lorsch (19671dat er afhankelijk van de subjec-
tief waargenomen kenmerken van de omgeving, verschillende keuzen
gemaakt werden ten aanzien van de inrichting van de organisatie en Pfeffer
en Salancik /19781toonden aan dat de wijze waarop omgevingskenmerken
waargenomen werden een goede voorspeller vormde voor de gekozen
organisatiestructuur. De no tie dat er niet eenzelfde objectieve omgeving
was voor alle organisaties die opereerden in eenzelfde [geografisch] gebied,
betekende een doorbraak in het organisatiedenken. Onderzoek van Burns
en Stalker (19661en Woodward (19651ondersteunde de juistheid van die
notie.
Door Galbraith (1973, p. 2; 19891werd de contingentietheorie in de
volgende twee uitgangspunten verwoord:
- "there is no one best way to organize" [er bestaat niet een beste manier

van organiseren, zo kan het, maar het kan ook anders, deze oplossing is
aannemelijk, maar deze die er schijnbaar mee in tegenspraak is, is
eveneens mogeliik]

- "any way of organizing is not equally effective" [niet elke manier van
organiseren is even doeltreffend, iets kan goed of slecht georganiseerd
zijn en alles wat goed georganiseerd is, kan morgen weer beter georgani-
seerd worden]

,.'
De contingentietheorie bestudeert de samenhangen die er kunnen bestaan
tussen organisatiekenmerken die zowel door de interne en exteme situatie
als door de interactie daartussen bepaald worden. Zo wordt effectief
organiseren onder meer afhankelijk van de toevallige manager [zijn per-
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soonlijkheid, zijn kennis en ervaring, zijn vertrouwdheid met de betreffen-
de organisatie, zijn geloof in de soort oplossing etc.], van de geschiedenis
van de organisatie, van de ervaringen die medewerkers in het verleden met
bepaalde organisatorische oplossingen hebben opgedaan, van het gedrag
van concurrenten en klanten in de omgeving enz. Het is dus de situatie die
"aangeeft" wat er moet gebeuren en die indiceert uit welke van de vele
beschikbare theorieen en modellen welke aspecten het best gebruikt
kunnen worden om een maatwerk aanpak te ontwerpen. Of de uiteindelijk
toegepaste selectie effectief genoeg is geweest, blijkt pas achteraf bij het
geven van een antwoord op de vraag hoe tevreden betrokkenen [geweest]
zijn met het bereikte resultaat.

Een latere stroming (Morse en Lorsch, 1970; Galbraith, 1977) binnen de
contingency theory stelt dat de inrichting van de organisatie niet alleen
moet voortvloeien uit de eisen die daaraan door de [externe] omgeving
gesteld worden maar dat die inrichting ook goed moet passen bij de
persoonlijke predisposities van de organisatieleden. Daarmee is de situatie-
afhankelijke three-way-fit tussen individu, organisatie en omgeving
geintroduceerd. Uitgangspunt is hier dat het individu als basismotivatie
heeft: iets te willen bereiken in het leven (McClelland, 1961). Daartoe
heeft hij een (werk)organisatie nodig die aanspoort om in - al dan niet
expliciete - afstemming met anderen bepaalde prestaties te leveren of,
gezien vanuit het individu, die de mogelijkheid biedt persoonlijke doelen
na te streven. Daamaast is een deels binnen, deels buiten de organisatie te
positioneren omgeving nodig die de geleverde prestaties waardeert, daar
feed-back op geeft.
Door die visie geinspireerd, wordt een organisatie hier normatief gedefi-
nieerd als: een verzameling mensen waarvan de meesten
(> 80 %) ervoor gekozen hebben om met elkaar een zelfde, voor hen
toetsbaar doel of ideaal na te streven en die onderling praktische werk- en
gedragsafspraken zijn overeengekomen om dat doel of ideaal te bereiken
[statische component). Telkens wanneer een deelverzameling I> 20%) het
doel of ideaal wil veranderen, vraagt dat van alle leden een heroverweging
van het lidmaatschap [dynamische component; zie ook paragraaf 6.3).
Korter gezegd: een organisatie wordt hier beschouwd als een groep mensen
die elkaar voor zolang als het duurt op het bereiken van een gemeenschap-
pelijk doel of ideaal gevonden heeft. Daarbij moet bedacht worden dat de
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leden van de organisatie elkaar dienen te helpen om het toetsbare, na te
streven [hogere] organisatiedoel op overeenkomstige wijze te interpreteren.
De voortdurende duidelijkheid over die interpretatie kan niet groot genoeg
zijn. Intensieve communicatie in alle richtingen over wat de organisatie
precies wil bereiken, is daarvoor een vereiste.
Anders ligt het voor het persoonlijke doel dat ieder lid met zijn keuze voor
de betreffende organisatie nastreeft. Die persoonlijke doelen kunnen sterk
uiteenlopen: geld verdienen, je yak uitoefenen, status, macht of aanzien
verwerven, bezigheidstherapie, de wereld veranderen, sociale contacten
hebben maar ook: het vanuit een intrinsieke motivatie willen bereiken van
het organisatiedoel of -ideaal,
Raelin (1985) geeft aan dat het met name voor organisaties met professio-
nals van eminent belang is dat er een grote overeenkomst bestaat tussen
persoonlijke doelen en organisatiedoelen, wil zo'n organisatie succesvol
kunnen zijn. In paragraaf 3.1 [Kenmerken van professionals en kennisin-
tensieve organisaties) wordt daarop verder ingegaan.
Het vernieuwende van deze op Human Resources Management-uitgangs-
punten gebaseerde kijk op organisaties, is gelegen "in het vertrekpunt van
actieve individuen die zich willen inzetten voor arbeid en waardevolle
organisatiedoelstellingen" (Van Dijck, 1992, p. 77).

Aan de hier gehanteerde organisatiedefinitie ligt de opvatting ten grondslag
dat het in onze westerse wereld - en daarbinnen vooral in kennisintensieve
organisaties - niet makkelijk meer voorstelbaar is dat de dominante
opvatting van de daar werkende mens zoiets zou zijn als: "Ik ben wellang
en druk doende in de organisatie, jaar in jaar uit, zo'n 8 uur per dag,
gedurende 5 dagen per week, maal 45 weken per jaar, maar ach, dat vind ik
niet zo belangrijk. Die uren lever ik graag in om tussen 5 en 8 te kunnen
doen wat ik echt leuk vindt. U weet het: geld is money en dat biedt
mogelijkheden •
(Weggeman, 1992, p. 46). Mensen die die opvatting huldigen, diskwa-
lificeren daarmee enigszins een groot deel van de tijd dat zij bestaan. Het
werk zelf heeft in dat geval immers nauwelijks intrinsieke betekenis.
Arbeidstijd wordt beschikbaar gesteld en verbruikt met als belangrijkste
motief daardoor uiteindelijk de betekenis - de aangenaamheid - van de
niet-arbeidstijd te kunnen vergroten. De hier gekozen organisatiedefinitie
kan helpen om beter te begrijpen waarom zoveel mensen in organisatie-

..
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verband langdurig geneigd zijn hun best te doen om er "iets moois" van te
maken, waarom ze ervoor gekozen hebben zoveel uren door te brengen in
eenzelfde werkomgeving en waarom ze daar vaak met plezier en soms
ellendig van thuiskomen.
Organisaties waar mens en qualitate qua verplicht lid van moeten worden
(militaire dienstplicht) of vanzelf lid van zijn (de familie) vallen buiten de
gegeven definitie.

Refererend aan Zijderveld (1987) kan gesteld worden dat de hier gekozen
organisatiedefinitie goed past bij het actuele dat wil zeggen post-industri-
ele vooruitgangsdenken. Zijderveld onderscheidt een tweetal ontwikkelin-
gen die voor het voortgaande moderniseringsproces kenmerkend zijn:
Structutele differentiatie in termen van specialisering van taken en
maatschappelijke sectoren en cultutele genetalisatie waarmee het abstra-
heren van waarden, normen en betekenissen wordt bedoeld. Het effect van
die ontwikkelingen op de organisatie, uit zich vervolgens in twee vormen
van rationeel denken over werken, door Zijderveld functionele en substan-
tiele rationaliteit genoemd. Bij functionele rationaliteit gaat het om de
zorg voor meer efficientie, hoger rendement, verbetering van methoden en
technieken e.d. In de contingentietheorie vertaalt deze functionele ratio-
naliteit zich in het per geval toepassen van een instrument dat op basis
van een situationele selectie is samengesteld uit onderdelen van beschik-
bare organisatiekundige theorieen en modellen.
Substantiele rationaliteit betreft de zorg voor zinvolle doelstellingen,
aandacht voor de rol van de organisatie in de samenleving, lange termijn
strategie e.d. De operationalisatie van die substantiele zorg wordt hier
verondersteld in hoge mate van invloed te zijn op de aantrekkelijkheid van
het lidmaatschap van de organisatie.

Omdat schaarse deskundigen uit een breder organisatie-aanbod hun keuze
kunnen maken dan anderen, werkt de gegeven organisatiedefinitie vooral
goed in organisaties waar voornamelijk professionals in het prima ire
proces werkzaam zijn. Uitgangspunt daarbij is dat een professional tenmin-
ste gekenmerkt wordt door het bezit van een relatief schaarse deskundig-
heid (zie verder paragraa£ 3.1.3).
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De gehanteerde organisatiedefinitie is daarom met name geschikt voor de
soort organisaties die hier onderwerp van studie zijn: kennisintensieve
organisaties [zie ook paragraaf 6.3}.

Onder een kennisintensieve organisatie wordt hier een organisatie ver-
staan in de operationele kern waarvan voornamelijk professionals [zie voor
een omschrijving paragraaf 3.1.3} bezig zijn om met behulp van bestaande
kennis, kennis te ontwikkelen, vast te leggen, toe te passen en te "verko-
pen" ten behoeve van henzelf en ten behoeve van interne en externe
klanten [zie paragraaf 3.1.1 voor een definitie van kennis}. Voorbeelden van
dergelijke organisaties zijn: instellingen voor hoger en wetenschappelijk
onderwijs, gezondheidszorginstellingen, advocaten-, accountants-, advi-
seurs-, architecten- en ingenieursbureaus, beleid producerende overheidsor-
ganisaties, industriele R&D-laboratoria e.d.
De keuze voor kennisintensieve organisaties heeft drie redenen.
Ten eerste is het praktisch om de breedte van het onderzoek voor wat
betreft het toepassingsgebied van de MDS-interventie enigszins te beper-
ken. Ten tweede is het waarschijnlijk dat bijvoorbeeld voor routinematig-
werkende machine-bureaucratieen {Mintzberg, 1979}een andersoortig
MDS-instrument beter geschikt is dan het instrument dat voor kennisin-
tensieve organisaties het meest bruikbaar is. Een keuze voor een bepaald
type organisatie lijkt daarom verstandig.

Een derde reden om te kiezen voor kennisintensieve organisaties is dat in
de westerse wereld het aantal organisaties in die categorie nog voortdurend
toeneemt. Bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties stromen vol
met specialisten. De vraag is groot en het aanbod eveneens. Berglind en
Scales {1987,p. 41}constateren zelfs dat de witte boorden sector explo-
deert: "more and more of our workforce manipulates symbols rather than
things; over 80% of the growth in employment during the last decade {in
de VS-MW}was in white collar jobs". Na correctie voor de eveneens tot die
categorie behorende groep managers, blijft het groeipercentage hoog.
Drucker {1992}stelt ook dat westerse organisaties niet {fysieke}arbeid-
intensiever, niet materiaal-intensiever, niet energie-intensiever maar
kennis-intensiever worden. Met name in de dienstverlening hee£t de voort-
gaande specialisering in de toepassing van bepaalde kennis tot een sterke
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stijging van het aantal kennisintensieve [deel-Iorganisaties geleid. De
keuze voor dat type organisaties is dus ook een maatschappelijk relevante.
In de in 1993 uitgebrachte beleidsnota: 'Concurreren met kennis" van het
Ministerie van Economische Zaken komt tot uiting dat het beoogde hoge
kennispeil van de Nederlandse samenleving - en dus ook van de organisa-
ties daarbinnen - tevens een aantal indirecte vruchten afwerpt: het stimu-
leert het democratisch gehalte en de tolerantiegraad van de samenleving,
het maakt mensen ontvankelijk voor nieuwe technologieen en voor
nieuwe inzichten omtrent mens en maatschappij en het conditioneert
daarmee, in materiele en immateriele zin, de ontwikkeling naar welvaart,
welzijn, gezondheid en culture le rijkdom. Ook al wordt hier het kennisni-
veauvan Nederlanders en hun organisaties bijkans gezien als een panacee
voor alle kwalen, de ambitie die er uit spreekt, komt mij aantrekkelijk en
passend over.
De onderzoekspopulatie en doelgroep van deze studie wordt dus gevormd
door de omschreven verzameling kennisintensieve organisaties.

Wat moet er bij die doelgroep bereikt worden? Zie de titel: een verbetering
van het functioneren. Hoe kan die verbetering gerealiseerd worden? Door
toepassing van een MDS-interventie in het managementproces.
Onder het functioneren van een organisatie wordt hier verstaan: de manier
waarop de verzamelde input [mensen, middelen, opdrachten, informatie
e.d.] omgezet wordt in output [produkten, diensten, antwoorden, afval,
mensen met meer kennis en ervaring etc.]. De vormgeving van dat omzet-
tingsproces wordt onder meer bepaald door gemaakte keuzen op het gebied
van missie-, doel- en strategieformulering, de gehanteerde verdeling van
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de geintroduceerde regels,
procedures en informatiesystemen, de in praktijk gebrachte management-
stijl, het gevoerde personeelsbeleid, het gecreeerde organisatieklimaat, de
inrichting van de primaire functies zoals R&D, marketing, engineering,
produktie, distributie, verkoop en service en de inricbting van de secundai-
re functies op het gebied van Personeel &. Organisatie, Pinancien en
Administratie, logistiek, inkoop e.d.
Van vetbeteting van bet functioneren van een organisatie is in dit verband
sprake wanneer bet proces met behulp waarvan de input omgezet wordt in
output, op een bepaald moment beter verloopt dan daarvoor het geval was.
Daarbij wordt onder "beter" verstaan:



- effectiever [doelgerichter, doeltreffender]
- efficienter [sneller, goedkoper, beheerster]
- flexibeler [makkelijker aanpasbaar aan verwachte en onverwachte,

interne en ext erne veranderingen]
- plezieriger [meer arbeidstevredenheid genererend].

Aan deze duiding van wat onder het functioneren van een organisatie moet
worden verstaan, ligt een integraal organisatie model van Weggeman 119921
ten grondslag. Dat model bestaat uit drie deels overlappende en met elkaar
interacterende hoofdcomponenten: 111missie en doelen formuleren, 121
organiseren en 131realiseren, zie figuur 1.1.

In het vervolg zal regelmatig naar het hieronder beknopt toegelichte
integraal organisatie model worden verwezen. Voor een meer uitvoerige
beschrijving: zie Weggeman, 1992.

RaIlNN"
• KwaUult tIm planning
• Re5earch tIm eervice

Figuur 1.1 Een integraal organisatie model
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De kern van het model (otganiseren} is een bewerking van het 7S-raam-
werk dat oorspronkelijk is ontwikkeld door Athos en Pascale (1981) en
verder uitgewerkt door Peters en Waterman (1982). Het raamwerk bevat
zeven factoren - allen beginnend met een S - waarin de complexiteit van
een organisatie ontbonden kan worden. Ten behoeve van het analyseren en
(her)ontwerpen van een organisatie, is die kern hier uitgebreid met een
checklist voor het beschrijven van de primaire en secundaire processen
(iealiseiea} en krijgt de relatie met de omgeving meer aandacht door de
introductie van de begrippen missie en doelen (doelea formuleren).
Deze uitbreidingen van het bewerkte 7S-raamwerk hebben er toe geinspi-
reerd het model van de kwalificatie "integraal" te voorzien. Uiteraard
bestaan er meerdere analysemodellen die op basis van anders gekozen
doorsnijdingen eveneens pretenderen een integrale beschrijving van de
organisatie op te leveren. Voorbeelden daarvan zijn Leavitt's Diamond
(1978) en het Klaverbladmodel van Lievegoed (1977).

Bij doelen formuleren gaat het om het beantwoorden van de vraag: welk
meetbaar resultaat moet op welk moment bereikt zijn? Conditionerend
voor het formuleren van doelen is de missie van de organisatie waarin
antwoord wordt gegeven op de vraag waarom het van be1ang is dat de
organisatie bestaat c.q. bliift bestaan, zie verderop voor een meer gedetail-
leerde omschrijving van de begrippen missie en doel.
'Zoals gezegd gaat het bij het formuleren van doelen om het vaststellen
van wat er precies op een bepaald moment bereikt moet zijn: R% rende-
ment op het vreemd vermogen in 1996; een marktaandeel van M% in jaar J
met produkt P in land L; een slagingspercentage na een jaar van S% van de
propaedeuse studenten wiskunde, X-honderd geslaagde dotterbehande-
ling en in 1995; een door het parlement v66r 1995 goedgekeurde wettelijke
regeling voor potentiele asielzoekers uit land L; minder dan H-honderddui-
zend werklozen in 1996 enzovoort.
Als referentiekader voor het formuleren van dit soort doelen kan de rol die
de organisatie in de samenleving wenst te vervullen dienstdoen. Doorgaans
was die reden van bestaan vroeger voor alle medewerkers impliciet duide-
liik, Maar als gevolg van de versnelde technologische en sociaal-economi-
sche ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie, is er tegenwoordig
in toenemende mate behoefte aan een meer expliciet antwoord op de vraag
waarom het zinvol is dat een bepaalde organisatie bestaat. Oat antwoord



•

10

wordt dan een missie genoemd. Het moet medewerkers, aandeelhouders en
andere betrokkenen helpen bij het geven van zin aan de tijd en energie die
zij voor en in de organisatie besteden. Het waarom van de missie geeft dus
een context en een diepere betekenis aan het wat van de doelen"
!Weggeman, 1992 p. 241.

Otganiseteti is het creeren van condities die de organisatie in staat stellen
om diensten en/of produkten voort te brengen waarmee de doelen gereali-
seerd kunnen worden.
De hoofdcomponent organiseren bevat zes met elkaar samenhangende
organisatie-ontwerpvariabelen: strategie, structuur, systemen, manage-
mentstijl, personeel en cultuur. De figuurlijke plaatsing van die parame-
ters binnen en buiten de overlapgebieden is pragmatisch en vanuit het
perspectief van de manager: Er wordt - ook bij de MDS-interventie - van
uitgegaan dat de overgang van doelen stellen naar otganiseren via strategie
verloopt.
"Synoniemen voor de activiteit die hier bedoeld wordt, zijn: conditioneren,
voorwaarden scheppen, faciliteren, regelen en dergelijke. Bij organiseren
gaat het om de beantwoording van de vraag hoe de organisatie moet
worden ingericht, gegeven de doelen van de ondememing. Om de beant-
woording van die vraag mogelijk te maken, hebben tal van organisatiedes-
kundigen in de loop der tijd modellen ontwikkeld met behulp waarvan de
complexiteit van een ondememing beter begrepen kan worden, zodat die
moeilijk te beantwoorden vraag "hoe organiseren we onze activiteiten?" in
deelvragen kan worden ontleed.
Voor de beantwoording van de organisatievraag is een analyse-raamwerk
ontworpen dat is afgeleid van het 7S-modellAthos, 19811: het ESH-raam-
werk, waarbij ESH staat voor Evenwicht, Samenhang en Heterogeniteit
1···1.
Met samenhang wordt bedoeld dat iedere verandering in een van de
variabelen altijd een verandering, hoe klein ook, in de andere viif variabe-
len tot gevolg zal hebben. Evenwicht wil zeggen dat iedere variabele even
belangrijk is. Dat vraagt om een consistente afstemming tussen de zes
variabelen en een evenwichtige verde ling van tijd en energie over die
variabelen. Een derde kenmerk is heterogeniteit in die zin dat het raam-
werk zowel betrekking heeft op de formele, vooraf bedachte als op de
informele aspecten die in de praktijk zijn ontstaan. De vraag "hoe moet de
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organisatie worden ingericht gegeven de doelen van de onderneming" kan
nu met behulp van het ESH-raamwerk worden ontleed in een aantal
deelvragen, zeals:
- Wat moet onze strategie zijn?
- Welke managementstijl gaan we hanteren?
- Welke informatiesystemen hebben we nodig?
- Welke medewerkers hebben we in onze organisatie nodig?
- Welke gedragspatronen wensen we in onze organisatie?
- Hoe moet onze organisatiestructuur eruit zien?
Gegeven de kenmerken van het raamwerk dienen de antwoorden op dit
soort vragen onderling met elkaar samen te hangen, een evenwichtig beeld
te vormen en zowel op formele als op informele aspecten betrekking te
hebben" IWeggeman, 1992, p. 25-26).

De hoofdcomponent tealiseteti bevat de primaire functies of fase-operaties
IR&D/beleidsondersteunend onderzoek, marketing/doelgroepenbeleid,
engineering/beleidsvoorbereiding, produktie/beleidsuitvoering, verkoop/-
voorlichting en service/handhaving) en de secundaire functies of beheers-
operaties [logistiek en inkoop, Pinancien en Administratie, Personeel &.
Organisatie, informatie en automatisering, planning en facilities).
De relevante vraag is hier hoe de werkzaamheden [operaties] in de organi-
satie uitgevoerd worden, gegeven de doelen en gegeven de inrichting van
de organisatie. Voorbeelden van mogelijke deelvragen op dit gebied zijn:
Hoe gaan we beleidsondersteunend onderzoek doen? Hoe gaan we produ-
ceren? Hoe gaan we voorlichting geven? Hoe gaan we logistiek bedrijven?
Bij realiseren worden de antwoorden op deze vragen doorgaans voor een
belangrijk deel gegeven in termen van methoden en technieken.
In het vervolg zal regelmatig naar het hier beknopt toegelichte integraal
organisatie model worden terugverwezen.

In de titel wordt verder gesproken over een interventie in het manage-
mentproces. Onder dat laatste wordt hier begrepen de wijze waarop het
functioneren van de organisatie, in casu het omzettingsproces van input
naar output, in de tijd bestuurd 1= gemeten en geregeld] wordt, zie ook De
Leeuw, 1974; In 't Veld, 1978 en Kampfraath, 1981. Omdat medewerkers
die een relatief groot deel van hun tijd moeten besteden aan het besturen
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van zo'n omzettingsproces vaak managers worden genoemd, wordt het
bezig zijn met die besturing hier een managementproces genoemd.
Dit managementproces doet zich op alle hierarchische niveaus binnen de
organisatie voor. Raden van bestuur, directies en managementteams
beinvloeden door hun gedrag en hun beslissingen het functioneren van de
organisatie. Maar dat kan evengoed gezegd worden van een groepje techni-
ci dat beslist over de wijze waarop een bepaalde chemische reactie in gang
gezet moet worden of van een team beleidsmedewerkers dat vaststelt hoe
een bepaalde beleidsnota tot stand dient te komen. In die zin doen mana-
gementprocessen zich overal in de organisatie voor omdat alles voortdu-
rend gepland, gemeten en geregeld moet worden teneinde vast te kunnen
stellen in welke mate de beoogde doelen gerealiseerd worden; zie figuur
1.2.

Bestut'end orgaan

Informatie I Msnsg<:ment-
~ -, proces

Meten Reg<:len

It

Omgeving r Omzetting5-

Input I proces Output
..

Bestuurde
(deel-)organisatie

Figuur 1.2 Context van het managementproces

..
Wat wordt nu verstaan onder een MDS-interventie? Het uit het Latijn
afkomstige woord intervenieren betekent letterlijk: tussen heiden treden.
Een interventie in een managementproces impliceert dus een tussenkomst,
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in dit geval: van een organisatie-adviseur. De adviseur hoort eigenlijk niet
in het managementproces thuis, maar wordt door belanghebbenden
gevraagd om tijdens zijn tussenkomst het managementproces zodanig te
beinvloeden·dat daardoor het functioneren van de organisatie per saldo
verbetert.
Bij een MDS-interventie grijpt die tussenkomst aan op de integraal organi-
satie model-componenten: Missie, Doel en §..trategie.
In het integraal organisatie model wordt ervan uitgegaan dat die drie
componenten in de genoemde volgorde conditionerend zijn voor elkaar en
voor de overige organisatiecomponenten /zoals structuur, system en en
cultuur] alsmede voor aIle realisatiecomponenten /zoals de wijze waarop
aan R&D, produktie, verkoop, logistiek of automatisering wordt gedaan].
Wanneer er geen twijfel bestaat over de situationele geldigheid van de -
impliciet of expliciet- aanwezige missie, doelen en strategie, is een MDS-
interventie niet opportuun. Schort er desondanks volgens belanghebbenden
iets aan het functioneren van de organisatie dan kan met behulp van
organisatiediagnosemethoden uitgezocht worden welke organisatie- of
realisatiecomponenten daarvoor verantwoordelijk zijn om daar vervolgens
een - al dan niet van externe capaciteit voorziene - verbeteringsinspanning
op los te laten. Dat missie, doelen en strategie volgens het integraal
organisatie model in die volgorde conditionerend zijn voor de overige
componenten, moge onder meer blijken uit de in het integraal organisatie
model gegeven omschrijvingen van die begrippen:

De missie geeft een kwalitatief, mogelijk enigszins filosofisch antwoord op
de vraag: waarom vinden wij, de leden van de organisatie, het zinvol,
waardevol of belangrijk dat onze organisatie bestaat? De missie geeft
daardoor aan wat de medewerkers voor elkaar en voor de omgeving willen
betekenen, welke toegevoegde waarde zij willen lever en.

Het doe} geeft een antwoord op de vraag: wat willen we precies op welk
moment bereikt hebben? Het betreft hier een - direct of indirect - uit de
missie afgeleid, gewenst, eenduidig gespecificeerd en daardoor meetbaar
resultaat dat op een vooraf aangegeven tijdstip gerealiseerd moet zijn.

De strategie geeft antwoord op de vraag: hoe gaan we het geformuleerde
doel realiseren? Hier gaat het om een - impliciete of expliciete - beschrii-
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ving van de weg die men wil volgen om het gestelde doeI te bereiken
alsmede van de manier waarop die weg afgelegd dient te worden; een in de
tijd ge£aseerd actieplan.

Over de relatieve levensduur van missie, doel en strategie, kan het volgen-
de opgemerkt worden: Eerst is er de organisatie die haar reden van bestaan
expIiciteert in een missie en daar vervolgens doelen uit afleidt dan weI
direct doelen formuleert in lijn met een impliciete missie.
Daarna wordt de wijze waarop die doelen bereikt kunnen worden, aange-
geven in een strategie. Op basis van die conditioneringsvolgorde zal de
levenscyclus van de missie langer moe ten zijn dan die van de doelen en
hebben doelen in het algemeen een langere levensduur dan de strategieen
waarmee getracht wordt die doelen te realiseren.

Refererend aan de hier gegeven definities worden doelen (soms inclusief de
missie) en strategie sam en, in publieke en andere niet op winst gerichte
organisaties vaak beleid genoemd.
Onder beleidsontwikkeling of beleidsvorming kan dan in publieke organi-
saties hetzel£de verstaan worden als wat met strategie-ontwikkeling in
private organisaties bedoeld wordt, namelijk: verkorte aanduiding voor het
formuleren van [missie], doelen en strategie.
Die opvatting wordt ondersteund door Hoppe (in Hoogerwerf, 1989 hfdst.
6) die beleidsvorming - bedrijfsachtig - omschriift als omzetting van
grondstoffen in een produkt waarbij de grondstoffen bestaan uit:
- "aan ideologieen ontleende, omstreden waarden, normen en doeleinden
- een ambigue, onverwerkte, nog op zijn beleidsimplicaties te onderzoe-

ken massa van feitelijke gegevens" (Hoppe geciteerd in: Horrevoets en
Ter Heide; 1992, p. 5).

Ook de onderwerpen die.Geurts (1993, p. 28) onderscheidt bij het uitvoe-
ren van beleidsexercities, vertonen overeenkomst met die welke bij
participatieve strategie-ontwikkelingsprocessen aan de orde zijn: "De
discussies [tussen deelnemers aan de beleidsexercitie - MW) ziin erop
gericht:
- doelstellingen en beleidsalternatieven te expliciteren
- van deze alternatieven de toekomstverwachting te bepalen
- daaruit uitspraken af te leiden over de wenselijkheid en haalbaarheid

van de alternatieven en
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- gebieden aan te wijzen waarop nadere kennisverzameling dringend ge-
wenst is".

In dit verslag wordt verder geen onderscheid meer gemaakt tussen private
en publieke organisaties, gesproken wordt over organisaties. Evenmin
wordt nog een onderscheid gemaakt tussen beleid en strategie. Gekozen is
voor het woord strategie dat in ruime (M+D+S) of in enge zin (aileen S)
gebruikt zal worden.

Wat is nu de bedoeling van een MDS-interventie?
Een MDS-interventie, is gericht op het gezamenlijk [herldefinieren van de
missie, de doelen en/of de strategie van een [deel-lorganisatie. De inter-
ventie heeft tot doel een door het overgrote deel van de directe participan-
ten in het MDS-proces geaccepteerde MDS-set op te leveren alsmede een
actieplan om die acceptatie te verbreden naar diegenen die niet direct bij
de totstandkoming van de set betrokken zijn kunnen worden. Tevens
wordt met de interventie een conditionering van de implementatie van de
MDS-set nagestreefd.
Daarmee wil niet gezegd zijn dat een organisatie beter functioneert als zij
een formele, breedgedragen, eenduidig communiceerbare en implementa-
tievriendelijke MDS-set heeft. Daarvoor spelen nog te veel andere in het
integraal organisatie model genoemde variabelen een te grote rol. Variabe-
len zoals de organisatiestructuur, de regels, procedures, informatie- en
communicatiesystemen, de managementstijl, de competenties van de
medewerkers, de cultuur, de wijze waarop de primaire en secundaire
realisatieprocessen uitgevoerd worden.
Omdat volgens het integraal organisatie model missie, doel en strategie
conditionerend zijn voor de verdere inrichting van de organisatie, kan
gesteld worden dat een breedgedragen en consistente MDS-set een noodza-
kelijke maar niet voldoende .voorwaarde is voor het goed of beter functio-
neren van de organisatie.

Wanneer een organisatiediagnose uitwijst dat er iets schort aan de consis-
tentie of acceptatie van de missie, de doelen of de strategie, kan de MDS-
interventie die gesignaleerde tekortkomingen reduceren. Het fundament
waarop vervolgens een verdere aanpassing van de organisatie plaats kan
vinden, is daarmee verbeterd. Aangenomen wordt nu dat alleen al door de
verbetering van het MDS-fundament de kans op een efficienter, effectiever,
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flexibe1er of plezieriger functioneren van de organisatie wordt vergroot.
Door ook de overige hiervoor genoemde organisatie-ontwerpvariabelen aan
te passen aan de nieuwe MDS-set, wordt verondersteld dat die kans verder
toeneemt. Deze aanname wordt in deze studie overigens niet getoetst (zie
verder paragraaf 2.1 over de probleemstelling van het onderzoek].

Resteert de hoofdtitel: collectieve ambitie ontwikkeling. Voor de exegese
van de hoofdtite1 komen de drie samenstellingen van twee woorden uit die
titel in aanmerking: Onder de term collectieve ambitie wordt hier in dit
verslag verstaan een combinatie van doelen plus missie en/of strategie die
binnen de organisatie breedgedragen en begerig nagestreefd en nageleefd
wordt. Meetbare, gekwantificeerde doelen zijn een verplicht onderdeel van
de collectieve ambitie omdat - in tegenstelling tot de doorgaans in kwali-
tatieve termen geformuleerde missie en strategie - daarmee op een vooraf
bepaald toekomstig moment vastgesteld kan worden in welke mate een
bepaalde ambitie gerealiseerd is of wordt. Gegeven de hier gehanteerde
definities mist een evaluatie van aIleen de missie en/of de strategie, een
dergelijk kwantificeerbaar referentiekader.
Met ambitie ontwikkelitig wordt bedoeld dat de MDS-interventie erop
gericht is de individue1e ambities te expliciteren en te laten groeien om die
vervolgens in een consistente organisatie-ambitie samen te vatten.
Collectieve ontwikkeling geeft aan dat in het proces om tot die ene
consistente ambitie voor de organisatie te komen zoveel mogelijk mede-
werkers (kwantitatief aspect), zo intensief mogelijk [kwalitatief aspect)
betrokken worden. De MDS-interventie beoogt aldus I) verhoging van
ambities en 2) versterking van de binding met de organisatie.
Het domein van de interventie is missie, doel en strategie van de organisa-
tie. De methode die binnen dat domein toegepast wordt, is participatieve
ontwikkeling van strategie-in-ruime-zin. De relevantie van die methode
wordt bevestigd door onder meer Geurts en De Geus. Geurts (1993, p. 20)
is van mening "dat men de deelnemers in een beleidstraject nadrukkelijk
moet opnemen in aIle fasen van een beleidsanalytische studie". Hij baseert
zich daarbij onder-meer op De Geus (1988, p. 71.) die stelt: "The only
relevant learning in an organization is the learning done by those who
have the power to act". En omdat [strategische] planning voor De Geus
leren is - "Planning is changing minds, not making plans" - impliceert zijn
eerste citaat dat strategie-ontwikkeling c.q. beleidsvorming participatief
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moet zijn. In de meeste westerse organisaties hebben immers velen de
macht om substantieel te handelen.

En daarmee zijn de bepalende begrippen uit de hoofd- en subtitel van dit
onderzoeksverslag toegelicht.

1.2 Toelichting op de inhoud

Het onderzoeksverslag is ingedeeld in zes hoofdstukken plus bijlagen,
literatuurlijst en trefwoordenregister. Omdat aan de hoofdstukindeling een
logische redenering ten grondslag ligt, zijn er in de omvang van de hoofd-
stukken grote verschillen opgetreden.
Na dit inleidende hoofdstuk waarin de titel verklaard is, de in de titel
gebruikte begrippen zijn omschreven, het thema van onderzoek is aange-
geven en de - aan de orde zijnde - indeling van het verslag is toegelicht,
wordt in hoofdstuk 2 de probleemstelling en de onderzoeksopzet behan-
deld. Uiteengezet wordt dat het hier gaat om bedriifskundig actie-onder-
zoek, uitgevoerd binnen het domein van een ontwerpwetenschap. Het in
hoofdstuk 4 beschreven ontwerp: het MDS-interventie-instrument, is geba- I

seerd op de uitkomsten van een formatieve evaluatie van een ontwik-
kelende serie-gevalstudie. Daarmee wordt bedoeld dat - na het globaal
specificeren van het ontwerp en het maken van een eerste versie van het
instrument - een aantal malen de volgende cyclus doorlopen is: uitprobe-
ren van het instrument in een welomschreven situatie, inventariseren van
de effecten van die toepassing, reflecterend zoeken naar verklaringen voor
die effecten en op grond van het aldus verkregen inzicht verbeteren van
het instrument. De cyclus wordt daarbij zo vaak herhaald tot er naar de
mening van de onderzoeker sprake is van voldoende verminderde meerop-
brengst.

Hoofdstuk 3 bevat een beperkte literatuurbeschouwing over onderwerpen
die in het licht van het onderzoeksthema van belang zijn. Beperkt omdat
aIleen die theorieen de revue passeren die - naar de mening van de onder-
zoeker - bijdragen aan het opstellen van specificaties voor het ontwerp van
het MDS-interventie-instrument. Hoofdstuk 3 beschikt daartoe over de
volgende drie paragrafen: kenmerken van professionals en kennisintensie-
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ve organisaties, inzichten in strategie-ontwikkeling en inzichten in
gestuurde organisatieverandering.
De uit de literatuur verkregen kennis over die drie thema's is gebruikt om
een instrument te ontwerpen waarmee koersveranderingen in kennisinten-
sieve organisaties gedefinieerd en in gang gezet kunnen worden. In die zin
bevat dit onderzoeksverslag dus ook mijn begrip van bestaande theorieen
alsmede een weergave van wat er met een geinstrumenteerde versie van
dat begrip in de praktijk mogelijk is. Zo wordt een relatie gelegd tussen
theoretische inzichten en de consequenties daarvan voor het handelen in
concrete situaties.
Hoofdstuk 3 wordt afsluitend samengevat met genoemde specificaties voor
het ontwerp en gebruik van het MDS-interventie-instrument.

Centraal in dit onderzoeksverslag en in hoofdstuk 4 staat de beschrijving
van de MDS-interventie-methode. Het hoofdstuk bevat zes paragrafen
waarvan de eerste viif overeenkomen met de elkaar in de tijd opvolgende
stappen van de methode: 4.1 intake met de potentiele opdrachtgever, 4.2
documentenanalyse, verkennende interviews en vooronderzoek, 4.3
voorbereiding van de MDS-conferentie; 4.4 uitvoering van de MDS-confe-
rentie, 4.5 programmering van het vervolg. In de laatste paragraaf (4.6)
wordt de aldus beschreven interventie-methode getoetst aan de daarvoor
opgestelde, in paragraaf 3.4 vermelde specificaties.

Ten behoeve van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om het ontwerp
direct in zijn uitontwikkelde, definitieve vorm te presenteren en daarna in
de juiste volgorde een selectie van casussen te behandelen die tot die
uiteindelijke vorm hebben geleid. Oat gebeurt in hoofdstuk 5 waarin vier
gevalstudies toegelicht worden van [deelltoepassingen van het MDS-
interventie-instrument in kennisintensieve organisaties. Het hoofdstuk
eindigt met een evaluatie van de leereffecten die daarbij zijn opgedaan.
Kort samengevat is het MDS-interventie-instrument ontworpen op basis
van:
- een uit relevante literatuur gedestilleerd programma van eisen

[zie paragraaf 3.4) en
- voortschrijdend inzicht opgedaan bij de herhaalde praktijktoepassing van

telkens verbeterde varianten van het ontwerp (hoofdstuk 5).
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In het laatste hoofdstuk worden bevindingen gepresenteerd met betrekking
tot collectieve ambitie ontwikkeling in kennisintensieve organisaties.
Reflectie op ervaringen die bij de toepassing van het MDS-interventie-
instrument zijn opgedaan, heeft geleid tot aanvullende inzichten waarmee
de vraag: "Waarom werkt het?" beter beantwoord kan worden. Die inzich-
ten worden in hoofdstuk 6 gepresenteerd en gerelateerd aan lacunes in
bestaande theorieen over het effectueren van koersveranderingen in
kennisin tensieve organisaties.

Ret hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. In 6.1 worden bevindingen
gepresenteerd ten aanzien van de methode, het geldigheidsbereik en het
resultaat. Paragraaf 6.2 handelt over de geleverde biidrage aan de bedriifs-
kunde. En de laatste paragraaf bevat een enkele slotopmerking van per-
soonlijke aard.
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2 Probleemstelling en onderzoeksopzet

Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan heeft als doel het
leveren van een bijdrage aan de oplossing van praktische problemen die
voortvloeien uit de toepassing van bestaande kennis. Bestaande kennis op
het gebied van strategievorming, gestuurde organisatieverandering en ken-
nisintensieve organisaties, is gebruikt om het MDS-interventie-instrument
te ontwerpen. Vervolgens is dat instrument in een aantal praktijksituaties
toegepast en verbeterd op grond van tussentijdse, evaluatieve reflecties op
het effect van het gebruik van het instrument per casus; [zie voor een
toelichting op de relevantie van het instrument: paragraaf 1.11.
De formatieve evaluatie van praktische toepassingen van het instrument
levert niet alleen voortschrijdend inzicht op in hoe het instrument werkt.
Tevens ontstaat de mogelijkheid om op basis van een generalisatie van die
inzichten te speculeren over het antwoord op de vraag waarom het in een
gegeven context werkt. Die speculaties worden in hoofdstuk 6 in de vorm
van bevindingen - waaronder hypothesen en suggesties voor nader onder-
zoek - gepresenteerd.

2.1 Probleemstelling

Als doe} van het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, is ervoor
gekozen een bijdrage te leveren aan de oplossing van praktische problemen
die voortvloeien uit de toepassing van bestaande bedrijfskundige kennis.
Het betreft dus een bedrijfskundig onderzoeksdoel waarbij bedrijfskunde
gezien wordt als een toegepaste wetenschap die zich met verwetenschappe-
Iijking van het bedriifskundig handelen bezighoudt.
Omdat organisatiekunde in het algemeen als een onderdeel van de be-
drijfskunde wordt gezien . het Academisch Statuut kent wei bedriifskunde
maar geen organisatiekundefaculteiten - is het onderzoeksdoel hier als een
bedrijfskundig doel geformuleerd. De tot de bedriifskunde behorende
organisatiekunde maakt het vervolgens mogelijk dat zowel private als
publieke organisaties onderwerp van deze studie kunnen zijn.
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Binnen dit ruime kader is vervolgens een concreet tettein afgebakend, door
te kiezen voor die problemen die zich in de praktijk voordoen wanneer
met behulp van bestaande kennis op het gebied van strategievorming,
gestuurde organisatieverandering en kennisintensieve organisaties getracht
wordt zo'n organisatie te voorzien van een daarbij passende missie-doelen-
strategie-set die aanspoort tot een met die set in overeenstemming zijnde
verandering van de organisatie. Dit onder de aanname dat de vigerende
MDS-set Of niet [meer] past bii de betreffende organisatie, Of in zichzelve
niet consistent is, Of een te klein draagvlak heeft, Of "lijdt" aan een combi-
natie van de drie voornoemde kwalificaties.

Gegeven die terreinafbakening is als wblBwste1li%geformuleerd: het \
ter beschikking krijgen van een goed wencen instrument waarmee in \
kennisintensieve organisaties een breed gedragen en consistente set
uitspraken verkregen kan worden over de missie, de doelen en de strategie- \
van de organisatie.
Refererend aan de symbolische convergentietheorie van Bormann (1986, p.
222) gaat het hier om de ontwikkeling van een instrument waarmee het
convergentieproces naar een gemeenschappelijk groepsbewustzijn, gefaci-
liteerd kan worden. "Convergence refers to the way in which, during
certain processes of communication, two or more private symbolic worlds
incline towards each other, come more closely together or even overlap. If
several or many people develop portions of their private world that overlap
as a result of symbolic convergence, they share a common group consci-
ousness" [zie ook paragraa£ 3.2.3 over strategie-ontwikkeling in de symbo-
lic mode).
Aan Bormanns theorie ligt de opvatting ten grondslag dat de organisatie
gezien moet worden als een symbolische constructie, als een schepping
van het creatieve voorstellingsvermogen (De Moor, 1992, p. 58).

Ten aanzien van de in de probleemstelling gebruikte begrippen kan
opgemerkt worden dat missie, doel en strategie in paragraa£ 1.1 gedefi-
nieerd zijn en dat die nog uitvoeriger aan de orde komen in paragraa£ 3.2.
De in de probleemstelling gehanteerde term goed wetkend wil in dit
verband zeggen dat met de toepassing van het instrument, een door de
actoren beoogd - en dus subiectief - resultaat op een efficiente manier
[kosten/baten, zie paragraa£ 6.1.3) wordt verkregen. Van consistentie is
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sprake wanneer de doelen in liin liggen met de missie, daaruit afgeleid
zijn, daar logisch uit voortvloeien en wanneer tevens de strategieen erop
gericht zijn om de geformuleerde doelen te realiseren.
Naast deze "verticale consistentie" moet er ook sprake zijn van "horizon-
tale consistentie": tussen de doelen onderling en tussen de verschillende
[deel-lstrategieen. In dat verband waarschuwt{Geurts 1993, p. 19Jervoor
dat de noodzakelijke consistentie niet ten koste mag gaan van de creativi-
teit. Een van de eisen die hij stelt aan beleidsanalytische methoden -
waartoe ook het MDS-instrument gerekend kan worden Izie paragraaf
6.1.1J - is dat die "methoden moeten stimuleren tot het ontwerp en van
beleidsopties die creatief verschillend, relevant en intern consistent zijn.
Veel beleidsanalyse is in creatief opzicht te beperkt. Te veel wordt uitge-
gaan van het haalbare en niet van het wenselijke".
Met breed gedragen wordt bedoeld dat de MDS-set die met het instrument
gemaakt is, geaccepteerd wordt door het overgrote deel van de medewer-
kers van de organisatie die het onderwerp van interventie is geweest.
Daarmee is overigens nog niet gezegd dat die MDS-set objectief ook geldig
is in die zin dat het op alle onderdelen de meest relevante set is voor die
organisatie op dat moment. Uitgaande van de in paragraaf 1.1 gegeven
organisatiedefinitie kan anderzijds gesteld worden dat er geen externe
autoriteit bestaat die een geldiger alternatief kan bieden voor een door de
leden van de organisatie zelf geformuleerde en daardoor breedgedragen
missie. De missie vormt, [aie ook paragraaf 6.1.1J zo het "nulpunt" waaraan
de geldigheid van geformuleerde doelen en strategieen getoetst kan wor-
den. Bijgevolg moe ten bekwame externe experts wel in staat geacht
worden uitspraken te doen over de geldigheid c.q. relevantie van geformu-
leerde doelen en dienen zij alternatieve doelen aan te kunnen bevelen die,
objectief gezien, een grotere bijdrage lever en aan de intern vastgestelde
missie. Datzelfde geldt in nog sterkere mate voor door externe experts
ontwikkelde alternatieve strategieen ter realisering van de geformuleerde
doelen. De reden daarvoor is dat binnen de organisatie de relatie tussen
"Waarom zijn wij er!" 1= missie] en "Wat willen we?" I'" doelJ over het
algemeen als vager beleefd wordt dan de relatie tussen "Wat willen we?" en
"Hoe gaan we dat bereiken l" I.. strategie], Het door de externe adviseur
aanreiken van objectief betere doelen impliceert overigens niet dat daar-
door het voor de aanvankelijk geformuleerde doelen bestaande draagvlak
eveneens verbreed wordt. De praktijk laat zien dat het aanvankelijk



23

bestaande draagvlak zelfs af kan brokkelen omdat het proces dat tot die
bet ere doelen geleid heeft zich, naar het oordeel van de intern betrokke-
nen, in dat geval te zeer buiten hen om heeft afgespeeld.

Redenerend vanuit het kennisbestand van methoden en technieken voor
het bepalen en "invoeren" van missies, doelen en strategieen [zie respec-
tievelijk paragraaf 3.2 en 3.31, kan voor de duidelijkheid nog opgemerkt
worden dat deze studie niet de pretentie heeft een fundamenteel nieuw
instrument aan dat kennisbestand toe te voegen. Daarvoor zou een compa-
ratief onderzoek naar op de MDS-interventie lijkende methoden noodzake-
lijk zijn. Waar het hier om gaat is het verbeteren, het naar een hoger
niveau van perfectie brengen van een instrument dat ontworpen is met
gebruikmaking van relevante onderdelen [zie hoofdstuk 31uit dat kennis-
bestand.

2.2 Onderzoeksopzet

Gegeven de in de vorige paragraaf geformuleerde probleemstelling ligt het
voor de hand om voor de aanpak daarvan een beroep te doen op de metho-
dologie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Vanuit pragmatische en theoretische overwegingen komt de gevalstudie
dan het meest in aanmerking. De pragmatische overweging betreft de wens
gebruik te kunnen maken van primaire documenten die door de onderzoe-
ker zijn opgesteld in de peri ode dat hij voor de betreffende casus-organisa-
ties, MDS-interventies uitvoerde.
Vanuit theoretische overwegingen kan gekozen worden uit kwalitatief of
kwantitatief toetsende en kwalitatief of kwantitatief explorerende onder-
zoeksmethoden. Toetsend onderzoek valt af omdat er in het licht van de
probleemstelling geen rijpe theorie beschikbaar is. Kwantitatieve metho-
den zijn niet toepasbaar omdat er geen gelegenheid is geweest kwantitatie-
ve indicatoren te ontwikkelen voor relevante variabelen. Resteert een
keuze uit kwalitatief, explorerende onderzoeksmethoden tot welke
verzameling het survey, het experiment en de gevalstudie behoren. Bij het

®survey wordt uitgegaan van een nauwkeurig omschreven vraagstelling en
een uitgewerkt conceptueel model dat als theoretische invalshoek voor de
onderzoeker dient. Vanuit dit model wordt een beperkte hoeveelheid te
onderzoeken variabelen vastgelegd die het uitgangspunt vormt voor het
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ondervragen of observeren van een groot aantal onderzoekseenheden
(Hutjes en Van Buuren, 1992). Het survey valt af omdat daarmee de
comp1exiteit en dynamiek van het MDS-interventieproces geen recht
gedaan kan worden; het bepalen van de beperkte hoeveelheid variabelen
die onderzocht moet worden, vergt al een studie op zich. Bovendien is het
aantal potentiele onderzoekseenheden gering, danwel slechts een omdat
door de voortdurende incrementele aanpassingen het MDS-instrument niet
bij elk van de 10 a 12 tot nu toe uitgevoerde interventies als hetzelfde
instrument beschouwd mag worden. Ook het maken van een onderscheid
tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen wordt daardoor bemoei-
lijkt.

@Bij het experiment wordt het te onderzoeken verschijnsel uit zijn natuur-
hjke context gelicht en overgebracht naar een laboratoriumsituatie waarin
relevante en irre1evante variabelen van elkaar kunnen worden gescheiden
en dus kunnen worden gecontroleerd. Het experiment vereist daarom dat
er voldoende kennis is om een onderscheid te kunnen maken tussen
experimentele en niet ter zake doende factoren en dat tevens de mogeliik-
heid bestaat om die factoren te manipuleren, (bevriezen van de situatie].
Het experiment als ol!d-e.rz.o.eksnl~th~devalt af omdat ten aanzien van
MDS-interventies~n die eisen niet vcldaan kan worden. Als gevolg van
het grote aantal variabelen, de complexe interacties daartussen en het
incrementele karakter van de MDS-aanpak, is manipulatie van een varia-
bele met uitzondering van aIle andere immers nauwelijks doenbaar,
bovendien ontbreekt een controlegroep. Dit alles nog afgezien van de vraag
of besturen/directies/managementteams bereid zouden zijn zich een
meerdaagse laboratoriumsituatie te laten welgevallen. Een analoge redene-
ring geldt - zij het in mindere mate - eveneens voor het veldexperiment.

Cb Blijft over: kwalitatief onderzoek in de vorm van de gevalstudie. "In
tegenstellingtot de analytfsche denktrant in het survey en het experiment,
wordt in de gevalstudie juist getracht de "natuurlijke" verwevenheid van
belangrijke factoren voor de beschrijving of verklaring van een bepaald
verschijnsel te handhaven. Men wil inzicht verschaffen in de complexiteit
van het onderzochte verschijnsel en zijn achtergronden zoals dat bij het
onderzochte geval (of de onderzochte gevallen) speelt" [Hutjes en Van
Buuren, 1992 p. 23). De gevalstudie wordt bij gevolg met name geschikt
geach t wanneer (a) het te bestuderen verschijnsel moeilijk uit zijn omge-
ving is te isoleren en (b) het aantal te onderzoeken eenheden klein is in
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verhouding tot het aantal te onderzoeken factoren (Kennedy, 1979; Yin,
1989). Het hier te onderzoeken verschijnsel: het effect van een MDS-
interventie in het managementproces op het functioneren van ken nisin-
tensieve organisaties, voldoet aan beide geschiktheids-
criteria.

Werden kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals de gevalstudie, voorheen
slechts geaccepteerd als voorbereiding of aanvulling op kwantitatief
toetsend onderzoek, tegenwoordig kan een herwaardering van de eigen-
standige bijdrage van kwalitatieve onderzoeksstrategieen geconstateerd
worden. Hutjes en Van Buuren (1992, p. 19) noemen als overwegingen die
aan die herwaardering ten grondslag liggen, dat:
- "het verklaren van sociale verschijnselen in (louter) causale termen het

menselijk handelen op ongeoorloofde wijze reduceert, omdat het han de-
len begrepen moet worden vanuit de zin en betekenis die betrokkenen
daaraan geven

- de nadruk op betrouwbaarheid (eenduidigheid, repliceerbaarheid) in het
kwantitatieve onderzoek ten koste gaat van de validiteit [riikdom,
diepgang en relevantie) van de resultaten

- het overheersende hypothetisch-deductieve denkmodel van de kwanti-
tatieve onderzoekstraditie onvoldoende ruimte laat aan de creatieve
ontwikkeling van de in de empirie gefundeerde inzichten

- de kwantitatieve traditie de realiteit te zeer herleid tot algemene
wetmatigheden en te weinig rekening houdt met de specifieke configu-
ratie van "unieke" sociale verschijnselen

- de benadering te zeer gericht is op de uitkomsten van sociale processen
en te weinig op die process en zelf."

Omdat het te bestuderen veld bestaat uit (bedrijfs)organisaties, is vervol-
gens de vraag relevant of er binnen het domein van het sociaal-weten-
schappelijk onderzoek een bedrijfskundige methodologie voor gevalstudies
beschikbaar is die zo robuust is dat daarvan ten behoeve van de aan de
orde zijnde probleemstelling op een verantwoorde manier gebruik gemaakt
kan worden. Lv }t..J,jJ,~ C,~~ J.O. ",",-sl~~
Van der Zwaan, (1994, p. 15) is daarover pessimistisch. Hij merkt op dat er
momenteel nog een grote onzekerheid bestaat over wat uberhaupt een
bedrijfskundige methode genoemd mag worden:
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"Moet daarbij worden gedacht aan structurele of aan strategische keuze-
modcllen of zelfs aan constructivistische modellen, met andere woorden
aan system en of aan partijcn, aan structuurlogica of aan actielogica, aan
logisticke danwcl politicke theoric, aan contingentie- of aan transactiekos-
tenbenaderingen? In de praktijk van het vak is blijkbaar aUes mogelijk! Zie
hiervoor de output. Of moet veeleer [of aIleen maarj] gewerkt worden
vanuit een theoretisch pluralisme?
Maar dan ook systematisch! Zijn met andere woorden de uitkomsten van
bedriifskundig onderzoek en ontwerp belangwekkender naarmate er meer
theoretische perspectieven tegelijk zijn verwerkt? De stand van zaken is
mager. Voor zover er theoretische Harden bestaan, zouden die beter
gemtegreerd en gecodificeerd moeten worden. Maar daarmee ligt het hele
achterland, dat wil zeggen de wetenschapstheoretische en in het bijzonder
de kennistheoretische vraag van de bedrijfskunde ook nog braak".

Optimistischer is Van Aken 11994,p. 181,die stelt dat de bedrijfskunde een
onderzoekprogramma kan en ook zou moeten ontwikkelen op basis van
het paradigma van de ontwerpwetenschappen naast een programma op
basis van de empirische wetenschappen. Hij stelt dat de missie van de
empirische wetenschap is: "Het beschrijven, verklaren en zo mogelijk
voorspellen van zintuiglijk waarneembare verschijnselen". AI het natuur-
wetenschappelijk en veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek bedient zich
van de empirische methodologie. Een empirisch onderbouwde uitspraak
houdt stand wanneer datgene wat over de werkelijkheid beweerd wordt
"waar" dat wil zeggen: niet falsificeerbaar blijkt te zijn.
Volgens De Groot 119861is dat zo wanneer het forum van deskundigen
binnen de betreffende discipline de uitspraak op basis van het aangeboden
bewijsmateriaal als waar beschouwt. In de empirische wetenschappen is
waarheid een [inrerlsubiectief begrip.

(

De missie van een ontwe wetensehap - waartoe onder meer de technische
,!-eteM.~en de en~~~.Yruie,....de..ps.~thet:apie en de iuridische
wetenschap gerekend kunnen worden - is volgens Van Aken I1994b, p. 3901
het ontwikkelen van-kennis voor het ontwerpen van artefacten en/of voor
het verbeteren van bestaande entiteiten. Kennis die op basis van ontwerp-

-wetenschap is ontwikkeld;nou t stand wanneer die kennis onder-de
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aangegeven omstandigheden aantoonbaar bijdraagt aan het beoogde
resultaat.--De methodologie van een ontwerpwetenschap dient rekening te houden
met de grondbeginselen van actie-onderzoek. Liu 11991)noemt er zes:

1. Het principe van de niet-scheidbaarheid
Dit principe stelt dat het niet mogelijk is om ten aanzien van aktie-
onderzoek-resultaten precies te kunnen onderscheiden welk dee1van
het effect toe te schrijven valt aan de onderzoeksinstrumenten en
welk deel aan het bestudeerde verschiinsel zelf. Dat is het gevolg van
het dominante kenmerk van aktie-onderzoek: door zijn onderzoeks-
werkzaamheden modificeert de actie-onderzoeker de situatie die hij
bestudeert.

2. Het principe van de geintegreerde benadering
Dit principe luidt als volgt: de menselijke geest heeft het vermogen
kenmerken van een complexe situatie te herkennen. Het gaat daarbij
zowel om algemene patroonkenmerken [holisme, Gestalttheorie) als
om herkenning op basis van Cartesiaanse analyse. Hij is ook in staat
de resultaten van deze herkenning, met elke gewenste graad van
precisie, te beschrijven op manieren die betekenis hebben voor elke
andere menselijk geest [semantisch aspect). Zo kan elke beschrijving
die naar voren komt als resultaat van een observatie zonder aan
betekenis te verliezen, worden overgedragen aan andere mensen.

3. Het principe van indeterminisme
Actie-onderzoek houdt zich bezig met het begrijpen en beheersen van
open processen, terwijl een kenmerk van die process en is dat ze niet
voorspelbaar en niet volledig programmeerbaar zijn. De belangrijkste
reden daarvoor is het autonome, niet voortdurend rationele gedrag van
het individu in ziin sociale omgeving.

4. Het experimenteer-principe
In algemene termen verwijst dit principe naar de noodzaak om te
experimenteren teneinde een wetenschappelijke propositie te valide-
reno "The reality of that to which the concept refers [een sociaal feit -
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MW) is established by "doing something with" rather than "looking
at", (Lewin, 1951, p 193). Anders gezegd: het verbinden van "aerie" en
"onderzoek" staat de ontdekking toe van kennis die anders is dan de
kennis die aileen door observatie is verkregen. De hoogste status die
de interpretatie van een of enkele uit actie-onderzoek verkregen
observaties in onderzoekstermen kan bereiken, is de status van hypo-
these.

5. Het lokaal-genetisch principe
Wanneer dit principe wordt toegepast op een sociaal proces, houdt dit
in, dat mensen betekenisvol handelen in een diversiviteit van lokale
situaties teneinde hun doelen te bereiken. Zij houden rekening met
lokale en voorlopige condities om gedragingen uit te vinden die de
realisering van hun doelen mogelijk maken. Het principe postuleert
dat een observator, door de lokale en contingente feiten te identifice-
ren en met elkaar te verbinden, in staat is de betekenisverlening en de
krachten die het optreden van deze feiten veroorzaken - dat wil
zeggen: hun generatieve proces - te identificeren. "De observator kan
zoeken naar, of anticiperen op, gebeurtenissen of gedragingen die zijn
gericht op lokale en specifieke realisaties van het geidentificeerde
proces. Dit principe is noodzakelijk om de theoretische rol van actie-
onderzoek te funderen en de methodologie ervan te valideren", (Liu,
1991, p. 247).

6. Het principe van de waarden
Actie-onderzoek vindt plaats in het kader van ethische waarden die
door aIle participanten moeten worden geaccepteerd. Omdat actie-
onderzoek onder meer tot doel heeft om sociale systemen - en daar-
mee menselijk gedrag - te wijzigen, kan het niet ontkomen aan
ethische vragen als: "Wat zijn de grenzen aan invloed op individuen?";
"Welke middelen kunnen worden gebruikt om sociale system en te
veranderen?" en "Wat zijn de uiteindelijke waarden die onze acties tot
richtsnoer zullen dienen?". Deze waarden moeten worden geformu-
leerd als dee! van de actie-onderzoek-premissen (Rapoport, 1970).

Voor de adviseur die afwisselend ontwerpend en onderzoekend in de
organisatie zijn werk doet, vergt het eerste door Liu genoemde actie-
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onderzoeksprincipe, dat van de niet-scheidbaarheid, bijzondere aandacht.
Het betreft hier de voortdurende discussie over het effect van de balans
tussen subjectiviteit en objectiviteit bij participerende observatie.
In lijn met Norbert Elias' Essay on time 11982)spreekt Blok (1977) daarbij
over respectievelijk betrokkenheid en distantie: Het participeren is
gebaseerd op het vermogen tot betrokkenheid, het observeren op het
vermogen tot distantie. De bij zijn klant betrokken adviseur die in een
cyclisch proces met een zekere distantie de effecten wenst te onderzoeken
van zijn ontwerpen op het functioneren van de klantorganisatie, dient
voortdurend alert te zijn op de aard en omvang van vertekeningen die zijn
participerend handelen onontkoombaar heeft op het moment en de focus
van ziin waarnemingsactiviteiten.

De aanpak van de onderhavige bedriifskundige probleemstelling dient zoals
gezegd met de hiervoor kort toegelichte principes van sociaal-wetenschap-
pelijk actie-onderzoek rekening te houden. Voor de inrichting en de
vormgeving van de resultaten van het actie-onderzoek, wordt gebruik
gemaakt van de prille, maar naar mijn mening veel belovende theorie
waarin bedrijfskundig onderzoek gedefinieerd wordt binnen het domein
van een ontwerpwetenschap (Van Aken, 1994).
Bij actie-onderzoek gaat het doorgaans om het verkrijgen van een beschrij-
ving van de wijze waarop een bepaalde groep een bepaald probleem heeft
opgelost, oorspronkelijk lag aan dergelijk onderzoek vaak een cultureel-
antropologische vraagstelling ten grondslag. B" e - erzoek is de \ \
dominante vraag hoe een gevonden oplossing verantwoord gegeneraliseerd
kan worden voor gebruik in vergelijkbare probleemsituaties.
Uitgaande yan de ontwerpwetenschap kan dOJ 0 en van het estelde
p~ en middel [gekozen methode van
samen evat worden:.,,--
Het op basis van bestaande theorieen en praktische kennis en ervaring
ontwerpen, vervolgens toepassen en aldoende verbeteren van een instru-
ment waarmee in kennisintensieve organisaties een breed gedragen en
consistente set uitspraken verkregen kan worden over de missie, de doelen
en de strategie van de betreffende organisatie, een set die aanspoort tot een
daarmee in overeenstemming zijnde verandering van de organisatie.
Voor het ontwerpen van het instrument wordt de ontwerp-onderzoekscy-
elus doorlopen en voor het waarnemen van de werking van het instrument
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wordt gebruik gemaakt van participerende observatie, interviews en
documentenanalyse, [zie ook verderop in deze paragraaf over het on de-
zoeksplan).
De ontwerp-onderzoekscyclus kent de volgende stappen: (1) ontwerp-
doe1stelling, (2) ontwerp-specificaties, (3) genereren van alternatieve
ontwerpen, (4) selecteren uit alternatieve ontwerpen en (5) rapportage. Op
elk van deze punten wordt hieronder kart ingegaan.
"In de ontwerp-doelstelling wordt vastgelegd wat er ontworpen moet
worden. IlL.0ntwerponderzoek wordt geprobeerd om iets nieuws te creeren.,
vanuit bestaande ge evens en met bestaande theorie" IVan Engelen en Van

(!) der Zwaan, 1994, p. 89). De on twerp oe stelling moet meethaar, haalbaar
e~selijk zijD~Meetbaarheid impliceert dat na afloop van het onder-
zoek vastgesteld moet kunnen worden of het beoogde doel al dan niet
bereikt is. Haalbaarheid verwijst naar de onderzoekbaarheid, de uitvoer-
baarheid van de ontwerpdoelstelling. Is er voldoende geld en tijd? Zijn de
te onderzoeken objecten bereikbaar en bereid om in het onderzoek te
worden betrokken? Wenselijkheid betreft de relevantie van het onderzoek,
het praktische belang van het ontwerp. Bij de bepaling van die wenselijk-
heid dienen oak [bedriifslethische overwegingen te worden betrokken.

®Het on twerp E0f-e.LwJg.!itvgortdure.nd g~~t!!.lJ!dd~~ de. 0lltwerpspecifica-
ties: voorschriften waaraan het uiteindelijke ontwerpprodulct moet vol-
<tOen. Die specificaties dienen realiseerbaar, volle dig en onderling niet
strijdig te zijn. De compleetheid van de set specificaties blijkt wanneer
met het voldoen aan alle geldende specificaties de ontwerpdoelstelling
gerealiseerd wordt. Voor het genereren van alternatieve ontwerpen wordt
in de bedrijfskunde veel gebruik gemaakt van heuristische oplossingsme-
thoden waarbij op grond van in de beroepsgroep algemeen als juist aan-
vaarde wetmatigheden, het aantal alternatieven dat theoretisch in aanrner-
king komt, gereduceerd wordt tot een behandelbaar aantal. De heuristie-
ken voor ontwerp en ontwikkeldoelstellingen gaanvee1al uit van project-
matige benaderingen (Van Engelen en Van der Zwaan, 1994). Daarbij kan
gedacht worden aan lineaire methoden die een sequentiele opvolging van
te doorlopen stappen aangeven en aan parallelle methoden zoals concur-
rent en simultaneous engineering. .

@ Voor het selecteren uit alternatieve ontwerpen zijn drie categorieen
basistechnieken beschikbaar: optimaliseringstechnieken Istellen hoge

eisen aan de kw . ·L~n-de-..Qntwel1'speci icatie8'/sa-t-is#cing:technieke~
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en verificatietechnieken waarbij het ontwerp aIleen 0 ~jsilieid of on-
juist eid beoor eeld wordt. Voor bedrijfskundige ontwerpen die direct van
inv oed zijn op en bi] gevolg ook rechtstreeks invloed ondervinden van de
management- en besluitvormingsstijl, de organisatiecultuur e.d. zal
optimalisatie als techniek in de meeste gevallen niet haalbaar blijken te
zijn. Simon 119881geeft als verklaring daarvoor de begrenzende rationali-
teit van de mens als besluitvormer. Satisficing is dan een redelijk alterna-
tief. Daarbij gaat het om het bereiken van een bevredigende score op de
geformuleerde specificaties in die zin dat daarmee een verbetering of
vooruitgang van de beginsituatie wordt gerealiseerd, Ook wanneer duide-
lijk is of aangevoeld wordt dat de kwantiteit of kwaliteit van de onder-
scneiden ontwerpspecificaties onvoldoen e is, is het selecteren van een
~ ----altematief dat tenminste vo oet aan de wel beschik are, est en are----set criteria een vorm van satis icing.

De genoemde probleemstelling/ontwerpdoelstelling leent zich ervoor om
binnen de context van de ontwerp-onderzoekscyclus, met behulp van een
ontwikkelende serie-gevalstudie aangepakt te worden. Van Aken 11994,p.
23 - 241omschrijft de werking van die studie als volgt: "IDe onderzoeker]
selecteert een typisch geval en doorloopt daarvoor de regulatieve cyclus 11.
probleemkluwen, 2. probleemkeuze, 3. diagnose/analyse, 4. plan/ontwerp,
5. ingreep, 6. evaluatie en weer 1. probleemkluwen, 2. probleemkeuze
etc. - MW, gebaseerd op Van Strien, 19861.Vervolgens reflecteert hij daarop
en past zijn uitgekookte oplossing, dat wil zeggen: vrijgemaakt van de
specifieke context van zijn eerste geval, toe op een volgend geval.
Daarmee gaat hii voort totdat zijn methode voldoende is uitontwikkeld en
totdat hij voldoende bewijsmateriaal over haar werking heeft verzameld.
Bij de ontwikkelende serie-gevalstudie wordt methodologisch een belang-
rijke rol gespeeld door het principe van de voortgaande toetsing in een
dubbel convergentieproces. In een onderzoek op basis van het em irische
paradigma gaat het om het toetsen van een uitspraak over de werkelijk-

ei , een fysicalistische h othese: op grond van em irisc on e ek
w~ eenmalig geoordeeld oLde bYEoth~ ~ dal!.niet v~worpen moet
worden. Bij de voortgaande toetsing van een heuristiek is er echter nooit
een moment waarop de werking streng bewezen is, maar wordt er op basis
van empirisch bewijsmateriaal geleidelijk vertrouwen in haar werking
opgebouwd. Bij het doorlopen van opeenvolgende gevalstudies komt er
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steeds meer inzicht in de indicaties en contra-indica ties voor de heuristiek
maar naar verloop van tijd begint het kennisverwervingsproces te conver-
geren: Het additionele inzicht na geval n is kleiner dan dat na geval n-l
(dit effect is een variant van de wet van de afnemende meeropbrengsten].
Idealiter zou men na een aantal gevallen de methode moeten bevriezen en
de bevroren variant net zolang moeten toetsen in gevalstudies tot het
inzicht in haar werking begint te convergeren (ofwel tot het additionele
inzicht na geval n kleiner is dan een vooraf afgesproken maat]. Dit is het
eerste-ordeconvergentieproces. In de praktijk bevriest men een methode
echter vaak niet, maar past men hem aan op grond van nieuwe ervaringen.
Oak deze voortdurende aanpassingen convergeren echter op den duur, het
tweede-ordeconvergentieproces". Kort samengevat en minder deftig gezegd,
kan de ontwikkelende serie-gevalstudie beschouwd worden als een vorm
van de bekende trial and error aanpak.

De keuze voor de ontwikkelende serie-gevalstudie impliceert dat afgewe-
ken wordt van de klassieke aanpak van gevalstudies zoals die in de sociale
wetenschappen bij kwalitatief onderzoek gebruikelijk is. Kenmerkend voor
die klassieke onderzoeksvorm is volgens Hutjes en Van Buuren (1992, p.
141:"Een langdurige participatie in de onderzochte situatie om daardoor te
komen tot een gedetailleerde beschrijving van het feitelijk gedrag en de
achtergronden daarvan in voor de onderzoeker vreemde of onbekende
culturen of sociale system en ". Nader preciserend stellen zij dat het bij de
gevalstudie gaat om de intensieve bestudering van een verschijnsel binnen
zijn natuurlijke situatie op een zodanige manier dat de verwevenheid van.
relevante factoren behouden bliift, Essentieel in die precisering is dat
bewijsvoering verondersteld wordt plaats te vinden op grand van onder-
zoek van verschijnselen binnen de natuurlijke situatie waarin die ver-
schijnselen zich voordoen. "It is a way of organizing social data so as to
preserve the unitary character of the social object being studied" (Goode en
Hatt, 1952, p. 3311. Bij de in hoofdstuk 5 gepresenteerde gevalstudies kan
niet of nauwelijks vastgesteld worden wat onder de natuurlijke situatie
moet worden verstaan. Het per geval bestudeerde tijdsinterval kent
immers het geleidelijk verschijnen ifade-ini van de MDS-interventie, de
uitvoering van een of meerdere MDS-conferenties en daarna de geleidelijke
terugtrekking van de adviseur met zijn instrumentarium (fade-outl. Binnen
die ontwikkelingsgang is geen periode te onderkennen die evident als een
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natuurlijke situatie beschouwd kan worden. Bovendien gaat het in dit
onderzoek om het ontwerp en de volgtijdige verbetering van een instru-
ment. De eventuele natuurlijke situatie van het toevallige toepassingsge-
bied is om die reden van ondergeschikt belang.

Hoofdstuk 5 bevat in chronologische volgorde een selectie uit de casussen
op grond waarvan het MDS-interventie-instrument zijn uiteindelijke vorm
heeft verkregen. De convergerende inzichten die de ontwikkelende serie-
gevalstudie heeft opgeleverd, zijn verwerkt in de beschrijving van het
instrument zoals gepresenteerd in hoofdstuk 4. De casus-beschrijvingen in
hoofdstuk 5 bevatten aanleidingen tot en expliciteringen [zie paragraaf 5.5)
van die inzichten.

Een addition eel aspect van de gekozen onderzoeksopzet betreft nog het
voomemen om in wetenschappelijke zin te reflecteren op de resultaten
van het uitgevoerde praktijkonderzoek. Dat voomemen is ebaseerd 0 de
aanname dat de kennis die bij herhaalde toepassing van het interventie-
mstrument 1S opge aan, an eiden tot aanvu ende inzichten waarmee
bestaande lacunes in <Iege rui te t eorieen te ij gegaan unnen worden.
Oe veronderstelling daar ij is dat de eevalueer~~dies, elk met

un eigen doelstelling, object, focus etc., onderling toch ver elijkbaar
genoeg zijn om daaruit enkele gene;al; i~hten "tediti e en Inzi@~
op grond waarvan bevindingen - onder meer in de vorm van hypothesen en
suggesties voor verder onderzoek - gegenereer kunneD"~rden.
Hoofdstuk 6: "Wat geleerd is over collectieve ambitie-ontwikkeling in
kennisintensieve organisaties", bevat die bevindingen.

Bezien op een hoger aggregatieniveau is de gekozen onderzoeksopzet een
vorm van gefundeerde theoriebenadering (grounded theory, Glaser en
Strauss, 1967). Uitgangspunt van die theorie is: "de inzichten van de
onderzoeker, of die nu gevoed zijn door persoonlijke ervaringen of door de
bestaande theorie dan wel ontleend zijn aan de betekenisverleningen van
de onderzochten, te ontwikkelen tot een systematische theorie die past op
het empirische veld I...[. De onderzoeker start met enkele globale inzich-
ten, die aanvankeliik richtinggevend zijn en in de loop van het onder-
zoeksproces aangepast worden aan de situatie in het veld van onderzoek.
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Belangrijke principes daarbij zijn constante vergelijking en gerichte
waarneming" (Wester, 1991, p. 46).
Zich baserend op inzichten van de Duitse filosoof Sigismund von Gleich
(1989) komt Van der Burg (1994, p. 45) tot een matrix waarin op grond van
twee polariteiten [realisme versus idealisme en materialisme versus
spiritualisme] vier prototypische manieren van "gericht waarnemen"
onderscheiden worden:
- "realistisch-materialistisch: mensen die veel waarde hechten aan het

waarnemen van verschijnselen, feiten en gegevens
- idealistisch-materialistisch: mensen die een grote interesse hebben in

het denken over de wereld, de getallen en verhoudingen, de wetten
achter de tastbare wereld

- realistisch-spiritualistisch: mensen die een grote waarde toekennen aan
de sturing van de vaak onbewuste wil, de kleuring van de intuitie door
middel van beelden, die het imaginatieve gebruiken om het handelen
van mens en te sturen

- idealistisch-spiritualistisch: mens en die bij hun handelingen uitgaan van
de grote betekenis van gevoelens bij het gedrag van mens en"
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Wanneer deze vier manieren van kijken vertaald worden naar de bedriifs-
kundige praktijk, ontstaat de volgende matrix [figuur 2.lJ.

Functionei/:
b/:,:jrijfsKund/:
(advis/:ur: ontw/:rp/:r)

5ynth/:tisch/:
b/:driJfskund~
(advis/:ur. opi/:id/:r)

id~iH"
b/:drUfskund~
(advis~ur: th"rap"ut)

Figuur 2.1 Vier prototypische manieren van bedrijfskundig kijken (Van
der Burg, 1994, p. 511

Het ontwerponderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, kan gekwalifi-
ceer worden~een v n s un e. an er urg
(1994, p. 471 karakteriseert die vorm als volgt: "Bi] alle waamemingen
wordt duidelijk gemaakt dat het om functionaliteit gaat: et aat daarom
dafhe"theter aatW"erken.De literatuur wijst gaame op samenhangen,
<id;;:ingen, rangschikkingen enz. en er wordt op ruime schaal gerubri-
ceerd, ingedeeld of geetiketteerd. De aard van de weergegeven kennis is
inductief: de relatie van het een op het ander en de onderlinge beinvloe-
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ding van de verschillende factoren wordt vaak tegen het licht gehouden.
(... ). De onderwer en waar het meest over wordt esproken, betreffen vaak
de zichtbare, tastbare kant van e organisatie .... Ik heb de indruk dat in
dit kwadrant waarin een zekere ontwerplogica terecht aan de orde is veelal
e technisch georienteerde bedrijfskun-digen zich thuisvoelen. De roep om

o jectiviteit in de waarnemingen hoort zeker bij deze richting. Door de
veelheid van waarnemingen die bij mensen en organisaties aan de orde
zijn, bestaat in dit kwadrant het gevaar van onverantwoorde generalisatie
en opperv lakkigheid ".

Samenvattend zijn in deze ara aaf tot zover redenen genoemd om te
kiezm voor een kwalitatief explorerende onderzoeksopw waaraan een
ontwerpdoelsteUing ten grondslag flgt en di~ gt:!>~s.t;erdis QPeen vorm van
ge i.moeeide theoriebenaderin Glaser en_Strauss, 196.Z.J n een ontwikke-

1t:Jl~seri~-gevalstudi~ (Van Aken, 1994). In het nu volgende laatste deel
wordt het otiderzoeksplan gepresenteerd om de ontwerpdoelstelling te
realiseren. .

I De ontwerpdoeistelling - die in paragraaf 2.1 nog onder de kop probleem-

1
1 stelling verscheen - luidt als volgt: het ter beschikking krijgen van een

goed werkend instrument waarmee in kennisintensieve organisaties een
r breedgedragen en consistente set uitspraken verkregen kan worden over de
. missie, de doelen en de strategie van de organisatie, een set die aanspoort

tot een daarmee in overeenstemming zijnde verandering van de organisa-
tie. Voor de realisering van die doelstelling worden de volgende stappen
doorlopen:

Stap 1:
Bestuderen van relevante theorieen die gerelateerd zijn aan kernbegrippen
uit de ontwer oe ste mg 1.C.: t eaneen over enmer en van professio--
nals en kennisinte~si~ve Organisaues(paragraa£ 3.1), strategie-antwikke-
ling [paragraaf 3.2) en gestuurde organisati.everandering.(paragraaf 3.3) met
de bedoeling uit die theorieen specificatres te destilleren voar het antwerp
en gebruik van een MDS-interventie-instrument (paragraa£ 3.4).--
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Stap 2:
Q.ntw~rp~n....van-eeneerste versie van het MDS-instrument dat voldoej aan
de daarvoor opgestelde specificaties.
lnlioofdstuk 4 is direct de uitontwikkelde, definitieve versie van het
instrument gepresenteerd waarbij paragraaf 4.6 de toetsing aan de specifi-
caties bevat. Uit pragmatische overwegingen en omwille van de overzich-
teliikheid is ervoor gekozen de zich ontwikkelende serie-gevalstudie niet
in extenso weer te geven. Een dergelijke weergave zou betekenen dat -
afgewisseld door tien a twaalf casussen - 11 a 13 keer eenzelfde methode
wordt beschreven die slechts op onderdelen afwijkt van een voorgaande
beschrijving. Die afwijkingen betreffen verbeteringen of uitbreidingen
[vernieuwingen] op grond van tijdens en kort na de casusperiode uitgevoer-
de eva1uatieve reflecties op het proces en op de daarmee bereikte resulta-
ten.

Stap 3:
Incrementeel verbeteren van het instrument op basis van eva1uaties van
vo1gtijdige toepassingen. Die reflecties worden uitgevoerd door gebruik te
maken van [combinaties van] de vo1gende inputs:
- uitkomsten van evaluatieve gesprekken van de adviseur met de pro-

gramma-eigenaar, 1eden van de voorbereidingsgroep en andere actoren
tijdens en kort na de casusperiode

k uitkomsten van evaluatieve gesprekken gehouden drie maanden tot een
half jaar na de [Iaatste] MDS-bijeenkomst met dezelfde geinterviewden
als hiervoor genoemd

- uitkomsten van tussentijdse gedachtenuitwisselingen met [interne en
~externel coUega's over re1evante ervaringen, meningen en ideeen opge-

daan in vergelijkbare situaties
~ voortschrijdend inzicht bij de adviseur, verkregen door uitgevoerde

gedachtenexperimenten en door achteraf diep na te denken over ant-
woorden op vragen a1s: "Waarom ging goed wat goed gegaan is?, en
"Waarom ging fout wat fout gegaan is?" [introspectie]

~. inzichten op basis van bewust gezochte en aldoende tegengekomen
relevante vakliteratuur.

Ter verantwoording worden in hoofdstuk 5, vier van de tien a twaalf
toepassingen toegelicht op grond waarvan het instrument uiteindelijk zijn
definitieve vorm heeft verkregen, zie ook verderop in deze paragraaf]. (]": oj
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Stap 4:
~iseren van hetgeen geleerd is over collectieve ambitie onrwikke-
ling in kennisintensieve organisaties [hoofdstuk 6).

Stap 5:
..Qpstel-lenvan het onderhavige rapport met als doelen: 1) het vergroten van
het inzicht in een vorm van collectieve ambitie ontwikkeling in kennisin-
tensieve organisaties en 2) het laten zien dat het beschouwen van bedriifs-
kunde als een ontwerpwetenschap tot een zinvol resultaat kan leiden.

Met betrekking tot de bij stap 3 genoemde toepassingen, is nog de volgen-
de verantwoording van belang:
In totaal is de in staat van ontwikkeling zijnde methode de voorgaande
vier jaar tien a twaalf keer toegepast. Uit die serie zijn ten behoeve van de
verantwoording van stap 3, vier casussen gekozen.
Dominante keuzecriteria daarbij waren: gelijkmatige spreiding van de
casussen in de tijd (van 1991 tim 1993), zo verschillend mogelijk voor wat
betreft aanleiding, een brede vraagstelling ten minste betrekking hebbend
op twee van de drie MDS-letters, zo gespreid mogelijk over branches en
zoveel mogelijk beantwoordend aan de kenmerken van een kennisin-
tensieve organisatie. Figuur 2.2 karakteriseert de vier in hoofdstuk 5
beschreven casussen met behulp van genoemde keuzecriteria.
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Casus Zwaartepunt Aanleiding Accent in de Branche

in de tijd voor de vraagstelling
MDS-inter-
ventie (zie

paragraaf 4.1)

GHBO eind 1991 spontaan M(d)S onderwijs

preventief

OAB midden 1992 periodiek MDS zakelijke

preventief dienstverle-

ning

GZO eind 1992 conditione- MDS gezondheids-

rend zorg

OZI midden 1993 curatief MD(s) R&D

Figuur 2.2 Karakterisering van de vier casussen

In termen van Hutjes en Van Buuren (1992, p. 62) betreft het hier een
beredeneerde steekproef uit een beschikbaar aantal casussen. Daaronder
wordt verstaan "[...) een zorgvuldige selectie van de gevallen, zodanig dat
daarmee zo veel mogeliik wordt geanticipeerd op argumenten die de
overtuigingskracht van de data in dit opzicht zouden kunnen ondergra-
ven". Bij de beredeneerde steekproef die hier aan de orde is, zijn twee
keuzestrategieen toegepast: maximum en minimum variatie. Een maxima-
le spreiding van de casussen naar periode, aanleiding en branche en een
minimale spreiding in vraagstelling en soort organisatie. De minimum
variatie is een direct gevolg van het onderwerp van onderzoek: strategie-
formulering (= vraagstellingJ in kennisintensieve organisaties (= soort
organisatie). De maximale variatie in aanleiding en branche heeft tot doel
ervoor te zorgen dat geconstateerde overeenkomsten bij toepassingen van
de MDS-methode zo min mogelijk het gevolg zijn van vergelijkbaarheid
van de casussen op voor het onderzoek irrelevante variabelen. In paragraaf
4.1 worden vier aanleidingen gegeven voor het starten van een MDS-
interventie en binnen de categorie kennisintensieve organisaties zijn vele
branches werkzaam. De voor kennisintensieve organisaties bedoelde MDS-
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interventie moet dus verschillen in aan1eiding en branche kunnen door-
staan.
De maximum varia tie in de tijd is een consequentie van de gekozen
onderzoeksopzet in casu de ontwikkelende serie-gevalstudie.
De vier gekozen casussen zijn in tijd gelijkmatig verspreid over de periode
waarin het ontwikkelingsproces zich heeft afgespee1d.
Het betreft hier een proces dat ongeveer drie jaar geduurd heeft waarin de
verbetercyclus tien a twaalf maa1 herhaa1d is voor a1eer er sprake was van
een verwaarloosbare meeropbrengst van de eva1uatieve reflecties en de
methode bijgevolg als uitontwikkeld gekwalificeerd mocht worden.
Een beschouwing over het geldigheidsbereik en de betrouwbaarheid van de
methode wordt gegeven in paragraaf 6.1.
Voor de duidelijkheid dient nog vermeld te worden dat de praktijk geen
mogelijkheid bood om bij de casus se1ectie eveneens te varieren in urgente
en niet-urgente situaties, [zie paragraaf 4.1 voor het onderscheid tussen
beide}. Oat komt omdat alle tien a twaalf toepassingen van de MDS-
interventiemethode plaatsgevonden hebben in niet-urgente situaties. In
paragraaf 6.1.2 wordt gespeculeerd over een mogelijke verklaring daarover.

Met de bedoeling dit theoriehoofdstuk van een afsluiting te voorzien die
op inspirerende wijze de maatschappelijke re1evantie van het ontwerpen
aangeeft, een laatste citaat van Van Enge1en en Van der Zwaan 11994, p.
94}. "De Chinezen erkennen a1 sinds mensenheugenis het enorme be1ang
van het kunstmatige. Volgens de Chinezen bevordert het kunstmatige,
mits goed toegepast, de natuurlijkheid. Alle Oosterse volkeren hechten
groot belang aan tuinen en parken: een goed voorbee1d van een ges1aagd
huwelijk tussen kunstmatigheid en natuurlijkheid. Westerlingen denken
hij kunstmatigheid len dus ook vaak bij ontwerpen} te sne1 aan vervuilende
technologie [fosfaathoudende wasmiddelen, vieze verbrandingsmotoren, op
de klippen gelopen olietankers, Tsjernohyl}. Het kunstmatige is meer:
lezen en schrijven, muziek maken, bossen en parken, goede arbeidsom-
standigheden, ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen, vredesonder-
handelingen en ontwikkelingshulp. Het ontwerpegnu.d etenschapr7 van het kunstmatige lSimon 1990}. ~at stukje creatie in het wetenschap-

, ! pelijk werk en in het empirische werk dat de mens nodig heeft om te
unnen voortbestaan". -



3 Specificaties voor de MDS-interventieme-
thode; de theoretische basis

In dit hoofdstuk komen drie sociaal-wetenschappelijke theoriegebieden
aan de orde die van belang zijn voor het ontwerpen van een instrument
voor strategieformulering in kennisintensieve organisaties IKIO'sl. De
eerste paragraaf handelt over kenmerken van professionals en kennisin-
tensieve organisaties. Het betreft hier theoretische inzichten in karakte-
ristieken van het toepassingsgebied van de methode en van degenen die dat
gebied bevolken.
In paragraaf 3.2 gaat het om die theorieen over strategie-ontwikkeling die
ondersteuning kunnen bieden bij het ontwerpen van het MDS-instrument.
Theoretische inzichten over gestuurde organisatieverandering staan
centraal in paragraa£ 3.3. De daar gepresenteerde noties zijn vooral van
belang voor het evalueren van de effect en van de toepassing van het inter-
ventie-instrument.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 3.4, getiteld: Specificaties
voor het ontwerp en gebruik van een MDS-interventie-instrument. Die
specificaties zijn gedestilleerd uit voomoemde theorieen en hebben de
pretentie aanwijzingen te bevatten zowel voor het ontwerp als voor een
effectieve en efficiente toepassing van het ontworpen instrument.
De beperking van dit hoofdstuk is dat het slechts die theorieen bevat die
voor het ontwerp en gebruik van het MDS-interventie-instrument van
belang geacht ziin. In dit achteraf geschreven hoofdstuk worden op een
geordende manier immers alleen die theorieen weergegeven op basis
waarvan de adviseur zijn interventie-instrument heeft ontworpen.
Theoretische inzichten die hij niet voldoende van belang achtte of die hem
onbekend waren, komen niet aan de orde en hebben bij gevolg ook niet tot
ontwerpspecificaties aanleiding kunnen geven.
Het geven van algemene literatuuroverzichten op de drie onderscheiden
gebieden is geen doel van deze studie. De titel van dit hoofdstuk verwijst
daamaar.
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3.1 Kenmerken van professionals en kennisintensieve organisaties

Zoals in paragraaf 1.1 bij de vcrklaring van de tite! al is opgemerkt, gaat
het hier in dit verslag om het ontwerp van een instrument voor missie-,
doel- en strategieformulering in kennisintensieve organisaties, Daarmee is
niet gezegd dat het in hoofdstuk 4 beschreven instrument niet geschikt
zou zijn voor MDS-formulering in organisaties met anderssoortige primaire
process en zoals: massafabricage, serie-stukproduktie, assemblage, procesin-
dustrie e.d. [zie verder Woodward, 1965). Feit is alleen dat de ontwerper
zijn competenties voor het overgrote deel heeft verworven in kennisinten-
sieve organisaties, dat hij belangstelling en affiniteit voor dat type organi-
saties heeft ontwikkeld en dat hij het MDS-instrument zelf nog nimmer in
een niet-kennisintensieve organisatie heeft toegepast.
Omdat het MDS-interventie-instrument bedoeld is om toegepast te worden
in kennisintensieve organisaties, past in dit verslag een beknopte uiteen-
zetting over de kenmerken van die organisaties alsook over de mensen die
de operationele kern van kennisintensieve organisaties bevolken: professi-
onals.

Voor het verkrijgen van MDS-specificaties voor kennisintensieve organisa-
ties, zijn de volgende onderwerpen van belang om in deze paragraaf aan de
orde te stellen: kennis als produktiefactor en kennisintensieve organisa-
ties, professionalisering, kenmerken van professionals, binding van de
professional met de organisatie en tot slot: managen in kennisintensieve
organisaties.

3.1.1 .Kennis als ptoduktiejactot en kennisintensieve organisaties

Tot het einde van de 17e eeuw was wetenschappelijke kennis vooral van
algemene aard en een bepaalde mate van kennis en eruditie was met name
interessant met het oog op de sociale status van een persoon. Gecultiveer-
de mensen hadden een brede algemene ontwikkeling en wisten genoeg om
over veel zaken te kunnen praten of schrijven. Deze generalisten misten
vaak de specialistische "kunde" die noodzakelijk was om bepaalde hande-
lingen te verrichten. Het gewone dagelijkse werk werd ambachtelijk
verricht: door individuen met een beperkte hoeveelheid [wetenschappelij-
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ke] kennis maar met een ruime ervaring en handvaardigheid op een
bepaald gebied.
In navolging van Toffler (19811 wijst ook Drucker (19931 op een recent
transformatieproces dat geleid heeft tot een radicale wijziging van de
betekenis van kennis. In de post-industriele samenleving zijn de traditio-
nele produktiefactoren arbeid, kapitaal en grondstoffen naar de achtergrond
verdrongen ten gunste van een nieuwe bepalende produktiefactor: kennis.
Kenniswerkers, zo stelt hii, zijn diegenen die bij het produceren geen
spierkracht en handvaardigheid (skillsl gebruiken maar ideeen, begrippen,
modellen en informatie. In de ontwikkeling van het gebruik en de toepas-
sing van kennis onderscheidt Drucker een drietal fasen:
- de eerste fase was die van de Industriele Revolutie (1750-18801. Kennis

werd toen vooral toegepast op gereedschappen en produkten. Nieuwe
technologie ging gepaard met concentratie van produktie en zo ontstond
de fabriek.

- in de tweede fase: de Produktie Revolutie (1880-19451, werd kennis
toegepast op de inrichting van arbeidsprocessen. Frederick Taylor (19111
was de uitvinder van het Scientific Management: een set principes met
behulp waarvan produktieprocessen efficient uitgevoerd konden worden.
De produktiviteit van de arbeid nam daardoor in die periode explosief
toe.

- de derde en misschien laatste fase in het transformatieproces is dat
kennis nu wordt toegepast op kennis: de Management Revolutie (1945-
20101. De manager is in deze optiek iemand die verantwoordelijk is voor
de aanwending van kennis en voor de resultaten daarvan. Kennis wordt
in deze fase systematisch en doelgericht toegepast om te bepalen welke
nieuwe kennis nodig is en om vast te stellen wat er gedaan moet worden
om met kennis bepaalde doelen te bereiken.

Een pragmatische definiering van het begrip kennis is ontleend aan
Schaefer (1991, p. 81:
"keimis is datgene dat bij een persoon of bij een groep van personen [een
organisatie] bekend is. Het bestaat uit symbolische weergaven van objec-
ten en van relaties tussen objecten".
Schaefer stelt dat de drie belangrijkste elementen in deze definitie (de
symbolische weergave, de relatie en het object) al naar gelang de keuze van
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de wetenschaps-optiek, onderscheiden kunnen worden naar daarvoor
relevante categorieen en klassen.
Ter verduidelijking daarvan noemt hij de volgende voorbeelden:
"Symbolische weergaven, als zijnde abstracties van fysiek tastbare objecten
of van andere abstracties, kunnen worden ingedeeld naar categorieen van
bijvoorbeeld Iinguistische-, numerieke- en grafische expressies. Categorie-
en van relaties zijn bijvoorbeeld conditionele relaties [als A dan B)en
arithmetische relaties (A is groter dan B). Objecten kunnen worden
onderscheiden naar categorieen van bijvoorbeeld fysieke, tastbare objecten
zoals een bouwkraan of een baksteen en abstracties zoals een plan [bouw-
planning) of een organisatiekwaliteit", [p. 8).

De huidige, door de Management Revolutie ontstane, informatiemaat-
schappij heeft in de westerse wereld geleid tot een samenleving waarin
hoog opgeleide en gespecialiseerde kenniswerkers dominant zijn. Kennis is
de bepalende factor geworden voor de toegevoegde waarde die produk-
tieprocessen kunnen leveren en produkten en diensten zijn steeds kennis-
intensiever geworden. In overeenstemming daarmee is er vanuit de markt
een toenemende vraag naar maatwerk met een hoge specialisatiegraad.
Volgens Van Oelden (1992, p. 23) brengt deze pragmatisering van kennis
ook gevaren met zich mee. nAcademisch onderzoek werd vroeger geschei-
den gehouden van de beroepspraktijk om het niet al te veel te laten
besmetten door maatschappelijke en commerciele invloeden. Tegenwoor-
dig wordt wetenschapsbeoefening voor een groot deel afgestemd op prakti-
sche toepassingen. De pragmatisering van kennis leidt tot benoemingen
van hoogleraren op kennisgebieden die economisch wellicht relevant maar
wetenschappelijk mager zijn: Inkoop, Nieuwe Materialen of Midden- en
Kleinbedrijf. In bedrijven en researchlaboratoria staat fundamenteel, zuiver
wetenschappelijk onderzoek onder druk. Het risico van gepragmatiseerd
kennisgebruik is dat de inhoud van een discipline op den duur niet veel
meer is dan de optelsom van vele praktische oplossingen".
Gespecialiseerde kennis is steeds meer "verworden n tot informatie die
gericht is op het behalen van [financiele] resultaten. Het toenemend belang
van de factor kennis en de daaraan gekoppelde investeringen in mensen
[kenniswerkers, professionals) maakt de vraag naar de produktiviteit van
die kennis voortdurend belangrijker. In het verlengde hiervan zijn bedrij-
yen naarstig op zoek naar aangrijpingspunten om de output van kennis-
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werk te meten en te waarderen (return on knowledgel. De verandering in
de betekenis van kennis die 250 jaar geleden begon, heeft de maatschappij
en de economie getransformeerd. De belangrijkste zorg in de post-indus-
triele maatschappij in het algemeen en van het bedriifsleven in het bijzon-
der lijkt zich nu toe te spitsen op de manier waarop kennis nog produktie-
ver gemaakt kan worden.

In de Angelsaksische literatuur wordt een professional vaak omschreven
als knowledge worker (Roberts, 1992; Sadler en Milmer, 1992; Starbuck,
19921. Daarmee wordt gewezen op het feit dat het gebruik van kennis als
produktiefactor een bepalend kenmerk van de professional is geworden.
Wanneer kenniswerkers de organisatie verlaten, nemen zij in de vorm van
kennis, bedriifskapitaal met zich mee waardoor de produktiviteit van het
kennisverbruikende en verrijkende primaire proces afneemt. Kennis als
factor van produktie onderscheidt zich van andere produktiefactoren op
ten minste drie punten (Sadler en Milmer, 1993, p. 201: (11Het is moeilijk
om kennis te vemietigen. Verschillende mensen kunnen dezelfde kennis
tegelijkertijd en meerdere malen gebruiken. Wei kan kennis verouderen
wanneer deze niet wordt biigehouden. Ook kan kennis verloren gaan als
die alleen wordt opgeslagen in het geheugen van mens en en niet wordt
overgebracht naar het geheugen van bijvoorbeeld computers. Niet alle ken-
nis is echter te computeriseren of te archiveren. (21Het is moeilijk om
kennis te beschermen. Kennis als eigendom is niet of nauwelijks vast te
leggen en verdwijnt wanneer medewerkers naar andere organisaties
vertrekken. Zelfs wanneer deze kennis nauwkeurig is gedocumenteerd,
gaat met het vertrek van de persoon die de kennis bezit een deel van de
gebruikswaarde verloren omdat kennis alleen in combinatie met biibeho-
rende vaardigheden en attitudes goed kan worden toegepast. (31De invloed
van kennis op het [financieel] succes van de organisatie is moeilijk te
kwantificeren.
Met name in kennisintensieve profit-organisaties kan het vertrek van
kenniswerkers leiden tot een verlies van klanten. Professionals hebben
immers doorgaans veelvuldig en intensief contact met klanten teneinde de
gevraagde maatwerkoplossingen te kunnen leveren. Wanneer nu de klant
zich meer verbonden voelt met de professional dan met de organisatie die
de thuisbasis was van de kenniswerker, is het vaak zo dat de klant met de
professional mee verhuist naar de nieuwe organisatie. De economische
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relevantie van het in paragraaf 3.1.4 toegelichte bindingsconcept wordt
bijgevolg vooral bepaald door de persoonsafhankelijkheid van kennis als
essentiele produktiefactor.

De actuele groei van het aantal professionals [zie 3.1.2) is mede bet gevolg
van het toegenomen belang van kennis als concurrerende produktiefactor.
Volgens de in 1993 uitgebrachte beleidsnota: "Concurreren met kennis"
van het Ministerie van Economische Zaken, wordt onze samenleving
gekarakteriseerd door een hoge kennisintensiteit. "Technologie bepaalt
steeds meer de dagelijkse gang van zaken: voor individuen, voor onderne-
mingen, voor (inter)nationale econornieen. In Nederland hebben we hoge
ambities als het gaat om onze levensstandaard, leefomgeving, werkgelegen-
heid etc. I... ). De realisatie van onze ambities vergt een verhoging van de
kennisintensiteit van de economische bedrijvigheid in Nederland. Door
meer te investeren in kennis moeten wij onze concurrentiepositie verster-
ken. Dit kunnen we slechts bereiken door te investeren in een gunstig~
klimaat voor hoogwaardige bedrijvigheid. Dat geldt niet aIleen voor het
bedrijfsleven, ook de overheid kan hierop worden aangesproken" Ip.4). De
beleidsnota geeft hiermee, in lijn met de besproken opvattingen van
Drucker en deels achteraf, een impliciete verklaring voor de toename van
het aantal kennisintensieve organisaties in het recente verleden.

Wat zijn nu kennisintensieve of professionele organisaties? Een algemeen
antwoord op die vraag kan als volgt luiden: kennisintensieve organisaties
zijn organisaties [zie voor een definitie: paragraaf 1.1) in de operationele
kern waarvan voornamelijk professionals [zie voor een omschrijving:
paragraaf 3.l.3) bezig zijn om met behulp van bestaande kennis, kennis te
ontwikkelen, vast te leggen, toe te passen en te "verkopen" ten behoeve
van henzelf en ten behoeve van interne of externe klanten.
In overeenstemming hiermee stelt Mintzberg (1983) dat in een profes-
sionele organisatie complexe werkzaamheden uitgevoerd en gecontroleerd
worden door professionals. De organisatie is voor haar functioneren
afhankelijk van de vakbekwaamheid, de kennis en de inzet [houding] van
de uitvoerende professionals. Zij oefenen een trekkracht uit die gericht is
op professionalisering teneinde de invloed die anderen op hun werk
kunnen uitoefenen te verminderen. Van de viif door Mintzberg (1979) on-
derscheiden ideaal-typische structuur configura ties, zijn er twee waarbij in
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de operationele kern overwegend professionals aangetroffen kunnen
worden: de professionele bureaucratie en de ad- hocratie of innovatieve
organisatie. In de professionele bureaucratie worden de werkzaamheden
gecoordineerd door standaardisatie van de vaardigheden van de professio-
nals. Boonstra en Van Asch (1994, p. 2) geven de volgende verduidelijking
van de werking van een professionele bureaucratie: "Om te begrijpen hoe
een dergelijke organisatie werkt, moet men zich een repertoire van stan-
daard- programma's voorstellen. Dit zijn de programma's waarop de specia-
list zijn werkzaamheden baseert. De specialist stelt vast welk programma
hij voor een bepaalde taak nodig heeft en voert het gekozen programma
uit, rekening houdend met de specifieke omstandigheden. (...) De professio-
nals zijn primair ge'interesseerd in hun methodische aanpak, de organisatie
is bijzaak. Er is sprake van een losse, informele structuur, waarbij het
accent ligt bij de individuele autonomie. Men ziet in dergelijke organisa-
ties vaak twee bestuurlijke systemen: een gedemocratiseerd bottom-up
systeem voor de specialisten en een gebureaucratiseerd top-down systeem
voor de ondersteunende (staf)- activiteiten. Voorwaarden voor een professi-
onele bureaucratie zijn: (1)het werk is moeilijk te leren, maar goed
gedefinieerd, (2) de omgeving is complex, maar stabiel en (3) de technologie
is geavanceerd, maar niet regulerend".

)

De adhocratie of innovatieve organisatie kenmerkt zich door flexibiliteit
en taakgerichte samenwerking. Om praktische redenen zijn de professio-
nals doorgaans in functionele eenheden ondergebracht. Experts uit de
verschillende disciplines vormen ad hoc klantgerichte (project) teams. Er is
weinig geformaliseerd gedrag, onderlinge afstemming is het centrale
coordinatlemechanisme. Boonstra en Van Asch, (1994, p. 3): "De adhocratie
mist kenmerken van traditione1e organisatievormen, in het bijzonder de
eenheid van leiding. In tegenstelling tot de professionele bureaucratie kan
de adhocratie geen gebruik maken van standaardisatie van deskundigheden
van specialisten. Multidisciplinaire teams moeten innovatieprojecten
aanpakken, waarbij de werkmethode niet vastligt (...). De managers zijn
functionele managers, integrerende managers en projectmanagers. De be-
sluitvorming is niet in een bepaalde plek in de organisatie te lokaliseren,
maar vindt overal plaats. Er zijn twee vormen van adhocratie: (1) In de
uitvoerende adhocratie worden vernieuwingen doorgevoerd en problemen
opgelost voor de klanten. Multidisciplinaire teams van deskundigen
werken daarbij vaak op contractbasis voor opdrachtgevers. (21 In de admi-
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nistratieve adhocratie werken teams niet voor klanten, maar voor de
organisatie zelf. Zij zijn gericht op het doorvoeren van veranderingen en
het oplossen van problemen in de eigen organisatie".

Doordat in kennisintensieve organisaties de kennis- en dienstverlenings-
component steeds meer op elkaar betrokken raken, wordt de onderlinge
afhankelijkheid van de professionals vergroot. Van belang is dan de vraag
welke vormen van organisatie en management geschikt zijn om die
ontwikkeling mogelijk te maken. In dat licht onderscheidt Van Delden
(1993) drie organisatievormen waarin de professionele afhankelijkheden
zich kunnen manifesteren.

- Een vetband van itidividuele professionals: in deze organisatievorm is
de autonomie van de medewerkers maximaal en is de onderlinge afhan-
kelijkheid klein. De werkuitvoering is een persoonsgebonden proces.
Inhoudelijke afstemming en sam en werking is nauwelijks aanwezig. Er is
alleen sprake van een beheersmatige afhankelijkheid van ondersteunde
facilitaire diensten. De afhankelijkheid tussen medewerkers beperkt
zich tot planning en beheersmatige afspraken. De kracht van dit indivi-
duele werkverband Iigt in de nauwe relatie tussen professional en klant,
een relatie die een sterke betrokkenheid en verantwoordelijkheid op-
roept.

- De ptofessionele groep: hierbij is ook sprake van individuele autonomie
maar die wordt beperkt door het gegeven dat voor het eindresultaat
afstemming tussen medewerkers vereist is. Medewerkers houden de
vrijheid om naar eigen inzicht hun werk te doen maar moeten rekening
houden met een algemeen programma van eisen voor het eindprodukt.
Er is dus sprake van collegiale afhankelijkheid van "vrijheid in gebon-
denheid".

- De ptofessionele otgatiisatie: hierin zijn individuele kennis en gezamen-
lijke dienstverlening maximaal gemtegreerd. Het eindresultaat vraagt
om regelmatige afstemming en om inhoudelijke bemvloeding van
medewerkers onderling. Elke situatie en elke klant behoeft zijn eigen,
unieke oplossing. De activiteiten worden projectmatig georganiseerd
met inbreng vanuit meerdere disciplines. De interdisciplinaire afstern-
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ming vereist van medewerkers de bereidheid om zich in het denken te
laten bemvloeden, soms ook te laten domineren door een invalshoek die
van buiten de eigen discipline komt. Deze bemvloeding is te omschrij-
yen als inhoudelijke afhankelijkheid. De sterkte van de professionele
organisatie ligt vooral in het gezamenlijke produkt.

Tot slot van deze paragraaf worden hier nog enkele karakteristieken van
kennisintensieve organisaties weergegeven zoals die naar voren kwamen
uit een onderzoek van Sadler en Milmer 119921gehouden in de VS en
Europa:
- mensen zijn de belangrijkste activa van de organisatie
- ondanks dat in de kennisintensieve organisatie mensen de voornaamste

activa zijn, komen deze niet voor op het balansoverzicht.
- een belangrijke oorzaak van de kwetsbaarheid van de kennis-intensieve

organisatie is dat haar voornaamste activa mobiel ziin, zij kunnen
eenvoudig opstappen om zich bij de concurrentie te voegen of om hun
eigen organisatie op te richten.

- de kernactiviteit van de kennisintensieve organisatie kan niet worden
geautomatiseerd.

- managers en professionals hebben zeer veel vertrouwen in creativiteit en
innovatie.

- er bestaat in kennisintensieve organisaties een algemene tendens om de
belangrijkste criteria voor succes op andere gronden te bepalen dan op
financiele,

Voor het on twerp van het MDS-interventie-instrument kan uit deze
paragraaf onder meer geleerd. worden dat de ontwikkeling van missie,
doelen en strategieen voor een belangrijk deel bottom-up plaats zal moe ten
vinden, wil de operationele kern in die thema's geinteresseerd raken.
Verder dienen naast Iinanciele criteria ook andere, meer "zachte" criteria
[zeals ambitie, samenwerkingscultuur en arbeidssatisfactie] een rol te
spelen bij de beoordeling of het MDS-instrument al dan niet ingezet moet
worden.
Ten aanzien van de toepassing van het instrument kunnen kennisin-
tensieve organisaties die te kwalificeren zijn als een verband van individu-
ele professionals - en dat ook willen blijven - uitgezonderd worden. Het
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gezamenlijk formuleren van met name doelen en strategieen is voor
dergelijke organisaties niet opportuun.
Tenslotte zou toepassing van het MDS-instrument een positieve invloed
moe ten hebben op de geneigdheid van schaarse (en dus: strategische]
kennisdragers om lid te blijven van de organisatie.

3.1.2 Ptojessionalisering

Managers worden zich steeds meer bewust van het feit dat de creatieve en
innovatieve talenten van werknemers essentieel zijn voor het vermogen
van de organisatie om snel in te kunnen spelen op veranderende eisen
vanuit de omgeving. Drucker (1988) constateert dan ook dat er een duide-
liike verschuiving heeft plaatsgevonden van de bevel- en controle-organi-
satie, via de departementale organisatie, naar de organisatie van en met
kennisspecialisten in de jaren '90.
Voor de stijging van het aantal medewerkers waarvoor kennis de meest
belangrijke produktiefactor is, zijn minstens vier verschillende oorzaken te
noemen:
Ten eerste kunnen routinehandelingen steeds beter en vollediger geauto-
matiseerd worden, zelfs met behoud van de produktie-flexibiliteit die voor
een klantgerichte wijze van werken zo noodzakelijk is. De mens als
verlengstuk van of aanvulling op de machine is daarom bij routinematig
verlopende produktieprocessen minder nodig dan voorheen.
Ten tweede wordt vanuit een oogpunt van prestige, sociale status, bereik-
baar inkomensniveau en verwachte autonomie, door velen aan een HBO of
WO opleiding de voorkeur gegeven. In aanvulling daarop noemt Van der
Krogt (1985) nog twee additionele motieven op individueel niveau die de
stijgende belangstelling voor de uitoefening van een geprofessionaliseerd
beroep kunnen verklaren: de uitoefening van het yak zelf [inhoud, soort
contacten, zelfontplooiingsmogelijkheden) en dienstbaarheid aan mens en
samenleving.
Ten derde wordt verwacht dat de uitslag van de concurrentiestrijd in dit
decennium vooral bepaald zal worden door de creativiteit en het innova-
tievermogen van een organisatie (De Zeeuw, 1992). De tijd tussen weten-
schappelijke vinding en commerciele toepassing neemt als maar verder af.
Dat geldt eveneens voor de levenscycli van produkten en diensten. Investe-
ringen in R&D, produktiefaciliteiten en marketing moeten bij gevolg in
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steeds kortere perioden worden terugverdiend. Om dat mogeliik te maken,
is vee I kennis nodig. Voor het realiseren van een concurrerend innova-
tievermogen dient de organisatie bovendien nog te beschikken over een
constante stroom opties voor produkt-, dienst- en procesvernieuwing. Het
bedenken van die opties vergt de aanwezigheid en continue inzet van
creatieve professionals in het primaire proces.
Ten vierde is daar de professionaliseringstrend. Vooral dankzij de voort-
schrijdende techniek en de daaruit voortvloeiende specialisatiemogelijkhe-
den is een groot aantal beroepen aan een professionaliseringsproces
onderhevig. Bekend is het voorbeeld van de ontwikkeling van verpleging
naar verpleegkunde. Van Delden 11991,p. 10) geeft de volgende treffende
illustratie van een ander professionaliseringsproces: ·Vroeger werden bij
een chemische fabriek nieuwe produktie-installaties in fasen uitgedacht.
Hogedrukvaten, vloeistofreservoirs, pijpen en afsluiters werden laag voor
laag getekend. Zo yond het ontwerp van een nieuwe fabriek stapsgewijs en
daardoor overzichtelijk plaats. Alles werd gevangen in het tweedimen-
sionale platte vlak. Ontwerpen was een kwestie van zorgvuldig, precies en
compleet tekenen en rekenen. Tegenwoordig gebeurt het in drie dimensies.
De computer bevat een model waarin alle vaten en leidingen in de fabriek
in de ruimte zijn afgebeeld: computer aided design. De ontwerper hoeft
minder te tekenen en te rekenen. Dat neemt de computer grotendeels over.
Het accent in het werk verschuift naar het bedenken hoe de oplossingen in
de ruimte moeten worden geconstrueerd. Dus tegelijk in de breedte, de
hoogte en de diepte. Dit vraagt om een fantasie en abstractievermogen dat
vroeger minder nodig was bij de stap-voor-stap-methode. Het ontwerpwerk
eist nu ruimtelijke verbeeldingskracht en gaat Iiiken op het werk van
architecten. Het beroep is geprofessionaliseerd".
Het begrip professionalisering wordt in de literatuur op verschillende
wijzen geduid. Het meest wordt professionalisering gebruikt in de beteke-
nis van "wording tot professie" [Mok, 1973, p. 48). Onder een professie
wordt dan verstaan een beroep met een kwalificerende beroepsvereniging
die toegang tot het beroep en de beroepspraktijk tracht te regelen. Het
beeld van een professie is dat van een homogene groep specialisten waar-
van de leden allerlei waarden, identiteiten en belangen delen. De beroeps-
groep streeft er ook naar zelf de toelating tot de opleiding te regelen.
Tevens wenst zij de eisen vast te stellen waaraan de opleiding moet
voldoen en stelt zi] er prijs op die opleiding voor een deel ook zelf te
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verzorgen. De profcssie kent vaak een eigen soort tuchtrecht en staat
afwijzend tegenover vormen van evaluatie door leken. Via intercollegiale
toetsing en interne socia Ie controle wordt het beroep bescherrnd onder
meer tegen uitholling van status en afbrokkeling van exclusiviteit.
In lijn hiermee definieert Van der Krogt (1985) professionalisering als het
proces waarbij de leden van een beroepsgroep op collectieve wijze proberen
controle te verkrijgen over het eigen beroep en trachten die controle te
handhaven in wisselwerking met de samenleving.
Ook Lievegoed /1977, p. 27-28) wijst op de relatie tussen profession ali-
sering en ontwikkelingen in de samenleving. Volgens hem worden orga-
nisaties met name door drie externe bronnen van verandering beinvloed:
11)schaalvergroting van alle sociale structuren, (2) groeiende complexiteit
en differentiatie en (3)versnelling van aIle ontwikkelingen. Een eerste
respons op die veranderingen is bureaucratisering: het formaliseren van
werkrelaties met behulp van regels en procedures, taak- en functiespecia-
lisa tie en hierarchic. Vanuit de oorspronkelijke ambachtelijke arbeid
ontstaat een nieuw werkproces dat meestal aangeduid wordt als "taylorise-
ring", vernoemd naar de grondlegger van het Scientific Management: Frede-
rick Taylor /1947). Het werkproces wordt opgedeeld in eenvoudige, repete-
rende deeltaken zodat de arbeider niet steeds opnieuw over de aard en
omvang van zijn handelingen hoeft na te denken. Deze wijze van opereren
leidt tot een hoge efficientie en kan succesvol worden toegepast in een
overzichtelijke en stabiele omgeving. Naarmate die omgeving complexer
en dynamischer wordt, vereist dat van de werknemers in toenemende mate
het zelfstandig kunnen aanwenden van professionele deskundigheid ter
zake. Aldus doet professionalisering zijn intrede. In overeenstemming
daarrnee is ook Van Delden 11993)van mening dat professionalisering
meestal geen expliciete, afgewogen keuze is van management en medewer-
kers, maar ontstaat als gevolg van ontwikkelingen in het vakgebied of in
de markt.
Larson /1977, p. 31 ziet de oorsprong van professionalisering in "the rise of
the institutionalised centres of learning, the rise of the universities in
medieval Europe". In zijn visie was het opdoen van professionele kennis
tot de negentiende eeuw het voorrecht van een elite. Door het uitoefenen
van een professie kon men macht en maatschappelijk aanzien verwerven.
Onder invloed van liberalisering en democratisering van de maatschappij,
werd een professionele carriere gaandeweg ook bereikbaar voor de midden-
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klasse. Deze ontwikkeling leidde tot een toename van de kennisintensivi-
teit van een groot aantal functies. In dat licht kan professionalisering
gezien worden als het continu verhogen van het kennisniveau van functio-
narissen, hetgeen tot uiting komt in de door hen ontwikkelde produkten
en diensten.
De in de jaren '90 meer direct geworden wisselwerking tussen externe
ontwikkelingen en professionalisering, heeft volgens Van Delden 11991, p.
17) een drietal consequenties voor actuele geprofessionaliseerde beroepen:
11) "het beroep wordt pragmatischer. Produkten en diensten bevatten

steeds meer informatie met als gevolg dat bedrijven en instellingen
proberen het informatiegehalte van hun activiteiten te intensiveren.
Dit leidt ertoe dat van professionals gevraagd wordt om meer rekening
te houden met bedriifsmatige criteria: behoeften van klanten, kosten,
doelmatigheid en snelheid

(2) het beroep wordt verdiept. Het aantal professionals is sterk gestegen
en daarmee ook de produktie van
professionele kennis. Onderzoekers en adviseurs bedenken onophou-
delijk nieuwe modellen, methoden en technieken. Van de professional
wordt verwacht dat hij op de hoogte blijft en nieuwe kansen ziet die
leiden tot nieuwe vragen, inzichten en antwoorden.

(3) het beroep wordt verbreed. Veel professies ondergaan veranderingen
door prikkels vanuit andere beroepen en door de informatietechnolo-
gie. Het professionale spectrum wordt verruimd, want niet aIleen de
kennis is meer van belang, maar ook het opdoen van ervaringen, het
uitwerken van een eigen visie en het leren van veranderingsvaardig-
heden. Daarnaast brengt de introductie van de computer met zich
mee dat de professional afstand doet van routinewerk en zich concen-
treert op nieuwe problemen en creatieve oplossingen",

Uit deze laatste ontwikkeling blijkt onder meer dat door toenemende
professionalisering, organisaties in hogere mate afhankelijk worden van
hun professionele medewerkers. Niet aIleen vakkennis en behoeften van
klan ten moe ten dichter bij elkaar worden gebracht, ook de integratie van
professies wordt steeds meer een operationele vereiste. Daarvan uitgaande
kan gesteld worden dat verdergaande professionalisering eerst dan verant-
woord is als de indirect door de markt gedicteerde samenwerking tussen
professionals, intern effectief georganiseerd is.
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Voor het ontwerp van het MDS-interventie-instrument leert deze paragraaf
dat de doorlooptijd van de interventie relatief kort dient te zijn. De snelle
technologische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende korte levens-
cycli van produkten en diensten, staan geen langdurige strategieformule-
rings process en toe.
Verder is duidelijk geworden dat de MDS-interventie niet gericht moet
worden op thema's die de inhoudelijke ontwikkeling van de professie
betreffen. Die ontwikkeling wordt immers collectief door de beroepsgroep,
over de grenzen van de kennisintensieve organisatie heen, gestuurd en
bewaakt.
Tot slot biedt de door de markt indirect gedicteerde interdisciplinaire
samenwerking tussen professies, de mogelijkheid om bij de toe passing van
het instrument aan die gewenste samenwerking te appelleren. Dit kan
door betrokkenen gezamenlijk verantwoordelijk te stellen voor de tot-
standkoming van de beoogde MDS-set.

3.1.3 Kenmerken van professionals

Een machine is een machine, een fabriek een fabriek maar een professional
is niet altijd een professional: "Nature is not democratic and, as far as the
intellect is concerned, does not make us all equals. Accordingly, there are
good artists or scientists and bad artists or scientists. The good ones make
good art or science, the bad ones poor art or science I...) [Yet] our trend is
to replace creativity by numbers, quality by quantity. Our reason is
analogous to saying that if one
woman can provide a child in nine months, nine women will
produce it in one. Our reasoning does not hold even for this simplest form
of creativity. There are pregnant ones and non-pregnant ones among us,
and only those who are pregnant, pregnant with ideas, will be creative",
[Szent-Cyorgyi, 1961).
In werkelijkheid bestaat "de echte professional" dus niet. Als de kenmer-
ken van een professional worden omschreven, gebeurt dat in vee! gevallen
binnen de context van een bepaald ideaaltypisch beroepsmodel. Zo'n
omschrijving kan aangetroffen worden bij Klinkert 11974, p.9): "De profes-
sional verdient zijn levensonderhoud door het in de praktijk brengen van
esotherische kennis, gebaseerd op een of meer wetenschappen. De essen tie
ervan is dat de client de kwaliteit van de geboden dienst niet kan beoorde-
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len. Hij komt bij de professional omdat hij een probleem heeft dat hii niet
kan oplossen.
Daarom kan hier niet het principe caveat emptor worden toegepast".
Van Aken (1994b, p. 391J laat zich over de kwaliteit van de geboden dienst
niet uit, maar stelt wel dat de bijdrage van de professional voor de klant
een waardeverhogend effect moet hebben: "Een professional, zoals een arts,
een architect, een psychotherapeut, een werktuigbouwer, een jurist of een
organisatie-adviseur, kan worden omschreven als een persoon uit een
welomschreven beroepsgroep die met behulp van creativiteit en toepas-
singsvaardigheden, wetenschappelijke kennis gebruikt bij het oplossen van
waardeproblemen (...J. Met "waardeproblemen" wordt hier bedoeld dat het
gaat om het oplossen van problemen in de werkelijkheid om daar aanwezi-
ge "waarde" voor een client te vergroten".
In het algemeen kunnen bij professionals de volgende karakteristieken
worden waargenomen (Kerr, Von Glinow, Schriesheim, 1977J:
- expertise: doorgaans verkregen na een langdurige, gespecialiseerde

opleiding
- autonomie: het recht om keuzes te maken over hoe en met welke

middelen het beroep wordt uitgeoefend
- gedrevenheid: een hoge mate van betrokkenheid bij de uitoefening van

het beroep
- identificatie: met de beroepsgroep en de naaste collega's
- more le normen: de professional voelt zich verplicht diensten te verlenen

zonder altijd rekening te houden met het eigen belang en zonder emotio-
nee I bij clienten betrokken te raken

- professionele standaarden: handhaven van (beroepsJnormen onder
collega's en controle op het gedrag van andere professionals.

De professional is veelal individueel ingesteld. Voor veel professionals zijn
vrijheid en autonomie belangrijke redenen voor de beroepskeuze. De
professional houdt ervan zijn werk relatief solistisch te verrichten en als
hij samenwerkt, is dat doorgaans in een los-vast verhouding, rond een
specifieke taak of tijdelijk opdracht. Zowel wat activiteiten betreft als in
zijn houding, is de professional kritisch en onafhankelijk. De sterke be-
trokkenheid bij zijn werk is het gevolg van het feit dat zijn beroep hem in
staat stelt, zijn behoefte aan persoonlijke groei en erkenning in het yak te
bevredigen (Ekvall, 1988J. Samenvattend is de taak van de professional: het
relatief zelfstandig en creatief aanwenden van denkkracht, deskundigheid,
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vakmanschap, ervaring, probleemstellend- en probleemoplossend vermogen
ter realisering van de doelen van de organisatie, met een eigen aandacht
voor de efficientie van de geleverde bijdrage.

Binnen de groep professionals kan een onderscheid gemaakt worden in
Improviserend [I-prof]en Routinematig werkende professionals (R-profj.
Het werk van een professional hoe£t niet altijd innovatief te zijn. Voor
professionele bureaucratieen die opereren in een stabiele maar complexe
omgeving stelt Mintzberg (1983, p. 189j dat: "the organization turns to the
one coordinating mechanism that allows for standardization and decentra-
lization at the same time, namely the standardization of skills'. In die
professionele bureaucratieen kunnen relatief veel R-profs aangetroffen
worden. Onder een R-prof verstaan we een professional die min of meer
routinematig een bepaalde vaardigheid op een zeldzaam hoog niveau weet
toe te passen. De R-prof streeft daarbij naar nog meer vakmanschap door
meesterschap. R-profs zijn erop uit complexe situaties te vereenvoudigen
en vervolgens te standaardiseren. Dit mechanisme is door Perrow (1970, p.
S8j pigeon holing genoemd. Het bestaat hierin dat de R-prof de behoefte
van de klant categoriseert en diagnostiseert in termen van een veeI voorko-
mend geval waarvoor een standaard programma aanwezig is en vervolgens
dat programma toepast. "People are categorized and placed in pigeon holes
because it would take enormous resources to treat every case as unique
and requiring thorough analysis. Like stereotypes, categories allow us to
move through the world without making continuous decisions at every
moment". De expertise van de R-prof komt bii gevolg vooral tot uiting in
zijn vermogen een correcte diagnose te stellen en op basis daarvan een
juiste categorie standaardprogramma's te kiezen. Simon (1977, p.98j drukt
het zo uit: "The pleasure that the good professional experiences in his
work is not simply a pleasure in handling difficult matters; it is a pleasure
in using skillfully a well stocked kit of well designed tools to handle
problems that are comprehensible in their deep structure but unfamiliar in
their detail".
Van Assen (1990j tekent hierbij aan dat overadaptatie aan eigen routines
gezien kan worden als een verklaring voor obsoletie. In dat geval hebben
professionals de regels zo vaak toegepast dat die losgeraakt zijn van de
oorspronkelijke kennis die eraan ten grondslag ligt. Volgens Argyris (1977j
leidt die overadapatie tot defensive routines: de eigen positie verdedigen of
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de onmisbaarheid daarvan aantonen door steeds toepassingsgebieden te
zoeken en te vinden voor die methoden, technieken en aanpakken die goed
beheerst worden. R-prof's komen daardoor in een situatie waarin zij min-
der in staat zijn nieuwe kennis op te bouwen en nieuwe regels te vinden.
Skilled incompetence [Schon, 1983) kan daarvan uiteindelijk het gevolg
zijn. Daarmee wordt bedoeld: vaardig zijn in het verkeerde, efficient maar
niet effectief slagvaardig een oplossing produceren die niet helemaal of
helemaal niet past bij het gestelde probleem.

Wordt de omgeving gekarakteriseerd als complex en dynamisch dan dient
het professionele werk gebaseerd te worden op een arsenaal van gestructu-
reerde kennis dat per situatie gericht moet worden op de aangetroffen
specifieke omstandigheden (Van Delden, 1991). De I-prof wordt hiertoe
beter in staat geacht dan zijn meer routinematig werkende collega. Onder
een l-prof verstaan we een professional die vooral op basis van creativiteit
en improvisatietalent voortdurend nieuwe informatie produceert. Informa-
tie in de vorm van een verzameling concrete of abstracte gegevens die in
het licht van een al dan niet impliciete vraagstelling, interesse of behoef-
te - van de professional zelf of van anderen - vroeg of laat belangwekkend
of waardevol geacht wordt. Oat belang bestaat hierin dat de toepassing van
het gebruik van die informatie [een organisatie-advies, een archeologische
verklaring, een muziekpartituur) uiteindelijk bijdraagt aan de beantwoor-
ding van de desbetreffende vraag dan wel aan de bevrediging van een
bestaande of latente interesse of behoefte. De nieuwe informatie komt tot
stand op grond van een situatie-afhankelijke combinatie van rationele
analyse en intuitie, Door de complexiteit van de vraagstelling en het grote
aantal voor de beantwoording beschikbare keuzemogelijkheden en aanpak-
volgordes, is de kans dat twee I-prof's voor eenzelfde casus een identieke
oplossing produceren, uiterst gering.

Het verloop van het ongrijpbare improvisatieproces tussen met elkaar
samenwerkende I-prof's is treffend geillustreerd door Schon 11990, p. 16)
met een voorbee1d uit een muziekpraktijk:
"Wanneer doorgewinterde jazz-rnusici samen improviser en dan tonen ze
een feeling voor de situatie. Door te luisteren naar de ander en naar
zichzelf voe1en ze de richting van de muziek aan en passen ze overeen-
komstig hun muziek aan. Ze improviseren a la minute en reageren op de
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vcrrassende wcndingcn in het spel van de medespelers. Een thema, door
iemand gebracht, wordt opgepikt, verwerkt en soms geintegreerd in een
nieuw thema. Dit collectieve proces van rnuzikale ontdekkingen komt
meestal niet als een proces van toevalligheden tot stand. Het is georgani-
seerd door een onderliggende structuur: cadans, melodie en harmonie
geven het werk een voorspelbare orde. De musici brengen, in aansluiting
daarop, allen een eigen repertoire van muzikale beelden in die ze kunnen
vervlechten met het aangeboden thema. Improvisatie bestaat uit het
varieren op en het herschikken van een compilatie van beelden die een
samenhang verschaffen aan het totale optreden. Wanneer musici de
richting aanvoelen waarin de muziek zich ontwikkelt, geven zij er een
nieuwe betekenis aan en verwerken deze in de uitvoering. Zij reflecteren
in het handelen op de muziek die collectief wordt gemaakt." Het verloop
van de interactie tussen I-prof's die samen in een team of een projectgroep
aan een bepaalde [technische] opdracht werken, is in vele opzichten verge-
lijkbaar met het hier gegeven voorbeeld.
In figuur 3.1 worden schematisch enkele verschillen tussen de I-prof en de
R-prof tegenover elkaar gezet.

Kenmerken van de I-prof: Kenmerken van de R·ptof:
maakt [nieuwe] informatie overtreft [bestaande] normen en

standaarden

doet dat vooral op basis van vaar-
digheden

is efficient en geconcentreerd
verbetert continue

- doet dat vooral op basis van kennis

- is flexibel en creatief
vernieuwt, innoveert

Figuur 3.1 Kenmerken van 1-versus R-profs /Weggeman, 1992, p. 291

Een tweede, eveneens dichotomisch, onderscheid dat tussen professionals
gemaakt kan worden, is dat van de lokaal ingestelde en de cosmopolitisch
ingestelde professional. Een orientatie die gericht is op externe velden,
bijvoorbeeld: de professionele beroepsgroep, wordt door Gouldner /19571
een kosmopolitische orientatie genoemd. Een gerichtheid op de interne
organisatie noemt hij een lokale orientatie. Gouldner beschouwt deze twee
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orienta ties als elkaar uitsluitende extremen van een enkele dimensie. Een
individu rieht zieh in deze opvatting Of dominant op de organisatie Of
dominant op het exteme veld. Wat geldt voor het onderseheid tussen de l-
en de R-prof, geldt ook voor de eosmopolitiseh ingestelde en de lokaal
ingestelde professional, namelijk dat ideaaltypen van beide soorten 1100%
I-prof of 100% lokaal ingestelde professional] zelden of nooit aangetroffen
worden. De cosmo-local diehotomie is verder uitgewerkt door Realin
119851 die per groep de volgende kenmerken onderseheidt: de cosmo-
politisch ingestelde professional heeft een lagere loyaliteit aan de organisa-
tie, een hogere betrokkenheid bii het eigen specialisme, een sterkere
orientatie op exteme referentiegroepen en een geringere interesse in een
managementpositie. De lokaal ingestelde professional daarentegen heeft
over het algemeen een relatief hoge loyaliteit aan de organisatie, een
functionele betrokkenheid bii het eigen specialisme, een geringere orienta-
tie op exteme referentiegroepen en doorgaans enige interesse in een mana-
gementpositie.

De eosmopolitisch ingestelde professional heeft er weinig moeite mee om
de organisatie waar hi; werkt te verruilen voor een andere waar hij meer
vriiheid en mogeliikheden kriigt om zijn deskundigheid te manifesteren en
verder te ontwikkelen. De cosmopolitisch ingestelde professional hecht
ook meer waarde aan vrienden in het vak dan aan vrienden in de organisa-
tie. De hoogte van het salaris is voor de cosmopolitisch ingestelde profes-
sional vooral een indicator voor de mate waarin zijn deskundigheid op de
markt wordt gewaardeerd. De Zeeuw 119921 karakteriseert cosmopolitisch
ingestelde professional als dure werkkrachten die loyaal zijn aan hun
beroep en hun eigen talenten, maar niet aan hun werkgever. De lokaal
ingestelde professional is meer betrokken bij de organisatie waar hij werkt
dan bij het vak. Als het vakgebied op een bepaald moment niet meer zo
van belang is voor de organisatie, zal de lokaal ingestelde professional
eerder geneigd zijn zich af te vragen op welke andere manier hi; een
nuttige bijdrage kan leveren aan de realisering van de doelen van de
organisatie dan te denken aan altematieven buiten de deur. Gegeven zijn
betrokkenheid bij de organisatie, vindt de lokaal ingestelde professional
het doorgaans van belang om een positie te verwerven waarbij invloed
uitgeoefend kan worden op het funetioneren van de organisatie.
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Van Shapero (1985, p. 5-8) zijn onderstaande maatstaven afkomstig waar-
aan zowel J- en R-profs als cosmopolitisch ingestelde en lokaal ingestelde
professionals moeten voldoen om succesvol te kunnen functioneren:

het bezitten van vakinhoudelijke capaciteiten: de kennis en vaardigheid
om keer op keer een bijdrage op hoog niveau te leveren
ontwikkelingspotentie: het ingebouwde verrnogen om zichzelf vakin-
houdelijk voortdurend te vernieuwen en de grenzen van eigen vaardighe-
den te verleggen
creativiteit: in staat om problemen creatief te formuleren en het
kunnen creeren van oorspronkelijke en vernieuwende oplossingen
initiatief en ondernemerschap: bereid en in staat om voorstellen te doen
uit eigen beweging en nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen
in staat zijn om groepsprestaties te bevorderen: het vermogen om in
samenspel met anderen het gezamenlijke resultaat te verbeteren
blijvende betrokkenheid: de neiging om in ieder geval een deel van de
loopbaan te willen realiseren bij dezelfde werkgever, zodat deze ook kan
profiteren van de toenemende kennis en ervaring van de medewerker.

Een universeel kenmerk van professionals, te weten de behoefte aan
vrijheid en autonomie, is er de oorzaak van dat het met name voor 1- en
cosmopolitisch ingestelde profs moeite kost om ook goed te scoren op de
twee laatste maatstaven. Autonomie wordt in de Van Dale omschreven als
zelfbeschikkingsrecht, zijnde de mogelijkheid om onafhankelijk van
anderen over het eigen lot te kunnen beslissen. Lievegoed (1977) stelt dat
de met autonomie beklede professional in hoge mate zelf beslist over
onder meer doel en inhoud van zijn functie, de wijze van opsporen en
selecteren van relevante kennis en informatie, het stellen van prioriteiten
bij de uitvoering van taken, het kiezen van collega's en externe partners
om mee samen te werken, het bepalen van de manier (kiezen uit metho-
den, technieken, protocollen, benaderingswijzen) waarop de taken aange-
pakt worden, het aangeven van de hulpmiddelen (apparatuur, reizen naar
kenniscentra, congressen en dergelijke] die voor de uitvoering van het
werk nodig zijn en het zelf (of intercollegiaal] definieren van een per geval
geldende kwaliteitsnorm.
Uit een onderzoek van Miller (1988) blijkt dat de gewenste autonomie
professionals stimuleert om er de volgende stereotype opvattingen en
meningen op na te houden:
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- ik heb het recht managementbeslissingen niet uit te voeren als dat tegen
mijn waarden, normen of professionele standaards in gaat

- de door mij gewenste managementstijl moet leiden tot afwezigheid van
het gevoel gestuurd te worden

- solistisch optreden is een recht
- vakbekwaamheid is het enige acceptabele criterium voor promotie
- een goed professioneel resultaat is altijd belangrijker (dan het invullen

van het voorgeschreven formulier, het binnen budget blijven en dergelij-
ke]

- ik ben de trotse eigenaar van de output van mijn werk
- top-down informatie moet glashelder, consistent en waar zijn [als er nog

geen concreet besluit te melden valt, wens ik lastig gevallen te worden
met informatie over de stand van zaken inclusief de vigerende onzeker-
heden]

- het handelen van het management dien ik kritisch te volgen en ik mag
daar plezier aan beleven

- ik heb de neiging het niveau van professionele kennis dat ik bereikt heb
eveneens van toepassing te verklaren wanneer ik gevraagd word uitspra-
ken te doen over zaken die buiten mijn vakgebied liggen.

Vanuit het perspectief van de manager voegt Verhallen (19891daar nog aan
toe dat professionals niet alleen autonomie willen, maar daarnaast even-
eens geruisloos geregelde prima werk- en arbeidsvoorwaarden, dat zij ter
wille van de vakuitoefening autonomie wensen en dat zij - ondanks
intercollegiale toetsingspraktijken - niet of nauwelijks over effectieve
regels beschikken om collega's die er de kantjes vanaf lopen uit hun
midden te verwijderen.
In zijn dissertatie over persoonlijke autonomie toont Metaal (19921aan dat
het streven naar autonomie een maatschappelijk verschijnsel van recente
datum is. Hij stelt dat enkele tientallen jaren geleden het maken van eigen
keuzen in het geheel niet vanzelfsprekend was. Voor de snelle opkomst en
acceptatie van het autonomiedenken, gaat Metaal te rade bij de politiek-
filosofen: "Autonomic wordt door hen beschouwd als een capaciteit of
dispositie die in principe bij iedere persoon aanwezig is. Degene die deze
capaciteit of dispositie daadwerkelijk benut, laat zich beschrijven als een
competent persoon die door middel van kritische reflectie tot zelfcontrole
en onafhankelijkheid komt" [p, n
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De mod erne professional zou dat vermogen tot kritische zelfreflectie goed
ontwikkeld moeten hebben als voorwaarde voor zelfcontrole en onafhan-
kelijkheid. Aansluitend bij de behoeftenhierarchie van Maslow (19541 is
dat vermogen nodig om tot zelfactualisatie te komen. Voor professionals in
de westerse wereld kan die zelfactualisatie tegenwoordig beschouwd
worden als een van de belangrijkste motieven om te werken, om bezig te
zijn [zie ook paragraaf 6.31.

Voor het ontwerp van het MDS-interventie-instrument leert deze paragraa£
dat het interventieproces voor de professional voldoende mogelijkheden
moet bieden om zijn natuurlijke behoefte aan vrijheid en onafhanke-
lijkheid te manifesteren. Het zal daarbij de kunst zijn am die manifestaties
van autonomie uiteindelijk tot een constructief resultaat te laten samen-
kamen. .
Verder zal bij de toepassing van het instrument regelmatig het verschil
tussen verbeteren [meer van hetzelfde) en vemieuwen [eerst anders dan
beter] verhelderd en aan de arde gesteld maeten worden teneinde tot
innovatieve strategische oplossingen te kunnen komen. Tot slot zou
toepassing van het MDS-instrument, bij cosmopolitisch ingestelde profes-
sionals verandering naar een lokaal gerichte attitude moeten stimuleren.
Oat impliceert dat professionals die over zo'n schaarse competentie
beschikken dat zij zich als cosmopolitisch ingestelde professional kunnen
gedragen, afzien van dat gedrag om in plaats daarvan een lokaal ingerichte
attitude te praktizeren. Met name de missie van de organisatie mag
verwacht worden vaor die attitudeverandering instrumenteel te zijn. De
Moor /19921 ziet het bewerkstelligen van die verandering als een van de
belangrijkste taken van het hedendaagse management. Die taak omschriift
hij als: "de werknemers dermate te inspireren en te stimuleren dat zij hun
zelfbeeld-als-werknemer modelleren maar het soort mens dat nodig is om
zich energiek in te zetten voor de binnen de organisatie geldende kern-
doelstellingen", [p. 68J.

3.1.4 Binding van professionals met de otgatiisatie

Gegeven het voorgaande kan gesteld worden dat voor de professional de
uitdaging ligt in het uitvoeren van de opdracht die hij zichzelf heeft
gesteld. (De Grefte, 1993, p. 47). Een opdracht die appelleert aan zijn
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waarden en normen: "Je inzetten vanuit wat je in je hebt aan motieven,
ideeen, visies en idealen, scheppend bezig zijn in overeenstemming met je
eigen inspiratie, met een heleboel energie in je, maar ook passend bij de
vragen van de situatie. En zoiets was mijns inziens toch de betekenis van
elk professioneel ideaal, van wetenschapper tot medicus, van architect tot
rechter, van docent to musicus" (Verhaaren, 1994 p. 5).
Voor de in organisatieverband werkende professional geldt dat zijn inzet
echter nog een tweede doel moet dienen namelijk: bijdragen aan de
realisering van de organisatiedoelstellingen. De van de professional
gevraagde bijdrage impliceert bijgevolg samenwerking met andere organi-
satiemedewerkers. Maar het moeten samenwerken met anderen kan weer
een bedreiging vormen voor de professionele autonomie en voor de eigen
zelfactualisatie-ambities. Dat is ook de reden - zo stellen Anthony en
Herzlinger (1975, p. 46) - waarom "many professionals, by nature, prefer to
work independently". Voor de professional geldt bij uitstek dat hij zich
niet relatief belangeloos wenst op te offeren voor het bereiken van de
doelen van de organisatie. Naast materiele, zijn voor hem vooral sociale en
psychische beloningen bepalend voor de gevoelde betrokkenheid (Sloot-
man, 1991). Die betrokkenheid bij het collectief impliceert voor de profes-
sional een min of meer duurzame materiele en immateriele afhanke-
lijkheidsrelatie met een wederzijds verplichtend karakter. Vanuit die
optiek bestaat dat verplichtend karakter doorgaans daarin dat de professio-
nal in zekere mate bereid is de gevraagde produkten en diensten te leveren.
Professionals stellen steeds hogere eisen aan de flexibiliteit van de werk-
gever bij het tegemoet komen aan individuele behoeften (De Zeeuw, 1992).
Wi! een professional lid worden van een organisatie dan zoekt hij door-
gaans een organisatie waarin hij een zo groot mogelijk deel van zijn per-
soonlijke doelen kan realiseren. Een kennisintensieve organisatie doet er
bijgevolg verstandig aan zich te verbinden met professionals die zich voor
een zo groot mogelijk deel kunnen vinden in de doelen van de organisatie.
De motieven van de individuele professional en die van de rest van de
organisatie, bemvloeden elkaar voortdurend. De varia tie in de door de
professional gevoelde binding met "zijn" organisatie kan gezien worden als
een gevolg van de afstotende of aantrekkende effecten van die wisselwer-
king. Binding van een individu met een organisatie leidt tot een actieve
relatie tussen beiden. Een relatie waarin het individu bereid is om iets
waardevols van zichzelf te geven teneinde de organisatie te helpen slagen
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(Steers, 1991J. Voor de afhankelijkheidsrelatie tussen professional en
organisatie, zoals die in de praktijk vaak aangetroffen wordt, lijkt "vrijheid
in verbondenheid" een passende karakterisering.

Bij de beslissing van iemand om lid te worden van een organisatie, gaan
March en Simon, (1958) uit van een ruiltheorie: participatie wordt alleen
gecontinueerd als de waarde van de beloningen tenminste evenredig
ervaren wordt aan die van de bijdragen die de medewerker aan de organi-
satie levert. Die beloningen dienen daarbij niet alleen uitgedrukt te zijn in
materiele maar ook in immateriele c.q. sociale vormen. Deze combinatie
van betrokkenheid opleverende materiele en sociale beloningen wordt door
Ogilvy (1987) calculative commitment genoemd en is dus vooral gebaseerd
op nuttigheids- of economische overwegingen. Omdat calculatieve binding
bij de medewerker het gevoel kan geven dat hij morele verplichtingen
heeft ten opzichte van de organisatie, wordt deze vorm van binding ook
weI moral commitment genoemd (Etzioni, 1961; Porter et al., 1974; Meyer
en Allen, 1984). Daarnaast kan een op affectie gebaseerde vorm van
binding onderscheiden worden: affective commitment. In dat geval wordt
de organisatie door de medewerker als aantrekkelijk beschouwd op grond
van de waarden en hogere doelen die de leden van de organisatie met
e1kaar nastreven (Van Breukelen, 1990). Affectieve binding kan tot stand
komen door internalisatie: het zich eigen maken van de waarden en hogere
doelen van het collectief, waardoor de congruentie tussen de driifveren van
het individu en die van de rest van de organisatie toeneemt. French, Kast
en Rosenzweig (1985) stell en dat die internalisatie tot stand komt wanneer
een individu een eigen behoefte ontwikkelt om de (hogere) doelen van de
organisatie te realiseren. Het expliciet formuleren en intern commu-
niceren - uitdragen - van een missie waarin de gedeelde waarden en
normen van de organisatie tot uitdrukking komen, kan het internali-
satieproces stimuleren. Mowday et a1. (1982) omschrijven affectieve
binding als de relatieve sterkte van de identificatie van een persoon met en
van zijn betrokkenheid bij een bepaalde organisatie. Zij onderkennen een
drietal kenmerken van affectieve binding: (I) acceptatie van en geloof in de
waarden en hogere doelen van de organisatie, (2) de bereidheid om een
substantiele bijdrage te leveren aan het realiseren van de organisatiedoelen
en (3) een verlangen om dee1 te blijven uitmaken van de organisatie. Een
sterke blijf-intentie, extra-gemotiveerd gedrag en een hoge arbeidstevreden-
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heid (positive evaluation) zien zij als additionele effecten van deze vorm
van binding.
Uit een in de VS verrichte studie naar de invloed van gedeelde waarden
blijkt dat high sharers - ten opzichte van moderate en low sharers - onder
meer een significant sterker gevoel hebben van persoonlijk succes, van
loyaliteit aan de organisatie en van commitment met de doelen die de
organisatie nastreeft. (Schmidt en Posner, 1983). Volgens Buchanan (1974)
is de kern van de op shared values gebaseerde affectieve binding: een
positieve attitude van de medewerker ten opzichte van het object "organi-
satie" die voortkomt uit identificatie met de waarden en hogere doelen van
de organisatie, onafhankelijk van instrumentele [sociale en materiele]
overwegingen.
Het belang van de binding van de professional met de organisatie waarin
hij werkzaam is, wordt eveneens door Alkahafaji en Tompkins (1990)
onderstreept. Uit een door hen uitgevoerd onderzoek blijkt dat er een
directe positieve relatie bestaat tussen de intensiteit van de gevoelde
binding en het prestatieniveau. Dit onder de randvoorwaarde dat de
organisatie haar functie vervult in een dynamische, onzekere omgeving.
Omdat - gegeven de aard van het werk - professionals doorgaans in zo'n
omgeving opereren, zal een sterkere binding van professionals met de
organisatie leiden tot een hoger prestatieniveau.
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat wanneer de
organisatie in staat is de affectieve binding van de professionals - en dus de
congruentie tussen hun persoonlijke doelen en die van de organisatie - te
maximaliseren, het energieniveau van de professionals toe zal nemen en
intern ondememerschap gestimuleerd zal worden. Doordat de professionals
zich in dat geval relatief thuis voelen in de organisatie, zullen de resulta-
ten van dat intern ondernemerschap over het algemeen in het verlengde
liggen van de doelen die de organisatie als geheel wenst te bereiken.

De dominante les uit deze paragraa£ is dat de MDS-interventie de professi-
onal (verder) moet stimuleren een eigen behoefte te ontwikkelen om de
organisatiedoelen te realiseren. Daarvoor is tenminste nodig dat tijdens het
MDS-interventie proces de aard en omvang van aanwezige en potentiele
gedeelde waarden wordt verkend en geexpliciteerd en dat over de betekenis
daarvan vervolgens grondig - dat wil zeggen diep en breed - wordt gecom-
municeerd.
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3.1.5 Managen in kennis intensieve organisaties

"Op de manier waarop de marine er is voor de officieren, was tot in de
zestiger jaren de universiteit er voor de hoogleraren. Na een onoverzichte-
lijke periode is thans duidelijk dat de universiteit er is voor de bureaucra-
ten die zichzelf sinds kort managers zijn gaan noemen" [Hofstee, 1986, p.
148).
Zie daar een illustratie van een vooroordeel waar degenen die leidinggeven
aan professionals regelmatig mee geconfronteerd worden. Met - in gunstige
gevallen - uitzondering van de eerstelijns manager/eerstelijns manager
wordt de naast-hogere manager vaak gezien als een bureaucratie-initiator,
een datacraat, iemand die het autonome werkproces van de professionals
wreed verstoort door hen te bekogelen met een niet-aflatende stroom A4-
tjes, forrnulieren, regelingen, procedures, uitdraaien, cijferopstellingen,
planningen, bijstellingen enzovoorts meer. In ieder geval met dingen die
niet of nauwelijks met het yak te maken hebben. "The Scientist/engineerl
sees the manager as a bureaucrat, papershuffler and parasite, an uncreative
and unoriginal hack who serves as an obstacle in the way of creative
people trying to do a good job, and a person more interested in dollars and
power than knowledge and innovation" [Badawy, 1982, p. 471-
Toch kunnen ook de III-profs zelf schul dig bevonden worden aan de stroeve
interactie met het lijnmanagement. Dit onder meer omdat zij geneigd zijn
de eis te stellen dat leidinggevenden hoger in de hierarchie hun toegevoeg-
de waarde moeten demonstreren zonder zich als beheerder te gaan gedra-
gen en zonder vakinhoudelijk op het terrein van de professional te komen.
De traditionele invloed van het lijnmanagement blijft daardoor relatief
beperkt. Aan de orde is de spanning tussen professionele autonomie en
organisatorische beheersing.

Vanuit professioneel perspectief worden managers slechts gedreven door
het op korte terrnijn willen bereiken van [financiele] resultaten, missen zij
de liefde voor het yak en zijn zij vooral gericht op efficientie en beheersing
van de organisatieprocessen. Vanuit het perspectief van de manager zijn
professionals eigenwijs, niet loyaal genoeg en meer met het eigen belang
bezig dan met dat van de organisatie. Mintzberg (1979) stelt dat de profes- \
sionals in de operationele kern van de professionele bureaucratie - en in \
nog sterkere mate: in de operationele kern van de adhocratie - niet te
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beheersen zijn door het opleggen van regels en procedures en het toepasse (
van managementinformatiesystemen terwijl die zaken wei een hoogge-
waardeerde positie bekleden in de top 10 van managementtools. De I

professional wenst voor het grootste deel zelf verantwoordelijk te zijn voor
zijn besturing. Het professionele produktieproces is in zijn ogen ongrijp-
baar en moeilijk te plannen. Als gevolg van toevallige ontdekkingen, kan
het onderweg onvoorziene kanten op gaan en kunnen aanvankelijke zijwe-
gen ineens van groot belang blijken te zijn. Het is daarom in eerste instan-
tie de professional zelf die het beste overzicht heeft over het kennisinten-
sieve en kleinschalige produktieproces dat zich in de operationele kern van
de organisatie voltrekt. Kortom: professionals moeten zichzelf mogen I
managen omdat hun baas dat niet voor hen kan doen. Bazen dienen er wel I

voor te zorgen dat die zelforganisatie kan plaatsvinden. Een door de
rofessionals als be1angrijk beschouwde voorwa3rde da~xvoor is een duide-;

ljjke sru;.cificat~nn de gewensti resultl!te~ [output] door het manage-
ment. Throughput-sturing - het beheersen van het werkproces ondermeer
in termen van tijd en geld - leent zich niet voor professionele organisaties
(Mintzberg, 1979; Raelin, 1985j Von Glinow, 19881.Professionals accepte-
ren dat het management aangeeft wat er gedaan moet worden zolang zij
zelf maar mogen bepalen hoe ze at gaan oen. In plaats van zich te
richten op het werkproces zou en managers zich'vooral op de volgende
taken moeten concentreren: (11het aannemen van goede mensen die
passen in de organisatie [inputsturing], (21het duidelijk definieren van de
resultaten die door de professionals nagestreefd dienen te worden (output-
specificatie] en (31 het creeren van een inspirerend en stimulerend werkkli-
maat.

Bij de eerstgenoemde taak gaat het doorgaans om het selecteren van
professionals met de vereiste capaciteiten voor plaatsing in al bestaande
teams alsmede om het creeren van vruchtbare werkplekken voor professi-
onals met bijzondere competenties en potenties. Fouten die gemaakt
worden bij het selecteren van de juiste professional voor de juiste plaats in
het juiste team, kunnen langdurig van invloed zijn op de presta ties van het
team. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in veel organisaties waar
voomamelijk routinematig wordt gewerkt, kan de manager van een groep
professionals het zich niet permitteren om nieuwe medewerkers een op
een te selecteren. De binnenkomende professional zal in de meeste
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geval1en moeten worden opgenomen in een al functionerend team; het
aantal vooraf gedefinieerde functies voor geisoleerd werkende specialisten
is immers doorgaans gering.
Onderzoek van Badawy 11988p. 22J heeft aangetoond dat de cumulatieve

Joutput van een team professionals meer gebaat is bij een iets minder
excellente medewerker met voldoende aanpassingsvermogen dan bij een
zichzelf isolerend genie: "What one is looking for is not an idealised
personality, but rather a fit with people who are already on board". Dit
maakt het selecteren van professionals tot een moeilijke opgave. Groeps-
leiders kunnen in een oncomfortabel afwegingsproces komen wanneer zich
een enigszins onaangepast maar groot deskundige aandient. Voor die
situatie kan de selectie-opgave vergemakkelijkt worden door - bij wijze
van diepte-investering - een cultuur te stimuleren waarin niet gauw iets
gek gevonden wordt en waarin ruimte is voor persoonlijke eigen-aardighe-
den. Het accent kan daardoor in hogere mate op het deskundigheidsaspect
gelegd worden.
Sadler en Milmer /1993J stellen dat inputsturing in een kennisintensieve
organisatie een integratie impliceert van de business strategy en de human
resource strategy. Een integratie die geoperationaliseerd kan worden
vanuit de volgende visie:
- management erkent dat talent de driifveer is voor een kennisintensieve

organisatie, dat mensen de belangrijkste produktiefactor zijn en dat
competitief voordeel ontstaat door bundeling van superieur talent

- werving van professionals dient een aanvullend of nieuw concurrentie-
voordeel op te leveren

- toegepaste selectietechnieken moe ten aan hoge validiteitseisen voldoen.

Ten aanzien van de ad 2 genoemde taak [specificeren van de gewenste
resultatenJ is het vooral van belang dat de groepsleider/eerstlijns manager
uit het yak afkomstig is. Voor een "professionele" manager [bedrijfskundi-
ge, econoom, jurist of psycholoogJ zal het vee! moeilijker zijn om haalbare
maar uitdagende outputs te definieren op het vakgebied van de professio-
nals. Het vaststellen of het geproduceerde resultaat voldoet aan de gegeven
specificaties, is voor een niet-vakdeskundig manager zo mogelijk nog
lastiger.
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De derde taak: het creeren van een inspirerend en stimulerend werkkli-
maat kan gefaciliteerd worden door:
- het zorgen voor een betrouwbare 1= geobjectiveerde] en valide beoorde-

ling en een daarbij passende belonings-, opleidings-, stabiliserings- of
afvloeiingsbeslissing
het regelmatig bieden van vakinhoudelijke uitdagingen met de daarbij
behorende speelruimte
het schenken van vertrouwen en erkenning in psychologische zin
het bevorderen van een synergiezoekende samenwerkingscultuw
waardoor professionals gemotiveerd worden om hun talenten langdurig
en intensief voor hun taak in te zetten
[Weggernan, 1992).

Uit het al genoemde onderzoek van Schmidt en Posner (1983) blijkt ten
aanzien van dat laatste punt dat de grootte van de aantrekkingskracht die
een afdeling of organisatie op iemand uitoefent, voor een be1angrijk dee1
bepaald wordt door de bereikbare mate van overeenstemming tussen per-
soonlijke doe1en en afdelings- dan weI organisatiedoe1en, waarbij het
overlap-gebied de gezamenlijke doe1en representeert, de shared values.
Kennedy en Deal 11982,p. 22) zeggen over de groep high sharers Ide
categorie waarvoor ge1dt dat de persoonlijke doe1en het meest overeenko-
men met die van de organisatie]: "They are also more likely to feel as if
they are an important part of the organization. They are motivated because
life in the company has meaning for them". Het trachten te bereiken van
een hoge mate van overeenstemming tussen persoonlijke en organisa-
tiedoelen kan beschouwd worden als een kansrijk en daarom waardevol
altematief voor het in kennisintensieve organisaties weinig renderende
sturen op regels en procedures.

In grote lijnen kan deze paragraaf met behulp van de volgende twee
stellingen samengevat worden:
- Van missie en hogere doelen naar groepsdoe1en:

Het is de taak van de eerstelijns manager om - in overleg met de groep -
de missie en de hogere doelen van de organisatie te vertalen in haalbare
maar uitdagende groepsdoe1en, zodanig dat daardoor een maximale
overeenstemming wordt bereikt tussen die afge1eide groepsdoe1en en de
persoonlijke doelen van de betrokken professionals.
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- Van groepsdoelen naar concreet gewenste resultaten:
De eerstelijns manager moet weinig verwachten van het sturen van het
werkproces van professionals op basis van regels, procedures en mana-
gementinformatiesystemen en dient zich vooral te concentreren op het
zo duidelijk mogelijk specificeren van de gewenste concrete resultaten.

Voor het ontwerp van het MDS-interventie-instrument leert deze paragraaf
dat het wenselijk is de resultaten van het strategie-ontwikkelingsproces
helder vast te leggen en te voorzien in een commitment daaraan dat zoveel
mogelijk gebaseerd is op persoonlijke affiniteit met die resultaten.
Ten aanzien van de toepassing van het MDS-instrument geeft deze para-
graaf voor de "manager" van het interventieproces (i.e. de adviseur] het
volgende aan:

- neutraliseer de natuurlijke spanning tussen professionele autonomie en
organisatorische beheersing door professionals en managers een even
zware, eigen verantwoordelijkheid te geven voor het welslagen van het
in terven tieproces

- etaleer bij voorbaat vertrouwen in de aard en omvang van de bijdragen
die zowel door professionals als door leidinggevenden aan de strategie-
ontwikkeling gegeven zullen gaan worden

- zorg voor een inspirerende, veilige werksfeer waardoor betrokkenen zich
in het interventieproces thuis kunnen voelen.

3.2 Inzichten in strategie-ontwikkeling

Deze paragraaf bestaat uit een drietal subparagrafen. In de eerste staat het
aan de orde zijnde begrippenkader centraal in die zin dat in die subpara-
graaf de betekenis van de samenhang tussen missie, doelen en strategie
verder wordt verkend.
Paragraaf 3.2.2bevat enige achtergrondinformatie in de vorm van een
overzicht van ontwikkelingen in het strategisch denken in de periode na
WO II waardoor collectieve ambitie ontwikkeling als kind van zijn tijd
gezien kan worden .

./

' In de laatste subparagraaf worden enkele actuele visies op strategie-
. ontwikkeling gegeven die voor een positionering van de MDS-interventie

van belang geacht zijn.
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3.2.1 De telatie tussen missie, doe} en strategie

\

'Iedere organisatie beschikt impliciet of expliciet over een strategie: een
actieplan om de - uit de missie afgeleide - doelen van de organisatie te
realiseren [zie voor een omschrijving van de drie kembegrippen paragraaf
1.1). .
Het betreft hier een omschrijving van het begrip strategie in enge zin. Met
strategie in ruime zin worden omschrijvingen bedoeld waarbij ook de
doelen en soms zelfs de missie plus de doelen gezien worden als onderde-
len van de strategie, (in publieke organisaties wordt die strategie-in ruime-
zin doorgaans "beleid" genoemd, zie ook paragraaf 1.1).
Het in de titel van deze paragraa£ opgenomen begrip strategie dient, waar
dat van toepassing is, in ruime zin geinterpreteerd te worden, dat wil
zeggen als verkorte aanduiding voor de strategie-set bestaande uit een
samenhangende combinatie van miss ie, doelen en strategie-in-enge-zin.

Door gedurende een langere peri ode, op een deskundige manier, de aeties
van een organisatie te observeren, is de kans groot dat in die acties een
patroon herkend kan worden. Een deel van de strategie wordt dan van
buiten zichtbaar. Mintzberg en Quinn (1991) noemen dat de realised
strategy. De expliciete, vooraf bepaalde, doorgaans goed gedoeumenteerde
strategie wordt door hen de intended strategy genoemd. Rest nog de
emergent strategy ofweI de impliciete, opportunistisehe strategie die
spontaan zowel top-down als bottom-up ontstaat.
In figuur 3.2 is de samenhang tussen deze drie strategiesoorten geillus-
treerd.
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Figuur 3.2 Expliciete (intended!, impliciete (emergent! en gerealiseerde
strategie, (Mintzberg en Quinn, 1991!

Mintzberg ziet de deliberate strategy en emergent strategy als de twee
uitersten van een continuum. In zijn overtuiging moeten levensvatbare
strategieen zowel deliberate als emergent kwaliteiten in zich hebben.
Gepleit wordt voor een situatie-afhankelijke combinatie van flexibelleren
[terugkiikend] en creatief plannen (vooruitkijkendl; door De Geus (1988!
samengevat met de term planning as learning.
Het door Mintzberg en Quinn gemaakte onderscheid vestigt de aandacht
op twee aspecten die bij strategie-ontwikkeling altijd aan de orde zijn:
criteria voor het kiezen uit altematieve acties en participatie van betrok-
kenen in het strategieformuleringsproces.
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Om te kunnen kiezen uit altematieve acties, zijn selectiecriteria nodig. In
het geval van strategie-ontwikkeling kan het dominante selectiecriterium
de vorm hebben van een richtinggevend principe, een missie. Het richting-
gevend principe zorgt ervoor dat verschillende strategische acties om
eenzelfde doel te bereiken, niet alle als gelijkwaardig gezien worden;
"Actie c leidt evenals actie a en b tot het gestelde doel maar past beter dan

en b bij onze gedeelde waarden en normen", Een bijkomend voordeel van
de aanwezigheid van een richtinggevend principe is dat er een regulerende

erking vanuit kan gaan op het wijd door de organisatie verspreide,
~nzichtbare en dus moeilijk expliciet beheersbare ontwikkelingsproces van
emetgen: strategies. Een richtinggevend principe helpt wanneer op analyse
gebaseerde argumenten om te kiezen uit altematieve opties, geen uitweg
bieden en het niet-rationele geloof in een bepaalde keuze gestimuleerd
moet worden.
Daarbij komt dat - wellicht met uitzondering van monopolistische organi-
saties die opereren in een stabiele, weinig complexe omgeving - het aantal
mogelijke strategische opties nooit limitatief vastgesteld kan worden. Het
zal dus altijd gaan om een impliciete of expliciete keuze uit een beperkte
hoeveelheid redelijke en bevredigende opties. Het richtinggevend principe
beinvloedt de kwaliteit en kwantiteit van gegenereerde redelijke opties en
indiceert de waardering daarvan in term en van meer of minder bevredi-
gend. In lijn hiermee stelt Simon /1993, p. 1371:"creatures of bounded
rationality like ourselves have no choice but to attend selectively to the
environment in which we operate and to the information about it. Identifi-
cation with groups is the major selective mechanism controlling human
attention in organizations, and no theory of organisational motivation or
decision-making that ommits it can capture the key phenomena of strate-
gic planning" .

In deze studie wordt voor het richtinggevend principe consequent het
woord missie of collectieve ambitie gebruikt, Hamel en Prahalad /19891
spreken in dat verband van strategic intent.
In overeenstemming met de in paragraaf 1.1 gekozen omschrijving van het
begrip moet een missie-uitdrukking geven aan de waarden die de leden van
de organisatie met elkaar delen. Die keuze heeft als praktisch voordeel dat
de begrippen missie, doel en strategie daardoor beter discrimineren.
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"Despite the diversity of opinion about mission, it is possible to distin-
guish two schools of thought. Broadly speaking, one approach describes
mission in terms of business strategy, the other expresses it in terms of
philosophy and ethics" [Campbell en Yeung, 1991, p. 1OJ.De school die de
missie in termen van business strategy definieert, verkleint het verschil
tussen missie enerzijds en doel en strategie anderzijds omdat in die
opvatting de missie gezien wordt als een soort lange termijn doel dat niet
gekwantificeerd kan of hoeft te worden. Brabet en Klemm 11994Jbreiden
het onderscheid in soorten missies verder uit van twee naar vier door als
addition eel criterium te introduceren: de mate waarin de leden van de
organisatie bij het formuleren van de missie zijn betrokken, zie figuur 3.3.

Managllriailitatemllnt
ofvalullli

• Statemllnt waar hilt
managllmllnt van all
onallrnllming in glliooft

• Aangetrofflln /n grote
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me:aewe:ri<er5
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worat met ue:hulp van in-
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• Aangetroffe:n in het MKB en
in grote ge:divi5ionaii6eerae:
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• Elln c:xpre:!I!lie: van
gc:deelde waarae:n
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• Voortdurenae, gezsmenlUkll
5trategie-ontwikkeling waar
de vele l1etrokkenen meae-
eigenaarvlln zUn
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Figuur 3.3 Vier soorten missies [naar: Brabet en Klemm; 1994J
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Missie zoals gebruikt in deze studie correspondeert met het kwadrant in
figuur 3.4 dat bepaald wordt door cultural content en extended participati-
on. Die keuze is in dit kader relevant omdat een kennisintensieve organ i-
satie "contains groups of professionals who exist rather than communicate
with each other and likewise with the managerial elements of this profes-
sional bureaucracy. Obtaining a consensus on values is therefore very
difficult but essential if the organisation is to evolve" (Brabet en Klemm,
1994, p. 88).
Hierbij aansluitend stelt Simon (1993) dat wi! een missie effectief zijn, die
onderdeel moet worden van de gedachtenwereld van elke medewerker die
in een bepaald besluitvormingsproces een rol speelt en dat is iets wat voor
bijna iedere medewerker geldt. AIleen wanneer het richtinggevend principe
mentaal geactiveerd wordt telkens wanneer zich een beslissingssituatie
voordoet, kan de uiteindelijke beslissing door dat richtinggevend principe
beinvloed worden. Een nieuwe medewerker zal niet goed wet en of hij zich
met de organisatie wil identificeren zolang hij geen heldere notie heeft van
hetgeen de organisatie wenst te betekenen. "But entrance training is not
enough, the shared picture of the organization must be reinforced continu-
ally, especially by checking that it is in fact entering into the decision
making process" (Simon, 1993, p. 139).

Ten aanzien van de participatie van betrokkenen in het strategie-ontwik-
kelingsproces kan opgemerkt worden dat het succes dat met de realised
strategy bereikt wordt, zowel afhankelijk is van de inhoudelijke kwaliteit
van de geplande en emergent strategieen als van de ~cceptatie door dege-
nen die die strategieen moeten implementeren [succes = K x A).
Moss Kanter (1985, p. 52) stelt dat de acceptatie van een strategie toe-
neemt naar mate de participatie in en communicatie over de strategiefor-
mulering intensiever is geweest: "Behind the rise of participative manage-
ment today is the notion that ownership counts in getting commitment to
actions, that if people have a chance to participate in decisions, they feel
better about them". Een onderzoek uitgevoerd door het organisatie-advies-
bureau Arthur D. Little (1981) bevestigt die stelling met name voor
kennisintensieve, technologie-gedreven organisaties. Participatie moet dan
zijn gebaseerd op de deskundigheid van betrokkenen en niet op hierarchi-
sche verantwoordelijkheden. Boonstra en Van Asch (1994, p. 10) geven in
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dit kader de volgende aanwijzingen voor managers van kennisintensieve
organisaties: "Laat vanaf het begin van het besluitvormingsproces de
bezorgdheid een rol spelen voor de acceptatie van nieuwe strategieen 1... 1.
Realiseer betrokkenheid van de professionals bij de probleemanalyse, het
formuleren van doelen voor verandering, het zoeken naar alternatieven en
de afweging van alternatieven".

Voor het ontwerp van het MDS-interventie-instrument leert deze subpara-
graaf het volgende:
Voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling en uitvoering van een
strategie voor een kennisintensieve organisatie is een vroegtijdige, brede
en intensieve communicatie met en participatie van zoveel mogelijk
operationele-kern professionals.
De kans dat de grootst denkbare fractie ideeen voor [potentiele] emergent
strategies in de intended strategy terecht komt of daar tenminste mee in
lijn ligt, neemt als gevolg van die intensieve communicatie en participatie
aanzienlijk toe.
De soort missie die bij die aanpak past, dient gebaseerd te zijn op de
gedeelde waarden van het overgrote deel van de bij de strategie-ontwikke-
ling betrokken professionals.

3.2.2 Ontwikkelingen in het strategisch denken

Na deze algemene introductie waarin gewezen is op de relatie tussen
strategie, doeI en missie, het verband is gelegd tussen spontane en geplan-
de strategieen en het belang voor kennisintensieve organisaties van
participatie bij strategie-ontwikkeling is aangegeven, volgt nu een kort
overzicht van ontwikkelingen in het denken over strategie na WO II.
Daarvoor sluiten we aan bij Hasper 119881en Dekker 119901.
Hasper onderscheidt na 1945 een viertal perioden:

De eerste periode van 1945 tot 1965 wordt gekarakteriseerd door "meer
van hetzelfde". De centrale uitdaging in die tijd was: herstel van de
economie. De aanwezige schaarste leidde tot een vrijwel gegarandeerde
afzet van goederen en diensten. Een gevolg daarvan was dat in die periode
de meeste branches een nauwelijks onderbroken groei kende. "Risico's
waren laag, trendbreuken kwamen nauwelijks voor en groei bleek goed te
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plannen en te beheersen. Door onbekendheid met andere technieken
werden de traditionele begrotings- en budgetteringsmethoden bij wijze van
spreken uitgerekt tot meerjarenplannen" [Hasper, 1988, p. 3D).Deze
strategieen in de vorm van lange-termijnplannen hadden een sterk be-
heersmatig karakter. Vanuit de top werden op basis van kosten en op-
brengsten kwantitatieve extrapolaties gemaakt met betrekking tot in de
toekomst verwachte presta ties. "De schaarste leidde tot een uitdaging in
term en van steeds meer van hetzelfde. De druk op produktinnovatie was
gering en een diepere bezinning op een adequate bewerking van de markt
overbodig. Allocatie en reallocatie van middelen was, mede gezien in het
licbt van de beperkte risico's, nog nauwelijks aan de orde. De traditionele
rekenmethoden om projecten te selecteren, waren voldoende bekend en
verbreid en behoefden, gegeven het Pingetspitzetigeiiihl van de onder-
nemers, geen verdere uitwerking" ..

De peri ode 1966 - 1975 ("meer van het andere").
In bet jaar 1966 komt aan de periode van betrekkelijk constante en
beheersbare groei een einde. "Op allerlei gebieden in de samenleving doen
zicb fundamentele veranderingen voor. Economisch blijkt hier en daar
plotseling de inhaal-vraag verzadigd te zijn, afnemers worden kritischer,
soms daalt de afzet zelfs, zoals van brood. Het ontstaan van een levenscy-
clus van produkten wordt ontdekt en daarmee het belang van produktin-
novatie. Kennelijk moet het allemaal anders en niet meer van hetzelfde,
doch de vraag is hoe" (p.31).
Hasper vervolgt met te wijzen op de toenemende maatschappelijke onvre-
de die leidt tot het ontstaan van de provo-beweging, hippies, kabouters,
D'66, Nieuw Links en andere bewegingen die de samenleving willen
veranderen. In deze tijd verschijnt ook het rapport van de Club van Rome
dat als ondertitel heeft: "Grenzen aan de groei". Het bedrijfsleven ziet zich
geconfronteerd met de noodzaak serieuze investeringsrisico's tegen elkaar
af te wegen. In het verlengde daarvan komen bij de strategieformulering
voor het eerst echte keuzevraagstukken aan de orde. De door Amerikaanse
deskundigen als Ansoff (1965) en Steiner (1969) ontwikkelde strategiebe-
palingsmethoden en technieken, worden geimporteerd om het zoek- en
keuzegedrag van ondernemers te onderbouwen en te verbeteren. Dit leidde
op grote schaal tot produkt-, markt- en technologiediversivicatie-strate-
gieen, Concernvorming op basis van uiteenlopende activiteiten gold in die
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tijd als bewijs van goed ondernemerschap. Doordat de concernleiding
steeds meer als financier op ging treden werd het moeilijker goede criteria
te vinden om de strategische keuzen die gemaakt dienden te worden of al
gemaakt waren, te beoordelen, De traditionele planningstechnieken
voldeden niet meer en er ontstond behoefte aan een ander, op financiele
resultaten gebaseerd ordeningsprincipe om een bedrijf centraal te kunnen
blijven besturen.
Dekker (1990, p. 3441 karakteriseert bet strategisch denken tot het midden
van de jaren '70 als volgt: "Strategic is geliik aan een integraal masterplan
met vele gedetailleerde bijlagen waarin alles in een keer wordt geregeld.
De strategie is gemaakt door de top samen met de centrale staf en heeft als
doeIhet beheersen van de toekomst omdat onzekerheid per definitie crisis
betekent. Uitgegaan wordt van de aanname dat de top weet, althans
behoort te weten, wat het beste is en dat de toekomst door experts - die
gebruik maken van rationeel analytische kansberekeningen - redelijk goed
voorspelbaar is".

Het tijdvak 1976 - 1981 noemt Hasper de periode waarin teruggekeerd
wordt naar de essen tie. Het gewenste ordeningsprincipe waarmee sterk
gediversiviseerde bedrijven toch centraal gestuurd kunnen blijven worden,
dient zich aan in de vorm van het portfolio-management-concept. Een door
de Boston Consulting Group geintroduceerd tool dat in snel tempo popu-
lair wordt. Hasper (1988, p. 321: "Op grond van twee eenvoudig hanteerbare
criteria, namelijk verwachte marktgroei enerzijds en relatief marktaandeel
anderzijds, kan met behulp van een matrix worden vastgesteld welke
business units veelbelovend, goed renderend of problematisch zijn. Termen
uit de olie-industrie worden gemtroduceerd om de verschillende posities
waarin de strategische business units zich bevinden te karakteriseren: wild
cats, stars, cash cows en dogs. Met behulp van dit soort indelingen kon de
concemleiding tot een reallocatie van de beschikbare middelen komen.
Het ging, mede gelet op de boge rentevoet, niet meer om grote nieuwe
investeringen, maar om het bekijken van de posities van de verschillende
SBU's (strategic business unit - MWI ten opzichte van elkaar. De matrix
bleek bovendien een goed hulpmiddel te zijn om verschuivingen aan te
brengen in het management van bedrijven".
Een ander voordeel was dat vanuit de verschillende SBU's gezocht kon
worden naar die technologische ontwikkelingen die nodig waren om de
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toenemende internationale concurrentie het hoofd te bieden. Vooral door
de opkomst van goedkope produktielanden als Japan, Taiwan, Korea,
China en India, moest een antwoord komen op de toenemende stroom van
goederen.
Dat antwoord werd dee1s gevonden in de ontwikkeling van defensieve
strategieen die gebaseerd waren op een steeds kritischer evaluatie van de
eigen situatie. Een groot marktaandee1 werd niet langer zonder meer als
een voordee1 gezien. Dat voordeel werd onder meer afhankelijk gemaakt
van de winstgevendheid op die markt, de kostenbeheersingsmogelijkheden
en de afweging tussen handel drijven of zelf produceren.
In deze periode - waarin zich ook de calamiteiten bij RSV en OGEM
voordeden, werd de diversificatietrend omgebogen dan weI afgevlakt.
Schumachers' stelling dat: "people can be themselves only in small
comprehensible groups" (1973, p. 70) werd onderkend in samenhang met
het bese£ dat een terugkeer naar de business waarin de ondememing was
ontstaan, strategisch een wenkend perspectief zou kunnen zijn.

De periode 1981 - 2000: transformatie
Op een moment dat de ontwikkeling van de westerse economie te wensen
overlaat, verschijnt in 1982 het boek In search of excellence van Peters en
Waterman. "Het latente ondememerschap dat overalleeft, voelt plotseling
een nieuw elan, een nieuwe uitdaging. Gepleit wordt voor decentralisatie,
gewezen wordt op de noodzaak in de organisatie sluimerende, creatieve
krachten weer te mobiliseren door goed leiderschap, maar ook door
innovatie te stimuleren en te honoreren. Strategievorming krijgt een
managementkleur, mede door het wonder dat zich in Japan schijnt te
voltrekken en waar kennelijk langs andere wegen een grote mate van
efficientie wordt bereikt. In deze tijd komt Porter met zijn twee boeken
The competitive strategy (1980) en The competitive advantage (1985).
Overleven heeft niet aIleen te maken met de attractiviteit van de branche
waarin men zich bevindt, doch vooral met de kwaliteit van de organisatie
en de mate waarin men erin slaagt zich met die organisatie te onderschei-
den van de concurrentie. Porter geeft met de value chain een holistisch
beeld van de organisatie welke zal moeten leren samen te werken met de
value chain van de leverancier of van de klant. Succes, continuiteit en
rentabiliteit lijken beter gewaarborgd te worden door een goede samenwer-
king op het gebied van geavanceerde technologieen (chips) of marketing
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[distributiekanalen] dan door het zelf bereiken van een hoog marktaandeel.
Immers: in deze samenwerking moeten kostenbesparingen worden gezocht
of een betere marktbewerking. Dat betekent dat de processen die in en
door de organisatie lopen naar de leveranciers en de klan ten zichtbaar
moeten worden" [Hasper, 1988, p. 341.

Figuur 3.4 geeft een samenvatting van de vier hiervoor beschreven perio-
den.
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Figuur 3.4 Vier perioden in het na-oorlogse strategisch denken (Hasper,
1988, p. 351

Hasper eindigt zijn overzicht met de conclusie dat strategische keuzen
steeds meer te maken krijgen "met de cultuur van de ondememing, met de;
eigen identiteit en met datgene wat men goed kana. Deze opvatting past bij
de hier gehanteerde omschrijving van strategie-in-ruime-zin, namelijk:
inclusief missie en doelen.
In Iijn daarmee karakteriseert Dekker (1990, p. 3441 het strategisch den ken
en doen in de jaren 80/90 als volgt: "Strategic is niet langer een integraal
masterplan maar een herkenbaar patroon in een voortgaande stroom
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deelbeslissingen. Een patroon dat fragmentarisch opgebouwd wordt uit
initiatieven afkomstig van aIle lagen van de organisatie. Fysiek is de
strategie hooguit aanwijsbaar in een mission-statement of in een globale
perspectiefnota. De top hoeft niet langer aIleen te weten wat het beste is,
zij mobiliseert de inventiviteit door het zoekproces te leiden, te stirnule-
ren en te faciliteren. Voorondersteld wordt dat op basis van een subjectief-
creatieve duiding van vele onsamenhangende ontwikkelingen, voor de
kiezende organisatie tal van toekomsten mogelijk ziin".

Voor het ontwerp van het MDS-interventie-instrument is een belangrijke
les uit deze subparagraaf dat in de huidige tijd gevraagd wordt om een
strategie-ontwikkelingsaanpak toe te passen:
- die gericht is op datgene waar de organisatie hij uitstek goed in is [haar

kerncompeten ties I
- die past hij de organisatiecultuur, in dit geval bij die van kennisin-

tensieve organisaties
- waarin de eigen identiteit van de organisatie expliciet betrokken wordt.
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3.2.3 Actuele visies op stiategie-otuwikkeling

Na dit beknopt historisch overzicht van ontwikkelingen in het strategisch
den ken, worden hierna aan de hand van een door Idenburg (19921gegeven
tweedeling in proces- en doelorientatie, een viertal visies toegelicht op
actuele strategie-ontwikkeling, zie figuur 3.5.
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Figuur 3.5 Vier visies op actuele strategie-ontwikkeling
[Idenburg, 1992, p. 3991

Doelorientatie moet in het schema van Idenburg gei'nterpreteerd worden
als de gerichtheid op de iuboud van de strategie. Het begrip strategie wordt
daarbij - voor zover van toepassing - in mime zin opgevat: missie plus
doelen plus strategie.
Bij procesorientatie gaat het om de gerichtheid op en de zorg voor de
interactie tussen betrokkenen bij het werken aan de totstandkoming van
de strategie
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a) Rationele planning

llBijdeze vorm van strategieformulering staat het ontwikke1en en
~formuleren van haalbare doelen centraal. De organisatie bevindt zich
voor wat de realisering van haar doelen betreft in situatie A en kiest,
na onderzoek van alternatieve opties in welke situatie (BJzij zich in
de toekomst zou willen bevinden. Aan de optimale oplossing voor
geinventariseerde problemen liggen rationele overwegingen en analy-
tische beschouwingen ten grondslag waarbij een beperkt gebruik van
creativiteitstechnieken en intuitie is toegestaan.

I
MOdellenvoor rationele planning gaan uit van een iteratieve, zich

herhalende strategieformulering en -aanpassing. Eerst worden de
missie en globale doelen van de organisatie bepaald waarna, op basis
van externe kansen en bedreigingen en interne sterkten en zwakten
een strategie gekozen wordt. "Rationality implies that a decision
maker [a] considers all available alternatives, [b] identifies and evalua-
tes all of the consequences which would follow from the adoption of
each alternative, and [c] selects the alternative that would be preferra-
ble in terms of the most valued ends" (Hart, 1992, p. 328).
Rationele planning gaat uit van een grote betrokkenheid van het top-
management bij het formuleren van de strategie en van individuen die
rationeel en gestructureerd handelen. De rationele planningsbena- ).
dering verondersteld een voorspelbare omgeving waarin de gewenste
positie van de onderneming in meetbare doelen kan worden bepaald.
Ansoff (1987, p. 58) zegt hierover: "We shall refer to the period for
which the firm is able to construct forecasts with an accuracy of say
plus or minus twenty percent as the planning horizon of the firm".
Mintzberg (19941vraagt zich daarbij af hoe het mogelijk is om zo'n \
periode te bepalen waarvoor een voorspelling gedaan kan worden met
een vastgestelde nauwkeurigheid. Hij sluit daarmee aan op opvattin-
gen van Simon (1952, 19571,Lindblom (19591en March en Simon
(19581.Zij zijn van mening dat mensen en organisaties in het beste
geval tot beslissingen kunnen komen die gebaseerd zijn op een be-
perkt aantal rationele overwegingen, begietizende ratiotialiteit ge-
noemd. Op individueel niveau zorgen cognitieve beperkingen ervoor
dat beslissers gebruik moe ten maken van sterk vereenvoudigde
modellen van de werkelijkheid, dat zij grenzen moeten stell en aan het
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zoeken naar alternatieve opties en genoegen moeten nemen met de
eerstgevonden oplossing waarmee een bevredigend c.q. acceptabel
antwoord kan worden gegeven op de gestelde strategische vraag.

an de procesorientane, de zorg voor een constructieve interactie
ussen vele betrokkenen bij de totstandkoming van de strategie, wordt
ij rationele planning weinig aandacht besteed.

Door de rationele en analytische werkwijze die bij rationele planning
gevolgd wordt en de sterke betrokkenheid van het top-management
bij dat proces, is de kans groot dat de ontwikkelde doelen en strate-
gieen niet voldoende inspirerend, acceptabel en engagerend zijn voor
de medewerkers. De te ontwerp en MDS-interventie zou daarom
sterker procesgeorienteerd moeten zijn dan de rationele planningsme-
thode. Daarvoor is het onder meer nodig dat bij het formuleren van
doelen en strategische acties, zoveel medewerkers betrokken worden
als praktisch mogelijk is. Zoals eerder al is beargumenteerd, zullen
medewerkers zich dan meer voor het realiseren van die doelen en
strategieen in willen zetten. De consequentie van die ontwerpeis is
wellicht een zwakkere doelorientatie omdat de stevig gefundeerde
expertanalyses van de top en de centrale staf door het betrekken van
vele niet-experts mogelijk verdund worden met meer spontane of
lokaal bepaalde opvattingen.

b) lncrementele logica

pe idee dat een strategie exact zoals gepland uitgevoerd kan worden,
seen illusie. Gaandeweg van A naar B doen zich doorgaans enkele .
lternatieve vervolgroutes voor. De doelorientatie B bliift onveranderd
terk en wordt gecombineerd met een eveneens sterke procesorienta-
ie omdat elke nieuwe stap op weg naar B zowellogisch voortbouwt
p de vorige als meer intuitief bepaald wordt door hetgeen zich tot nu
oe werkende weg heeft voorgedaan. Denken en doen wisselen elkaar
odoende af in opeenvolgende stappen waarbij zich ideeen manifeste-
en die in het lopende strategische proces verwerkt worden. Quinn

(1978) stelt in dat verband dat de strategie voordurend opnieuw ge-
vormd wordt door interne beslissingen en externe gebeurtenissen in
elkaar te laten vloeien. De strategie om het doel te bereiken kan bij
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gevolg als gefragmenteerd, evolutionair en intuitief gekarakteriseerd
worden.
Naast het incrementeellogisch willen sturen van de proces- en doel-
orienta tie door de top, moet worden ingezien dat de organisatieleden
[inclusief de topmensen) ook nog persoonlijke doelen hebben en eigen
leerprocessen doormaken. Daarmee doen machts- en politieke ge-
dragsaspecten hun intrede in het strategieformuleringsproces. Een
produktieve en opbouwende communicatie over gemeenschappelijke
doelen, kan daardoor worden gefrustreerd. Opgedane ervaringen met
machts- en politieke spelletjes en doorgemaakte leerprocessen be-
invloeden op die manier vanuit het heden de gewenste toekomstige
ontwikkeling van de organisatie. "Managers may have to live strategy
in the future, but they must understand it through the past"
[Mintzberg, 1987, p. 75). Incrementele logica is derhalve niet alleen
een kwestie van rationaliteit maar ook van talent, emoties, twijfels,
intuitie en stress. De ingewikkeldheid van de activiteit die tot geac-
cepteerde, uitdagende maar haalbare organisatiedoelen moet leiden, is
daar mede debet aan. Die ingewikkeldheid op zich, kan politiek
gemotiveerd gedrag veroorzaken, resulterend in een onsamenhangend,
schoksgewijs voortgaand besluitvormingsproces dat door Cyert en
March (1963) voorzien is van het etiket muddling through. Onafhan-
kelijke, gekleurde aannamen over missie en doelen van de organisatie,
vermengd met eigen belangen van betrokken individuen leiden dan
tot een garbage can model of strategic choice. De daaruit voort-
vloeiende strategieen zijn op hun best het resultaat van een georgani-
seerde anarchie (Cohen, March en Olsen, 1972).
De incrementele logica-benadering onderkent dat het er bij strategie-
ontwikkeling om gaat te sturen op doelen en mensen. Het is een
managementtechniek die gebaseerd is op het verbeteren en integreren
van zowel de analytische als de gedragsaspecten in het proces om te
komen tot werkbare doelen en strategieen (Quinn, 1978). Topmana-
gers beperken zich tot het in grote Iijnen aangeven van de gewenste
ontwikkelingsrichting van de organisatie, waarbij de gedetailleerde
operationalisering van die richting min of meer overgelaten wordt aan
het vrije spel der krachten op lagere niveaus in de organisatie.
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De sterke doelorientatie bij de -incrementele logica-benadering die
zich onder meer uit in een voortdurende aanpassing van doelen
wanneer de omgeving daar aanleiding toe geeft, heeft vanuit een
veranderkundige optiek het nadeel dat een MDS-interventie van
welke soort dan ook niet gauw als iets bijzonders zal worden geperci-
pieerd. Zo'n interventie zal in veel gevallen worden beleefd als een
andere vormgeving van de soort veranderingen waarmee men bijna
dagelijks bezig is. Een interventie die indruk maakt in een organisatie
waar de incrementele logicabenadering gepraktizeerd wordt, dient bij
gevolg dermate robuuste doelen en strategieen op te leveren dat die
morgen niet onmiddellijk veranderd hoeven te worden omdat er zich
in de omgeving iets gewijzigd heeft. Het niet-vluchtige karakter van
die doelen en strategieen, wordt dan het bijzondere.
De consequentie voor de MDS-interventie is een minder sterke doel-
orienta tie dan bij de incrementele logica-benadering het geval is. Deze
ontwerpeis zorgt ervoor dat de koers van de organisatie iets yager c.q.
opener wordt met als voordeel dat die langer dan gebruikelijk onver-
anderd kan blijven. Een analoge redenering is van toepassing op de
noodzaak om de MDS-interventie ook op de procesorientatie-dimensie
minder sterk te positioneren. Het voortdurend in het proces willen
integreren van ad hoc opdoemende uitingen van op macht of politiek
gebaseerd gedrag, leidt gemakkelijk tot sub-optimalisering op onderde-
len en tot koersverlamming op het niveau van de organisatie als ge-
heeL Redenerend vanuit de in paragraaf 1.1 gegeven, hier gehanteerde
organisatiedefinitie, kan de sterke procesorientatie bij incrementele
logica gezien worden als teveel eer voor degenen die voor een belang-
rijk deel uit machtspolitieke motieven, lid van de organisatie wensen
te blijven.

c) Leerproces

Uitgangspunt van deze benadering is dat het geformuleerd hebben van
een strategie onvoldoende zekerheid geeft voor de bijbehorende
gedragsverandering van managers en medewerkers. Hun mentale
modellen zijn zelden een getrouwe weerspiegeling van de werkelijke,
complexe omgeving. De leerprocesbenadering probeert deze percepties
van de werkelijkheid te expliciteren, zodat daarover gediscussieerd
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kan worden. Wanneer dan tussen verschillende mentale modellen
congruentie gaat ontstaan, kan er een gemeenschappelijk gevoel voor
richting komen. Bij deze benadering is een gedeeld beeld van de
huidige situatie en het op basis daarvan verwerven van nieuwe
inzichten, net zo belangrijk als het creeren van een wenkend perspec-
tie£ voor de toekomst. Bij de leerprocesbenadering gaat het om het
ontwikkelen van een ideeen genererende spanning tussen deze twee
posities. Senge 11990)heeft het in dat verband over een creative
tension welke ontstaat door een helder beeld te geven over waar de
organisatie naar toe wil en de waarheid te vertellen over waar de
organisatie nu staat. Een organisatie die leert werken met die creative
tension leert ook hoe zij haar interne energie kan gebruiken om de
realiteit dichter bij de visie te brengen. Pascale 11985),Peters (1987),
Weick 11987)en Kotter (1988) behoren tot de groep auteurs die sterk
de nadruk legt op het belang van een door het top-management
uitgedragen visie die geworteld is in de waarden die de leden van de
organisatie met elkaar delen.
Nonaka (1988) stelt dat effectief visionair leiderschap alleen tot stand
kan komen op basis van intensieve verticale communicatie die leidt
tot betrokkenheid van de leden van de organisatie en tot wederzijdse
verplichtingen.
De leerprocessen die in de organisatie plaats dienen te vinden om het
gat tussen visie en realiteit te dichten, zijn niet enkelslag maar
dubbelslag. Enkelslagleren staat gelijk aan probleemoplossen. De
focus ligt op het ontdekken en corrigeren van fouten. Dubbelslag
leren behelst een proces van continue verbetering. Argyris (1991)
vergelijkt het met een thermostaat die zich afvraagt waarom hij op
een bepaald aantal graden staat ingesteld en niet op een andere,
mogelijk effectievere stand om het doel dat met het verwarmen van
de woning beoogd wordt, te bereiken.
In een omgeving die onvoorspelbaar blijkt, dient in de leerprocesbena-
dering vanuit innerlijke motivatie en openheid voor verandering
gestuurd te worden. De reden hiervoor is dat
orientatiepunten in de omgeving niet duurzaam koersbepalend kun-
nen zijn. Strategieformulering is bijgevolg een nooit-eindigend proces
van voortdurende verbetering, ofwel een leerproces. Het gewenste
aldoende leren, vindt plaats in de praktijk, in interactie met echte
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problemen en echte mensen. Onderweg moet regelmatig gereflecteerd
worden om lessen te kunnen trekken uit heden en verleden. Leerpro-
cessen ontstaan niet zomaar. Zij ontwikkelen zich in een inspirerende
omgeving, in een klimaat waarin leren wordt gefaciliteerd onder meer
door het voortdurend geven van formele en informele feed back.
Mintzberg (19871signaleert als gevaar van de leerprocesbenadering
een mogelijk gebrek aan control. De opvatting dat zolang iedereen
tevreden is over het proces, het resultaat - in termen van het bereikte
doel - als vanzelf het juiste is, acht hi; problematisch. De leerproces-
benadering zou daarom voorzien moeten worden van een aangepaste,
uit de traditionele managementpraktijk afkomstige, controlroutine.

De leerprocesbenadering wordt gekenmerkt door een sterke proces-
orienta tie en een zwakke doelorientatie, Daarbij wordt strategie-
ontwikkeling gezien als een niet-eindigend proces van voortdurende
verbetering, waarbij doelen kunnen verschuiven. Omdat een veran-
derkundige interventie per definitie in tijd beperkt is, kan een MDS-
interventie de sterke, op continue verbetering gebaseerde procesori-
entatie van de leer-benadering niet evenaren. Verder gaat het bij het
gestuurde leerproces om het aanhoudend realiseren van een creatieve
spanning tussen de huidige en de op visie gebaseerde gewenste situa-
tie. Die creatieve spanning is nodig om voortdurend tot nieuwe
doelen te komen. De vraag is of dat ook werkelijk gebeurt, of de
leerprocesbenadering het informeel houden van nieuw ontstane
doelen wellicht zelfs faciliteert? Teneinde tijdens de interventie de
beschikking te krijgen over expliciet geformuleerde doelen, zou een
MDS-interventie een sterkere doelorientatie moeten hebben dan bij de
leerprocesbenadering het geval is.

d) Spontane strategie

In deze opvatting over strategieformulering is er nauweliiks sprake
van doel- of procesorientatie. De spontane strategiebenadering gaat
ervan uit dat het onmogelijk is om in een complexe, onvoorspelbare
omgeving een betrouwbaar beeld van de toekomst te vormen en
expliciete doelen te formuleren. Er zal bij gevolg regelmatig, flexibel
en opportunistisch gereageerd moeten worden op onverwachte ont-
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wikkelingen. Het ene idee leidt tot een ander waar dan weer acties uit
voortvloeien waarin op den duur mogelijk een - sterk of zwak -
patroon ontdekt kan worden: "strategies that emerge" (Mintzberg,
1987, p. 691.
Leerervaringen die in het verleden bij het oplossen van problemen zijn
opgedaan, zijn in deze visie slechts van beperkte betekenis voor
actuele problemen. De ontwikkeling van de organisatie wordt over-
wegend gedreven door onverwachte gebeurtenissen waarop een directe
reactie vereist is.
What business are we in this yeatt, is het ironische motto dat bij
deze benadering past.
Spontane strategieen komen op de vreemdste plaatsen en met behulp
van de meest onverwachte middelen tot stand. Toevallige interacties
binnen een als interessant beschouwd dome in, kunnen leiden tot
nieuwe kansen en mogelijkheden die niet of nauwelijks in verbinding
hoeven te staan met andere activiteiten. De spontane strategiebena-
dering bedient zich graag van intern, individueel ondememerschap of
ondernemerschap in kleine groepjes van wisselende sam enstelling .

. Ondanks de lage score op proces- en doelorientatie, hoeft het succes
dat met deze benadering bereikt kan worden niet minder te zijn dan
met de overige drie strategie-ontwikkelingsmethoden mogelijk is.
In de opvatting van Burgelman 119831komt deze benadering overeen
met wat hij autonomous behaviour (in tegenstelling tot induced
behavioUII noemt. Medewerkers in de primaire process en worden
aangemoedigd of ten minste toegestaan om initiatieven te nemen die
bijdragen aan het grip krijgen op strategische issues als produktivi-
teitsverbetering of innovatiecapaciteitsvergroting. Medewerkers
oefenen autonomie uit door verbeteringsvoorstellen te doen en te
effectueren, nieuwe marktkansen te concipieren en te realiseren en
rollen als produktkampioen te vervullen. Het middenkader helpt
daarbij, onder meer door hoger management ervan te overtuigen dat
zij die initiatieven in het belang van de organisatie moet ondersteu-
nen.

Gegeven de beperkte tijd die voor toepassing van een MDS-interventie
beschikbaar is, ligt het niet voor de hand bij het ontwerp van dat
instrument uit te gaan van een even zwakke doel- en procesorientatie
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als het geval is bij de spontane strategiebenadering. Concentratie in de
tijd van de behandeling van verschillende strategische vraagstukken,
maakt het noodzakelijk te voorzien in enige regie van het behande-
lingsproces. Die regie zal beter geaccepteerd worden als het doe1 dat
met dat proces wordt beoogd, duidelijk genoeg is. In vergelijking met
de spontane strategiebenadering, zal een MDS-interventie bij gevolg
een sterkere proces- en doelorientatie moeten hebben.

Wanneer nu - bij wijze van samenvatting - gepoogd wordt om op grond van
de hiervoor genoemde ontwerpeisen, het gewenste MDS-interventie-
instrument te plaatsen in het schema van Idenburg [zie figuur 3.5) dan
komt een positionering enigszins links van het centrum in aanmerking:
gemidde1d op procesorientatie en tussen gemidde1d en sterk op doelori-
entatie. Aangezien bij de MDS-interventie, missie, doelen en strategie in /
die volgorde ten opzichte van e1kaar conditionerend dienen te zijn en de
doorlooptijd van de interventie re1atief kort moet zijn, neigt MDS naar
rationele planning [sterke doelorientatie]. Anderzijds is de zwakke proce-
sorientatie van de ratione1e planning, niet in overeenstemming met de bij
de MDS-interventie gewenste zorg voor die dimensie. Bijgevolg schuift
MDS meer in de richting van incrementele logica [sterke doelorientatie en
sterke procesorientatie]. In algemene zin is de resultante van beide bewe-
gingen een positionering links van het midden.
Afhankelijk van de concrete situatie waarin het MDS-interventie-instru-
ment toegepast wordt [groot of klein forum, nadruk op missie of op
strategie, urgente of niet-urgente situatie e.d.] zullen daarvan enigszins
afwijkende positioneringen waarschijnlijk zijn.

Behalve de voor een interventie-instrument altijd van belang zijnde
aandacht voor de balans tussen inhoud en proces, is in dit geval nog een
tweede invalshoek relevant die voortvloeit uit het feit dat de MDS-inter-
ventie een instrument voor collectieve ambitie ontwikkeling wil zijn.
Daarom is het zinvol om binnen de procesdimensie nog een onderscheid te
maken in de manier waarop managers en medewerkers bij het strategie-
ontwikkelingsproces betrokken worden. Op grond van een uitgebreide
literatuurstudie biedt Hart (1992) een classificatie van strategieformule-
ringsstijlen die op dat onderscheid gebaseerd is; zie figuur 3.6.
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Figuur 3.6 Vijf ideaaltypische strategie-ontwikkelingsprocessen (Hart,
1992, p. 3341

Gegeven de doelstelling van dit onderzoek: het ontwerpen van een inter-
ventie-instrument dat op grond van intensieve participatie leidt tot een
breed gedragen consistente MDS-set en gegeven de in deze paragraaf
genoemde ontwerpeisen voor het MDS-instrument, zal het beoogde MDS-
interventieproces het dichtst moe ten komen bij wat Hart een "symbolic
strategy making process" noemt.
In de symbolic mode wordt door het top-management een meeslepende
missie gedefinieerd die betekenis geeft aan de doelen van de organisatie en
die de medewerkers helpt zich al dan niet met de organisatie te kunnen
identificeren. Die missie indiceert de basisfilosofie en de gewenste shared
values van de organisatie (Bennis en Nanus, 1985; Block, 1988; Dutton en
Dukerich, 19911.Het gebruik van symbolen, metaforen en emotie ziet
Hart als kenmerkend voor deze strategie-ontwikkelingsvorm. De symbolic
mode vereist bovendien de formulering van een, op visie gebaseerd,
meestal niet kwantificeerbaar lange termijn doel, door Hamel en Prahalad
(19891 strategic intent genoemd. Dit visionaire lange termijn doel wordt
vervolgens vertaald in specifieke, meetbare korte termijn doelen of targets.
Die targets kunnen zowel intern [biivoorbeeld: het ontwikkelen van een
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bepaalde competentie] als extern gericht zijn [biivoorbeeld: het vergroten
van het marktaandeel].
"Similar to a coach in athletics, the role of top management in the symbo-
lic mode is to motivate and inspire organizational members [Nonaka,
19881·Through speeches, persuasion, slogans, new projects, and recogniti-
on, top management provides the necessary focus and momentum to guide
the creative actions of organizational players [Itami, 19871. In this way, the
symbolic mode creates an implicit control system, which is based on
shared values [Pascale, 1985; Weick, 19871-It hinges on the nurturing of a
shared perspective for all organizational members, that is, a clear mission,
shared values and an emotionally appealing corporate vision or dream
[Torbert, 19871",[Hart, 1992, p. 3371-
Hart onder kent bij de symbolic mode het volgende afbreukrisico: Als de
leden van de organisatie er niet van overtuigd kunnen worden de missie en
visie te delen - bijvoorbeeld omdat zij de missie te kunstmatig of het lange
termijn doel te fantastisch vinden - dan kan het daaruit resulterende
gebrek aan betrokkenheid een bedreiging vormen voor het prestatieniveau
van de organisatie.
Op zoek naar contingentiefactoren die de kans op het optreden van dat
afbreukrisico verminderen, komt Hart tot de volgende hypothese:
"The symbolic mode will be most prevalent among either rapidly growing
or reorienting firms following proactive strategies in dynamic, high-
velocity environments. Furthermore, the symbolic mode will be associated
with higher performance in these situations"
/p.3431·

Tot slot dient nog gewezen te worden op de toenemende aandacht in de
recente literatuur en de daarmee in overeenstemming zijnde trends om
medewerkers meer, dat wil zeggen eerder en uitgebreider, te betrekken bii
de strategie-ontwikkeling [Cut en McMillan, 1986, Hickson et a1., 1986,
Imai, 1986, Mintzberg, 1990, Wooldridge en Floyd, 1990, Roobeek, 19941.
Problemen met de acceptatie en implementatie van geformuleerde strate-
gieen en de toenemende snelheid en ingrijpendheid van veranderingen in
de omgeving, worden daarvoor vaak als aanleiding genoemd. Daarbij komt
nog de groeiende wens van medewerkers op aIle niveaus in de huidige
westerse organisatie om een grotere bijdrage te leveren aan de maximalisa-
tie van de overlap van persoonlijke en organisatiedoelen. In aanvulling op



93

motieven die aan kenmerken van kennisintensieve organisaties en profes-
sionals ontleend zijn, dient ook vanuit deze invalshoek een grote en brede
betrokkenheid van medewerkers bij de toepassing van de MDS-interventie
als ontwerpeis te worden geformuleerd.
"Participation of many organization members in the strategic planning
process is the surest way of securing the dissemination of ideas that is the
basis for implementation; and isolation of the planning activity from the
rest of the organization greatly complicates the process of dissemination,
among other reasons because those who have not participated in the
process will find it hard both to understand and to accept its product".
[Simon, 1993, p. 139)

De essen tie van deze paragraaf kan samengevat worden met behulp van
een voorbeeld dat Simon I 1993, p. 139) geeft om het effect te illustreren
dat een goed gebruikte MDS-set op het functioneren van een organisatie
kan hebben:
"When the Economic Cooperation Administration was created in Whas-
hington in 1948 to administer the Marshall Plan, there was initially great
confusion about the central focus of the agency. Was it aimed at remedy-
ing the unfavorable trade balances of the European countries? or at filling
their needs for essential goods? or at reestablishing the viability of their
economies? And was the action to be primarily bilateral, between the
United States and individual European nations, or multilateral, encoura-
ging European initiatives in developing joint plans?
The initial confusion was reflected in a complex burgeoning organization
and the conflicting visions of its various units. Reaching decisions about
goals and then securing consensus on policies and emplanting them firmly
in the hundreds of heads involved in the agency's decisions was an essenti-
al step in putting the agency into effective operation.
This was accomplished initially less through direct shaping of the formal
organization than by using a few concise documents to communicate
throughout the agency the fundamental concepts of its raison d'etre and
goals. It was especially important that the review of client nations'
requests for assistance be handled by persons whose professional expertise
and [even more important) basic decision premises were consistent with
the organization's mission as top management defined it. As increasing
consensus was reached about ECA's basic policies, the formal organization
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gradually modified itself to fit them, that is to say, the policies that had
been disseminated themselves became major influences upon decisions
about organization".

3.3 Inzichten in gestuurde organisatieverandering

In deze paragraaf passeren eerst enkele thema's kort de revue die voor een
goed begrip van organisatieveranderingsprocessen van belang zijn. Het
gaat daarbij om externe en interne bronnen van verandering 13.3.1),
verbeteren versus vernieuwen 13.3.2)en weerstand tegen verandering
13.3.3).
De daarna volgende twee them a's vloeien direct voort uit de specifieke
inhoud van deze studie: het ontwerp en de toepassing van een MDS-
interventie-instrument. Het betreft de rol van de adviseur in veranderings-
processen (3.3.4) en werkconferenties als veranderingsinstrument (3.3.5).
Uitgaande van de in de organisatiekunde zo langzamerhand algemeen
aanvaarde stelling dat het succes van een organisatie in hoge mate afhangt
van haar vermogen om snel en doelmatig in te kunnen spelen op zowel
ext erne als interne ontwikkelingen, begint deze paragraaf met een opsom-
ming van externe en interne veranderingsbronnen.

3.3.1 Exteme en interne btotmen van veratidetitig

Van buiten naar binnen redenerend wordt voor een opsomming van
mogelijke externe veranderingen gebruik gemaakt van het DESTEP-
acroniem (Weggeman, 1992). Achter dat acroniem gaat de volgende typolo-
gie van omgevingsinvloeden schuil:
- Demografische invloeden: het gaat hierbij niet zozeer om de ontwikke-

lingen zelf (vergrijzing, ontgroening, meer mensen uit etnische minder-
heden etc.], maar vooral om de daaruit voortvloeiende effecten [hogere
uitgaven voor en door ouderen, minder basisscholen etc.]

- Ecologische invloeden: deze kunnen direct gevolg hebben voor een
organisatie zoals bij natuurrampen, misoogsten, overstromingen e.d. of
indirect bijvoorbeeld door overheids- of bevolkingsageren, (milieu-
wetgeving, milieu-actiegroepen e.d.)

- Sociaal-culturele invloeden zoals individualisering, modes, een loongolf.
Groepen klanten kunnen organisaties van de ene op de andere dag gaan
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boycotten, omdat ze het bijvoorbeeld niet eens zijn met het gevoerde
beleid inzake Korea.

- Technologische invloeden: zij kunnen bedrijfstakken overbodig maken
[steenkoolindustrie, typmachineproduktie), maar ook nieuwe organisa-
ties doen floreren [gasdistributiebedrijven, computershops]

- Economische invloeden: schommelingen in de valutakoersen, stijgende
of dalende grondstofprijzen, internationale handelsverdragen, concur-
rentie etc.

- Politi eke invloeden: via wetgeving [biivoorbeeld ten aanzien van het
arbeidsvoorwaarden- en fiscaal beleid) en overheidssubsidies kan invloed
uitgeoefend worden op het functioneren van organisaties, denk ook aan
machtswisselingen waarbij van een communistisch naar een meer
democratisch regime wordt overgeschakeld.

Het is denkbaar dat op een zeker moment, voor een bepaalde organisatie,
alle genoemde DESTEP-factoren tegelijkertijd een krachtige, elkaar
versterkende invloed uitoefenen die tot een drastische aanpassing van de
organisatie noopt. Zo'n situatie stelt hoge eisen aan het veranderingsver-
mogen en de stuurmanskunst. Doorgaans zullen slechts een of enkele
factoren dominant van invloed zijn terwijl de anderen zich evoluerend ont-
wikkelen. Voordeel is in ieder geval dat de DESTEP-factoren - met meer of
minder kracht - continu aan de orde zijn. Dat maakt het mogelijk en
noodzakelijk om te leren, want: "Organizations that don't learn at a faster
rate than their environment changes, will eventually die" [Plant, 1987, p.
40).
Het wel of niet herkennen van externe ontwikkelingen die de organisatie
noodzaken aanpassingen uit te voeren, hangt onder meer af van 11) de
kracht van de verandering, 12) de verwachte gevolgen van de verandering
naar aard en omvang en 13) het waarnemingsvermogen van betrokkenen
[scherpte, gevoeligheid, breedte). Telkens weer blijkt dat vergelijkbare
organisaties, met name in hun waarnemingsvermogen voor exteme
veranderingen, sterk van elkaar verschillen waardoor de ene software-
firma, high-tech producent, baggeraar, scheepsbouwer of aannemer failliet
gaat, terwiil de andere uit dezelfde branche en in dezelfde omgeving en
periode uitgroeit tot een krachtige ondememing.
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Het MDS-interventie-instrument moet zowel effectief kunnen zijn in een
urgente situatie waarin meerdere DESTEP-factoren een krachtige organisa-
tieveranderingsinvloed uitoefenen als in een situatie waarin slechts een
enkele factor de aanleiding vormt voor een gewenste aanpassing.

Voor een classificatie van interne veranderingen, grijpen we terug naar het
in paragraaf 1.1 toegelichte integraal organisatie model (10M), bestaande
uit drie componenten:
1. Missie en doelen formuleren: bepalen van de collectieve ambitie van

de organisatie, beantwoorden van de vragen: Waarom is het zinvol dat
de organisatie bestaat? Wat wil de organisatie precies en wanneer
bereiken?

2. Organiseren: het kiezen van middelen om de collectieve ambitie te
realiseren, beantwoorden van de vraag: Hoe moet de organisatie
ingericht worden voor wat betreft strategie, structuur, systemen,
personeel, managementstijl en cultuur?

3. Realiseren: het gebruikmaken van de middelen, beantwoorden van de
vraag: Hoe moeten de prima ire en secundaire processen in de organi-
satie uitgevoerd worden?; processen als R&D, marketing, fabricage,
service, administratie, logistiek e.d.

In het integraal organisatie model wordt ervan uitgegaan dat het voor het
goed functioneren van de organisatie nodig is dat de onderscheiden compo-
nenten - en daarbinnen de verschillende elementen - op een evenwichtige,
ordelijke manier samenhangen (Wijnen, 1993). Die toestand wordt niet
vanzelf verkregen. Was dat wel zo, dan zou dat de functie van management
en managers bijkans overbodig maken. Het is de verdienste van Prigogine
(1985) en Stengers (1986) dat zij aannemelijk hebben gemaakt dat wanneer
contingente omgevingsinvloeden buiten beschouwing gelaten worden, de
tweede hoofdwet van de thermodynarnica niet alleen op fysische maar
even zo goed op sociale systemen van toepassing mag worden verklaard.
Voor dat toepassingsgebied kan die wet - vrij vertaald - als volgt worden
weergegeven:
Een gesloten systeem streeft altijd naar zijn uiteindelijke afbraak, tussen-
tijds resulterend in wanorde. Dat verschijnsel wordt in de fysica gedefi-
nieerd als toename van de entropie. De betekenis daarvan voor managers is
dat een groeiende instabiliteit als een natuurlijke eigenschap van organisa-
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ties gezien moet worden. De componenten van het integraal organisatie
model zijn voortdurend met elkaar in interactie en alleen een competente
beinvloeding, kan voorkomen dat de door het systeem "gewenste" wanorde
fataal wordt voor de continuiteit van de organisatie. Spontane interne
veranderingen zijn dus steeds aan de orde en het trachten te realiseren van
enige samenhang in die veranderingen teneinde een - altijd tijdelijk -
nieuw evenwicht te bereiken, kan gezien worden als de essentiele en
permanente taak van het management.

Vanuit de in deze studie aangehangen contingentietheorie [zie paragraa£
1.11 is de hiervoor genoemde veronderstelling dat omgevingsinvloeden
buiten beschouwing gelaten kunnen worden, niet reeel. De aard en om-
yang van de spontane, naar wanorde zoekende veranderingen binnen de
organisatie, worden mede bepaald door invloeden van buiten. De toevallig-
heid en relatieve onafhankelijkheid van die invloeden zorgen er echter
voor dat de natuurlijke entropietoename binnen de organisatie niet vanzelf
door die externe ontwikkelingen gecompenseerd c.q. geneutraliseerd
wordt. Anders gezegd: het beschouwen van de organisatie als een systeem
dat in open interactie is met zijn omgeving, leidt aIleen om die reden nog
niet tot evenwicht en samenhang binnen het systeem. Oat is mede een
gevolg van de invloed die managers en medewerkers vanuit de organisatie
op die omgevingsveranderingen uitoefenen. "Organizations enact their
environments" (Weick, 1979, p. IS7/. De "natuurlijkheid" van de omge-
vingsveranderingen wordt daardoor aangetast. Vanuit de theorie van
Prigogine en Stengers kan het ontbreken van evenwicht in dat geval
verklaard worden door de organisatie plus haar relevante omgeving op-
nieuw als een gesloten systeem te beschouwen. Clausius staat die aggrega-
tieniveauverhoging zelfs toe tot het absolute maximum: "Welk systeem
zou meer gesloten kunnen zijn dan het universum in zijn geheel? Deze
gedachte ligt ten grondslag aan de versies van de twee wetten van de
thermodynamica die Clausius in 1865 gaf: (II De energie van de wereld is
constant. (21 De entropie van de wereld streeft naar een maximale waarde"
[Prigogine, 1985, p. 1381.
Deze redenering sluit aan bij de door Williamson (19751 gehuldigde opvat-
ting dat de existentie van (westerse profit-lorganisaties volledig afhankelijk
is van de spontane of gecoordineerde samenwerking met alle actoren
buiten de organisatie (klan ten, banken, vakbonden, concurrenten, consu-
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mentenorganisaties, regeringen e.d.) en de daaruit voortvloeiende produk-
tiviteit. Een onderneming heeft volgens Williamson economisch bestaans-
recht zolang zij haar activiteiten effectiever en efficienter kan coordineren
dan het marktmechanisme dat kan. In die opvatting wordt de externe
omgeving van de onderneming eveneens opgevat als een grotere, omhul-
lende organisatie met - al dan niet expliciet (Japan Inc.) - een strategie, een
structuur, een cultuur, systemen, medewerkers, burgers en stakeholders
die met een zekere prijs/prestatie-verhouding, produkt-marktcombinaties
genereren. Hoe produktiever nu het marktmechanisme - waarmee bedoeld
wordt: de transactieketen binnen die grotere, omhullende organisatie - zich
voor een bepaalde deelmarkt ontwikkelt, hoe meer continuiteitsproblemen
ondernemingen zullen ondervinden die in diezelfde markt opereren.
Gegeven het feit dat bijvoorbeeld het marktmechanisme voor industriele
produkten de laatste 15 jaar aanzienlijk produktiever (= effectiever en
efficienter] is geworden, is de gevoeligheid van industriele ondernemingen
voor omgevingsveranderingen sterk toegenomen. Dat verklaart onder meer
het afslanken van grote hoofdkantoren met veel centrale stafdiensten, het
uitbesteden van deelactiviteiten, het terugtrekken op kernactiviteiten, het
aangaan van strategische allianties en co-tnaketsbip relaties, het streven
naar resource-leverage, produktiviteitsverhoging door het herontwerpen
van primaire processen e.d.
Verwacht mag worden dat in de komende jaren ook kennisintensieve
organisaties meer last zullen gaan krijgen van de continuiteitsbedreigende
invloeden die van een efficienter werkend marktmechanisme uit kunnen
gaan

Het MDS-interventie-instrument slaat per definitie aan op de integraal
organisatie model-component die het eerst aan de orde is: missie en doelen
formuleren. Dat impliceert dat het resultaat van de interventie onder meer
antwoord moet geven op de vragen: Waarom is het zinvol dat de organisa-
tie bestaat? Wat wil de organisatie precies en wanneer bereiken? Tevens
dient met het MDS-instrument de brug geslagen te kunnen worden naar
strategie-in-enge-zin, het eerste element van de tweede integraal organisa-
tie model-component: organiseren. Ook aan die eis wordt per definitie
voldaan. De vraag waarom er voor gekozen is het interventie-instrument te
richten op missie-, doel- en strategieformulering is in het licht van de in
paragraaf 2.1 beschreven probleemstelling triviaal.
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3.3.2 Verbeteren en vernieuwen

De organisatie wordt voortdurende geconfronteerd met combinaties van
interacterende interne en externe veranderingen die bij gevolg continu om
aanpassingsreacties vragen. Gegeven het verschil in kracht en richting van
de onderscheiden invloeden, kunnen die aanpassingsreacties in twee
hoofdcategorieen onderverdeeld worden.
Wijnen (1993, p. 85J baseert zich daarbij op het onderscheid tussen verbe-
teren en vernieuwen, zie figuur 3.7.

Verbeteren Vernieuwen

evolutionair revolutionair

incrementeel schoksgewijs

preventie£, voortdurend, overal curatief, tijdelijk, plaatselijk

meer van hetzelfde eerst anders, dan beter

slogan: het kan altijd beter slogan: zo kan het niet langer

Figuur 3.7 Karakterisering van verbeteren en vernieuwen, /Wijnen, 1993J

Verbeteren kan omschreven worden als het continu, stap voor stap hechter
maken van de bestaande three-way-fit [zie paragraaf 1.1J tussen individu,
organisatie en omgeving. De aanwezige fit hoeft niet anders gemaakt te
worden - dat wil zeggen opnieuw geconstrueerd te worden - maar moet
uitgaande van zijn actuele constructie, [nog] beter gemaakt worden.
Als belangrijkste doel van organisatieverbetering kan gezien worden: het
voortdurend compenseren van het entropie-effect. Daarom is organisatie-
verbetering altijd en overal aan de orde. Bijvoorbeeld in de vorm van Total
Quality Management en Integrale Kwaliteits Zorg-programma's. Vergele-
ken met vernieuwingsingrepen is de verandersnelheid bij verbeteren laag
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en de termijn waaropaan buitenstaanders duidelijke resultaten zichtbaar
gemaakt kunnen worden lang. Organisatieverbetering past goed in een
relatief ordelijke situatie waarin de richting van interne en exteme invloe-
d-envoorspelbaar is en de kracht van die invloeden beperkt. Meer dan bij
vernieuwen, wordt bij verbeteren gebruik gemaakt van bestaande kennis
en ervaring als input voor second order of dubbelslag leren [Argyris, 19771.
Dit verbeterend leren wordt door Drucker (19881omschreven als "de
dingen goed doen". Succesvolle organisatieverbetering leidt bij gevolg tot
efficientie-verhoging,

Gaat het om "de goede dingen doen", dan komen we op het terre in van
effectiviteit en organisatievernieuwing. Vemieuwen is nodig om ervoor te
zorgen dat een lokale chaos niet op een ongewenste manier leidt tot
regressie of desintegratie van een deel van de organisatie. In dit kader
kenmerkt een chaotische situatie zich door een veelheid aan krachtige
interne en/of exteme invloeden, waarbij de richting van die invloeden niet
of nauwelijks voorspelbaar is en er geen of weinig inzicht bestaat in hun
interactiepatroon. Ingrijpende snelle maatregelen - die de verbeteraanpak
niet op kan leveren - zijn dan nodig. Onder vernieuwen wordt het beden-
ken en effectueren van die maatregelen verstaan resulterend in het schoks-
gewijs, revolutionair veranderen van een sub-systeem [een onderdeel van
de organisatie zoals een business unit] of van een aspectsysteem [zeals de
strategic, de structuur of het logistieke systeem].
Kenmerk van vernieuwing is dat zo'n systeem door een curatieve ingreep
eerst anders moet worden ingericht waarna het vemieuwde systeem weer
continu kan worden verbeterd. In vergelijking met de verbeteraanpak is de
verandersnelheid bij vernieuwing hoog en de termijn waarop duidelijke
resultaten zichtbaar worden kort, denk aan tum-atoutids, saneringsopera-
ties en fusies. In term en van Argyris en Schon (1978, p. 291gaat bet bij
vernieuwen om deutero leren dat is: leren te leren. "When an organization
engages in deutero learning, its members learn about organizational
learning and encode their results in images and maps". Vemieuwend leren
stelt vigerende opvattingen ter discussie door die te toetsen op hun
geldigheid voor de ontstane, chaotische situatie. De vraag die gesteld
wordt is: Waarom is deze situatie een probleem? Om die vraag te kunnen
beantwoorden moet buiten het sub- of aspectsysteem getreden worden.
Daarvoor zijn mensen nodig die "should stop taking for granted what is
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been taken for granted. They should examine what is not obvious about
the obvious" [Argyria, 1994, p. 158J.Deutero leren kan volgens Argyris
alleen optreden wanneer betrokkenen bereid zijn te onderzoeken welke
gedachten en intenties ten grondslag hebben gelegen aan hun eigen
{managementJgedrag. Daarbij meet, zegt Argyris, een goed onderscheid
gemaakt worden tussen gemaakte voornemens, wat gezegd is dat gedaan
gaat worden (espoused theory) en wat daadwerkelijk gedaan is (theory in
use). Een kwetsbare opstelling, durf en creativiteit zijn bij gevolg voor
vernieuwen van groter belang dan voor verbeteren.

Omdat bij de MDS-interventie het formuleren van doelen een van de drie
primaire aangrijpingspunten is, dient het te ontwerpen MDS-instrument
verbeterend [dubbelslag] en vernieuwend {deuteroJ leren te faciliteren. Bij
het [herlformuleren van interne doelen en daarvoor benodigde strategieen
gaat het doorgaans om het bereiken van een hogere efficientie (de dingen
goed doenJ door het verbeteren van de organisatie-inrichting [structuur,
system en, managementstijl, person eel, cultuurJ of om het verbeteren van
de produktiviteit van prima ire en secundaire realisatieprocessen. Daarvoor
is dubbelslag leren van de organisatie nodig.
Bij het [heriformuleren van externe doelen - doelen die "buiten" de organi-
satie op de markt, bij financiers, ten opzichte van concurrenten gereali-
seerd moe ten worden - is de effectiviteit (de goede dingen doenJ van de
organisatie aan de orde. Voor het veranderen van die doelen is vernieu-
wend leren nodig.

3.3.3 Weerstand tegen vetandeting

Organisatieverandering veroorzaakt weerstand omdat het bekende en het
vertrouwde van het hier en nu door velen die met verandering te maken
kriigen, geprefereerd wordt boven onzekerheid over de toekomst. Lewin
(1961J is een van de eersten geweest die heeft nagedacht over het begrip
weerstand tegen verandering. Hij ziet het gedrag van individuen in een
organisatie niet als een statisch patroon maar als een reeks - voor een deel
onsamenhangende - activiteiten die tot doel hebben om krachten te
neutraliseren die als bedreigend voor de stabiliteit en voorspelbaarheid van
de eigen situatie worden ervaren. Met die tegenkrachten wordt ernaar ge-
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streefd een quasi stationair evenwicht te bereiken dat zich voortdurend
aan kleine schommelingen wil en kan aanpassen maar dat grote schomme-
Iingen negeert. Lipitt (1986) sluit daarbij aan door te wijzen op de voortdu-
rende ambivalentie die zich bij elk organisatieveranderingsproces voordoet
tussen change forces en resistance forces. Geen enkele organisatieveran-
dering kan onafhankelijk van medewerkers doorgevoerd worden; daarom
zullen beide krachten altijd in meer of mindere mate aan de orde zijn.
Cozijnsen en Vrakking (1987) stell en dat de grootte van de weerstands-
kracht afhangt van de mate waarin de voorgenomen verandering als bedrei-
gend voor verworven posities wordt ervaren. Organisatieverbetering zal
door haar incrementele karakter en door de geregelde betrokkenheid van
vel en, relatief minder weerstand oproepen dan een organisatievernieu-
wingsproces. Volgens Hoevenaars en Hazendonk (1993) is dat de reden
waarom ook in situaties waarin objectief gezien een vernieuwingsingreep
noodzakelijk is, toch gestart wordt met een verbetertraject. Met zo'n
voorzichtige aanpak kan de organisatie het besef van de noodzaak tot
verandering eerst laten doordringen alvorens een vernieuwing door te
voeren. Het risico van deze acceptatievergrotingsstrategie is natuurlijk dat
door de uitgestelde turn-around uiteindelijk meer schade aan de organisa-
tie toe moet worden gebracht dan bij eerder ingrijpen nodig zou zijn
geweest.
Over de relatie tussen verbeteren en vernieuwen zegt Wijnen (1993) in dit
verband dat organisatieverbetering zonder organisatievernieuwing altijd
zinvol is, gegeven een situatie waarin de kracht en richting van interne en
ext erne invloeden voorspelbaar en beheersbaar zijn. Organisatievernieu-
wing die niet door organisatieverbetering gevolgd wordt, is zonde van de
aan die vernieuwing bestede tijd en energie. Dit omdat kort na de gepleeg-
de curatieve ingreep, in het beste geval een nieuw delicaat evenwicht is
ontstaan dat nazorg behoeft om zich te stabiliseren.

Conner (1993) wijst ten slotte nog op een kwantitatieve oorzaak van
weerstand. Die treedt op wanneer medewerkers in een bepaalde periode
zoveel veranderingen te verwerken hebben gekregen dat ze aan de grens
van hun absorptie- en aanpassingsvermogen zijn gekomen. Mensen hebben
in de visie van Conner een beperkt assimilatievermogen, Zij beschikken
ieder over een individueel bepaald eindig aantal denkbeeldige assimila-
tiepunten dat kan worden gebruikt bii veranderingen in de samenleving, in
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het priveleven en in de werksituatie. Zijn de voor een bepaalde periode
beschikbare punten verbruikt, dan kunnen nieuwe veranderingen niet
langer verwerkt worden zonder dat betrokkenen disfunction eel gedrag gaan
vertonen.

In weerwil van de onder managers nog wijd verbreide praktijk om weer-
stand tegen verandering te beschouwen als een vorm van obstructie door
medewerkers, zou het fenomeen ook neutraler waargenomen kunnen
worden als het gevolg van een gebrek aan overeenstemming in de bewe-
gingsdynamiek (de keten van acties en reacties] van partijen die zich van
elkaar afhankelijk hebben gemaakt.
Vanuit die optiek (1)willen, kunnen of durven degenen die de verandering
moeten waarmaken dat niet of - volgens de andere partij: - niet in voldoen-
de mate, (2) onderschatten degenen die de verandering ontworpen hebben
of toejuichen, de bereidheid, de bekwaamheid of de dapperheid van hen die
de verandering afwijzen of moe ten waarmaken, (3) kiezen degenen die de
verandering ontworpen hebben of toejuichen er bewust voor de genoemde
gebrek aan overeenstemming te laten ontstaan of (4) speelt er een combi-
natie van II), (2) en (3).Daarbij kunnen de van elkaar afhankelijke en met
elkaar in gebrek aan overeenstemming verkerende partijen elk afzonderlijk
bestaan uit zowel managers als niet-managers afkomstig van verschillende
hierarchische niveaus. Voor- en tegenstanders van een bepaalde koers
kunnen immers overal in de organisatie aangetroffen worden.

Bij een MDS-interventie is de kans op gebrek aan overeenstemming in de
koersen die door van elkaar afhankelijke partijen gewenst worden groot.
Daarom dient de MDS-methode verkleining van dat gebrek aan overeen-
stemming mogelijk te maken [bijvoorbeeld door ruimte te creer en om
weerstand te ontladen waardoor eventueel aanwezige blokkades van
constructieve veranderingsenergie opgeheven worden).

3.3.4 De tol van de adviseut

Na de voorgaande karakterisering van tot verandering aanieidinggevende
interne en exteme ontwikkelingen, de toelichting op twee hoofdvormen
van organisatieverandering: verbeteren en vernieuwen en een korte
verkenning van het thema weerstand tegen verandering, volgt nu een
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beschouwing over de rol van de adviseur als een van de drie actoren in het
veranderingsproces [naast de opdrachtgever en de doelgroep],
De opdrachtgever is degene die bevoegd is de verandering expliciet te
initieren en als eindverantwoordelijke in en voor het veranderingsproces
op te treden. De doelgroep bestaat uit mensen die de gewenste verandering
waar dienen te maken, die het ene moeten afleren en het andere moeten
aanleren. Doelgroep en opdrachtgever sam en, worden hier verder het
clientsysteem genoemd.
In zijn rol van projectleider, veranderaar, regisseur, procesbegeleider etc,
zorgt de adviseur ervoor dat hetgeen hij met de opdrachtgever heeft
afgesproken, ook gebeurt. Een competente adviseur vermijdt daarbij de
volgende drie valkuilen: /1) accepteren van een onmogelijke opdracht, /2)
werken met of voor een onbekwame opdrachtgever en /3) in de plaats
treden van een [niet goed functionerende) opdrachtgever.
Volgens Wijnen 11993)kan de slecht functionerende adviseur personen niet
van zaken onderscheiden, is hij geen teamontwikkelaar en wordt hij gezien
noch erkend. Ook het vermengen van zijn rol met die van opdrachtgever of
doelgroep leidt tot slecht functioneren. De adviseur die zijn rol mixed met
die van de opdrachtgever, dicht zich teveel macht toe en diskwalificeert
zodoende zijn opdrachtgever. Een zich zo gedragende adviseur is herken-
baar aan zijn neiging de rest van de organisatie te willen beschermen tegen
tijdgebrek van managers en tegen hun kortzichtigheid of incompetentie.
Vermengt de adviseur zijn rol met die van de doelgroep dan kan zich dat
uiten in gevoelens van hopeloosheid, passie£ gedrag en het ontbreken van
de bereidheid om actief risico's te nemen.

Voor de uitvoering van de adviseursrol kunnen in de literatuur typologieen
van adviesstijlen aangetroffen worden die gebaseerd zijn op de relatieve
inbreng van adviseur en clientsysteem in het veranderingsproces [Van de
Bunt, 1987; Buis, 1987; Schein, 1973) danwel op een verband tussen de
ontwikkelingsfase van de organisatie en de daarbij behorende adviesstijl
[Twijnstra, 1986; Wiersma en De Ruyter, 1976).
Ten aanzien van de verdeling van de inbreng in het veranderingsproces
tussen adviseur en clientsysteem, kan uit de literatuur de volgende
dominante driedeling worden gedestilleerd: de inhoudelijke of expertbena-
dering, de procedurele of pragmatische benadering en de procesbegeleiden-
de benadering. Deze drie benaderingen komen in de praktijk zelden als
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ideaaltype voor. De adviseur is vaak gelijktijdig als expert en regisseur
bezig of als procedure-ontwerper en procesbegeleider. "Het onderscheid
inhoudeliik-procedureel-proces is overigens vaag. De termen kunnen niet
meer dan een hoofdaccent van een adviesbenadering uitdrukken. Een
samenstel van verschillende benaderingen is onvermiideliik" [Masten-
broek, 1991, p 227). Daar vanuit gaande en naar analogie van het situatio-
neelleiderschapsmodel van Hersey en Blanchard (1986) kiezen Klooster-
boer en Sterk 11994)voor de volgende twee dimensies van adviseren
waarmee de relatieve biidrage van de adviseur aan het veranderingsproces
kan worden weergegeven:
- de mate van sturing van de client door de adviseur. Hier is vooral een

inhoudeliike, expertmatige biidrage van de adviseur aan de orde
- de mate waarin de adviseur de client ondersteunt. Hier gaat het vooral

om de procesbegeleidende biidrage van de adviseur.
Wanneer nude mate van sturing [die sterk of zwak kan zijn] wordt afgezet
tegen de mate van ondersteuning [die eveneens sterk of zwak kan zijn)
ontstaat een matrix waarin vier adviesstijlen gedefinieerd worden; zie
figuur 3.8.

Mate van stu ring I
--_. -.--- --

Zwak Sterk

Zwak
Ov~rdrag~nd~ In"oud~IUk
urugtr~d~nd~ exp~rtmati!l~
!ltijl !ltijl

Proc~!lmatig Pro~ur~~1
l7~g~I~ld~nde programma-
6tUl tl!lC"~6tlJl

Surk

Figuur 3.8 Vier adviesstijlen [Kloosterboer en Sterk, 1994, p. 32J
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De inbcudeliik expettmatige stiil
Dezc adviesstijl richt zich op de inhoudelijke aspecten van de gestelde
problematiek die wordt opgevat als te zijn ontstaan door een tekort aan
kennis binnen de organisatie. Op basis van onderzoek - waarbij de organi-
satie fungeert als informatiebron om tot een goede diagnose te komen - en
zijn aanvullende inboudelijke kennis, draagt de adviseur een oplossing aan
voor het aan de orde zijnde probleem. Die oplossing beeft vaak de vorm
van een rapport. De begeleidende bijdrage van de adviseur is gering. Schein
(19741noemt in dit verband het arts-patientmodel: de organisatie trekt een
adviseur aan waarvan verwacht wordt dat die een oplossing voor het
probleem kan aanreiken.

De procesmatig begeleidende stiil
Bij deze stijl wordt ervan uitgegaan dat bet clientsysteem voor bet grootste
deel zelf haar eigen probleem oplost, de client bepaalt het gewenste
resultaat van het veranderingsproces, de adviseur ondersteunt de client om
dat resultaat te bereiken. Voor de adviseur staat centraal het aanbrengen of
versterken van het ter zake doende probleemoplossend vermogen van het
clientsysteem. Omdat bij deze stijl de invloed van de intermenselijke
processen op het ontstaan van het probleem van groot belang geacht wordt
en omdat de adviseur zelf niet in staat is in de hem toegemeten tijd die
invloed diepgaand te doorgronden, stellen adviseur en client samen de
diagnose. Beiden delen zodoende ook de verantwoordelijkbeid voor de
oplossing van het probleem. Schein (19731ziet de adviseur die deze stijl
toepast als degene die helpt bij het aanleren van vaardigheden die gericht
zijn op het stellen van een diagnose of op bet oplossen van problemen,
maar die zich niet concreet met het probleem in enge zin bezighoudt.

De ovetdtagende tetugttedende stiil
Deze zwak sturende en zwak ondersteunende stijlhoudt in "dat de advi-
seur zijn expertise, met name in procedurele en/of procesmatige zin
overdraagt aan de client. Dat wil zeggen dat de adviseur zijn repertoire aan
veranderkundige inzichten, methoden en vaardigheden vastlegt en aanreikt
aan de client. Vervolgens helpt hij de client bij het zich toeeigenen ervan
en bet oefenen en werken ermee. (...1. De adviseur multipliceert zichzelf op
deze wijze binnen de clientorganisatie en kan hierdoor op steeds grotere
afstand en met een steeds lagere intensiteit gaan werken" (Kloosterboer en
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Sterk, 1994, P 311. De auteurs achten een verdere invulling van het goed-
deels ontbrekende instrumentarium voor deze adviesstijl een urgente
verplichting van de advieswereld aan haar meest "professionele" klan ten.

De procedureel pragmatische stiil
"Deze adviesstijl houdt in dat de adviseur fungeert als regisseur. De
adviseur probeert het veranderingstraject hanteerbaar te maken door het
onderscheiden van fasen, stappen en aanpakvormen. Deze worden in
samenspel met de client ingevuld en uitgevoerd in de vorm van een
procedure en/of een veranderingsprogramma. Deze aanpak is erop gericht
de client te helpen zelf beslissingen te nemen en die te implementeren.
Kenmerkend is de gelijkwaardige inbreng van client en adviseur, waarbij
de laatste zowel een [procedureel] sturende als een steunbiedende rol
vervult" (Kloosterboer en Sterk, 1994, p. 291.

Om nu te weten in welke situatie welke adviesstijl het meest geschikt
geacht kan worden, bouwen Kloosterboer en Sterk verder door op het
analogon van de theorie van Hersey en Blanchard (19861 door het begrip
ontwikkelingsniveau van het clientsysteem te introduceren dat vergelijk-
baar is met het taakvolwassenheidsconcept bij Hersey en Blanchard.
Op basis van vier hoog-laagcombinaties die met behulp van de volgende
twee variabelen kunnen worden gevormd, ontstaat een onderscheid in vier
ontwikkelingsniveaus van clientsystemen:
- het vermogen van het clientsysteern om de problemen waar het systeem

mee geconfronteerd wordt zelf juist waar te nemen en op te lossen
alsmede de mate waarin het clientsvsteem in staat is dat vermogen
verder te vergroten, (in termen van Hersey en Blanchard: bekwaamheid]

- de ambitie van het clientsysteem om het eigen functioneren voort-
durend te verbeteren (in term en van Hersey en Blanchard: bereidheid].

Aldus worden vier clientsystemen met een verschillend ontwikkelingsni-
veau gedefinieerd en kan de theorie van het situationeel adviseren gesloten
worden door de vier onderscheiden adviesstijlen een op een te koppel en
aan de vier mogelijke ontwikkelingsniveaus van clientsystemen, zie figuur
3.9.
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Typering Kenmerken Kenmerken
elientsysteem elientsysteem adviesstiji

Onervaren Vermogen gering, Sterk sturend, Inhoudehjk-
c1ientsysteem ambitie gering weinig ondersteu- expertmatig

nend

Oefenend Vermogen gering, Sterk sturend, Procedureel- pro-
elientsysteem ambitie hoog sterk ondersteu- grammatisch

nend

Geroutineerd eli- Vermogen hoog, Weinig sturend, Procesmatig-
entsysteem ambitie gering sterk ondersteu- begeleidend

nend

Zelflerend

clientsysteem
Vermogen hoog,

ambitie hoog
Weinig sturend,
weinig ondersteu-

nend

Overdragend-te-
rugtredend

Figuur 3.9 Theorie van het situationeel adviseren [Kloosterboer en Sterk,
1994, p. 351

Zoals de bedenkers ook zelf opmerken, geeft de theorie van het situatio-
neel adviseren een zeer gestileerd beeld. De vele analytisch geconstrueerde,
exclusieve een op een relaties missen een empirische of fenomenologische
onderbouwing. Verder ontbreekt een idee over de lengte van de periode
waarin een aanvankelijk gekozen adviesstijl gehandhaafd kan worden,
zonder tot ineffectiviteit te leiden. Aangenomen mag worden dat die lengte
afhankelijk is van de intensiteit van de adviesrelatie en van de in die
relatie bereikte resultaten in termen van een gewijzigd ontwikkelingsni-
veau van de organisatie.
Er van uitgaande dat eenzelfde adviseur niet in alIe vier de adviesstijlen
een even hoog niveau van perfectie kan bereiken, impliceert het voorgaan-
de dat - bij een gegeven intensiteit - voor iedere adviseur geldt dat zijn
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effectieve aaneengesloten betrokkenheid bij eenzelfde clientsysteem een
maximale, zij het persoonsafhankelijke tijdsduur kent.

Bij het ontwerp van het MDS-interventie-instrument dient rekening
gehouden te worden met de kenmerken en toepassingsdynamiek van met
name drie van de vier onderscheiden adviesstijlen. De inhoudelijk-expert-
matige stijl kan nodig zijn om de potentiele opdrachtgever in te laten zien
dat een MDS-interventie al dan niet nodig is. Gegeven de eerder gefor-
muleerde ontwerpeis dat het MDS-instrument verbeterend en vernieuwend
leren moet faciliteren, dient de feitelijke MDS-interventie met de procedu-
reel-programmatische adviesstijl uitgevoerd te kunnen worden. Omdat met
een interventie een relatief korte maar krachtige tussenkomst beoogd
wordt, moet tijdens de fade-out de overdragend-terugtredende adviesstijl
gepraktizeerd kunnen worden.

3.3.5 Werkconferenties als vetandetingsinstrument

Omdat bij participatieve strategie-ontwikkeling de werkconferentie als
veranderingsinstrument tegenwoordig een belangrijke plaats inneemt,
wordt tot slot van deze paragraaf over organisatieveranderingsmethoden
kort op dat instrument ingezoomd.
Van den Berge (19931onderkent een viertal met elkaar samenhangende
functies van de werkconferentie: doorleven, inventariseren, verkennen en
ambieren. Deze functie-indeling wordt hierna toegelicht met gebruikma-
king van de begrippen zoals die voor deze studie in voorgaande hoofdstuk-
ken zijn omschreven.
Bij dootleveti gaat het erom dat het clientsysteern de feitelijke situatie
waarin de organisatie verkeert, zo scherp en objectief mogelijk onder ogen
durft te gaan zien en dat het daaruit voortvloeiende eindbeeld door betrok-
kenen wordt geaccepteerd. Het resultaat van deze activiteit moet zijn dat
er een gedeelde opvatting bestaat over de situatie waarin de organisatie
moment eel verkeert, dat de evaluatie van die situatie tot tevredenheid
stemt of een gezamenlijk probleem bewustzijn oplevert en dat - in het
laatste geval - de algemene bereidheid is ontstaan om te veranderen.
De functie inveataiiseien heeft tot doel om met elkaar vast te stell en hoe
de huidige situatie zich vanuit het verleden heeft kunnen ontwikkelen,
welke beslissingen en pseudo besluiten daartoe geleid hebben, hoe de
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huidige situatie beoordeeld moet worden in vergelijking tot die van de
belangrijkste concurrenten en wat het meest waarschijnlijke perspectief is
voor de organisatie bij ongewijzigd beleid.
Bij de derde funetie gaat het om het analytiseh verkennen van actuele
interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomstige
positie van het clientsysteem zoals kansen en bedreigingen vanuit de
omgeving IDESTEP-factorenJ en interne sterkten en zwakten [integraal
organisatie model-componenten],
Het resultaat van deze activiteit moet zijn dat er een gedeeld beeld is
verkregen van de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie op
grond waarvan alternatieve doelen en [strategische] ontwikkelingsriehtin-
gen zijn gemventariseerd.
Bij de functie ambieren wordt op grond van inzicht in en gevoel voor
gemeenschappelijk beleefde waarden, normen en idealen een collectieve
ambitie gedefinieerd met behulp waarvan een keuze uit de - bestaande of
nog te maken - alternatieve doelen en strategieen kan worden beargumen-
teerd.

Van den Berge 11993Jgeeft geen dwingende volgorde van de vier functies
aan. Anderzijds lijkt het hem inefficient om niet met de functie dootleven
te starten. Daarna dienen zich verder geen logisehe beperkingen meer aan
voor de te kiezen sequentie van de overige drie funeties. Essentieel is dat
de inhouden van de vier funeties met elkaar worden verbonden. Dat
gebeurt wanneer de doelgroep de resultaten van uitgevoerde functies,
paarsgewijs met elkaar confronteert en daar vervolgens eonclusies uit
trekt. Zo leidt de eonfrontatie van de funeties dootleven en invetitatiseren
tot een positiebepaling van de organisatie in haar omgeving. Een eonfron-
tatie van de functies verkennen en ambieten resulteert in uitspraken of in
een visie aangaande de betekenis die de organisatie voor haar leden en voor
de samenleving kan of wi! hebben. Afhankelijk van de gekozen volgorde
kan de doelgroep de aanwezige kansen richtinggevend laten zijn voor de
collectieve ambitie of, omgekeerd, kan gegeven de ambitie gezocht worden
naar passende mogelijkheden om die ambitie te realiseren. Vergelijkbare
redeneringen zijn van toepassing op de confrontaties tussen verkennen en
inventariseren en tussen dootleven en ambieteti.
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De optiek die Van den Berge hanteert bij het kijken naar werkconferenties
is als inhoudelijk, programmatisch te karakteriseren. VOOlde procesdi-
mensie is de bijdrage van Van der Heide en Spaans (1993) van belang. Zij
onderscheiden vier ideaaltypische vormen voor de inrichting van het
werkconferentieproces, zie figuur 3.10. De vier typen onderscheiden zich
op twee variabelen:
- de aard en de omvang van de beperkende voorwaarden die aan het proces

gesteld worden [zeals tijd en geld)
- het aantal (in- en externe] betrokkenen dat aan de werkconferentie

deelneemt.

IAantal actoren zo klein lAantal actoren zo groot
mogelijk; in de top van Iroogelijk; tot buiten de

de organisatie prganisatie

Sterk beperkende voor- Snelkookpan/sweatshop ~ircus

jwaarden meestal m.n.

beperkte doorlooptijd

Geen beperkende voor- Klooster fLoaatduizend bloemen

waarden bloeien

Figuur 3.10 Ideaaltypen voor de organisatie van het werkconferentie-
proces (Van der Heide en Spaans, 1993)

De sweatshop
"Voor de sweatshop wordt gekozen als de organisatie met een acute
dreiging wordt geconfronteerd: decimering, opheffing, onmiddellijke
privatisering, stopzetting van subsidie. Zij moet op korte termijn haar
verdediging en eventuele tegenaanval georganiseerd hebben. 1... 1
We zien hier dus een ideaaltype, waar snelheid van werken en besluiten
dominant is. Voor een brede participatie is geen tijd, draagvlak wordt als
het ware verondersteld.

Het klooster
In het klooster is de kwaliteit van het proces en het eindprodukt belangrij-
ker dan de snelheid waarmee het gereed is gekomen. Men trekt zich terug
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in het klooster wanneer men in aile rust eens met elkaar wi! beraadslagen
hoe het verder moet met de organisatie [,..).
Hier zien we dus een ideaaltype waarin rust en bezinning dominant zijn.
Wanneer het proces afgerond wordt, doet niet echt terzake, als er maar een
gezamenlijk beeld ontstaat. Het proces is als het ware belangrijker dan het
formele resultaat.

Het circus
Het circus valt op door zijn gedegen voorbereiding (men steekt niet zomaar
zijn hoofd in de muil van een leeuw], zijn perfecte organisatie en zijn
wervelende show. Het circus wordt gebruikt als veel participanten op een
[strak] beheerste manier hun bijdragen aan de strategie-ontwikkelingen
moeten leveren. Er wordt gewerkt naar een climax, het resultaat van het
proces moet sensation eel en fraai zijn. Zowel het proces zelf als het
resultaat moet tot extra motivatie in de organisatie leiden.

Laat duizend bloetnen bloeien
De kern van het duizend bloemen-model is dat men alles wat er binnen en
buiten de organisatie aan creativiteit is, in een veelkleurig boeket tot zijn
recht willaten komen. Men zal de [potentiele] participanten in het proces
vooral uitnodigen. De nadruk ligt op het faciliteren van de creativiteits-
vorming. WeI is nadrukkelijk aandacht nodig voor de randvoorwaarden.
Geldt echte onbeperktheid, of gelden er beperkingen? Ook moet niet
geschroomd worden zo nu en dan eens flink te wieden of extra bloemen in
te zaaien. Men kiest voor dit type als er ruime tijd beschikbaar is" (Van der
Heide en Spaans, 1993, p. 103-108).

Afhankelijk van het doel van de werkconferentie (accent op missie-ont-
wikkeling of op het analytisch maken van een keuze uit strategische
opties], de beschikbare tijd (een urgente vernieuwingssituatie of een
periodieke verbeteringsactie] en het aantal mensen dat bij het conferentie-
proces betrokken moet worden, kan een van de vier organisatievormen
gekozen worden. Zoals met ideaaltypen vaak het geval is, geldt ook hier
dat in de praktijk werkconferentieprocessen aangetroffen zullen worden
die de kenmerken van meerdere typen vertonen.
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Omdat een interventie een relatief korte maar krachtige tussenkomst
impliceert, is een beperkte doorlooptijd een randvoorwaarde. Verder wordt
met de MDS-interventie een vorm van participatieve (en dus interactieve)
strategie(-in-ruime-zin)ontwikkeling beoogd. De consequentie daarvan is
het betrekken van zoveel mogelijk actoren als praktisch mogelijk is. Bij
gevolg is - in de problematische terminologie van Van der Heide en
Spaans - het ideaaltype: "circus" de meest in aanmerking komende vorm
voor de inrichting van tot de MDS-interventie behorende werkconfe-
renties.

De bij de MDS-interventie toegepaste werkconferenties kunnen gekarakte-
riseerd worden als instant veranderingsprocessen omdat met zoveel
mogelijk betrokkenen tegelijkertijd, al werkend, zoekend en bijstellend
collectief geleerd en bepaald wordt hoe het verder moet met de organisatie
(De Wilde, 1994). Dit soort interactieve strategische planningsconferenties
waarbij allerend en veranderend gedeelde werkelijkheidsdefinities en
gemeenschappelijke toekomstbeelden ontstaan, worden door Weisbord
(1987) tijdeliik bestaaride productive workplaces genoemd. Daarmee verge-
leken maakt de term conferentie een wat slome, vrijblijvende indruk.

3.4 Specificaties voor het ontwerp en gebruik van een MDS-interventie-
instrument

In de vorige drie paragrafen is literatuur aan de orde gesteld die relevant
geacht is voor het ontwerp en het gebruik van een MDS-interventie-
instrument. Voor het ontwerp is met name paragraaf 3.2 over strategie-
ontwikkelingsmethoden van belang en voor het gebruik is vooral paragraaf
3.1 van betekenis over kenmerken van professionals en kennisintensieve
organisaties. Aan paragraaf 3.3 - over gestuurde organisatieverandering -
kunnen met name argumenten ontleend worden voor het specificeren van
het gewenste resultaat [zie ook paragraaf 6.1). In deze voorgaande drie
paragrafen is telkens wanneer dat van pas kwam, aangegeven wat de
behandelde literatuur impliceerde voor het ontwerp of het gebruik van het
MDS-interventie-instrument. In deze paragraaf worden die implicaties -
vertaald in specificaties - nog eens op een rijtje gezet.
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Voor de rubricering van die specificaties wordt een onderscheid gemaakt in
vier categorieen IWijnen, 1988):
- randvoorwaarden:

Hier gaat het om eisen die door het te ontwerpen instrument niet
bemvloed kunnen worden, waaraan het instrument dus onvoorwaarde-
lijk moet voldoen. Randvoorwaarden worden doorgaans gesteld door de
omgeving waarin het object zijn functie moet vervullen. Het instrument
zal moeten passen in de omgeving waarrnee het moet samenwerken,
waarin het wordt toegepast.
[Een randvoorwaarde voor een voor Nederlandse consumenten bedoelde
koelkast is dat die aangesloten kan worden op een netspanning van
220V).
functionele eisen:
Dit zijn eisen ten aanzien van de presta ties die het instrument moet
kunnen leveren, de functies die het dient te vervullen. "Functionele
eisen komen meestal van de opdrachtgever lin dit geval: de adviseur _
MW) vandaan. Datgene wat hij wil dat het I...) resultaat straks voor hem
zal doen, is in functionele eisen te formuleren" IWijnen, 1988, p. 63). De
opdrachtgever wil dat het instrument gaat presenteren wat in deze
functionele eisen is vastgelegd.
IDe bedoeIde koelkast moet ten minste x dm" vast of vloeibaar voedsel
op een temperatuur tussen p en q graden Celsius kunnen houden],
operationele eisen:
Dit betreffen eisen die door de gebtuiket gesteld worden aan de toepas-
sing van het instrument. Deze eisen - die ook vaak als wensen geforrnu-
leerd worden - hebben doorgaans betrekking op de gebruiksvriendelijk-
heid van het object, op de omstandigheden waaronder en op de omge-
ving waarin het zijn functie moet vervullen.
(Een operationele wens voor de koelkast kan zijn dat die slechts een-
maal per jaar ontdooid en schoongemaakt hoeft te worden om aan de
functione1e eisen te kunnen blijven voldoen]
ontwerpbeperkingen:
Hier gaat het om wensen ten aanzien van de totstandkoming van het
instrument. Deze beperkingen komen meestal voort uit voorkeuren van
de makers van het instrument. Ontwerpbeperkingen kunnen ervoor
zorgen dat het wiel niet te vaak opnieuw uitgevonden wordt.
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(De makers van de koelkast willen voor het voldoen aan de functionele
eisen gebruik maken van een technologie waarmee zij in het verleden
goede ervaringen hebben opgedaan].

Uit het voorgaande mag blijken dat de vier categorieen in de genoemde
volgorde een afnernende hierarchic van noodzakelijkheid representeren.
Aan door de omgeving gedicteerde randvoorwaarden dient onherroepelijk
voldaan te worden. De door de opdrachtgever gestelde functionele eisen
komen voort uit het door de opdrachtgever nagestreefde doel en zijn
bijgevolg het meest bepalend voor het ontwerp van de inhoud van het
artefact. De door de gebruikers ingebrachte operationele wensen zijn beter
vatbaar voor onderhandeling dan de functionele eisen. En de ontwerpbe-
perkingen tenslotte leveren vooral een efficientie-voordeel op voor de
makers. Voor opdrachtgever en gebruikers zijn deze beperkingen vaak
indifferent.
Wie dienen in de aan de orde zijnde situatie nu als opdrachtgever, gebrui-
ker en maker beschouwd te worden en wat is de relevante omgeving? Om
met dat laatste te beginnen: de relevante omgeving waarin het instrument
zijn functie moet vervullen, waarmee het instrument moet "samenwer-
ken", bestaat uit kennisintensieve organisaties in Nederland waarbinnen
[potentieel] de vraag leeft om de strategie-in-ruime-zin te (her)formuleren
(zie ook paragraaf 2.1). De opdrachtgever is geconstrueerd in de vorm van
de onderzoeker/adviseur die vanuit zijn doelstelling (het leveren van een
nieuwe bijdrage aan de oplossing van praktische problemen die voortvloei-
en uit de toepassing van bestaande bedriifskundige kennis] de beschikking
wenst te krijgen over een goed werkend instrument waarmee in kennisin-
tensieve organisaties een breed gedragen en consistente set uitspraken
verkregen kan worden over de missie, de doelen en de strategie van de
organisatie [zie paragraaf 2.1).
Omdat - zoals bij de onderzoeksopzet (2.2) is aangegeven - de onderzoe-
ker/adviseur het gewenste instrument met behulp van een ontwikkelende
serie-gevalstudie wi! ontwerpen, is hij tevens directe gebruiker en maker
van het instrument, (indirecte gebruikers zijn degenen die aan de toepas-
sing van het instrument onderhevig zijn geweest en een bijdrage hebben
geleverd aan de evaluatie van die toepassing]. Immers: als adviseur past hij
een bepaalde versie van het instrument toe in een concrete situatie,
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evalueert bet effect daarvan, verbetert bet instrument vervolgens en past
de verbeterde versie weer toe in een nieuwe, vergelijkbare situatie.
Functionele eisen, operationele wensen en ontwerpbeperkingen mogen om
die reden door de onderzoeker zelf vastgesteld worden. Teneinde in bet
licbt van de ontwerpdoelstelling, de effectiviteit van die vaststelling te
vergroten, is gebruik gemaakt van literatuur die voor die vasts telling door
de onderzoeker relevant geacht is.

Op grond van het voorgaande kunnen voor het MDS-interventie-instru-
ment onderstaande randvoorwaarden, functionele eisen, operationele
wensen en ontwerpbeperkingen worden geformuleerd. De keuze tussen
functionele eis en operationele wens is daarbij in sommige gevallen arbi-
trair, dat wil zeggen: gebaseerd op waarden en normen van de adviseur. Bij
de verwoording van de eisen, wensen e.d. worden "gebruik/toepassing van
bet instrument" en "interventieproces" als synoniem gebruikt. Acbter elke
specificatie staat de code van de paragraaf waaraan die specificatie is
ontleend.

a. Randvootwaatden VOOlhet MDS-intelventie-instlument

- het instrument dient een bijdrage te leveren aan de oplossing van
praktische problemen die voortvloeien uit de toepassing van be-
staande bedriifskundige kennis.
[Een randvoorwaarde vanuit de ontwerpwetenschap, zie boofdstuk
2)

- het instrument dient gepercipieerd te worden als een artefact dat
behulpzaam is bij het [herjformuleren van een organisatiestrategie-
in-ruime-zin.
[Een randvoorwaarde vanuit de probleemstelling c.q. on twerp-
doelstelling, zie boofdstuk 2)

- het instrument dient gebruikt te kunnen worden in kennisintensie-
ve organisaties in Nederland. Dit impliceert dat bet instrument aan
moet sluiten op, moet passen bij de cultuur, de managementstijl en
de wijze van werken die kenmerkend is voor dat soort organisaties,
[Een randvoorwaarde vanuit de gekozen omgeving, zie paragraaf 2.1
en 3.2.2)
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_ het MDS-interventie-instrument dient zowel effectief te kunnen
zijn voor een kennisintensieve organisatie die in een urgente
situatie verkeert als voor een kennisintensieve organisatie die zich
in een niet-urgente situatie bevindt (3.3.11

_ het instrument dient niet de pretentie te hebben bij te dragen aan
de verdere vakinhoudelijke ontwikkeling van de professionals die
in de operationele kern van de betreffende kennisintensieve organi-
satie werkzaam zijn (3.1.21

- kennisintensieve organisaties die te kwalificeren zijn als een
verband van individuele professionals dienen voor toepassing van
het MDS-interventie-instrument uitgezonderd te worden (3.1.11

h. Functionele eisen waaraan het MDS-interventie-instrument moet
voldoen

Ten aatizien van het tesultaat:
toepassing van het instrument dient een breedgedragen en consis-
tente set uitspraken op te kunnen leveren over de missie, de doelen
en de strategie van de organisatie die aanspoort tot een daarmee in
overeenstemming zijnde verandering van de organisatie.
[een eis voorkomend uit de probleemstelling c.q. ontwerpdoel-
stelling, zie hoofdstuk 21
missie, doelen en strategie dienen een discriminerende inhoud te
hebben en in die volgorde voor elkaar condi tionerend te zijn (1.1 en
3.3.11
toepassing van het instrument moet - afhankelijk van de situatie -
zowel tot een verbetering van de bestaande strategie kunnen leiden
als tot een nieuwe, innovatieve strategie (3.1.31·
Het interventieproces dient uiteindelijk en afhankelijk van de
situatie het vermogen van de organisatie tot verbeterend c.q.
vernieuwend leren te vergroten.
Daarbij aansluitend moet een resultaat van toepassing van het
instrument zijn (11dat betrokkenen (programma-eigenaar, voorbe-
reidingsgroep, sleutelfunctionarissen] geleerd hebben hoe het
vervolgproces ingericht en bestuurd moet worden en (21dat zij
daartoe ook bereid zijn (3.3.21
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- wanneer de interventie tevens of alleen tot doel heeft een missie te
produceren, dient het interventieproces bij cosmopolitisch ingestel-
de professionals cen verandering naar een lokaal ingerichte attitude
te stimulcren 13.1.3J.
Toepassing van het instrument dient tevens een positieve invloed
te hebben op de geneigdheid van strategische kennisdragers om lid
te blijven van de organisatie 13.1.1J.

Ten aanzien van het proces:
- de toepassing van het MDS-instrument dient zich te kenmerken

door het feit dat zoveel mogelijk professionals, zo intensief als
praktisch mogelijk is in het interventieproces participeren 13.1.1 en
3.3.5J.
Oat impliceert een vroegtijdige, brede en frequente communicatie
met de participanten 13.2.1en tevens voortvloeiend uit de
eerstgenoemde functionele eis ten aanzien van het resultaat].
voor het verkrijgen van een breed draagvlak voor de missie dienen
de aard en omvang van de aanwezige en gewenste gedeelde waar-
den, expliciet in het interventieproces aan de orde gesteld te wor-
den 13.2.1,3.2.3 en tevens voortvloeiend uit de eerstgenoemde
functionele eis ten aanzien van het resultaat]
bij de MOS-interventie dient de zorg voor het inhoudelijk resultaat
globaal in evenwicht te zijn met de zorg voor het totstandkornings-
proces van dat resultaat. Afhankelijk van met name de urgentie van
de situatie is enige extra aandacht voor het inhoudelijk resultaat
toegestaan 13.2.3).

c. Operationele wensen ten aanzien van het MDS-interventie-instru-
ment

Ten aanzien van het resultaat:
- Het is wenselijk dat door toepassing van het instrument de samen-

werking tussen de professionals wordt bevorderd bijvoorbeeld door
bij een grote groep professionals te appelleren aan een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de strategie-in-
ruime-zin 13.1.2)
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- Het is wenselijk dat het interventieproces de individuele professio-
nal [verder] stimuleert een eigen behoefte te ontwikkelen om de
organisatiedoelen te realiseren (3.1.41

- Het verdient aanbeveling dat toepassing van het instrument een
heldere vastlegging van de resultaten oplevert alsmede een op per-
soonlijke affiniteit gebaseerd commitment daaraan (3.1.51.

Ten aatizien van bet proces:
het is wenselijk dat het interventieproces de professional voldoende
mogelijkheden biedt om zijn natuurlijke behoeften aan vrijheid en
autonomie te manifesteren (3.1.31
het is wenselijk dat het interventieproces gekenmerkt wordt door:

een gelijke verantwoordelijkheid van professionals en mana-
gers voor het bereiken van de gewenste resultaten (3.1.5 en
3.2.31
vertrouwen in en respect voor de bijdragen van zowel de
managers als de professionals (3.1.5 en 3.2:31
een inspirerende, veilige werksfeer waarin betrokkenen zich
thuisvoelen (3.1.51

het is wenselijk dat bintieti het interventieproces de mogelijkheid
geboden wordt om weerstand tegen verandering [als gevolg van
gebrek aan overeenstemming in door partijen gewenste koersen] te
ontladen (3.3.31.

d. Ontwerpbeperkingen voor bet MDS-interventie-instrument

- voor het ontwerp van het instrument zal gebruik gemaakt worden
van de kennis en ervaring die de adviseur met strategieformulering
in kennisintensieve organisaties heeft opgedaan [een ontwerpbeper-
king die voortvloeit uit de gekozen onderzoeksopzet; zie paragraaf
2.21

- om praktische redenen en uit kostenoverwegingen is het wenselijk
de doorlooptijd van de met het instrument uitgevoerde tussen-
komst zo kort mogelijk te houden, indica tie: niet veellanger dan
een half jaar (3.1.21



4 Beschrijving van de MDS-interventie me-
thode

De in paragraaf 3.4 weergegeven, op relevante theorieen gebaseerde
specificaties voor een MDS-interventie-instrument zijn gebruikt om het in
dit hoofdstuk gepresenteerde instrument te ontwerp en en om bet gebruik
daarvan te beschrijven. Voor bet ontwerp waren de functionele eisen
dominant en voor het gebruik de operationele eisen of wensen.
Het instrument-in-enge-zin kan beschouwd worden als gereedscbap
samengesteld uit groepsopdrachten, spelregels, enqueteformulieren,
checklists, sequenties van programma-onderdelen e.d. Het voorgescbreven
gebruik van het instrument kan een methode of procedure genoemd
worden in de zin van een "weldoordachte manier van bandelen" om een
zeker doel te bereiken (Van der Zwaan, 1994, p. 28; zie ook paragraaf
6.1.1). In dit geval: het verkrijgen van expliciete missie-, doel- en/of
strategieformuleringen voor een kennisintensieve organisatie of voor een
onderdeel daarvan.
Toepassing van een methode (in casu het op de voorgescbreven manier in
de praktijk gebruiken van een instrument) leidt tot een resultaat en tot een
proces van interactie waaraan deelhebben diegenen die de methode
toepassen en diegenen die aan die toepassing onderhevig zijn. Oat proces
wordt hier het interventieproces genoemd.
Werd in de vorige hoofdstukken en met name in hoofdstuk 3 regelmatig
een onderscheid gemaakt tussen bet MDS-interventie-instrument (in enge
zin] en het gebruik daarvan, in dit hoofdstuk va It dat onderscbeid weg door
aIleen te spreken over de methode. De bier beschreven MDS-interventie-
methode geeft dus aan hoe het instrument eruit ziet en hoe het gebruikt
dient te worden, teneinde bet gewenste proces te verkrijgen. De feitelijke
inhoud van in concrete gevallen bereikte resultaten, komt slecbts spora-
disch in de vorm van voorbeelden aan de orde.
Zie voor een illustratie van de hiervoor beschreven samenhang: figuur 4.1.
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inhoudclijk rcsultaat

[misste/doclen/stratcgie]

IOterventiemethodc

[structuur en eigenschappen van

het MDS-interventie-instrumentl

interactieproces

[tussen adviseur,

opdrachtgever en deelnemers]

Figuur 4.1 Samenhang tussen procedure, inhoud en proces

Dit hoofdstuk geeft een gedetailleerde beschrijving van de meest-omvat-
tende modaliteit van de MDS-interventie-methode. Uitvoerig en gedetail-
leerd omdat met het overdragen van de ontworpen methode beoogd wordt
een gemotiveerde en professionele organisatie-adviseur zo goed te infor-
meren dat hij het artefact op de bedoelde manier, dat wil zeggen effectief
en efficient, in de bedoelde situatie toe kan passen.
Refererend aan paragraaf 2.2 wordt nog eens herhaald dat de hier beschre-
yen methode het eindresultaat weergeeft van de uitgevoerde ontwikke1en-
de serie-gevalstudie, Eerdere, minder volmaakte versies van de methode
worden in dit hoofdstuk niet zichtbaar gemaakt. Van de gevalstudies op
basis waarvan de methode zijn uiteindelijke, hier gepresenteerde vorm
heeft verkregen, worden er vier gepresenteerd in hoofdstuk S.

De MDS-interventie-methode omvat de volgende stappen:
- stap 1:llntake met de potentiele opdrachtgever
- \sta~ 2,Aocumentenanalyse, verkennende interviews en vooronderzoek
- staP<3: voorbereiding van de MDS-conferentie
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- stap 4: uitvoering van de MDS-conferentie
- stap 5: programmering van het vervolg.

11
De inhoud kan daarbij betrekking hebben op alleen missie, op alleen doel
of aIleen strategie, op missie en doel, op doel en strategie of op missie en
strategie danwel op de volledige drieslag: MOS.

Hiema wordt in evenzoveel paragrafen op elk van de viif stappen een
toelichting gegeven. Dit hoofdstuk eindigt met een korte paragraaf waarin
de dan beschreven methode getoetst wordt aan de in paragraaf 3.4 gegeven
specificaties voor het ontwerp en gebruik van het MOS-interventie-
instrument.

4.1 Stap 1: intake met de potentiele opdrachtgever

Het begin wordt gevormd door een afspraak tussen een potentiele op-
drachtgever en de adviseur. Het onderwerp van die afspraak dient zoiets te
zijn als: verhelderen of actualiseren van de missie, het doel en/of de
strategie van de betreffende [deel-lorganisatie. Oaarbij kan het natuurlijk
best zo zijn dat die afspraak, voortvloeit uit eerdere bijeenkomsten van
dezelfde spelers handelend over andere zorgen waarbij de een of de ander
op basis van voortschrijdend inzicht concludeert, is dat het aan de orde
zijnde probleem op het vlak van missie, doelen en/of strategie Iigt,
Hierbij wordt aangenomen dat de adviseur geen belang heeft bij een
bepaalde formulering van het probleem of bij een bepaalde keuze van de
uit de probleemstelling volgende therapie. Hoewel deze aanname in het
algemeen niet zo reeel is [Peltmann, 1984) mag zij in deze context [het
ideaaltypisch beschrijven van een methode) worden gedaan. De aanname
impliceert dat de adviseur niet geneigd zal zijn het probleem van de
opdrachtgever te definieren in termen van de oplossingen die hij kan
bieden [zie ook paragraaf 3.1.3 waarin het verschijnsel pigeon holing wordt
toegelicht). Er wordt dus van uitgegaan dat het niet beheersen van de
benodigde therapie de adviseur niet zal belemmeren om de juiste diagnose
te stellen.
In het geding hierbij is de breedte van het diagnose- en therapierepertoire
van de professional gecombineerd met de neiging van adviseurs relatief
meer toepassingsgebieden te zien voor therapieen die zij wel beheersen dan
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voor aanpakken waarvoor dat niet geldt. Dat verschijnsel is goed waar-
neembaar wanneer voor eenzelfde [bedrijfslwerkeliikheid aan adviseurs
met een verschillend repertoire gevraagd wordt het probleem te definieren
en daar vervolgens oplossingsrichtingen voor aan te geven, een situatie
waarmee opdrachtgevers in toenemende mate vertrouwd raken, gegeven de
trend van de laatste jaren om bij de uitbesteding van organisatie-verande-
ringswerkzaamheden steeds vaker - ook voor kleinere bedragen - van
meerdere leveranciers/organisatie-adviesbureaus offertes aan te vragen.

Op grond van het voorgaande kan de intake-situatie als volgt worden
gemodelleerd:

er is een opdrachtgever die een probleem of vraag heeft op het gebied
van missie, doe len en/of strategie
er is een adviseur die dat type problemen c.q. vragen kan herkennen en
die beschikt over een professioneel repertoire waarvan de MDS-interven-
tie deel uitmaakt
de opdrachtgever wenst door de adviseur geholpen te worden en de
adviseur is gemotiveerd om dat te doen
beiden zijn met elkaar in gesprek.

Enkele gebruikelijke manieren waarop het intake-gesprek tot stand kan
komen, zijn de volgende:

de consultant is huisadviseur van de organisatie
de adviseur is bij de opdrachtgever geintroduceerd door een collega die
in dezelfde organisatie aan een andere opdracht werkt of werkte
probleem-herhaling, de strategische vraag komt eens in de zoveel jaren
terug
een publikatie, interview, lezing of brochure van de adviseur over de
mogelijkheden van de MDS-interventie
gerichte acquisitie door de adviseur
op aanbeveling van derden in casu personen uit het relatienetwerk van
de opdrachtgever
spontane benadering door de opdrachtgever van het adviesbureau
via doorverwijzing door de ROA of OOA.

In de setting zoals geschetst dient de adviseur de volgende onderwerpen
aan de orde te stellen:
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De aanleiding voor de MDS-vraag
Het kan zijn dat het in de organisatie van de opdrachtgever de gewoonte is
am eens in de j jaar - waarbij j doorgaans 2, 3, 4, of 5 is - een strategische
herorientatie uit te voeren en dat daarvoor nu het moment weer aangebro-
ken is.
Ook kan het zijn dat de opdrachtgever op een bepaald moment vindt dat
het "verdacht" goed gaat met de organisatie en dat hij de oorzaken daarvan
wil onderzoeken teneinde meer inzicht te krijgen in hetgeen gedaan moet
[blijven] worden om de goede positie in de toekomst te kunnen continue-
ren. Ook de volgende situatie behoort tot deze categorie: Het gaat in grote
lijnen goed met de organisatie maar een toevallige aanleiding [betrekken
van een nieuw gebouw, aantreden van een nieuw directielid) wordt
aangegrepen om expliciet te bezien of het niet [nog] beter zou kunnen
gaan.
Een derde aanleiding kan zijn dat er iets mis is met de effectiviteit of
duidelijkheid van de missie, de doelen en/of de strategie. De missie
mobiliseert bijvoorbeeld te weinig energie, genereert niet genoeg betrok-
kenheid omdat die niet meer zo goed past bij de persoonlijke ambities van
de medewerkers, voorzover er nog sprake is van gedeelde waarden komen
die onvoldoende expliciet in de missie tot uitdrukking. De doelen zijn niet
meetbaar genoeg, niet uitdagend genoeg, niet haalbaar genoeg of niet
bekend genoeg bij de medewerkers die ze moeten realiseren. Daarom
worden ze niet gehaald of kan - in het geval van onvoldoende meetbaar-
heid - niet eens vastgesteld worden in welke mate ze wel of niet gehaald
zijn.

Verder kan het zijn dat de aanleiding voortkomt uit de wens een of meer
nieuwe doelen te formuleren op basis van een niet voorziene kans of
bedreiging die zich "ineens" voordoet: het wegvallen van een concurrent,
een nieuw intemationaal handelsverdrag, een samenwerkingsmogelijkheid,
bereikte overeenstemming over een bepaalde industriestandaard, opgelegde
privatisering van delen van
(semi-)overheidsorganisaties, gedwongen verzelfstandiging van onderdelen
van private ondememingen en dergelijke [zie ook paragraaf 3.3.1 over
interne en exteme bronnen van verandering],
Tot deze derde categorie aanleidingen behoort eveneens de aanwezigheid
van een ineffectieve strategie waarmee bedoeld wordt dat de gekozen
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strategie onvoldoende bijdraagt aan het bereiken van de doelen waarvoor
de strategie is opgesteld. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het
volgende: bestaande marktaandelen lopen onverwacht terug, de gewenste
ontwikkeling van nieuwe markten stagneert, nieuw gemtroduceerde
produkten of diensten worden door de klant onvoldoende geapprecieerd
etc.
De vierde en laatste aanleiding voor een MDS-interventie is een indirecte.
De organisatie is niet tevreden over de structuur, de cultuur, de operatio-
nele processen o.i.d. en wil die daarom veranderen. Omdat missie, doel en
strategie doorgaans als randvoorwaarden fungeren voor dergelijke veran-
deringen [zie paragraaf 1.1 over het integraal organisatie model), wenst
men eerst die randvoorwaarden nog eens op hun validiteit te toetsen,
teculex pour mieux sautet, De MDS-interventie heeft hier de functie van
een diepte-investering om de slagingskans te verhogen van een latere ver-
andering van een of meer organisatie-ontwerpvariabelen [i.c.: structuur,
cultuur, systemen etc; zie ook paragraaf 1.1).

Het voorgaande samenvattend kunnen, gedifferentieerd naar de aanleiding,
vier soorten MDS-interventies onderscheiden worden:

de periodiek preventieve MDS-interventie: iedere j jaar
de spontaan preventieve MDS-interventie: het gaat goed, maar nu doet
zich een mooie gelegenheid voor om te bezien of het niet beter kan of
het gaat "verdacht" goed, hoe houden we dat vast?
de curatieve MDS-interventie: er is iets mis met de missie, de doelen
en/of de strategie
de conditionerende MDS-interventie: missie, doel en strategie moeten
geldige randvoorwaarden opleveren voor het veranderen van andere
organisatievariabelen.

In het geval van een curatieve en soms ook in het geval van een conditio-
nerende MDS-interventie, is het tweede thema dat de adviseur aan de orde
dient te stellen:

De urgentie van de situatie
De mate van urgentie is ondermeer bepalend voor de toegestane doorloop-
tijd van het MDS-interventietraject en daarmee voor de gedetailleerdheid
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waarmee de maximaal 5 stappen van het traject voorbereid en uitgevoerd
kunnen worden.
Gegeven de noodzakelijke en ingewikkelde coordinatie is het bij dit soort
activiteiten immers niet zo dat 2n-adviseurs hetzelfde kunnen doen in
ongeveer de helft van de tijd die n-adviseurs daaraan zouden moeten
besteden.
Bij het intake-gesprek mag de urgentie-diagnose in eerste instantie door de
opdrachtgever zelf gesteld worden waarbij de adviseur de opdrachtgever
vraagt naar antwoorden die zijn diagnose aannemelijk moeten maken.
Op basis daarvan beoordeelt de adviseur de situatie voorlopig als wel of
niet urgent.
In figuur 4.3 worden polariserend enkele verschillen aangegeven tussen de
MDS-interventie in een urgente en niet-urgente situatie.
Het inhoudelijk accent op missie in een urgente situatie is een gevolg van
het feit dat de kwalificatie urgent doorgaans correleert met een geperci-
pieerde vorm van crisis.
Kenmerken van de hier bedoelde soort crises zijn onder meer een sterke
verzwakking van samenbindende krachten, meer chaos dan orde, vervagen-
de betrokkenheid, afnemende motivatie van medewerkers en het ontstaan
van lokale sub- en ondergrondse-culturen IWijnen, 19931. In die situatie
ligt het voor de hand dat een investering in het [herldefinieren van de
reden van bestaan van de organisatie, een eerste vereiste is, wil de MDS-
interventie tot een gezamenlijk commitment aan vernieuwde doelen en/of
strategieen kunnen leiden, zie ook paragraaf 6.1.2. De overige in figuur 4.2
genoemde verschillen mogen voor zich spreken dan weI worden veronder-
steld aannemelijk over te komen.
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procedure: stap I tim 5 stap 1,3 en 4

inhoudeliik accent: geen specifiek ac- tenminste M

cent

doorlooptijd 3 tot 6 maanden maximaal 2 rnaan-

voor stap 1 tim 5 den voor stap 1,3
en 4

duur van de eerste MDS-confe- 1 tot 3 dagen 3 tot 4 dagen

rentie:

ideale groepsgrootte; 30-70 zo groot als prak-

tisch mogelijk

verrnoedelijke sfeer tijdens de van cooperatief tot van assertief tot

conferentie: assertief agressief

flexibiliteit van het conferen- ~40% mogelijk >60%

tieprogramma:

vereist commitment aan de minimaal 80% hi; 95% bij 95% van

slotverklaring: 80% van de deelne- de deelnemers/tblii-

mers vers'

waarschijnlijk dominante ver-
anderingsstrategie:

verbeteren [evolutio-
nair)

vernieuwen [revo-

lutionair)

Figuur 4.2 Polariserende verschillen tussen de MDS-interventie in een
urgente versus in een niet-urgente situatie
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Een laatste door de adviseur tijdens het intake-gesprek aan de orde te
stellen thema, betreft het bepalen van de mate waarin de opdrachtgever en
zijn organisatie voldoen aan wat kritische succesfactoren voor een MDS-
interventie genoemd kunnen worden.
[Het betreft hier ex-post geformuleerde factoren, factoren die niet ex-ante
uit de bestudeerde literatuur afgeleid konden worden).

Kritische succesfactor 1: de opdrachtgever is de laagste manager die
hietatchisch vetantwootdeliik: is voor het gehele otgatiisatie-onderdeel
waarvoor een MDS-interventie gewenst wordt.

De opdrachtgever moet dus de directeur, de divisiemanager, de business
groepsmanager of sectormanager zijn van de organisatie, de divisie, de
business-unit of sector die onderwerp van interventie is. Wordt zo'n [deel-
lorganisatie door een meerhoofdige directie of managementteam geleid,
dan is de opdrachtgever de voorzitter van het betreffende gremium. Alleen
dan kan de opdrachtgever op een adequat-;-manier zijn functie als eigenaar

- -------van het c0!lferentlep~amma vervullen.

)I
De programma-eigenaar is vooral de eigenaar van de tijd die door de MDS-
interventie verbruikt wordt. Verder is hij de enige die de interventie op elk
moment kan stoppen c.q. de enige die de adviseur uit zijn functie kan
ontheffen. De programma-eigenaar selecteert de adviseur en de deelne-
mers, faciliteert het vooronderzoek en de voorbereiding van de conferentie,
keurt het door de adviseur voorgestelde programma goed en is mede-
eigenaar van de resultaten van de conferentie. De programma-eigenaar
opent en sluit de conferentie en stelt zich tussentijds relatief passief op.
Wanneer hij daar zwaarwegende argumenten voor heeft, kan de program-
ma-eigenaar een voorstel van een deelnemer of subgroep, staande de
conferentie met zijn veto treffen.
Het is van belang dat de adviseur - zoals gebruikelijk - een zakelijke relatie
met de programma-eigenaar heeft en ervoor zorgt zijn onafhankelijkheid te
behouden. Met name bij MDS-inter,venties in urgente situaties komt het
immers regelmatig voor dat de adviseur een intermediaire rol moet

llvervUllen tussen de programma-eigenaar c.s. en groepen deelnemers. Die
rol kan alleen goed worden gespeeld als de adviseur inhoudelijk niet
belanghebbend is.
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Ktitische succesfactot 2: de ptogramma-eigenaat is beteid voor de MDS-
cotiietentie een nieuw forum in bet lev en te toepen bestaande uit de top-
30 tot top-100 van de [deel-lotganisatie.

De grenzen 30 en 100 zijn indicatief. Wordt het forum veel kleiner dan 3D,
dan reduceert dat de kans op creatieve voorstellen, kruisbestuiving,
synergie en draagvlak voor de uitkomsten van de conferentie.
Bij een forum groter dan 100 wordt het moeilijk zinvolle discussies te
houden in de plenaire vergadering en neemt de kans van recycling van
voorstellen vanuit de subgroepen toe. Daarmee wordt bedoeld dat het bij
12 subgroepen eerder zal voorkomen dat 2 groepen met dezelfde analyse of
aanbeveling komen dan wanneer er slechts 6 subgroepen zijn. Bij [deel-
lorganisaties met een grootte kleiner of gelijk aan 100, kunnen alle mede-
werkers aan de conferentie meedoen. Het forum is in dat geval de [deel-
lorganisatie.

Het forum dient voor maximaa12/3 maar liefst voor de helft te bestaan uit
de volledige verzameling leidinggevenden van de eerste echelons onder de
programma-eigenaar [inclusief zijn collega-bestuurders-, directieleden-,
managementteam-leden] en voor het overige deel, minimaal 1/3 uit high-
potentials van lagere echelons.
Het kunnen voldoen aan deze verhouding bepaalt in hoge mate de absolute
grootte van de groep met als randvoorwaarde het minimum van 30 en het
maximum van 100. Voorbeeld: 4 directieleden, l e echelon: 8 sectormana-
gers, 2e echelon: 24 groepsmanagers, 3e echelon: 48 afdelingschefs. Het
forum bestaat dan uit 4 directieleden, 8 sectormanagers en 24 groepsmana-
gers, samen 36 deelnemers plus 12 tot 36 high-potentials.
De belangrijkste reden voor het creeren van zo'n nieuw forum ligt in het
kunnen doorbreken van de vigerende vergader- en besluitvormingscultuur
zoals die in de formele gremia is ontstaan. De managers die vaak al
jarenlang in die gremia zitting hebben en aan elkaars manier van doen
gewend zijn geraakt, moeten zich door het gezelschap van de high-potenti-
als enigszins oncomfortabel gaan voelen,
Daardoor wordt een in de tijd naar de achtergrond verdwenen alertheid ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van de "indringers" opnieuw opgewekt.
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Anderzijds zullen de in een onbekende omgeving verkerende high-potenti-
als voelen dat er iets bijzonders van hen verwacht wordt. Dat gevoel
genereert bij die subgroep energie en enthousiasme.
De frisse, nog ongekende interactie die het gevolg is van de forumsa-
menstelling is van positieve invloed op het bereiken van de doelen van de
conferentie. Na afloop gaat het forum vaak door het leven als de Brittanni-
agroep, de Renesse-groep o.i.d. genaamd naar het conferentiehotel of naar
de plaats waar dat hotel zich bevindt.

Kritische succesfactor 3: de (deel-)organisatie die ondetwetp is van de
MDS-interventie wotdt voor het grootste deel bevolkt door professionele
kenniswerkers

Zoals in paragraaf 3.2.1 al is betoogd, neemt bij professionals de acceptatie
en de bereidheid tot implementatie van managementbeslissingen toe,
naarmate de professionals meer bij de totstandkoming van die besluiten
betrokken zijn geweest. Participatieve strategie-ontwikkeling is vooral
rendabel wanneer de kosten van die participatie leiden tot baten in term en
van commitment met de resultaten van het ontwikkelingsproces. In het
licht van het voorgaande mag daarom in kennisintensieve organisaties een
positieve kosten/baten balans verwacht worden [zie ook paragraa£ 6.1.3).
In niet door professionals gedomineerde [deel-lorganisaties kan veel bereikt
worden via de lijn en het georganiseerd overleg. Een MDS-interventie mag
verwacht worden in zo'n [deel-lorganisatie minder toegevoegde waarde op
te leveren.
Hieruit vloeit tevens een contra-indicatie voor de interventie voort:
wanneer de vakinhoudelijke status van de professionals van de betreffende
organisatie gemiddeld relatief laag is, lijkt een MDS-interventie niet
opportuun.

Gegeven enerzijds het maximum aantal forumleden van 100 en anderzijds
het grote aantal kennisintensieve organisaties met een personeelsbestand
van enkele honderden medewerkers of meer, kan een MDS-interventie
voor kleine organisaties « ISO) als een bottom-up proces en voor middel-
grote organisaties (ISO-SOD) als een middle-up proces beschouwd worden.
Afhankelijk van de diepte en het management development-beleid van de
organisatie zullen de forumsamenstellingsregels voor middelgrote organisa-
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ties resulteren in 25 it 50% deelnemers die ten minste nog een deel van
hun tijd vakinhoudelijk bezig zijn.

Resumerend moet aan het eind van deze eerste stap ondermeer het volgen-
de bereikt zijn:
- er is een go/no go-beslissing van de opdrachtgever voor de volgende stap

er is helderheid over de aanleiding voor de gewenste MDS-interventie 4-
[periodiek preventief, spontaan preventief, curatief of conditionerendl
de urgentie van de situatie is door de opdrachtgever gediagnostiseerd en
door de adviseur voorlopig geaccepteerd
er is vastgesteld wie - op grond van de daaraan gestelde eisen - de rol van
programma-eigenaar kan vervullen
er is bereidheid om een top-x forum samen te stellen
er wordt verwacht dat de baten van de MDS-interventie op zullen wegen
tegen de kosten
er is een go/no go-beslissing van de adviseur voor de volgende stap.

De geplande tijdsbesteding voor stap 1 is 2 it 3 gesprekken van 1,5 it 2 uur
binnen 2 weken.

4.2 Stap 2: documentenanalyse, verkennende interviews en vooronder-
zoek

Vanaf deze stap wordt de in stap 1 geidentificeerde programma-eigenaar de
[nieuwe] opdrachtgever van de adviseur.
Gegeven de gevoeligheid van managers voor hun eigen verantwoorde-
lijkheidsgebied zal de opdrachtgever van het eerste uur meestal ook de
programma-eigenaar blijken te zijn. In sommige gevallen bevindt de \
programma-eigenaar zich een hierarchisch niveau boven of onder de
aanvankelijke opdrachtgever [een grot ere inschattingsfout of het bewust
overslaan van twee of meer niveaus, komt in de praktijk zelden voor],
Is de aanvankelijke opdracht ever niet geschikt als programma-ei enaar,
dan introduceert de aanvankelijke opdrachtgever de adviseur bij degene die
wei aan de eisen van het programma-eigenaarschap voldoet. In dat geval
begint stap 2 met een herhaling van stap 1. Afhankelijk van de compleet-
heid waarmee de nieuwe programma-eigenaar door de aanvankelijke
opdrachtgever over de resultaten van stap 1 geinformeerd is en afhankelijk
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van de overeenstemrning tussen beider opvattingen, kan de herhaling van
stap 1 evenveel of minder tijd kosten dan daarvoor in de startsituatie
gepland staat.
Van belang is dat deze eventuele eerste fase van stap 2 ook weer expliciet
wordt afgesloten met een go/no go-beslissing zowel van de nieuwe op-
drachtgever/programma-eigenaar als van de adviseur.

Het hoofddoel van stap 2 is eigen beeldvorming door de adviseur van de
situatie waarin hij terecht is gekomen. De vragen die de adviseur wenst te
beantwoorden zijn ondermeer: Herken ik de door de opdrachtgever ge-
schetste aanleiding voor de gewenste MDS-interventie? Kan ik mij vinden
in de door de opdrachtgever gewenste breedte van de MDS-interventie? Is
participatieve strategie-ontwikkeling in deze situatie een goede methode
om de [deel-jorganisatie te help en [kosten-batenafweging]! Ben ik het eens
met de door de opdrachtgever gegeven karakterisering van de urgentie van
de situatie?
Voor de beantwoording van deze vragen komen twee gegevensbronnen als
eerste in aanmerking: documenten en medewerkers. Bij documenten gaat
het daarbij om jaarverslagen [financieel en sociaal], beleids- en strategieno-
ta's, periodieke managementinformatie [o.a.: begrotings- en realisatiecij-
Iers], eventuele rapporten van externe adviseurs op het gebied van missie,
doelen of strategie, notulen van vergaderingen van de directie, het manage-
mentteam, het georganiseerd overleg en dergelijke, jaarredes, verslagen van
projecten op het gebied van kwaliteitsverbetering, organisatieverandering,
markt- of produktontwikkeling maar ook: afleveringen van het interne,
regelmatig verschijnende bedriifs- of mededelingenblad, op de eigen organi-
satie toegepaste huiswerkopdrachten van deelnemers aan opleidingen, in
dag- en vakbladen verschenen opinierende artikelen over de situatie van de
organisatie en dergelijke.
Wat de te interviewen medewerkers betreft moet gedacht worden aan 8 a
10 person en afkomstig van verschillende hierarchische niveaus: het eerste
echelon boven de opdrachtgever, het echelon waarin de opdrachtgever zich
zelf bevindt en de eerste twee echelons onder de opdrachtgever. De
geinterviewden zouden bij voorkeur potentiele forumleden moeten zijn.
Verder kan het zinvol zijn om de OR, enkele interne of externe klanten en
toeleveranciers te interviewen, vertegenwoordigers van "de concurrentie"
en financiers. Dat is zinvol als dat voor een betrouwbare beeldvorming van
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de adviseur nodig is en als dat de relaties van betrokkenen met de organi-
satie van de opdrachtgever niet verstoort.

De toegang tot documenten en te interviewen interne medewerkers en
externe belanghebbenden dient verkregen te worden door toedoen van de
opdrachtgever. Omdat het "ontsluiten" van die bronnen doorgaans nogal
wat tijd kost, kan de opdrachtgever de adviseur in contact brengen met het
hoofd van een staf- of beleidsdienst die die taak van de opdrachtgever
overneemt. De wijze waarop de adviseur tot zijn beeldvorming komt - hoe
hij documenten analyseert, welke vragen hij in welke volgorde en op
welke wijze stelt - wordt hier verder niet behandeld omdat het daarbij om
algemene vaardigheden gaat die tot het repertoire van iedere goede advi-
seur behoren en die dus ook niet specifiek zijn voor de MDS-interventie.
Wei worden in het vervolg van de hier aan de orde zijnde beschrijving van
stap 2 drie suggesties gedaan voor de aanpak van deelonderzoekjes die een
antwoord geven op de volgende drie vragen:
- Hoe breed moet de MDS-interventie zijn?
- Hoe urgent is de situatie?
- Wat verwachten de medewerkers van elkaar?

Hoe breed rnoet de MDS-interventie ziin!
Teneinde over meer informatie te beschikken om vast te stellen of de
MDS-interventie op een, twee of alle drie de samenstellende delen betrek-
king moet hebben, kan een simpele, anonieme enquete gehouden worden
waaraan in ieder geval de potentiele forumleden deelnemen. De enquete
bevat ten minste de volgende twee open-end standaardvragen:
1. noem drie (niet-vakinhoudelijke) aspecten die u (ernstig) belemmeren

bij uw werk
2. noem drie (niet-vakinhoudelijke) aspecten waaraan u in uw werk

(veel) plezier beleeft.
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De enquete kan verder aangevuld worden met Likert- of Osgooditems *) te
beantwoorden gesloten vragen die voort zijn gekomen uit de documenten-
analyse of uit de interviews. Vragen waarop de adviseur ten behoeve van
de betrouwbaarheid van zijn beeldvorming een bredere respons nodig acht.
Bijlage 1 bevat een voorbeeld van een dergelijke enquete met de daarbij
behorende aanbiedingsbrief zoals die gebruikt is voor een MDS-interventie
bij een industrieel R&D laboratorium. Gegeven de aanleiding voor de
interventie, de uitkomsten van de enquete en de opvattingen van de
opdrachtgever, wordt door de adviseur voorgesteld op welk MDS-element
of combinatie van element en tijdens de conferentie het zwaartepunt moet
komen te liggen. Dat voorstel dient - eventueel na enige aanpassing - door
de opdrachtgever expliciet goedgekeurd te worden. De aldus bepaalde
breedte van de interventie levert tevens een indicatie op van de voor de
conferentie benodigde tijd: van minimaall dag voor aIleen M, D of S tot 3
a 4 dagen bij de volledige dries lag.

Een nevendoel van genoemde enquete is het verhogen van de betrok-
kenheid van het forum in de aanloop naar de conferentie door in de
begeleidende brief te vermelden dat de resultaten van de enquete op de
eerste dag van de conferentie gepresenteerd zullen worden. Ook de deelne-
mers aan de enquete die niet tot het forum behoren, hebben natuurlijk
recht op feedback. Zii .kunnen bijvoorbeeld direct na de conferentie
schriftelijk geinformeerd worden.

*) Bij Likert-items geeft de respondent de mate aan waarin hij het met een
voorgelegde stelling eens is [biivoorbeeld: zeer mee eens, mee eens,
neutraal, mee oneens, zeer mee oneens). De antwoordcategorieen zijn in
principe ordinaal: er is sprake van een rangorde. Vaak doet men alsof de
intervallen even groot zijn [interval schaal) zodat gemiddelden en stan-
daarddeviaties berekend kunnen worden. Osgood-items meten eveneens
attitudes door de respondent te vragen het onderzoeksobject te waarderen
op een bipolaire intervalschaal waarvan de uitersten beschreven worden
met behulp van bijvoeglijke naamwoorden. Voorbeeld: het onderzoeksob-
ject is: onderhoudsgevoelig -3 -2 -1 0 1 23 onderhoudsvrij.
Een geschikt format voor het presenteren van de resultaten is hieronder
weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van 15 managers van verschillen-
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de organisaties die deel namen aan een door het Nederlands Studie Cen-
trum in 1993 georganiseerde cursus "leidinggeven aan professionals".

Voldoening-gevende aspecten:
1. Leidinggeven aan vakontwikkeling [inhoud] 6x
2. Motiveren en enthousiasmeren van medewerkers [relatie] 5x
3. Samen bereiken van resultaten 5x
4. Positieve werksfeer en teamspirit binnen de afdeling/groep 4x
5. Betrokkenheid van professionals bij hun werk 3x
6. Intellectuele uitdaging van het werk 3x

(zoeken naar oplossingen, innovaties]
7. Tevredenheid van klanten 2x

Belemmerende aspecten:
1. Onduidelijke organisatiestrategie 6x

[koersveranderingen, geen visie]
2. Trage besluitvorming 5x

[bureaucratie, eindeloos overleg, politiek]
3. Geen grip krijgen op dwarsliggende professionals; 4x

[solisten, geen output-meting mogeliik, management "foppen"1
4. Eigen doelen en organisatiedoelen liggen te ver uit elkaar 3x

(individueel versus collectief belang]
5. Moeilijk kunnen realiseren van multidisciplinaire samen- 3x

werking

Stel dat het hier de resultaten van een bestaande organisatie betreft en de
enquete op basis van een representatieve steekproef is gehouden, dan
indiceren de uitkomsten een MDS-interventie met het zwaartepunt op
missie (zie belemmerend aspect 41en strategie (zie belemmerend aspect 11.

Hoe urgent is de situatie!
Om de in eerste instantie door de opdrachtgever te stellen diagnose van de
urgentie van de situatie, op haar geldigheid te onderzoeken, kan de advi-
seur zich laten leiden door de omschrijving van een zestal fasen die in een
proces van neergang van een organisatie onderscheiden kunnen worden;
zie figuur 4.3.



Fase: Aanduiding: Indicaties:

O. Conjuncturele rerug-

val

L Kwetsbaarheid door

structurele achter-

stand

2. Gemiste waarschu-

wingsstgnalen

3. 'Niets aan de hand'

blijven roepen

4. Falende respons

5. Crisis

6. Eindstadium
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Onder gunstige omstandigheden achter-

blijven bi] de concurrentie

Lage winstgevendheid, relatief klein ei-

gen vermogen

Achteruitgang wordt niet opgemerkt

Verschuiving van onwetendheid naar

maskeren: begin van creatief boekhouden

Bagatelliseren van problemen

Toenemend isolement van top managers

Volharding in oude beleid

Inadequate maatregelen: ofwel apathie en

lapmiddelen oEwei hyperactiviteit

Problemen zijn algemeen bekend

Interne organisatie toont tekenen van

verval

Financiele en sociale uitputting

Exteme stakeboldets trekken zich terug

Veruouwen in topmanagement is volle-

dig verdwenen

Neergang is onomkeerbaar

Iuridische afwikkeling staat centraal

(gebaseerd op Mitroff en Pearson, 19931

Figuur 4.3 Fasen in het neergangsproces van een organisatie
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Door in de documenten en in de interviews de aanwezigheid van de per
stadium aangegeven indicaties - en varianten daarop - te onderzoeken, kan
de adviseur vaststellen in welke fase van neergang (if any) de betreffende
organisatie zich bevindt. Vanaf fase 3 mag de situatie als urgent gekarakte-
riseerd worden.
Uitgaande van de in paragraaf 1.1 gegeven, hier gehanteerde definitie van
een organisatie, ligt het voor de hand het begrip urgent te reserveren voor
een toestand waarin een organisatie ongewild dreigt op te houden met
bestaan. De wens om bij de groep te horen waarvan de leden elkaar
gevonden hebben op het willen realiseren van een voor hen toetsbaar doel
of ideaal, kan dan per definitie niet meer gehonoreerd worden omdat de
onderling overeengekomen werk- en gedragsafspraken niet goed genoeg
gebleken zijn om het gewenste doel of ideaal ooit nog te kunnen realise-
reno

Wat vetwachteti de mensen van elkaat!
Het derde en laatste onderzoek dat in het kader van stap 2 uitgevoerd kan
worden, is vooral van belang wanneer het zwaartepunt of een van de
zwaartepunten van de MDS-interventie op de missie ligt.
Omdat de tijdsdruk tijdens de conferentie en de grootte van het forum
doorgaans niet inspireren tot filosofische beschouwingen over de reden van
bestaan van de organisatie, verdient het aanbeveling daar in de aanloop
naar de conferentie al het nodige voorwerk voor te verrichten. Ten behoe-
ve van het hier bedoelde onderzoek dienen de volgende stapp en doorlopen
te worden:

- Opstellen van een lijst met meerkeuze en open vragen over potentiele
gedeelde waarden en gewenste vormen van gedrag die representatief
geacht worden voor de betreffende organisatie. Doorgaans zijn uit de
resultaten van de documentenanalyse en de interviews issues te destille-
ren die tot vragenlijst-item verwerkt kunnen worden.
Voorbeelden van het type vragen dat bii het onderzoek naar wederzijdse
verwachtingen gebruikt kan worden, zijn te vinden in bijlage 2.

- Goedkeuren van de vragenlijst door de opdrachtgever en selecteren van te
interviewen personen (forum- en niet-forumleden). Gegeven het "zachte"
en diffuse karakter van het onderwerp, moet hierbij gedacht worden aan
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20 tot 40 interviews. Het is niet nodig dat de adviseur die interviews
allemaal zelf houdt. De opdrachtgever kan enigszins op afstand func-
tionerende en dus relatief onafhankelijke stafmedewerkers aanwijzen die
na een briefing en training door de adviseur eveneens een deel van de
interviews op zich kunnen nemen.

- Houden van de interviews, analyseren van de uitkomsten en opstellen
van een verslag met bevindingen.
[Hiervoor wordt een beroep gedaan op de standaard vaardigheden die tot
het verplichte repertoire van de organisatie-adviseur behorenJ

- Presenteren van het verslag aan de opdrachtgever en vervolgens bespre-
ken van het rapport in de bestuurs-, directie- of managementteam-
vergadering waarvan de opdrachtgever de voorzitter is. Doel van die
vergadering -die een halve dag mag duren- is ondermeer om uit het
bevindingen-verslag concept-bouwstenen of -fragmenten te destilleren
die naar de mening van het gremium voor de missie van de organisatie
gebruikt kunnen worden. Dit met als doel om op de conferentie met het
eerste onderdeel "missie" direct een vliegende start te kunnen maken.

- Feedback geven aan de gelnterviewden en het forum. Dit kan zowel
schriftelijk als mondeling en zowel tijdens als na de conferentie gedaan
worden.

Het resultaat van stap 2 is een personele unie tussen opdrachtgever en
programma-eigenaar, een op basis van documentenanalyse en interviews
ontstane beeldvorming bij de adviseur, een verificatie van de relevantie
van de door opdrachtgever in eerste ins tan tie aangegeven breedte van de
MDS-interventie, een verificatie van de betrouwbaarheid van de door de
opdrachtgever in eerste instantie gediagnostiseerde urgentie van de situa-
tie, een indicatie van de voor de conferentie benodigde tijd en - wanneer
missie een relevant element is - concept-fragmenten c.q. concept-bouwste-
nen voor een mogelijke missie van de organisatie.
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Ten aanzien van de doorlooptijd van deze stap kan opgemerkt worden dat
daarvoor in een niet-urgente situatie - inclusief enquetes en interviews -
en bij maximale MDS-breedte ongeveer 6 we ken nodig zijn. In een urgente
situatie is er alleen tijd voor een meer globale aftasting en zal de doorloop-
tijd van deze stap beperkt moeten blijven tot 1 a 1,5 week.

4.3 Stap 3: voorbereiding van de MDS-conferentie

Bij deze stap gaat het om twee zaken. Ten eerste het ontwerpen en door de
programma-eigenaar laten vaststellen van het conferentie-programma. Ten
tweede het creeren van condities waaronder dat programma op een doel-
treffende, efficiente en betrekkelijk aangename manier uitgevoerd kan
worden.
Alvorens op deze twee zaken in te gaan, dient de programma-eigenaar op
advies van de adviseur en met inachtneming van de forumsamenstellings-
regels (zie paragraaf 4.1 onder KSF2l te bepalen hoe groot het conferentiefo-
rum zal zijn (30 ~ forum ~ 100l en welke personen met naam en toenaam
deel van dat forum zullen uitmaken. De programma-eigenaar hoeft daarbij
niet volledig te zijn, in die zin dat hij kan bepalen dat bijvoorbeeld aIle
managers van het eerste en tweede echelon voor de conferentie uitgeno-
digd worden en dat iedere tweede-echelon manager een van zijn onderge-
schikten voor deze gelegenheid en om hem moverende redenen als high-
potential mag bestempelen, hetgeen de betreffende medewerker het recht
geeft samen met zijn baas aan de conferentie deel te nemen. Met uitzonde-
ring van de hoofden van de stafafdelingen Financien en Administratie,
Person eel &. Organisatie, Strategische Planning en Interne en Externe
Communicatie (of equivalenten daarvan], verdient het aanbeveling overige
stafmanagers zoveel mogelijk van de conferentie te weren.
Tevens dient de programma-eigenaar vooraf een beslissing te nemen over
de door de adviseur, op basis van het stap 2-onderzoek, voorgestelde duur
van de conferentie. Het is aan de adviseur om te bepalen welke maximale
afwijking van zijn voorstel hij nog kan accepteren.

Voor wat het programma-ontwerp betreft, wordt hier de opbouw gegeven
van de maximale variant van de MDS-interventie. Dat is die variant
waarbij zowel missie-, doel- als strategieformulering aan de
orde moet komen.
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_..-.entieprogramma bestaat standaard uit een vijftal onderdelen die
in het vervolg nader toegelicht zullen worden:
a] Huiswerk vooraf
b] Introductie
c] Groepswerksessies
d] Opstarten van projecten
e} Slotverklaring

a) Huisweik voot a]

Hiervoor komen -indien van toepassing- de volgende opties in aanmerking:
- Het selecteren van een (of twee] high-potentials (zie kritische succesfac-

tor 2 in paragraaf 4.1) als forumlid door managers die door de program-
ma-eigenaar als lid van het forum benoemd zijn en die een daartoe
strekkende vraag van de programma-eigenaar hebben gekregen.

- Het bestuderen van documenten die ten behoeve van de conferentie zijn
opgesteld. Bijvoorbeeld verslagen van de drie bij stap 2 genoemde
vooronderzoeken over de vragen: Hoe breed moet de MDS-interventie
zijn? Hoe urgent is de situatie? Wat verwachten de medewerkers van
elkaar? Alsmede het bestuderen van speciaal voor de conferentie samen-
gestelde synopsissen van beleidsrijke nota's op de inhoud waarvan
tijdens de conferentie teruggegrepen danwel voortgebouwd gaat worden.

Het door de forumleden, ieder bij de eigen achterban, laten verzamelen
van informatie die van belang is om de groepsopdrachten die tijdens de
conferentie aan de orde zullen komen, goed uit te kunnen voeren.
Bijlage 3 bevat een voorbeeld van zo'n huiswerkopdracht.

- Soms wordt gekozen voor een conferentiehotel dat op meer dan 100 km
afstand ligt van de werkplek.
In dat geval wordt meestal collectief busvervoer geregeld hetgeen de
mogelijkheid biedt tot het programmeren van enig huiswerk in de bus
(buswerk). In bijlage 4 wordt een voorbeeld gegeven van dergelijk
buswerk.
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Verder biedt de modeme bus tegenwoordig eveneens de mogelijkheid om
video's te laten zien.
Die voorziening kan onder meer gebruikt worden om de adviseur zich
via het scherm voor te laten stellen, om huishoudelijke mededelingen te
doen, om informatie te geven over het hotel en de omgeving daarvan,
om instructieve films te laten zien die aan een goed verloop of beter
begrip van de MDS-conferentie kunnen bijdragen etc.

b} lntzoductie

Het eerste uur van de conferentie wordt besteed aan het definieren van de
tijdeliike organisatie zoals die door de deelnemers gevormd wordt. De
organisatie van een organisatie laat zich met behulp van de volgende, aan
het integraal organisatie model ontleende [zie paragraaf 1.11variabelen
grotendeels beschrijven: missie, doel, strategic, structuur Ide verdeling van
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede de coordinatie
daarvan], systemen [regels en procedures waarmee het dagelijks functione-
ren gestuurd wordt], managernentstijl jde kenmerkende gedragspatronen
van het management], personeel lde karakteristieken en vaardigheden van
medewerkers] en cultuur Ide gemeenschappelijke waarden en normen van
een groep mens en en de daaruit voortvloeiende manieren van doen].
Voor de MDS-conferentie als organisatie worden deze parameters als volgt
geadresseerd:

bl} Missie en doe} van de conjetentie

De programma-eigenaar heet het forum welkom en geeft aan waarom het
van belang is dat de conferentie gehouden wordt. Verder licht hij toe wat
er na afloop van de conferentie bereikt moet zijn. Hier volgt een represen-
tatief voorbeeld van MDS-conferentie-doelen:

Doelen:
- zicht krijgen op de gewenste toekomstige ontwikkeling van

[organisatie]
- verkennen van de haalbaarheid van die gewenste situatie [kansen,

bedreigingen, sterkten, kemcompetenties, zwakten en "heilige huisjes"]
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- definieren van concrete strategische acties om de gewenste ontwikke-
ling te kunnen realiseren.

Nevendoelen:
- kennisnemen van elkaars opvattingen en ervaringen
- verbeteren van de interne communicatie
- bevorderen van teamontwikkeling.

b2) Strategie

De strategie van de conferentie-organisatie is in feite het conferentie-
programma: een in de tijd gefaseerd actieplan. De standaard programma-
onderdelen zijn:
a] huiswerk vooraf, bJ introductie, c] groepswerksessies, d] opstart van
projecten en e] slotverklaring

Figuur 4.4 bevat een voorbeeld van zo'n programma zoals uitgevoerd voor
een radiotherapeutisch instituut.(RTIJ. Hoewel de onderdelen van het
programma op tijd en uur staan vermeld, is de strategie van een MDS-
conferentie-organisatie altijd indicatief. Als zich nauwelijks iets voordoet
wat onvoorzien en relevant is, wordt het programma gevolgd zoals aange-
geven. Doet zoiets zich wel voor dan kan het programma daar ad hoc op
aangepast worden.

Dag 1

09.00 UUI Introductie

- doel van de conferentie [directielidl
- programmatoelicbting en spelregels

O9JO uur College over missie-formulering

1O...ab uur Groepswerk I: ontwerpen van een concept-missie voor bet RTI
11.30 uur College over doel-formulering

12.00 uur Groepswerk U: definieren van doelen die bet RTI op termijn wil bereiken
12.30 uur Luncb

14.00 uur Groepswerk U: vervolg

15.00 UUI College over strategie-formulering
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15.30 uur Groepswerk Illa: inventariseren van kansen en bedreigingen in de omgeving van het
RTl(referentiekader: de RTl-doelen]

16.30 uur Pauze

16.45 uur Groepswerk Illb: inventariseren van interne sterkten en zwakten [referentiekader:
de RTl-deelen]

17.45 uur Sandwich break

18.15 uur Groepswerk IV: definieren van strategische issues

19.30 uur Diner

D;ag 2
09.00 uur College over het opstellen van projectplannen

09.30 uur Groepswerk V: maken van projectplannen voor de strategische issues

12.30 uur Lunch

14.00 uur Werkafspraken

consolidatie van resultaten in een strategisch plan
monitoring van gemaakte afspraken
communicatie naar de achterban

suggesties voor vervolg
15.30 uur Evaluatieve afronding en slotverkIaring [directielid]
16.00 uur Einde

Figuur 4.4 Indicatief programma RTI-werkconferentie 1993

b3) Structuut

Tijdens de introductie dienen ook de taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden die betrokkenen tijdens de conferentie hebben duidelijk
aangegeven te worden.
De spelers in het veld zijn doorgaans het bestuur/de directie/het manage-
mentteam, de voorbereidingsgroep, het conferentiesecretariaat, het forum
en de adviseur. - ------
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De [voorzrtrer van de) ditectie is opdrachtgever en ~naar van het
programma,opent [rnissie en doel van de conferentie] en sluit [slotverkla-
rin~onferentie, stelt zich passief op waar het gaat om het analyseren
van situaties en het genereren van aanbevelingen, is daarom ook vrijge-
steld van subgroepwerk maar heeft wei werkontbijten, werklunches,
werkdiners en werkpauzes ter voorbereiding van oordelende, concluderen-
de of besluitvormende tussentijdse reacties naar aanleiding van geaggre-
geerde resultaten vanuit de subgroepen. De reacties worden op het mo-
ment dat ze nodig zijn ad hoc in het programma ingevoegd en duren 15 tot
30 minuten.

Bij een MDS-interventie voor een grote organisatie komt het vaak voor dat
de adviseur bij de voorbereiding wenst samen te werken met stafmedewer-
kers van afdelingen als Personeel &. Organisatie of Strategische Planning.
De taken die de betreffende medewerkers tijdens de conferentie kunnen
uitvoeren zijn: het ondersteunen van de adviseur, het presenteren van
resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken die van belang zijn voor een
bepaalde subgroepopdracht, het leiden van presentaties door de subgroepen
in pleno [technisch voorzitterschap, tijdbewaking, opstellen van verzamel-
staten e.d.],
Tevens kunnen de stafmedewerkers van de vootbeteidingsgtoep achter de
schermen een rol spelen door de programma-eigenaar te ondersteunen bij
de voorbereiding van zijn openingsstatement, zijn tussentijdse conclude-
rende reacties en zijn evaluatief slotwoord.

De medewerkers van het conferentiesecret~at -dat gehuisvest is in een
aparte ruimte in de buurt van -de-plenaue zaal- zijn tijdens de introductie
eveneens in die plenaire zaal aanwezig zodat de programma-eigenaar hen
aan het forum kan voorstellen. Het secretariaat zorgt voor de processing
van de eonferentieresultaten Ide output van groepswerk n a input voor
groepswerk n+ l], het steeds weer op orde brengen en inrichten van de
subgroepruimten, communicatie met de thuisbasis, logistieke en catering-
afspraken met het hotel, geregel van algemene aard, begrip etc; lin het
laatste dee "vin van stap 3 wordt op de funetie. van het
eonferentieseeretari at nader ingegaan . ankelijk van - e grootte van het
forum, de tijdsdruk, de benodigde flexibiliteit in het programma en de duur
van de eonferentie, kan het secretariaat uit I, 2 of 3 personen bestaan.
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Het forum is - samen met de adviseur en programma-eigenaar - mede
verantwoordelijk voor een efficiente uitvoering van het programma c.q.
van de [conferentiejstrategie. In die zin hebben de leden van het forum een
co-managementtaak.

De adviseu lotte beeft tijdens de conferentie als belangrijkste taak:
he coordineren van de uitvoering van bet programma. Zijn rol is te
vergelijken met die van een regisseur die de bereidbeid en bekwaambeid
heeft spontaan opkomende, belangwekkende improvisaties in het program-
ma te integreren zonder dat daardoor de grote lijn van de vooraf overeenge-
komen conferentie-strategie geweld wordt aangedaan.

b4) Systemen

Tijdens de introductie worden door de adviseur een aantal buisregels met
bet forum overeengekomen.
Het gaat daarbij om zaken als time-management, eigen verantwoorde-
lijkbeid voor aan- en afwezigbeid, communicatiemogelijkbeden met
'buiten', indeling en gebruik van de conferentiemap, regels over bet roken, ' ~
de procedures voor discussieren in pleno bij groepen groter dan 50 lin casu:
vooraf door mid del van band opsteken de deelnemers inventariseren die op
bet aan de orde zijnde onderwerp een reactie willen geven], buisregels en
faciliteiten van bet conferentie-oord, etc.

b5) Managementstiil

Hierover is in bet voorgaande waar bet over de programma-eigenaar ging al
bet nodige gezegd. Doorgaans is bet zinvol wanneer de adviseur tijdens de
introductie nog eens memoreert dat de programma-eigenaar niet verant-
woordelijk is voor de uitkomsten van de conferentie en dat bet zeker niet
de bedoeling is dat de programma-eigenaar naar bepaalde uitkomsten
toewerkt of die tracbt te forceren. De programma-eigenaar is vooral
eigenaar van de tijd en is daardoor ook verantwoordelijk voor de kwaliteit
en bet verloop van bet in die tijd uitgevoerde proces, [waarbii hij bet
grootste deel van die verantwoordelijkbeid gemandateerd heeft aan de
adviseur]. De programma-eigenaar heeft dus niet het recht resultaten van
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het proces te negeren omdat die bijvoorbeeld niet zo goed passen bij de
door de hem gewenste uitkomsten.

b6) Personeel

~

In zijn openings-statement over de missie en het doe I van de conferentie
dient de programma-eigenaar eveneens verantwoording af te leggen over de
door hem - mede op advies van de adviseur - bepaalde samenstelling van
het forum. De bij de MDS-interventie behorende forum-samenstellingsre-
gels kunnen daarbij als verklaring gebruikt worden.

b7) Cultuur

1. ITijdens de introductie worden door de adviseur de spelregels duidelijk
"q gemaakt die onlosmakelijk horen bij een conferentie in het kader van een

MDS-interventie. Het is van belang dat alle forum-Ieden zich aan die
spelregels committeren teneinde de gewenste conferentie-organisatiecul-
tuur te krijgen, In die zin fungeren de spelregels als een soort sfeercon-
tract.
Hier volgen de spelregels zoals die tijdens de meeste MDS-conferenties
gehanteerd worden:

1. Open discussies:
- over verschillen en overeenkomsten .
- over structuur, strategie, managementstijl, cultuur e.d.
- over visies en ambities
- over sterke en over zwakke punten

Niets is heilig
2. Het gaat zowel om feiten als om meningen, gevoelens en verwachtingen
3. Zoe ken naar uitdagende (maar haalbare] oplossingen

- er bestaan geen domme vragen
- elk idee kan verbeterd worden

4. Voortbouwen op hetgeen in het recente verleden duidelijk is geworden
5. Uitgangspunten:

- gezamenlijke betrokkenheid bereiken op hoofdpunten [daarom hete-
rogene subgroepen, geen "virtuoze afwentelingen"]

- 80/20-regel(zie bijlage 51;



147

dus geen limitatieve opsommingen en geen aspectvergrotingen
6. De "staf" is verantwoordelijk voor het programma-ontwerp (procedure!

De deelnemers zijn mede-verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoe-
ring daarvan [co-management].
Het resultaat van de conferentie is een functie van de kwaliteit van de
bijdragen van de deelnemers

7. Evalueren achteraf of in de wandelgangen draagt niet zoveel bij
8. Formele besluitvorming komt later omdat het forum een gremium is dat

vooralsnog aIleen tijdens de conferentie bestaat.

De hier geschetste inhoudelijke invulling van de missie, het doel, de
strategie, de structuur, de systemen, de managementstijl, het personeel en
de cultuur van de tijdelijke conferentie-organisatie dient vooraf door de
programma-eigenaar goedgekeurd en vastgesteld te worden. Op basis
daarvan wordt tijdens het eerste uur van de bijeenkomst de conferentie als
een enkele dagen bestaande organisatie geinitialiseerd.

c) Gtoepswetksessies

Na de introductie volgen groepswerksessies die aIle [een deel van! dezelfde
cyclus [cl tIm c5! doorlopen:

c1) Een kott college over het ptaktische belatig van bet aan de otde ziinde
thema en definieting van de {organisatieknndige} begiippen die voor
de behandelitig van dat thema van belang ziia.
Het doel van het college is de relevantie van de groepsopdracht te
verduidelijken en de taal te standaardiseren voor het werken aan die
opdracht. Voorbeelden: korte colleges over de omschrijving en het
belang van een missie, kerncompetenties, een strategisch actieplan e.d.
Duur van elk college: 15 tot 30 minuten, te verzorgen door de advi-
seur.

c2) Een otgatiisatiespeciiieke input met bettekking tot bet aan de otde
ziiade thema.
Daarbij kan gedacht worden aan de presentatie door een stafmede-
werker/lid van de voorbereidingsgroep over relevante resultaten van
intern uitgevoerde beleidsonderzoeken, een presentatie door een
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interne of externe klant, toeleverancier, financier of concurrent; een
voordracht door een expert/wetenschapper die de prestaties van de in
de conferentie bijeen zijnde organisatie kan benchmarken. Het doel
van zo'n presentatie is om tijdens de groepsopdracht te kapitaliseren
op visies, bevindingen en analyses die al bekend zijn zodat geen tijd
verloren gaat aan het opnieuw uitvinden van wielen.
Een doel kan ook zijn: het bij het forum bevorderen van een gevoel van
urgentie met betrekking tot het aan de orde zijnde thema. Voor dat
laatste zijn vooral optredens van relatieve buitenstaanders geschikt.
Anders dan bij cl zijn de hier bedoelde presentaties facultatief. Met
name wanneer in de conferentie kansen, bedreigingen, sterkten,
kerncompetenties of zwakten aan de orde gesteld worden, is het
raadzaam c2-presentaties te programmeren. De maximale duur van
zo'n presentatie: 30 minuten [ook al zou de boodschap in 15 minuten
over de Buhne gezet kunnen worden, is het niet elegant een gast die
een uur heeft moeten reizen en een half uur van tevoren aanwezig
dient te zijn, zo kort te laten optreden).

Uitleg door de adviseur van de groepsopdracht.
De groepsopdracht heeft als vaste indeling: gegeven, gevraagd en
toelichting. In "gegeven" wordt de koppeling gemaakt naar wat in het
achterliggende dee1van de conferentie of daarvoor al bereikt is. In
"gevraagd" wordt een specificatie gegeven van het resultaat dat door de
subgroep opgeleverd dient te worden. De "toelichting" bevat nog enige
additionele verhelderingen daarop. Zie voor een representatief voor-
beeld van een groepsopdracht bijlage 6.

c4) Uitvoering van de opdracht in subgroepen
beschikbare tijd: 1 tot 1 3/4 uur
subgroepgrootte: 5 tot 10 forumleden
samenstelling: zo heterogeen mogelijk omdat er in de spelregels
van de MDS-conferentie uitgegaan wordt van een gezamenlijk
belang bij het goed functioneren van de organisatie als geheel. Het
optimaliseren van deelbelangen wordt door een heterogene sub-
groepsamenstelling ontmoedigd.
taakdifferentiatie: indien het forum zo groot is dat met meer dan
vijf subgroepen gewerkt moet worden, kan het zinvol zijn om
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binnen de opdracht te differentieren naar subgroepen zodat een
evenwichtige verdeling van tijd en energie over de samenstellende
onderdelen van de opdracht niet aan het toeval overgelaten hoeft
te worden. Voor een voorbeeld van zo'n gedifferentieerde groeps-
opdracht: ziebijlage 7.

c5) Presetitatie van gioepswetkresultateti in plena
Presentatietijd per groep: 3 tot 6 minuten, afhankelijk van de breedte
van de opdracht.
Bij de beschrijving van stap 4: "uitvoering van de MDS-conferentie"
wordt de conditionering van de processen die bij c4 en cS optreden,
nog uitvoerig toegelicht.

Samenvattend dient in de hier aan de orde zijnde voorbereidingsfase met
de programma-eigenaar overeenstemming bereikt te worden over:
- de relevantie van de thema's/issues die in de groepsopdrachten gea-

dresseerd zullen worden (= toetsing aan de doelstelling van de confe-
rentie]

- de volgorde waarin die opdrachten geprogrammeerd worden
- de letterlijke inhoud van elke opdracht afzonderlijk (ad c3!
- de interne en externe gas ten die uitgenodigd worden om c2-presenta-

ties te geven
- de briefing die aan die gasten zal worden gegeven (Waar zou het accent

van hun betoog op moeten liggen? Waarover zouderi zij bij voorkeur
niet moeten spreken? e.d.].

d) Opstarten van projecten
In de hier beschreven maximale variant van de MDS-interventie,
eindi de laatste oe so dracht van het t e zoals toegelicht onder c,
in strategische actie-ideeen om de gestelde doelen te realiseren. De
opdrachtgever moet er vooraf mee akkoord gegaan zijn dat een deel
van die actie-ideeen geconcretiseerd wordt in termen van [globale]
projectplannen. Teneinde vast te kunnen stellen welke actie-ideeen de
forumleden daarvoor het meest relevant vinden, wordt ebruik e-
maakt van een enqueteformulier (zie bijla e 81.De eerste kolom van
het formulier bevat een genummerde opsomming in sleutelwoorden
van de gegenereerde actie-ideeen [ontdaan van overlap]. In de tweede
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kolom wordt de deelnemer gevraagd de relevantie voor de organisatie
van elk idee te waarderen, bijvoorbeeld: hoogste waardering: drie
sterreties, laagste waardering: geen sterretje. Daarbij dient uitgelegd te
worden dat een hoge relevantiewaardering op heel verschillende,
subjectieve gronden gebaseerd mag worden. Zo kan met "het meest
relevant" bedoeld zijn: het snelst rendement-opleverende idee, het
makkelijkst uitvoerbare idee, het meest innovatieve idee, het minste
tijd kostende idee, het meest cultuurdoorbrekende idee, het idee met
het grootste draagvlak e.d.
Uitgangspunt is wel dat elk actie-idee voldoet aan de randvoorwaarde
dat uitvoering daarvan een bijdrage levert a~;d~ reali;;;r;g¥ van ten
minste een van de gestelde organisatiedoelen.,
In de derde kolom geeft ieder forum-lid aan: de mate waarin hij of zij
bij de projectmatige uitwerking en uitvoering van dat idee betrokken
wenst te worden; [drie sterretjes: dit project kan niet of nauwelijks
zonder mij uitgevoerd worden; twee sterretjes: ik doe graag mee aan de
uitvoering van dit project; een sterretje: ik ben bereid aan dit project
mee te doen, nul sterretjes: ik wil niet bij dit project betrokken
worden). Voor de verwerking van de aldus ingevulde enqueteformulie-
ren is een -speciaal voor het MDS-instrument ontwikkeld- software-
programma beschikbaar. De invoergegevens voor dat programma zijn:

achternaam van het forumlid
de volgnummers van de strategische actie-ideeen [kolom 1)
de string: naam - actie-idee - relevantiescore [kolom 2)
de string: naam - actie-idee - betrokkenheidsscore [kolom 3)
facultatief: een "achtergrond" per naam i.c. een ciifercode die kan
corresponderen met de rang van de deelnemer 11 = directeur, 2 =
groepsmanager, 3 = afdelingschef) of met het organisatie-onderdeel
waar het forum lid werkzaam is 11 = groep A, 2 - groep B, 3 =
groep CJ of met de discipline 11 - elektrotechniek, 2 - werktuig-
bouw, 3 = informatica) of met staf/lijn, man/vrouw, een leef-
tijdscategorie e.d. Dit gegeven biedt de mogelijkheid om op basis
van een bepaald kenmerk zo heterogeen (of homogeen] mogelijke
projectgroepen samen te stellen.

De uitvoer van het programma bestaat uit twee lijsten: een lijst waarin
de actie-ideeen in volgorde van toegekende relevantie gerangschikt zijn
inclusief het aantal stemmen dat elk idee gekregen heeft. En een lijst
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met namen van projectgroepleden voor elk van de top x projecten
waarbij x vooraf ingegeven moet worden. De waarde van x wordt be-
paald door de adviseur en is afhankelijk van het aantal in stemming
gebrachte actie-ideeen en van de gewenste gemiddelde projectgroep-
grootte. Stel dat er 20 actie-ideeen in stemming gebracht zijn en dat
het forum uit 50 personen bestaat dan is een keuze voor x '"'8 verant-
woord. De output zal dan resulteren in 8 projectgroepen voor de "top
8" actie-Ideeen, waarbij elke projectgroep uit circa 6 deelnemers zal
bestaan.
Het algoritme van het programma honoreert namelijk eerst de hoogste

_ betrokkenheidsvoorkeur van iedere deelnemer en probeert daama de
projectgroepen even groot te maken door deelnemers van relatief grote
groepen op basis van hun tweede of derde betrokkenheidsvoorkeur
over te plaatsen naar relatief kleine groepen.
Tenslotte voert het programma nog een tweede herordening uit om zo
goed mogelijk aan het [facultatief] toegepaste heterogeniteits- of
homogeniteitscriterium te voldoen.
Aldus ontstaan voor de x actie-ideeen die door het forum het meest
relevant geacht zijn, x projectgroepen i.s.n. van ongeveer gelijke
grootte, die elk bestaan uit deelnemers die naar eigen zeggen gemo-
tiveerd zijn om aan het betreffende project te werken. Ben voordeel
van deze bottom-up intekenprocedure is dat geen appel gedaan hoeft te
worden op de algemene verantwoordelijkheid van ieder forum lid om
zich in te zetten voor het uitwerken en uitvoeren van een van de top x
strategische actie-ideeen, Dat zou wel nodig zijn als de adviseur en/of
de programma-eigenaar de projectgroepen zouden samenstellen op
grond van hen moverende criteria. Ben tweede voordeel is dat een
deelnemer op het moment van scoren, niet ziet wat andere deelnemers
invullen. Daardoor wordt voorkomen dat de uitwerking van een top x
actie-idee - dat qualitate qua voor de gehele organisatie van belang is -
gemonopoliseerd wordt door een club vriendjes, door forumleden die
uit eenzelfde groep afkomstig zijn of iets dergelijks.

Met de programma-eigenaar dient - ook weer vooraf - overeenstem-
ming bereikt te worden over de inhoud van de opdracht die aan de
projectgroepen zal worden gegeve~. Die opdracht an varieren van het
genereren van aandachtspunten waarmee bij de uitwerking en uitvoe-
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ring van het project rekening gehouden moet worden, tot het opstellen
van een eerste beslisdocument voor de definitiefase van het betreffen-
de project. De keuze uit deze varieteit is afhankelijk van de tijdens de
conferentie voor deze opdracht beschikbaar te maken tijd, van de
invloed die de programma-eigenaar aan het forum wil toekennen en
van het verwachte aantal forumleden dat na besluitvorming in de
reguliere gremia, door kan strom en van de ad hoc conferentie-project-
groep naar een formeel ingestelde, overeenkomstige projectgroep.
Bijlage 9 bevat een voorbeeld van een "gemiddelde" proiectgroep-
opdracht waarvoor doorgaans een dagdeel uitgetrokken wordt. Het
verdient de voorkeur om die opdracht op een avond te programmeren
zodat de eindtijd door de projectgroep zelf bepaald kan worden.

e) Slotverklaring
De programma-eigenaar dient er mee akkoord te gaan dat gedurende de
conferentie de feitelijk bereikte resultaten op het gebied van missie-,
doel- en strategieformulering door de adviseur, de stafmedewerkers
van de voorbereidingsgroep of de programma-eigenaar zelf bijgehouden
en samengevat worden ten behoeve van een door de programma-
eigenaar aan het eind van de conferentie te verdedigen slotverklaring.
Naarmate het MDS-programma vordert, neemt dus ook de lengte van
de concept-slotverklaring toe. De tekst van de verklaring kan aldoende
tijdens werkontbijten, werklunches, werkdiners en werkborrels,
waaraan tenminste de programma-eigenaar deelneemt, door hem in
overleg met de adviseur en/of stafmedewerkers gecomponeerd en in
een iteratief proces verbeterd en bijgeschaafd worden. Het voordeel
van deze voortschrijdende aanpak is dat ook resultaten die bereikt
worden in het laatste kwartier v66r het tijdstip waarop bespreking van
de slotverklaring geagendeerd staat, nog in die verklaring op genomen
kunnen worden. In de slotverklaring [maximale lengte: 2 A4-tjesJ
dienen inhoudelijk de volgende items geadresseerd te worden:

conferentiedatum en plaats [wanneer en waar totstand gekoment]
naam van de [deellorganisatie die onderwerp was van de conferen-
tie
aanduiding van het forum [door wie gemaakt?)
formele status en geldigheid van de verklaring [geeft antwoord op
de vraag in hoeverre c.q. op welke punten de inhoud van de
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verklaring nog onderworpen wordt aan besluitvorming in formele
gremia zoals raad van bestuur, directie, managementteam, onder-
nemingsraad, medezeggenschapsraad e.d.]
overeengekomen resultaten ten aanzien van missie, doelen en
strategie
aanduiding van de gekozen strategische projecten inclusief per
project de namen van de opdrachtgever en de projectleider
voorgenomen vervolg van de conferentie.

Facultatief kan de slotverklaring nog de volgende items bevatten:
een aanduiding van de thema's die niet aan de orde zijn gesteld,
niet aan de orde zijn kunnen komen of waarover geen overeen-
stemming is bereikt .
een karakterisering van de sfeer, het klimaat, de ambiance waarin
de confer en tie is verlopen
de namen -eventueel met handtekeningen- van de forumleden.

In bijlage 10 is een voorbeeld van een dergelijke slotverklaring opgeno-
men.

V66r de presentatie van de slotverklaring rest nog een laatste met de
programma-eigenaar overeen te komen groepsopdracht. Het doel van die
groepsopdracht is drieledig: het checken van de voorbereide inhoud van de
verklaring, het verkrijgen van suggesties voor de wijze waarop over de
conferentie binnen de gehele organisatie gecommuniceerd kan worden
alsmede het verkrijgen van suggesties voor de wijze waarop het vervolg
van de conferentie moet worden georganiseerd.
Deze groepsopdracht bevat daartoe standaard de volgende subopdrachten:
1. Inventariseer de belangrijkste boodschappen en resultaten van de

conferentie
2. Geef aan hoe daarover op de thuisbasis gecommuniceerd kan worden

[wie communiceert wanneer op welke manier met wiel]
3. Doe een voorstel voor het vervolg van deze conferentie c.q. voor de

monitoring van de tijdens de conferentie gemaakte a£spraken.

In verband met subopdracht 2 dient deze laatste groepsopdracht bij voor-
keur uitgevoerd te worden in subgroepen die zoveel mogelijk zijn samenge-



154

steld naar analogie van het organogram van de organisatie die tijdens de
conferentie centraal staat.

Infrastructuur
Naast de hier in a tim e geschetste meer inhoudelijke voorbereiding van de
conferentie, moet ook de infrastructuur en logistiek tijdens de conferentie
gepland en geregeld worden.
Tot slot van de beschrijving van stap 3 volgen hier over die twee onderwer-
pen nog enkele opmerkingen.

Gegeven de processen die zich tijdens een MDS-conferentie afspelen, is
een van de belangrijkste eisen ten aanzien van de infrastructuur dat ieder
forumlid vanaf zijn plaats in de plenaire zaal op een makkelijke manier
oogcontact kan hebben met degenen die op het toneel bezig zijn en -
wellicht met enige moeite- oogcontact kan hebben met ieder ander
forumlid. Die eis is het best realiseerbaar in een amfitheater dat in een
halve cirkel rond het toneel gebouwd is. Aangezien er in Nederland maar
weinig hotels met dat soort zalen zijn, kan -bij een forumgrootte boven de
30- ook gekozen worden voor een dubbele U-vorm (of een U-vorm met
aIleen een dubbele basis) waarbij de buitenste U door middel van practica-
bels verhoogd is ten opzichte van de binnenste U.
Verder verdient het aanbeveling de plenaire zaal als volgt uit te rusten:
- twee overheadprojectoren met (grote) schermen zodat tijdens subgroep-

presentaties op projector I, een voortschrijdende verzamelstaat op
projector 2, zichtbaar gemaakt kan worden

- een liquid ctistal display (LCD) waarmee tekst vanuit een tekstver-
werkingsprogramma via de overheadprojector op het projectiescherm
kan worden weergegeven; met name van belang voor het instantaan
verbeteren en bijschaven van de tekst van de slotverklaring op grond
van reacties uit het plenum

- een flip-over
- loop- of revers-microfoons als dat nodig is; (vaste microfoonopstellingen

belemmeren de dynamiek en de non-verbale communicatie)
- eventueel een katheder (bijvoorbeeld omdat de programma-eigenaar daar

bij zijn optreden graag gebruik van maakt)
eventueel een video-deck (bij grote groepen: met twee monitoren) als dat
voor bepaalde inleidingen of colleges gewenst is

I



155

- een muziekinstallatie met eigen tapes of cd's, te gebruiken a1s hu1pmid-
del bij time-management [als de muziek stopt, start het programma
weerJ, om bij het begin van pauzes of verp1aatsingen naar subgroepruim-
ten vertrouwelijke gesprekken mogelijk te maken door geen stiltes te
1aten ontstaan en bovena1 om met een goed gekozen repertoire de

- stemming tijdens de conferentie te accentueren.

Bij MDS-conferenties die langer dan 2 dagdelen duren -en dat geldt voor de
meeste- verdient het om ergonomische redenen aanbeveling om in de
plenaire zaal te beschikken over stoe1en .E!~!_aIlnle.uDingen. Beha1ve de
plenaire zaal zijn nog zoveel subgroepruimten nodig dat het nog werkbare
maximum van 10 forum1eden per subgroep niet wordt overschreden. Bij
forumgrootten tussen de 80 en 100 moet uit praktische overwegingen van
dit maximum gebruik gemaakt worden.
Bij kleinere fora blijken combinaties van 4 tot 7 subgroepen met 4 tot 7
deelnemers tot een meer constante aandacht en betrokkenheid te leiden
dan combinaties van 8 tot 10 subgroepen met 8 tot 10 deelnemers. In de
subgroepruimte is een vergaderopstelling
gecreeerd, er staat een flip-over, er liggen [blanco] overheadsheets en
overheadsheetpennen in donkere kleuren (ten behoeve van het kopieren
van de sheets], er zijn ge1e 3M-Post-it blokjes (76 x 127 mmJ die ten
behoeve van metaplan-achtige divergentie en convergentieprocedures op de
flip-over geplakt, verwijderd, vervangen en geclusterd kunnen worden [zie
bijlage 11 J en er liggen telkens voor ieder subgroeplid kopieen van de aan
de orde zijnde groepsopdracht inclusief de daarbij behorende achtergrond-
informatie. Gegeven het feit dat in een MDS-conferentie per dagdee1
tenminste een groepsopdracht aan de orde is, dienen de subgroepruimten
zich in de buurt van de p1enaire zaa1 te bevinden. Relatief grote loopafstan-
den, bijvoorbeeld naar afzonderlijk gelegen bungalows of appartementen,
gaan ten koste van de produktiviteit.

Het conferentiesecretariaat dient eveneens vlakbij de plenaire zaal gelegen
te zijn. De uitrusting van het secretariaat bestaat onder meer uit een eigen
telefoon en fax (voor communicatie met de thuisbasis], een flip-over (voor
mededelingen en boodschappenJ, een of twee tekstverwerkers (voor het
maken van verzame1staten, het samenvatten van groepspresentaties, het
maken van de voortschrijdende slotverk1aring, het verwerken van ad-hoc
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wijzigingen in het programma, in groepsopdrachten of in groepsindelingen
e.d.], een printer, een snel kopieerapparaat met sorteermogelijkheid (onder
meer voor het vermenigvuldigen van de overheadsheets van elke subgroep
voor alle forumleden zodat de output van groepsopdracht n weer input kan
zijn voor groepsopdracht n + IJ, een MS-Dos computer [voor het MDS-
softwareprogramma waarmee de project start-up enquete verwerkt wordt
[zie hiervoor onder d], naambordjes en eventueel badges, allerlei kantoor-
benodigdheden e.d.

Het secretariaat bereid ook de produktie van de conferentiemappen voor en
geeft bij distributie van hand-outs, groepsopdrachten, sheet-kopieen,
verzamelstaten e.d. tel kens aan op welke plaats in de map die opgeborgen
kunnen worden; [standaard-indeling van een MDS-conferentiemap: titel-
blad, tab 1: deelnemerslijst, groepsindelingen, informatie over het confe-
rentie-oord, tab 2: conferentiedoelstelling, programma, spelregels en
werkwiize, tab 3: missie, tab 4: doelen, tab 5: strategie en proiectplannen,
tab 6: slotverklaring, tab 7: achtergrondinformatie en vooraf toegestuurde
inforrnatie].
Ten aanzien van de catering nog de opmerking dat in de voorbereiding met
het management van het conferentie-oord geregeld wordt dat de doorloop-
tijden van lunch en diner tot respectievelijk circa drie kwartier en 1 uur
beperkt blijven, [dat lukt beter bij een buffet dan bij uitserveren]. Daardoor
krijgen de deelnemers, die tijdens de conferentie bijna uitsluitend binnens-
kamers, zittend [groepslwerk verrichten, de gelegenheid voor zichzelf enige
beweging, buitenlucht en afzondering te organiseren. Verder zijn aparte
tafels voor 4 tot 8 person en in sociaal-communicatief opzicht comfortabe-
ler dan enkele lange tafels waara an de conferentiegangers in twee rijen
tegenover elkaar zitten.

Als vuistregel voor de netto-tijd die voor de hier beschreven stap 3:
"voorbereiding van de MDS-conferentie" nodig is, kan de duur van de
conferentie genomen worden. Zo vergt het precies formuleren van groeps-
opdrachten en het bereiken van overeenstemming daarover met de pro-
gramma-eigenaar nogal wat tijd. En hoe meer issues in groepsopdrachten
aan de orde gesteld dienen te worden, hoe langer de conferentie zal moe ten
duren.
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4.4 Stap 4: uitvoering van de MDS-conferentie

AIle fouten, omissies en vergissingen die in de voorbereidingsfase zijn
gemaakt, komen tijdens de uitvoeringsfase tot uiting. Dat ge1dt overigens
ook voor alle zaken die in de voorbereiding goed gegaan zijn. In deze
beschrijving van stap 4 wordt in chronologische volgorde het aigemeen
verloop toegelicht van de breedste variant van de MDS-conferentie in een
niet-urgente situatie.

Na de gebruikelijke ontvangst met koffie in de lounge van het conferentie-
oord, worden de deelnemers uitgenodigd plaats te nemen in de plenaire
zaal. Als een dee1 van het forum de adviseur in het voortraject al heeft
Ieren kennen, doet de adviseur dat, anders de programma-eigenaar.
In de zaal is muziek, de conferentiemappen liggen op tafel en de plaats van
ieder forumlid is door middel van zijn naambordje aangegeven [indelingsre-
gels: de raad van bestuur/directie/managementteam inclusief de program-
ma-eigenaar zo ver mogelijk achterin, de adviseur en de stafmedewerkers
van de voorbereidingsgroep zo dicht mogelijk bij het podium; collega's,
vriendjes, leeftijd- of sexegenoten liever niet bij elkaar om coalitievorming
op voor de conferentiedoelen irrelevante deelbe1angen te ontmoedigenJ. Als
ieder zijn plaats heeft ingenomen, opent de programma-eigenaar de confe-
rentie.
Hij heet het forum welkom, ligt de doe1en van de conferentie toe [op
overheadsheet; zie voor een voorbee1d paragraaf 4.3 onder bIJ, Iegt verant-
woording af over de samenstelling van het forum (waarom deze medewer-
kers, kwalitatiefen kwantitatief], zegt iets over de manier van werken
[investeren van energie, werken onder hoge tijdsdruk, assertief en open
zijn e.d.], geeft zijn mening over het gewenste resultaat van de conferentie
en meldt dat hij zich verder
-op verzoek van de adviseur- betrekkelijk passief op zal stellen. Na beant-
woording van een enkele vraag introduceert de programma-eigenaar de
adviseur. De doorlooptijd van de voorgaande inleiding door de programma-
eigenaar bedraagt maximaal 15 minuten. De adviseur zegt kort nog even
iets over zichzelf, verwijst naar zijn curriculum vitae in de conferentiemap
en licht vervolgens het programma toe (op overheadsheetsJ dat gezien moet
worden als de strategie om de door de programma-eigenaar zojuist genoem-
de doelen te realiseren. Van belang hierbij is dat aangegeven wordt dat het
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om een indicatief programma gaat dat waar en wanneer nodig ad-hoc
aangepast kan worden.

INa doel en strategic geeft de adviseur de structuur van de conferentie-
organisatie aan in term en van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den van het forum, de programma-eigenaar, de adviseur, de ondersteunen-
de stafmedewerkers en het conferentiesecretariaat (zie voor een inhou-
delijke beschrijving van die rollen: paragraaf 4.3 onder b31. Tijdens deze
initialisering van de conferentie-organisatie dienen de medewerkers van
het secretariaat ook in de plenaire zaal aanwezig te zijn. Vervolgens
worden de nodige huishoudelijke zaken medegedeeld of geregeld [roken,
time-management, eigen verantwoordelijkheid voor aan- en afwezigheid,
communicatiemogelijkheden met "buiten", indeling en gebruik van de
conferentiemap, regels voor het discussieren in pleno, huisregels en
faciliteiten van het conferentie-oord, de functie van de muziek etc.l,
Tenslotte licht de adviseur de spelregels toe met behulp waarvan de
gewenste cultuur van de conferentie-organisatie geconditioneerd wordt.
Een representatief voorbeeld van dergelijke spelregels is gegeven in para-
graaf 4.3 onder b7. Na die toelichting is het van belang expliciet aan het
forum te vragen of een ieder zich aan die spe1regels wil committeren.
Degene die zegt zich daarin niet te kunnen of willen vinden, past niet in
de gewenste cultuur en wordt door de adviseur verzocht de conferentie bij
de eerstvolgende pauze te verla ten. De programma-eigenaar kan de opvol-
ging van dat verzoek overigens met zijn veto treffen. De consequentie is
dat hij daardoor een extra verantwoordelijkheid op zich neemt.
Deze introductie door de adviseur duurt -inclusief eventuele vragen vanuit
het plenum- maximaal drie kwartier. Daama is er een korte pauze (eventu-
eel met muziek] van 10 minuten voor koffie, het herinrichten van de
persoonlijke werkplek, het uitwisselen van eerste indrukken etc. Na de
pauze volgt een college van ongeveer 20 minuten door de adviseur over de
omschrijving en het belang van een missie eventueel gevoIgd door een
presentatie van maximaal30 minuten door een externe gastspreker die een
praktijkvoorbeeld van de ontwikkeling en toepassing van een missie
presenteert. Ook kan het zijn dat het vooronderzoek dat in stap 2 is uitge-
voerd al een concept-missie of bouwstenen daarvoor heeft opgeleverd of
dat de organisatie al over een missie beschikt maar dat de adviseur met de
programma-eigenaar van mening is dat die missie geactualiseerd moet
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worden. In elk van die drie gevallen kan nog een derde inleiding toege-
voegd worden, te houden door de programma-eigenaar of een van zijn
collega's uit de raad van bestuur, de directie of het managementteam.
[Duur van die inleiding: maximaal 20 minuten]. Daarna legt de adviseur in
5 minuten de eerste groepsopdracht uit lop overheadsheets].

Omdat eerst dan duidelijk is wat er in korte ti'd van de in sub oe en
bi'een zijnde forumleden verwacht wordt houdt de adviseur na de 0 - ~

drachtuitleg een inleiding van maximaal15 minuten over de gewenste .
werkwijze in de subgroepen Izie bina~e 11 Y.!!2.rverkleinde kopieen van de
sheets die bij die inleiding gebruikt worden]. De subgroepindeling is vooraf
in overleg tussen programma-eigenaar, voorbereidingsgroep en adviseur
gemaakt en bevindt zich in de conferentiemap. Per subgroep is de naam
onderstreept van degen~dIe het meest geschikt geacht wordt in die groep
de rol van vergadervoorzitter op zich te nemen. Aan de betreffende forum-
leden is vooraf door de programma-eigenaar of door de voorbereidingsgroep
verzocht die rol te vervullen.
Wanneer er in de organisatie nog maar weinig ervaring met dit soort
werkconferenties is opgedaan, verdient het aanbeveling de beoogde verga-
dervoorzitters voor het begin van de confer en tie aan een korte rol-training
van 2 tot 4 uur te onderwerpen. Deze training kan enkele dagen voor de
conferentie geprogrammeerd worden lin een vergaderkamer op de thuisba-
sis] of tiidens het dagdeel dat vooraf gaat aan het eigenlijke begin van de
conferentie lin het conferentie-oord]. De training wordt gegeven door de
adviseur of door leden van de voorbereidingsgroep.

De subgroepleden begeven zich naar de subgroepruimten en treffen daar
aan: voldoende kopieen van de groepsopdracht en van de hand-outs van de
inleidingen die ten behoeve van die opdracht vooraf in pleno zijn gehouden
[college van de adviseur, praktijk-casus zoals gepresenteerd door de
gastspreker; stand van zaken in de eigen organisatie met betrekking tot het
aan de orde zijnde thema, voorgestelde werkwijze in subgroepen], plus
metaplankaartjes, een flip-over, lege sheets of sheets die al van een op de
opdracht be trekking hebbende koptekst zijn voorzien, stiften, koffie, thee,
frisdrank etc.
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Het is aan het conferentiesecretariaat om -gegeven het vigerende program-
ma- tijdens de plenaire sessies de subgroepruimten telkens opnieuw van de
benodigde "soft- en hardware" te voorzien.

Afhankelijk van de complexiteit van de gegeven opdracht en de in de
subgroepen aldoende bereikte efficientie met de gewenste wijze van
werken, kan de voor opdrachten beschikbaar gestelde tijd varieren van vier
tot zeven kwartier [met uitzondering van de laatste twee opdrachten, in
casu het opstellen van een strategisch projectplan: 2,5 tot 4 uur en het
laatste groepswerk over evaluatie, communicatie en vervolg: twee tot drie
kwartier],

INaanoop van het eerste dagdeel van de conferentie ontbijt, luncht of
dineert de adviseur met de vergadervoorzitters aan een tafel om met hen te
bespreken hoe het werkproces in de sub roe en vedoo t. Daarbij kunnen
onder meer de volgende zaken aan de orde komen: de mate waarin het de
vergadervoorzitters lukt op de beoogde manier invloed uit te oefenen,
verduidelijking van de rol van de vergadervoorzitter naar aanleiding van
concrete gebeurtenissen die zich in de subgroep hebben voorgedaan,
intercollegiale adviezen over hoe met een bepaalde probleemdeelnemer
kan worden omgegaan e.d. Verder is het voor de adviseur van belang om
van de vergadervoorzitters een indruk te krijgen over de wijze waarop het
forum de conferentie tot dan toe ervaart. De praktijk leert dat deelnemers
daarover eerder in subgroepen dan in pleno opmerkingen maken.
Twee variabelen blijken in dat verband doorgaans van belang te zijn: het
tempo van de conferentie en de nieuwheid van de inhoud. Klachten over
het hoge tempo kunnen gepareerd worden met de in de spelregels opgeno-
men 80/20-regel: het gaat om hoofdlijnen en hoofdzaken, om die 20%
oplossingen waarmee 80% van de problemen aangepakt kan worden, [zie
ook bijlage 51.
Opmerkingen over een gebrek aan nieuwheid van de inhoud zijn in de
meeste gevallen terug te voeren op het feit dat men al eerder bezig is
geweest met het formuleren van een missie en organisatiedoelen, met het
inventariseren van kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten of met het
definieren van strategische actieplannen. Deze kritiek dient geadresseerd
te worden door erop te wijzen dat de resultaten van die eerdere exercities
Of nu verouderd zijn of kwalitatief niet goed genoeg waren of beide. Ten
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aanzien van dit thema kan het zinvol zijn de programma-eigenaar te
vragen in de eerstvolgende pleno-sessie nog eens te herhalen waarom hij
vindt dat de conferentie hier en nu nodig is. Behalve via de vergadervoor-
zitters kan de adviseur ook direct informatie verzamelen over het elan
waarmee in de subgroepen gewerkt wordt door in de tijd die voor het
groepswerk beschikbaar is gesteld bij de verschillende roe en Ian s te
gaan. Het saldo van de voor- en nadelen van die werkwijze zal, afhankelijk
van de stijl en ervaring van de adviseur, anders uitvallen. Voordelen zijn
dat de adviseur met ei en 0 en ziet hoe het werk roces in de roe e
ver 00 t, waar nodig de 0 dracht of de werkwi"ze kan verduideli"ken en -
indien gevraagd - vanuit de expertrol evaluerende opmerkingen kan maken
over voorgelegde inhoudelijke altematieven. Mogelijke nadelen van het
brengen van korte bezoekjes aan de simultaan werkende subgroepen zijn:
het frustreren van het gezag van de groepsvoorzitter, het creeren van rol-
ambiguiteit door als procesregisseur ook inhoudelijk een stukje mee te
spelen en het indiceren en vervolgens ook waamemen van niet-authentiek
groepsgedrag doordat de groep in aanwezigheid van de adviseur tijdelijk
een modelvertoning opvoert.
Een werkbaar compromis is het gedurende ten minste 50% van de werktijd
participeren in een of twee subgroepen. Aan de keuze van die subgroepen
kunnen procesmatige of inhoudelijke overwegingen ten grondslag liggen.
Procesmatig wanneer de vergadervoorzitter van de betreffende groep te
kennen heeft gegeven dat hij problemen heeft met het managen van het
werkproces in de groep, dat kan overigens zowel aan de toevallige verga-
dervoorzitter als aan de toevallige groepssamenstelling liggen.
De inhoudelijke overweging bestaat hierin dat de adviseur van mening kan
zijn dat de specifieke opdracht van een bepaalde werkgroep - in het licht
van de doe Istelling van de conferentie - van relatief groot strategisch
belang is of dat wanneer een bepaalde opdracht niet goed uitgevoerd zou
worden daardoor het rendement van andere parallelle opdrachten negatief
wordt beinvloed. Voorbeelden: de groep die als opdracht heeft het kiezen
van een partner waarmee een strategische alliantie moet worden aangegaan
versus de groep die de portfolio van produkt-markt-combinaties gaat
herdefinieren, de groep die een nieuw voorstel gaat doen voor de taken,
bevoegdheden en samenstelling van het topmanagement versus de actuele
positie en de rol tijdens de conferentie van de zittende programma-eige-
naar. Anderzijds moet tijdens de conferentie niet teveel tijd en energie
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besteed worden aan het rationaliseren van output- inputrelaties van
parallel uit te voeren groepsopdrachten en aan het elimineren van eventue-
le overlaps of witte vlekken bij die opdrachten. Zeker in het geval van een
MDS-interventie in een urgente situatie, is voor die fijnregeling geen tijd
en ruimte. Het gaat erom de bestaande situatie zo snel mogelijk om te
buigen en dat mag in het begin ten koste gaan van de efficientie. Liever
dubbele acties die effectief en op tijd zijn, (may the best group win) dan
een effectieve, goed afgebakende met geen enke!e andere opdracht strijdig
zijnde actie die door alle benodigde afstemming vooraf, te laat tot uitvoe-
ring komt. In niet-urgente situaties kan wederom een beroep gedaan
worden op de 80/20-rege!: 80% van de verdubbeling kan in 20% van de
overlegtijd tussen adviseur en betrokken groepen geelimineerd worden en
voor uitzuivering van de laatste 20% overlap, is 80% van de tijd nodig.
Bovendien kan de programma-eigenaar bij het - samen met de adviseur -
voorbereiden van de slotverklaring nog correcties en accentverschuivingen
aanbrengen waardoor de zwaartepunten van interfererende actieplannen
verder uit elkaar komen te liggen. Een derde correctiemogelijkheid doet
zich nog voor in de officiele gremia van de staande organisatie wanneer
daar formele besluitvorming aan de orde is over hoe met de bereikte
conferentieresultaten verder zal worden gegaan.

Het moge voor zich spreken dat waar het gaat om groepsopdrachten die
bouwstenen opleveren voor een collectieve ambitie, groepsopdrachten die
resulteren in doelen, kansen, bedreigingen, sterkten, kerncompetenties,
zwakten en heilige huisjes en groepsopdrachten die uitmonden in strategi-
sche actieplannen, elke groep - ook al zijn het er 8 of 10 - in de ge!egenheid
gesteld wordt in pleno te rapporteren. Niet alleen omdat dat de motivatie
van de subgroep en de kwaliteit van de output ten goede komt maar vooral
omdat in het continu proces van divergeren en convergeren, het collectieve
resultaat van een bepaald groepswerk weer input is voor een volgend
groepswerk. WeI is het zinvol dat de adviseur de presentatoren van de
groepen erop attent maakt dat het efficient is om, naar mate het aantal
presentaties vordert, bij vergelijkbare uitkomsten te verwijzen naar
hetgeen daarover door voorgaande groepen al is opgemerkt en de tijd vooral
te gebruiken voor nieuwe nog niet genoemde items. Daarmee samen-
hangend verdient het aanbeveling de volgorde waarin de groepen rapporte-
ren steeds te wisse!en, (1 tim 8; 8 tim 1; 2, 4, 6, 8 + 1,3, S, 7; etc.) zodat
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niet steeds dezelfde groep de grootste bijdrage aan de efficientie van het
proces hoeft te leveren. Zodoende kunnen de plenopresentaties tot 45 it 60
minuten beperkt blijven, uitgaande van een gemiddelde presentatietijd van
4 tot 6 minuten per groep inclusief een enkele vraag om toelichting vanuit
het plenum [zie bijlage 12 voor enkele voorbeelden van de hier bedoelde
groepswerkopdrachtenJ.

Wanneer er voldoende tijd is en het past binnen de MDS-doelstelling, kan
het zinvol zijn om tijdens het eerste deel van de conferentie een door een -
interne of externe - klant, toeleverancier of financier ingebrachte casus
onderwerp van groepswerk te maken [zie bijlage 13 voor voorbeelden). In
dat geval gaat het met name om leerervaringen (bewustwording van het
probleem, gevoelde behoefte om het in het vervolg beter te doen e.d.) die
zich vooral tiidens het groepswerk voordoen en is het daarom niet nodig
alle groepen in pleno te laten rapporteren. Er kan dan volstaan worden met
eenderde of de helft van de groepen. Welke groepen dat zijn dient eerst na
het groepswerk in pleno en willekeurig (bijvoorbeeld met behulp van een
dobbelsteenJ bepaald te worden.

Na het tweede dagdeel van de conferentie wordt de adviseur voorgesteld te
ontbi'ten te lunchen of te dineren met de ro amma-ei enaar lus-
indien aanwez' - zi'n colle a's van hetzelfde horizon tale niveau directie
of managementteamledenJ en de voorbereidingsgroep. Aan de orde is een
tussentijdse evaluatie van het verloop van het proces en van de bereikte
inhoudelijke resultaten. Gegeven het feit dat het programma indicatief is,
kan op grond van die evaluatie tot verschillende programma-interventies
besloten worden.
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Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen die interven-
ties natuurlijk ook het resultaat zijn van tussentijds overleg tussen
adviseur en programma-eigenaar zonder dat daarvoor op de eerstvolgende
eetpauze gewacht hoeft te worden.
Hier volgen enkele voorbeelden *1 van dergelijke interventies:

M-interventie
De MDS-conferentie is gestart met het onderdeel missie. Tijdens het eerste
groepswerk zijn bouwstenen voor een collectieve ambitie aangedragen of
amendementen op een ingebrachte concept-missie ingediend. De program-
ma-eigenaar kan tijdens een pauze de uitkomsten van dat groepswerk in
een eerste of volgende versie van de concept-missie verwerken en die
versie na de pauze in pleno aan het forum voorleggen. Hij verklaart hoe hij
tot bepaalde formuleringen is gekomen en vraagt vervolgens om op het (via
overheadsheet of LCD-scherm zichtbaar gemaakte] resultaat te reageren.
Het gaat hierbij om een programma-inbreuk van doorgaans 15 tot 30
minuten. De programma-eigenaar verzamelt de reacties en gebruikt die om
de aanvankelijke versie te verbeteren. De aldus verbeterde versie kan na
een volgende pauze weer ter becommentariering aan het plenum voorge-
legd worden. Dit proces kan zich gedurende een twee- of driedaagse
conferentie zo'n drie tot viifmaal herhalen alvorens gezamenlijk geconclu-
deerd kan worden dat er een stadium is aangebroken dat gekenmerkt
wordt door verminderde meeropbrengsten. De laatste versie van de con-
cept-missie kan daarna nog eenmaal aan het einde van de conferentie als
onderdeel van de slotverklaring geamendeerd worden.

*1 Waar in deze voorbeelden over programma-eigenaar gesproken wordt,
betreft het doorgaans de programma-eigenaar cum suis dat wil zeggen de
programma-eigenaar plus een deelverzameling van de groep bestaande
uit zijn naaste coUega's op hetzelfde horizon tale niveau, de adviseur en
de voorbereidingsgroep.
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D-interventie
Groepswerk heeft geresulteerd in een set na te streven interne en externe
doelen voor de realise ring waarvan tijdens een volgende groepsopdracht
strategische actieplannen gemaakt zullen worden. Analoog een de M-
interventie kan de programma-eigenaar tussentijds door hem gewenste
modificaties van die doelenset ter becommentariering aan het forum
voorleggen. Die modificaties kunnen varieren van het uitspreken van een
veto over een bepaald doel tot het clusteren van in elkaars verlengde
liggende of op elkaar lijkende doelen. Ook kan de programma-eigenaar
voorstellen, bepaalde kwantitatieve targets die in die doelen toe uiting
komen, te verhogen of te verlagen dan wel kan hij voorstellen het aangege-
yen moment waarop bepaalde doelen bereikt moeten zijn, te vervroegen of
te verlaten. Omdat op basis van de MDS-logica het formuleren van doelen
later geagendeerd staat dan de missie, is het mogelijke aantal iteratieve
slagen ten aanzien van de doelenset kleiner dan bij de M-interventie.
Doorgaans bliift dat aantal beperkt tot twee of drie.

Procesinterventie door de programma-eigenaar

De programma-eigenaar is van mening dat het gemiddelde resultaat van
het groepswerk niet goed genoeg is: de concept-missie bliift vlak of
ongeinspireerd, gestelde doelen zijn niet of nauweHjks ambitieus of
uitdagend, strategische actieplannen liiken op de bestaande, meer van
hetzelfde in plaats van innovatie etc. In dat geval kan de programma-eige-
naar, na overleg met de adviseur, besluiten een deel van het programma
over te doen. Alvorens daarmee te beginnen zal de programma-eigenaar
zijn teleurstelling of ontevredenheid met het forum moeten delen. Daarbij
moet hij op basis van argumenten en refererend aan de conferentiedoelstel-
ling aangeven waarom hii de bereikte resultaten niet goed genoeg vindt.
Enige discussie hierover in pleno is mogelijk en wenselijk. Het slot van
het betoog van de programma-eigenaar dient motiverend te zijn en enige
aansporingen te bevatten om de moed niet te laten zakken. Het dient
duidelijk te ziin of te worden dat de programma-eigenaar respect heeft voor
het forum en vertrouwen heeft in de bereidheid en bekwaamheid van de
forum-leden om de MDS-opdrachten uiteindelijk beter of met een hoger
ambitieniveau uit te voeren.
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Omdat voor zo'n herhaling van een deel van het programma doorgaans een
a anderhalf dagdeel nodig is, is de waarschijnlijke consequentie van deze
interventie dat niet alle beoogde conferentiedoelen gerealiseerd kunnen
worden.
Het goede nieuws is dat aan de doelen waaraan wei gewerkt is, per saldo
goed gewerkt is, in die zin dat dat werk een geaccepteerd resultaat heeft
opgeleverd.

Ptocesintetvetitie door het forum

Afhankelijk van de urgentie van de MDS-interventie, de effectiviteit van
de voorbereiding van de conferentie, het gezag van de programma-eigenaar
en de deskundigheid van de adviseur, kan er zich een moment voordoen
waarop de kritiek van het forum over de gang van zaken (tempo van de
conferentie, programmering, relevantie van bepaalde onderdelen, nieuw-
heid van de resultaten e.d.) in pleno tot ontlading komt. In de subgroepen
en in de wandelgangen kan de ontwikkeling van die kritiek al vroegtijdig
waargenomen worden. Enkele forumleden nemen de rol van opinieleider
op zich en besluiten in een pauze om bij de eerstvolgende sessie in pie no,
de ontevredenheid over de gang van zaken aan de orde te stell en; "actie of
taxi" is daarbij het motto. De praktijk wijst uit dat het trachten te dempen
van de aanzwellende kritiek door in de pauzes en wandelgangen in debat te
gaan met potentiele opinieleiders weinig zin heeft omdat daardoor in de
meeste gevallen alleen uitstel van de ontlading in het plenum verkregen
wordt [tenzij het bijvoorbeeld gaat om een of twee excentrieke deelnemers
die nauwelijks medestanders vinden). Voorgesteld wordt dus de kritiek op
een natuurlijke manier in het plenum tot ontlading te laten komen.
Enerzijds zonder daarop te anticiperen anderzijds zonder daardoor verrast
te zijn. Wanneer dat gebeurt, wordt het programma stilgelegd, de program-
ma-eigenaar luistert en de adviseur probeert een discussie tussen de
forumleden op gang te brengen over de verwoorde kritiek. Startvraag: "Zijn
er nog meer mensen die de zojuist door [naam deelnemer) gegeven opvat-
ting over de zinvolheid van waar we hier mee bezig zijn, delen?"
Verder beperkt de adviseur zich tot het technisch leiden van de discussie.
Het ingaan op de geuite kritiek door adviseur of programma-eigenaar is
taboe tenzij de persoonlijke integriteit van een van beiden wordt aangetast.
Vervolgens kunnen zich een drietal mogelijkheden voordoen:



167

1) De discussie gaat zich herhalen, er treedt polarisatie op tussen groepen
deelnemers. Nieuwe opinieleiders dienen zich aan die vinden dat er nu
genoeg stoom is afgeblazen en die voorstellen verder te gaan met het
programma. Karakteristieke zinnen van de nieuwe .opinie leiders: "Er is
geen alternatief", 'We zijn zelf verantwoordelijk voor wat we hier doen",
"We nemen aan dat over het programma goed is nagedacht" etc. De
adviseur brengt het voorstel van de nieuwe opinieleiders in stemming
en als de meerderheid v66r is, wordt na een korte pauze de conferentie
hervat. In die pauze kunnen de deelnemers nog een laatste meningsuit-
wisseling plegen, kan gelobbyd worden en massagewerk worden ver-
richt. De adviseur en de programma-eigenaar overleggen in die pauze
over eventuele kleinere aanpassingen van het programma waarmee recht
gedaan wordt aan die punten van kritiek die door de meesten gedeeld
werden. Aan enkele forumleden die volharden in hun aanvankelijke
ongenoegen wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de pauze hun
spullen te pakken en de conferentie te verlaten.

2) De onder 1 beschreven stemming levert op dat het merendeel van het
forum vindt dat het niet zinvol is om met het voorliggende programma
verder te gaan. In dat geval stelt de adviseur voor om in zelfgekozen
subgroepen ongeveer 1 uur de tijd te nemen om een altematief program-
ma voor de resterende tijd te ontwerpen. Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat de deelnemers wei bereid zijn om de door hen gereserveerde tijd te
besteden aan het met e1kaar nadenken over de wijze waarop - in de
breedste zin - het functioneren van de organisatie verbeterd kan worden.
De programmavoorstellen van de subgroepen worden in pleno gepresen-
teerd waarna de verschillende voorstellen in stemming gebracht worden.
Indien de programma-eigenaar en de adviseur zich daarmee kunnen
verenigen, wordt het programma dat de meeste stemmen heeft gekregen
vervolgens uitgevoerd. Ook in deze situatie kan het zijn dat enkele
forumleden zich niet in de door de meerderheid gemaakte keuze kunnen
vinden en de conferentie wensen te verla ten.

31 De onder 1 beschreven stemming levert op dat het merendeel van het
forum vindt dat het niet zinvol is om met het voorliggende programma
verder te gaan. Bovendien heeft het merendeel van het forum er geen
behoefte aan om in subgroepen zelf een nieuw, beter programma te
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bedenken. Men gaat Iiever "gewoon aan het werk". In dat geval stelt de
adviseur de programma-eigenaar voor de conferentie te beeindigen. Er is
dan een nieuw probleem van andere orde ontstaan waarvan de aanpak
buiten het domein van deze verhandeling valt.

Tot slot van deze paragraaf over de uitvoering van de MDS-conferentie,
volgen hier nog enkele representatieve zinnen uit het repertoire dat de
adviseur gebruikt wanneer hij interacteert met het plenum. Die zinnen
geven - op een andere manier dan hiervoor beschreven - een indruk van de
verhouding zoals die tijdens de conferentie tussen forum en adviseur
bestaat:
- "Als je meedoet, moet je echt meedoen, niet alleen deze drie dagen maar

ook daama". "Of je zegt nu dat je er niet in gelooft, daar heb ik ook
respect voor". "Het gaat hier om de integriteit van je commitment, ja is
ja en nee is nee". "Meespelen en achteraf negatief evalueren is zwak en
niet profession eel".

- "Als er iets is wat je niet bevalt, waar je je aan ergert of wat je niet goed
vindt, zeg het dan in het hier en nu".

- "Het is jullie programma. Ik ben hier om te helpen".
- "Het is jullie tijd en jullie verantwoordelijkheid. Ik wil niks, ik ben

adviseur".
- "Als buitenstaander heb ik het idee "

"Is het zo dat jullie eigenlijk zeggen ..
"Ik krijg de indruk ..."
"Volgens mij, als ik het goed begrijp ....

- "Wat is de boodschap van deze stellingname?" "Wat wi! je hiermee zeg-
gen?" "Kun je het verduidelijken door het op een andere manier te
zeggen?" "Ben ik de enige die niet goed begrijpt wat je bedoelt?"

- "Ik heb het idee dat we sneller moe ten gaan, ik voel dat er veel energie
is om nu aan de gang te gaan met ... "

- Bij het op de tweede overheadprojector maken van verzamelstaten op
basis van de verschillende groepspresentaties: "Klopt het?, "Is het zo
goed?", "Moet er nog iets bij?".

- Bij vragen uit het plenum aan de presentator van een subgroep: "Kun je
die vraag namens de groep beantwoorden"? "Hebben iullie daarover
gesproken of is dat jouw persoonlijke mening"?
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- "Niet teveel details, het is niet zo van belang of dat in 1986 of 1987 is
besloten". "Graag alleen opmerkingen die relevant zijn, omdat ze de
hoofdconclusie veranderen".

Een aantal van deze zinnen hebben een enigszins confronterende inhoud
waaruit afgeleid zou kunnen worden dat het veelgeprezen, onvertaalbare,
vaak gebruikte nederlandse criterium "gezelligheid" in ieder geval niet op
MDS-conferenties van toepassing is. Die afleiding is onjuist voor die
situaties waarin de deelnemers zich wensen te houden aan de bij de start
van de conferentie afgesproken spelregels en zich voor de realisering van
de doelen van de conferentie mede verantwoordelijk voelen. Omdat die
situaties zich - zeker bij niet urgente MDS-interventies - vaak voordoen is
er doorgaans sprake van een constructieve taakcultuur waarin ruimte is
voor humor en gezelligheid.

4.5 Stap 5: programmering van het vervolg

In deze paragraaf worden twee standaard vervolgprogramma's toegelicht
die hier voor het gemak het horizon tale en het verticale vervolg genoemd
worden.
Kern van het horizon tale vervolg is: monitoring in de tijd van tijdens de
MDS-conferentie gemaakte afspraken. Bij het verticale vervolg wordt een
programma ontwikkeld waarbij de MDS-output bereikt op hierarchisch
niveau n, input wordt voor niveau n-1. Verder is natuurlijk ook een
combinatie van beide mogelijkheden denkbaar waarbij in eenzelfde periode
zowel horizontale als verticale vervolg plaatsvindt [zie figuur 4.51.
Dat gecombineerde vervolg wordt in deze paragraaf niet apart besproken.
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Figuur 4.5 Gecombineerde horizon tale en verticale vervolg

Horizontale vervolg
Het moment waarop, de vorm waarin en de condities waaronder horizonta-
Ie vervolg van de MDS-conferentie gewenst wordt, maakt doorgaans
onderdeel uit van de sIotverkiaring. Bij het laatste groepswerk van de
conferentie [zie paragraaf 4.3 onder e] is onder meer gevraagd aan te geven
hoe op de thuisbasis over de belangrijkste resultaten van de conferentie
gecommuniceerd kan worden en is verzocht een voorstel te doen voor de
monitoring van de tijdens de conferentie gemaakte afspraken.

Interne communicatie op de thuisbasis over bereikte MDS-resultaten is
een snelle vorm van vervolg die een of enkele dagen na afloop van de
conferentie zijn besiag kan krijgen. Voor de vorm kan daarbij onder meer
aan de volgende mogelijkheden gedacht worden:
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- De programma-eigenaar licht de slotverklaring toe tijdens een voor
iedereen toegankelijke bijeenkomst (bijvoorbeeld in het bedriifsres-
taurant tijdens de lunch, in de aula aan het eind van de werkdag, in een
hotel of vergadercentrum in de buurt],

- Ieder forumlid bespreekt de slotverklaring tijdens de eerstvolgende
afdelingsvergadering

- De slotverklaring wordt opgenomen in het bedriifsblad vergezeld van
foto's van de conferentie en van interviews met de programma-eigenaar,
forumleden, medewerkers van het conferentiesecretariaat e.d. Eventuee1
kan hiervoor een speciale, gehee1 aan de conferentie gewijde editie van
het bedriifsblad uitgebracht worden.

- Kopieen van de slotverklaring worden in alle - al dan niet elektroni-
sche - postvakjes ge1egd.

- Een combinatie van de hiervoor genoemde mogelijkheden.

Hoe explicieter en serieuzer de communicatie op de thuisbasis plaatsvindt,
hoe meer de programma-eigenaar en de forumleden zich ook extrinsiek aan
de in de slotverklaring vervatte afspraken verbonden zullen voe1en. Het
daadwerkelijk entameren van vervolgactiviteiten wordt daardoor gestimu-
leerd.

De in het laatste groepswerk geste1de vraag om een voorstel te doen voor
de wijze waarop tijdens de conferentie gemaakte afspraken gevolgd dienen
te worden, mondt doorgaans uit in het vaststellen van een datum waarop
de forumleden weer bijeen wensen te komen om de voortgang van de
gemaakte afspraken intercollegiaal te toetsen. Afhankelijk van de urgentie
van de situatie en de moeilijkheidsgraad van de overeengekomen strategi-
sche projecten, vindt zo'n vervolgconferentie drie tot twaalf maanden na
de MDS-conferentie plaats. De fysieke inrichting, rolverdeling, werkwijze
en spelrege1s tijdens de vervolgbijeenkomst kunnen analoog aan de MDS-
conferentie vormgegeven worden. De forumleden verwachten doorgaans
een met die conferentie vergelijkbare setting inclusief de daarbij behorende
slagvaardigheid, snelheid, openheid, assertiviteit en flexibiliteit.
Voor een positieve bemvloeding van de gevoe1de verbondenheid met
hetgeen destijds is afgesproken, verdient het aanbeveling de vervolgbijeen-
komst in hetzelfde conferentie-oord te laten plaatsvinden als waar de
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MDS-conferentie werd gehouden. Het programma van zo'n vervolgconfe-
rentie kan de volgende onderdelen bevatten:

a) Aangeven van de doelstelling van de vervolgconferentie door de
programma-eigenaar, te weten: intercollegiale toetsing van destijds
gemaakte gedrags- en werkafspraken; zicht krijgen op de voortgang van
de in uitvoering zijnde strategische projecten, bedenken van suggesties
om knelpunten in lopende projecten op te lessen, herbevestigen van
gemaakte afspraken en/of maken van nieuwe vervolgafspraken e.d.

b) Toelichting op het programma, de werkwijze en de spelregels door de
adviseur.

c) Terugblik op de slotverklaring met betrekking tot missie en doelen.
In groepsopdrachten kan de inhoud alsmede het energieverhogend en
betrokkenheidgenererend effect van de missie geevalueerd worden op
basis waarvan nieuwe suggesties voor verbetering kunnen worden
voorgesteld. Datzelfde kan gedaan worden voor de doelen met als
evaluatiecriteria de mate waarin de destijds geformuleerde doelen
meetbaar en uitdagend maar haalbaar zijn.

d) Toetsing van de voortgang van de strategische projecten.
Een effectieve programme ring van de projectevaluatie kan er als volgt
uitzien:
- voorafgaand aan de conferentie:

toezenden van [tussentijdse] projectverslagen aan alle forumleden
ter bestudering vooraf eventueel voorzien van een huiswerkin-
structie waarin wordt aangegeven wat er in deze van ieder forum-
lid verwacht wordt: toetsing aan het beoogde projectresultaat van
hetgeen inmiddels bereikt is; bedenken van suggesties voor
doorlooptijdversnelling, resultaatoptimalisering, projectorganisa-
tieverbetering e.d.
instrueren van projectleiders met betrekking tot de verwachte
inhoud van hun presentatie tijdens de conferentie: Wat is het
beoogde projectresultaat? Hoe is de realisering daarvan gefaseerd?
Wat is inmiddels bereikt? Welke knelpunten doen zich voor ten
aanzien van het vervolg? etc.
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per project door de programma-eigenaar laten benoemen van een
opponent die over het toegewezen project een kritisch co-referaat
voorbereidt, te houden in pleno na de presentatie door de betref-
fende projectleider. De opponent kan ook de woordvoerder zijn
van een per project geforrnuleerd review-team bestaande uit drie
tot vijf forumleden. De opponent dient zelf die inforrnatie te
verzamelen die hij voor zijn co-referaat denkt nodig te hebben

- tijdens de conferentie:
herhaling door de adviseur van tijdens de MDS-conferentie gepro-
duceerde en vastgestelde projectinformatie: beoogd doel, gewenst
projectresultaat, geplande mijlpalen, verantwoordelijke projectlei-
der
presentatie van de stand van zaken door de projectleider
co-referaat van de opponent
na elke twee of drie projectpresentaties: groepswerk, uitmondend
in suggesties voor het vervolg van de aan de orde zijnde projecten,
stoppen met het project of ingrijpend wijzigen van het gewenste
projectresultaat mag daarbij ook als suggestie naar voren gebracht
worden.
presentaties in pleno vanuit de projectevaluatiesubgroepen
concluderende uitspraken door de projectleider plus eventuele
discussie daarover: Wat heeft de projectleider geleerd over zijn
project? Wat gaat hij doen met de ingebrachte suggesties? Wat
betekent dat voor het uiteindelijke resultaat en voor de verdere
planning van het project? e.d.

e] Facultatief: definiering van aanvullende of nieuwe strategische
projecten. Afhankelijk van de op het moment van de vervolgcon-
ferentie bereikte projectresultaten en de ingrijpendheid en urgentie
van de ten doel gestelde verbetering (of vemieuwing] van het functi-
oneren van de organisatie, kan de programma-eigenaar het van belang
vinden een of enkele nieuwe strategische projecten te [laten] formu-
leren. Hiervoor kan teruggegrepen worden naar de tijdens de MDS-
conferentie geproduceerde lijst met strategische actie-ideeen om een
keuze te maken uit die acties die toen niet in de top x terecht zijn
gekomen. Een andere mogelijkheid is het herhalen van die bij de
MDS-conferentie beschreven programma-onderdelen die leiden tot
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een inventarisatie en prioritering van meest gewenste strategische
acties.
Daarbij kan het best zo zijn dat tijdens de eerste conferentie bedach-
te, toen niet gehonoreerde, actie-ideeen opnieuw of in een iets
gewijzigde vorm naar voren komen.

fl Evaluatieve afronding. Dit afsluitende deel van de vervolgconferentie
kan dezelfde elementen bevatten als het overeenkomstige program-
ma-onderdeel van de MDS-conferentie, te weten: inventariseren van
de belangrijkste resultaten en boodschappen van de vervolgconferen-
tie, afspreken van de wijze waarop over de conferentie op de thuisba-
sis gecommuniceerd zal worden en eventueel vaststellen van een
moment voor een volgende vervolgbijeenkomst. De - al dan niet via
groepswerk - bereikte conclusies ten aanzien van deze punten,
kunnen ook weer vervat worden in een slotverklaring die als gecon-
denseerd resultaat van de vervolgconferentie beschouwd mag wor-
den.

Bijlage 14 bevat een tweetal voorbeelden van vervolgconferentieprogram-
rna's.

Tot slot van deze toelichting op de horizontale vervolgconferentie nog een
enkele opmerking over de rol van de adviseur. Kort gezegd komt het hier
op neer dat de adviseur tijdens de tweede confer entie - in kwantitatieve
zin - minder vaak op de voorgrond treedt. Dat is een gevolg van het feit dat
het forum na de ervaringen opgedaan tijdens de eerste MDS-conferentie,
gewend is geraakt aan de manier van doen, aan de werkwijze en de spelre-
gels die bij dit soort bijeenkomsten horen. De deelnemers kennen het
klappen van de zweep. Bovendien is de programmering van de vervolgcon-
ferentie zelden een verrassing omdat die logisch voortvloeit uit hetgeen
tijdens de eerste conferentie is afgesproken. Discussies over de zin van
bepaalde programma-onderdelen blijven om die reden doorgaans achterwe-
ge. Er is een conditionerend begin, een concluderend eind en daartussen
komen de projecten aan de orde waarmee de top x strategische acties
geconcretiseerd zijn. Het geleidelijk aan terugtreden van de adviseur kan
verder nog bevorderd worden door de conferentievoorbereidingsgroep en de
programma-eigenaar een ruimere taak toe te meten dan bij de MDS-
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conferentie. Ook zij hebben geleerd van opgedane ervaringen. Kapitalise-
ring daarop is zinvol.
Een gunstig bijeffect van de minder prominente rol van de adviseur is dat
daardoor de programma-eigenaar, de voorbereidingsgroep en het forum in
toenemende mate de neiging zullen hebben de MDS-methode als iets van
henzelf te zien: het is onze tijd en ons programma, het gaat om onze
organisatie en onze projecten en alleen wij hebben er in eerste instantie
belang bij dat die projecten tot een goed einde gebracht worden.
Zo kan het voorkomen dat de adviseur na de tweede of derde vervol-
gconferentie alleen nog uitgenodigd wordt om als gast aanwezig te zijn. In
een laatste fase is ook dit niet meer het geval en bliift ten hoogste een
boardroom-consultancy relatie met de programma-eigenaar of een scha-
duwadviseursrol voor de voorbereidingsgroep bestaan.

Verticale vetvolg (cascade model)
Het verticale vervolgprogramma is gebaseerd op de doel-middelen hierar-
chie waarbij voor "middelen" ook "strategie" gesubstitueerd mag worden.
Uitgangspunt is dat de missie voor iedereen en voor elk niveau in de
organisatie dezelfde is, waarbij de exegese van de missie wel per niveau
kan verschillen [zie ook paragraaf 6.1.1). De missie geeft immers aan
waarom het zinvol is dat de organisatie als organisatie bestaat, wat de
toegevoegde waarde is van de verzameling mensen in afdelingen en
groepen die samen de organisatie vormen. De missie moet voor iedereen
van hoog tot laag inspirerend kunnen zijn. De missie van de katholieke
kerk: "het credo", is daar een goed voorbeeld van.
Gegeven de door de missie bevorderde verbondenheid tussen organisatie-
onderdelen, mogen die onderdelen zelf hun doelen formuleren en aangeven
hoe ze die doelen willen realiseren.
De enige, maar redelijke restrictie daarbij is dat de doelen die op een hoger
niveau geformuleerd zijn, fungeren als randvoorwaarden voor te formule-
ren doelen op een lager niveau. De door dat lagere niveau geformuleerde
doelen worden vervolgens door de managers van het hogere niveau be-
schouwd als middel ter realisering van de door hen gestelde doelen.
Zo ontstaat een doel-middelenhierarchie die zorgt voor een consistente
afstemming tussen de doelen die op de verschillende niveaus van de
organisatie zijn geformuleerd [zie figuur 4.6).
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Figuur 4.6 Doel-middelenhierarchie

Op het hoogste hierarchische niveau wordt de vrijheid waarmee doelen
geformuleerd kunnen worden aIleen "beperkt" door de missie. Beperkt
tussen aanhalingstekens omdat bij een goed werkende missie, de door die
missie veroorzaakte vrijheidsreductie niet als een beperking zal worden
gezien, bet hoogste niveau wenst de doelen in lijn met de missie te
formuleren, bijvoorbeeld omdat men zichzelf serieus neemt. De vrijheids-
graden van lagere niveaus worden in dezelfde betekenis beperkt door de
missie en - veel directer - door de doelkeuzen die op hogere niveaus zijn
gemaakt.

Kern van de doel-middelenhierarchie is dat het hoe [strategic] van de een,
het wat [doel] van de ander moet worden. De strategie die op niveau twee
bedacht is om de niveau twee-doelen te realiseren, moet door niveau drie
vertaald worden in meetbare, uitdagende maar haalbare niveau drie-doelen.
Wat op concern niveau als doel wordt geformuleerd [verhoging van bet



177

bedrijfsresultaat met p% in jaar j) kan door de samenleving als strategie
worden beschouwd om een hoger gelegen doel (bijvoorbeeld: verbeteren
van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven) te bereiken.
De op concemniveau geformuleerde strategie: terugdringen van de produk-
tiekosten - om zo het doel: verhoging van het bedrijfsresultaat met p% in
jaar j te bereiken - kan op produktdivisieniveau als een doel worden
beschouwd, waarvoor een strategie (bijvoorbeeld: procesautomatisering)
bedacht moet worden enz. "Doelen komen nooit geisoleerd of op zichzel£
voor, maar nemen steeds een plaats in als schakel in een keten van
gebeurtenissen, in een doel-middelenhierarchie, Hierdoor komt het dat
[afhankeliik van het standpunt van iemand) de een middel noemt, wat de
ander doe I noemt. Het perspectief verandert met de plaats die men in-
neemt in de coalitie van belanghebbenden. Met de maatstaven van de
machtigsten wordt de meeste rekening gehouden" [Better, 1980, p. 95).
Gegeven de doel-middelenhierarchie en het hier gekozen uitgangspunt dat
het beoogde doel wordt afgeleid uit de missie en dat de strategie aangeeft
hoe dat doel gerealiseerd kan worden, is de conclusie dat met het vaststel-
len van missie, doelen en strategie top-down begonnen moet worden. Met
name in kennisintensieve organisaties lijkt het wenselijk te zijn om het
proces dat aan die uiteindeliike vaststelling vooraf gaat iteratief (afwisse-
lend bottom-up en top-down) te laten verlopen. Die wens wordt door het
MDS-interventie-instrument gehonoreerd door het forum samen te stellen
uit medewerkers afkomstig van verschillende hierarchische niveaus [zie
paragraaf 4.1 onder KSF 2 voor forum samenstellingsregels).
Genoemd iteratief proces kan daarom verondersteld worden zich voor een
deel binnen de MDS-conferentie af te spelen, red en waarom de MDS-
interventie eerder een middle-up aanpak genoemd is.

Aan het verticale vervolgprogramma - ook wel het cascade-model genoemd
- ligt een analogon van de geschetste doel-middelenhierarchie ten grond-
slag. Kort gezegd: de output van de MDS- en (horizontale) vervolgconferen-
tie op niveau n, wordt de input voor niveau n-l en forumleden van confe-
renties op niveau n worden programma-eigenaars van conferenties op
niveau n-I.
Hier volgen enkele voorbeelden van mogelijke programma-onderdelen van
verticale [n-I] vervolgconferenties:
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exegese door de In-I) programma-eigenaar van de aldus op niveau n
toen de programma-eigenaar, forumlid was - gemaakte missie, toetsing
van de missie en formuleren van voorstellen aan de programma-eige-
naar van niveau n voor verbetering, aanpassing, verheldering van de
missie
inventariseren van gewenste en ongewenste consequenties die de op
niveau n geformuleerde doelen hebben voor het toekomstig functione-
ren op niveau n-I
aangeven van de wijze waarop de realisering van de op niveau n gedefi-
nieerde strategische projecten door niveau n-I gefaciliteerd kan worden.
Hierbij kan gedacht worden aan programme ring van niveau n-proiectlei-
ders als gastsprekers. Het resultaat van de aldus ontwikkelde voorstel-
len kan weer input zijn voor een horizontale vervolgconferentie van
niveau n
gegeven de op niveau n geformuleerde strategische projecten, definieren
van doelen en strategische actie-ideeen voor niveau n-I
uitwerken van strategische acties in concrete projectplannen
opstellen van een slotverklaring, inrichting van de communicatie met
de thuisbasis en programmeren van vervolgactiviteiten.

Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de urgentie van de
actuele situatie, kan het zijn dat er als gevolg van het maximum dat aan de
forumgrootte gesteld is, per week of maand meerdere conferenties parallel
geprogrammeerd moeten worden.
Hoe dieper de MDS-cascade in de organisatie terechtkomt, hoe grater de
kans dat dit verschijnsel zich voordoet. Het probleem daarbij kan zijn dat
er onvoldoende adviseurs gemobiliseerd kunnen worden die parallel
werkend in verschillende organisatie-onderdelen het MDS-interventie-
instrument vanuit eenzelfde visie toe willen passen en bovendien beschik-
ken over de vereiste kennis en vaardigheden om dat ook te kunnen doen.
Aan dit mogelijke probleem kan tegemoet gekomen worden door op tijd
een diepte-investering te plegen in het opleiden en trainen van [interne en
extern e) adviseurs door collega's die de MDS-interventie bij de start van
het proces op de een a twee hoogste niveaus hebben geregisseerd.
Daarbij verdient het aanbeveling om naarmate de MDS-cascade dieper in
de organisatie doordringt, vaker interne adviseurs (als die er zijn) in te
zetten. Dit teneinde de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het
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functioneren van de organisatie voor 100% daar terecht te laten komen
waar die hoort.
Het moment waarop de MDS-cascade bij de diepere lagen van de organisa-
tie is aangekomen, kan dan - met een brede marge - samenvallen met het
moment waarop de externe-adviseur-van-het-eerste-uur zich naar de
achtergrond van het proces terugtrekt.
Tot slot van deze toelichting op de verticale vervolgprogrammering, figuur
4.7 waarin de samenhang tussen de verschillende conferenties schema tisch
is weergegeven.

Een
coll~ctieve
am"iti~
conferentie

n
(Intra)
5ector
conferentie5

\3TOAM8I

Figuur 4.7

Analoog: m (Intra) groep5'
conferentie5 per sector

Organi5atie-5trategle voor die doelen die
niet naar eectoren vertaald kunnen worden
( _ toeg~voegd~waard~ directi~)

5ector-5trateglesn voor die 5ectordoelen di~
niet naar groepen vertaald kunMn worden
( _ to~gevcegd~waarde 5ectorleiding)

Samenhang van verticale vervolgconferenties
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4.6 De MDS-methode getoetst aan de specificaties

In deze korte slotparagraaf wordt de in dit hoofdstuk beschreven MDS-
methode getoetst aan de in paragraaf 3.4 gegeven specificaties voor het
ontwerp en gebruik van het MDS-interventie-instrument. De daar vermel-
de specificaties werden onderscheiden in randvoorwaarden, functionele
eisen, operationele wensen en ontwerpbeperkingen.

Wat de randvoorwaarden betreft, kan vastgesteld worden dat daar aan
voldaan is:

de MDS-methode illustreert een bijdrage aan de oplossing van bepaalde
praktische problemen die voortvloeien uit de toepassing van bestaande
bedrijfskundige kennis op het gebied kennisintensieve organisaties,
strategieformulering en organisatieverandering. Bedoelde in de praktijk
gesignaleerde problem en betreffen het slechts beperkt simultaan
kunnen aanwenden van beschikbare kennis op de drie genoemde
gebieden en het niet in korte tijd kunnen bereiken van een tot voldoen-
de tevredenheid stemmend resultaat bij de betrokken professionals, de
opdrachtgever en de adviseur
de MDS-methode beantwoordt aan haar bestaansdoel in die zin dat
daarmee de missie, de doelen en/of de strategie van een organisatie
ge(her)formuleerd kan worden
de uitwerking van de methode laat zien dat tal van inhoudelijke en
procesmatige aspecten tegemoet komen aan de cultuur, de manage-
mentstijl en de wijze van werken die kenmerkend is voor kennisinten-
sieve organisaties
modaliteiten van de MDS-methode voor toepassing in een urgente en in
een niet urgente situatie zijn aangegeven
de vakinhoudelijke ontwikkeling van professionals die in de operatio-
nele kern werkzaam ziin, wordt door de MDS-interventie niet geadres-
seerd
het uitzonderen voor toepassing van de MDS-methode van kennis-
intensieve organisaties die te kwalificeren zijn als een verband van
individuele professionals, is triviaal.

Toetsing van de in paragraaf 3.4 genoemde resultaatbepalende functionele
eisen, levert het volgende op:
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De MDS-methode voorziet in een breedgedragen en consistente set
uitspraken over de missie, de doelen en de strategie van de organisatie.
Breed gedragen omdat zoveel mogelijk professionals, zo intensief als
praktisch mogelijk is in het proces betrokken worden [forumgrootte: 30
tot 100; cascade conferenties], omdat het forum inclusief de program-
ma-eigenaar als collectief verantwoordelijk is voor het bereikte resul-
taat en omdat de methode zich verder kenmerkt door brede en frequen-
te communicatie tussen alle betrokkenen.
Consistent omdat missie, doelen en strategic tijdens het programma in
die volgorde aan de orde komen waardoor zij eveneens in die volgorde
conditionerend zijn voor elkaar.
De gehanteerde spelregels [zeals: niets is heilig, open discussies,
voortbouwen op hetgeen in het recente verleden duidelijk is geworden]
vergroten het vermogen van de organisatie om - afhankelijk van de
situatie - tot een verbeterde of vernieuwde strategie-in-ruime-zin te
komen.
Ret systeem van horizontale en verticale vervolgconferenties vergroot
het vermogen van de organisatie om - afhankelijk van de situatie -
verbeterend of vernieuwend te leren.
Ret grote be1ang dat bij de MDS-methode toegekend wordt aan shared
values - onder meer tot uiting komend in het vooronderzoek naar
waarden, norm en en gewenste vormen van gedrag en de programma-
onderdelen over missie en doelen - zorgt ervoor dat cosmopolitisch
ingestelde professionals gestimuleerd worden een lokaal ingerichte
attitude te ontwikkelen en dat de geneigdheid van strategische kennis-
dragers om lid te blijven van de organisatie, positief wordt bemvloed,
Die positieve bemvloeding vloeit eveneens voort uit het feit dat de
betrokken professionals gezamenlijk de strategie bepalen en daardoor
aangeven wie van hen als strategische kennisdragers aangemerkt
moeten worden. Van de andere kant bezien, zorgt de aandacht voor
gedeelde waarden er ook voor dat het voor bepaalde medewerkers
duidelijk wordt dat zij niet [meer] zo passen bij de rest van de organisa-
tie. Dat kan de intentie stimuleren om op zoek te gaan naar een andere
organisatie waarin betrokkene zich meer thuis kan voelen.
Tenslotte komt uit de beschrijving van de MDS-methode evident naar
voren dat daarbij de zorg voor het inhoudelijk resultaat in evenwicht is
met de zorg voor het totstandkomingsproces van dat resultaat.
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Wanneer gekeken wordt naar de operatione1e wensen, kan vastgeste1d
worden dat de MDS-methode alle genoemde wensen in meer of mindere
mate honoreert, zie figuur 4.8.
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operationele wens Mate van ho-
norering
in hoge mate:

WIJze waarop

6evordermg van de sam en-
werking van professionals

gemiddeld: ••
enigszins: •

speLiegel: gezamenhJke verant-
woordelijkheid voor de totstand-
koming van het beoogde resultaat

sumuiermg van de 6ehoefte
van de professional om de
organisatiedoelen te realise-
ren

exphclet gevraagde steI-
lingname ten opzichte van
de missie
eigen keuze voor deelname
aan doel-realisatiegroepen

verkilJgmg van persoonhJk
commitment met de bereik-
te resultaten

ondertekemng van de sIotverkla-
ring

kunnen mamtesteren van
behoeften aan autonomie en
onafhankelijkheid

voortdurende iteratreve aanpas-
singen op basis van groepswerk,
individuele prioriteitsscores,
discussies in pleno e.d.

gehJke verantwoordehJkheld
van managers en professio-
nals voor het bereiken van
het gewenste resultaat

geen onderscheld in taken
van het forum
werken in heterogene groe-
pen

Idemstunulenng van vertrouwen
in en respect voor de weder-
zijdse bijdragen van mana-
gers en professionals
een mspuerende, vetlige
werksfeer

speLiegels
besluitvorming geschied
"buiten" de conferentie in
de forme1e gremia

recht doen aan datgene waar
de organisatie bij uitstek
goed in is

aan de orde stellen van
sterkten, kerncompetenties
samenstelling van doe1-
realisatiegroepen op basis
van persoonlijke voorkeu-
ren c.q. competenties

6etrekken van de eigen
identiteit van de organisatie

aandacht voor sbazed vQJues,
gewenste vormen van gedrag etc.

mogeliJkheld om urt ge6rek
aan overeenstemming voor-
komende weerstand tegen
verandering te ontladen

programma 15 mdicauef;
onderdelen kunnen overge-
daan worden
geen verplichting om te
blijven [aerie of taxi)

Figuur 4.8 Honorering van operationele wensen ten aanzien van de
MDS-methode
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Resteren de ontwerpbeperkingen. De MDS-methode voldoet aan deze
beperkingen omdat die voortkomen uit de competentie die de adviseur met
participatieve strategie-ontwikkeling in kennisintensieve organisaties
heeft opgedaan. Die competentie heeft geleid tot intuitieve voorkeuren op
grond waarvan hij het ontwerpen en toepassen van het MDS-instrument
hepaalde impliciete keuzen zijn gemaakt.
Doordat de adviseur hekwaam is in het praktizeren van de inhoudelijk-
expertmatige stijl, de procedurele-programmatische stijl en de overdragend-
terugtredende stijl, zijn deze drie adviesstijlen, waar dat zinvolleek, ook
toegepast bij het adviseren over strategie-ontwikkeling in kennisintensieve
organisaties. Na evaluatie van het effect van de toepassing van die drie
adviesstijlen in verschillende fasen van het strategie-ontwikkelingsproces,
zijn die drie stijlen eveneens "voorgeschreven" voor toepassing hij hepaalde
onderdelen van de MDS-methode.
Blijft over: de ontwerpbeperking om de doorlooptijd van de tussenkomst
relatief kort te houden. De MDS-interventiemethode voldoet aan deze, op
pragmatische en kostenoverwegingen gebaseerde beperking in die zin dat
de henodigde tijd voor toepassing van de methode varieert van twee
maanden in een urgente situatie tot drie a zes maanden in een niet urgente
situatie.



5 Casus-beschrijvingen van MDS-inter-
venties in chronologische volgorde

Zoals bij de onderzoeksopzet en bij de introductie van hoofdstuk 4 al werd
vermeld, is in het voorgaande hoofdstuk de MDS-methode in uitontwik-
kelde vorm gepresenteerd.
In dit hoofdstuk worden in chronologische volgorde vier casussen toege-
licht mede op grond waarvan de methode haar uiteindelijke vorm heeft
gekregen, casussen die fungeren als bewijsmateriaal voor geschiktheid van
de beschreven methode. Voor de criteria op grond waarvan de casussen zijn
geselecteerd wordt verwezen naar paragraaf 2.2 over de onderzoeksopzet.

Voor de casusbeschrijvingen zijn de volgende bronnen gebruikt: rapporten
van koepelorganisaties over ontwikkelingen in de branche waartoe de
casus-organisatie behoort, interne documenten zoals beleidsnota's en
verslagen van strategie-ontwikkelingsbijeenkomsten, document en die ter
voorbereiding van, tijdens en ter afhechting van de MDS-conferentie zijn
opgesteld, interviews met actoren [opdrachtgever, forum- en niet-forumle-
den, leden van de voorbereidingsgroep e.d.], participerende observatie
tijdens het adviestraject en ad hoc bezoekjes aan de opdrachtgever of [leden
van) de voorbereidingsgroep gebracht 3 tot 6 maanden na afloop van het
MDS-trjaject.

Omdat twee organisaties prijs stelden op anonimisering, zijn uit conformi-
teitsoverwegingen en terwille van de onderlinge vergelijkbaarheid alle vier
de gevalstudies geanonimiseerd weergegeven. Oat die weergave tamelijk
"droog" is, komt deels voort uit het streven de gevraagde anonimiteit niet
aan te tasten en is deels een gevolg van het feit dat het "hoogtepunt" van
de interventie de MDS-conferentie is die vraagt om een dominant procedu-
reel-programmatische adviesstijl [zie paragraaf 3.3.4) en bijgevolg dito
beschri jving.
Elk van de vier gevalbeschrijvingen is vooraf voor commentaar [onjuisthe-
den, verbeteringssuggesties, opmerkingen] voorgelegd aan de opdrachtge-
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vende organisatie. In alle gevaIlen heeft dat tot reacties geleid waarvan het
overgrote deel in de hier gepresenteerde teksten is verwerkt.

Per casus worden de volgende drie paragra£en geadresseerd: III situatie-
beschrijving, 121 inrichting van de MDS-interventie en 131 bereikte resulta-
ten en vervolg. Hoewel per casus in paragraa£ S.x.3 bij de bereikte resulta-
ten steeds opmerkingen over een verbeterd functioneren van de organisatie
aangetroffen kunnen worden, is de validiteit van die opmerkingen in deze
stu die niet getoetst om redenen zoals vermeld aan het slot van paragraaf
1.1. Centraal in dit onderzoek staat immers de ontwikkeling en verbete-
ring van een instrument voor het verkrijgen van een breedgedragen en
consistente set uitspraken over de missie, de doelen en de strategie van
een organisatie.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin ex-post de
opgedane leereffecten ter verbetering van de interventiemethode zijn
verzameld.

5.1 Een gefuseerde HBO.instelling (GHBO)

5.1.1 Situatiebeschriiving

Op grond van een waardering van demografische, economische, sociaal-
culturele, technologische en politieke ontwikkelingen, heeft het hoger
beroepsonderwijs in het recente verleden zichzelf - deels bij monde van de
HBO-Raad - onder meer de volgende eisen opgelegd:
- het leveren van herkenbare produkten gekoppeld aan een duidelijk

beroepsveld
- het helder definieren van grensafbakeningen met het wetenschappelijk

onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs
- het uitvoeren van onderwijsvemieuwingsprojecten [onder meer compu-

terondersteund onderwijs]
- het onderwijs hechter wortelen in het regionale beroepenveld, [onder

andere door het entameren van marktgerichte taken zoals toepassingsge-
richt contractonderzoek en contractonderwijs]

- het voorzien in kwaliteitscontrole door middel van accreditering
- het nastreven van profilering in de diepte lin tegenstelling tot in de

breedte]
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- het benoemen van zwaartepunt-hogescholen
- het verbeteren van de volume-beheersing in relatie tot de kwaliteit van

de instroom en de capaciteit van de relevante arbeidsmarkt
- het operationaliseren van landelijke afspraken tussen instellingen

onderling, over volume en inhoud van het HBO-produkt
- het realiseren van schaalvergroting.

Om met name aan deze laatste vijf eisen te kunnen voldoen, dienen HBO-
instellingen in toenemende mate en in wisselende samenstellingen,
samenwerkingsrelaties aan te gaan die gericht zijn op taak- en marktafba-
kening. Op die manier kan de beschikbare kennis en ervaring met kans op
synergie worden gebundeld en kan de produktiviteit van het HBO worden
vergroot.
De genoemde samenwerkingsrelaties kunnen daarbij een varieteit van
vormen aannemen: strategische allianties al dan niet met gesloten beur-
zen, verkoop, huur, dependance-vorming, concessieverlening, fusie etc.

De in de casus aan de orde zijnde HBO-I, HBO-2 en HBO-3 bevinden zich
eind jaren '80 in een situatie die niet veel verschilt van die van andere
grote HBO-instellingen in Nederland. De zwaardere eisen die vanuit de
markt en door subsidiegevers aan de effectiviteit en de efficientie van het
Hoger Beroeps Onderwijs gesteld worden, maakt ook in de hier aan de orde
zijnde regio een verdergaande samenwerking tussen HBO-instellingen in
toenemende mate noodzakelijk. Voor het bestuur van provincie P is dat de
reden om een Commissie Hoger Onderwijs in te stellen die onder meer als
opdracht krijgt helderheid te verschaffen in de gewenste spreiding c.q.
concentratie van voorzieningen voor Hoger Onderwijs in de provincie. De
commissie stelt dat het resultaat van de eerste schaalvergrotingsgolf in
'86-'87 - onder meer in term en van economies of scale en scope - nog niet
in voldoende mate het gewenste effect heeft opgeleverd en beveelt daarom
aan verdere concentratie van instellingen in de provincie te stimuleren. Bij
ongewijzigd beleid zal het hoger onderwijsaanbod kwalitatief en kwantita-
tief de te verwachten ontwikkeling in de vraag naar dat soort onderwijs
overtreffen. Tegen die achtergrond komen HBO-I, HBO-2 en HBO-3 aIle
drie met hun bestuurszetel in hetzelfde deel van de provincie, in aanmer-
king voor verdere samenwerking. De aangeboden onderwijsvoorzieningen
van de drie instellingen sluiten goed op elkaar aan zonder noemenswaardi-
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ge overlap van activiteiten. HBO-1 kan als groot en breed worden gekarak-
teriseerd met circa 12.500 studenten in voltijd- en deeItijdonderwijs, ruim
2.000 cursisten in het post-HBO en contractonderwijs en ongeveer 200
onderzoeks- en adviesopdrachten per jaar. De opleidingen van HBO-l zijn
ondergebracht in drie sectoren: 1)Technisch Onderwijs en Laboratorium
Onderwijs, 2) Economisch en Administratief Onderwijs en 3) Gezondheids-
zorg- en Sociaal Agogisch Onderwijs.
Het bestuur van HBO-2 treedt op als het bevoegd gezag van een veeIzijdige
onderwijsorganisatie waarvan vij£ hogescholen deel uitmaken. In totaal
telt HBO-2 circa 15.000 studenten in voltijd en deeltijd en ruim 10.000
cursisten in het post-HBO en contractonderwijs. De opleidingen zijn
verdeeld over drie faculteiten: 1) Faculteit Educatieve Opleidingen, 2)
Faculteit Bedrijf, Mens, Media en 3) Faculteit der Kunsten. Verder kent
HBO-2 een bedrijfshogeschool die rijkserkende opleidingen verzorgt voor
economische- en marketing diploma's tot en met HEAO en heeft zij
enkele zelfstandige eenheden die als opbrengstencentrum werken.
HBO-3 is een landelijke hogeschool met gespreide vestigingen in een zestal
grote steden. HBO-3 heeft ongeveer 3.500 studenten en verzorgt lerarenop-
leidingen voor de technische vakken, voor wiskunde, voor techniek en
voor natuurkunde in het beroepsonderwijs. Tevens bevat HBO-3 het
Opleidingscentrum voor Consulenten en Praktijkopleiders.
Bij samengaan van HBO-1, HBO-2 en HBO-3 kan een nagenoeg compleet
onderwijsaanbod geleverd worden, kunnen zwakkere punten van de ene
partner gecompenseerd worden door de anderen en wordt de onderlinge
concurren tie alsmede de concurrentie met overige HBO-instellingen
verminderd, omdat de combinatie van de drie een van de grootste en
breedste HBO-instellingen van Nederland oplevert.
Mede daarom besluiten HBO-l, HBO-2 en HBO-3 eind jaren '80 om te gaan
fuseren teneinde GHBO te vormen. In grote lijnen heeft het fusieproces
twee fasen gekend, hier de pre-contractuele en de contractuele fase ge-
noemd.
De pre-contractuele fase is begin 1990 afgerond. Het resultaat van die fase
is een overeenkomst waarin de doelen van het samengaan en de wijze
waarop die doelen gerealiseerd zullen worden, is vastgelegd.
De drie in de overeenkomst genoemde doelen luiden als volgt:
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- een gemeenschappeliik strategisch beleid op het terre in van het vergroten
van keuzemogelijkheden voor studenten alsmede op het terrein van
uitbouw van bestaande en nieuwe produkt- markt combinaties

- het geven van nieuwe impulsen aan de structuur van het hoger onderwijs
in Zuid-Nederland

- het vergroten van de eigen sturingskracht ten opzichte van landelijke en
region ale planningsprocessen.

De contractuele fase start in augustus 1991 met de wetstechnische voorbe-
reiding van het samengaan. De intentie is om binnen een jaar een iuridi-
sche fusie van de drie stichtingsbesturen gerealiseerd te hebben. Dit houdt
in dat GHBO dan een rechtspersoon is met alle bevoegdheden om als een
organisatie te kunnen opereren.
In eerste termijn wordt gestreefd naar een stichting met een stichtings- en
kernbestuur, een raad van bestuur bestaande uit de leden van de colleges
van bestuur van de drie gefuseerde instellingen en een centrale medezeg-
genschapsraad. Daarnaast blijven in die eerste periode van de contractuele
fase de College van Besturen en medezeggenschapsraden van de participe-
rende HBO's in functie. Een totale fusie van de drie instellingen wordt
voorzien rond 2004. Op dat moment zullen de deelnemende HBO's be-
stuurlijk niet meer herkenbaar ziin binnen GHBO.

De adviseur werkte in die tijd voor een lid van het college van een van de
drie HBO's en werd door hem gevraagd te komen met een voorstel voor
vorm en inhoud van een conferentie met sleutelfunctionarissen van
GHBO. Een conferentie met het accent op missie en strategie die in het
voortgaande integratieproces een katalytische werking zou moeten hebben.
De voorkeur voor missie en strategie kwam voort uit het feit dat uit de
door mij gehanteerde definities [zie paragraa£ 1.11bleek dat missie en
strategie kwalitatief ingevuld konden worden terwiil doelen ten behoeve
van de meetbaarheid gekwantificeerd dienden te worden. Het willen
bereiken van dergelijke kwantificeringen zou - naar de mening van de
opdrachtgever - weI eens een te grote belasting voor het integratieproces
kunnen zijn.

De aanleiding voor de MDS-interventie kan in de categorie spontaan
preventief geplaatst worden [zie ook paragraaf 4.11.Het gaat in grote lijnen
goed met de fuserende organisatie maar de "toevallige" afronding van de
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pre-contractuele fase in 1990 wordt aangegrepen als aanleiding om expli-
ciet te bezien of een verbetering dan wel versnelling van het ontwikke-
lingsproces mogelijk is.

5.1.2 Inrichting van de MDS-interventie

Met de Raad van Bestuur van GHBO [bestaande uit de leden van de drie
College van Besturen] worden de volgende conferentiedoelen overeenge-
komen: [a] "Komen tot nieuwe geladen bewoordingen van zaken die de drie
instellingen binden in GHBO". Daarmee wordt bedoeld: het laten con-
vergeren van de missies/collectieve ambities van de drie instellingen tot
een nieuwe GHBO-missie. IbJ "Definieren en bemensen van concrete inter-
instellingsprojecten die van belang zijn voor GHBO. [c] Faciliteren van de
onderlinge comrnunicatie". Hierbij gaat het om aanvullende informele
uitwisseling van opvattingen, meningen en ervaringen en het elkaar
werkende weg beter leren kennen.
Het door de opdrachtgever gewenste forum bestond uit de Raad van
Bestuur-Ieden, de drie hogeschoolsecretarissen, de een- tot driehoofdige
faculteits- c.q. sectordirecties en enkele hoofden van beleidsvoorbereiden-
de stafdiensten, in totaal 30 personen.
De MDS-conferentie vond plaats in november '91. Het geannoteerde
conferentieprogramma volgt hierna:

Dag 1
heenreis: buswerk I: analyse van de drie afzonderlijke HBO-missies,

[verschillen en overeenkomsten]

10.00 uur aankomst en koffie

10.30 uur introductie
- doeIvan de conferentie en status van het forum

[Raad van Bestuur-lidJ
- programmatoelichting en spelregels

11.1SuUI Presentatie van enqueteresultaten per fusiepartner over
verwachtingen ten aanzien van GHBO



12.00 uur

13.45 uur

14.30 uur

15.00 uur

15.30 uur

17.00 uur

18.00 uur

20.15 uur

20.45 uur

Dag2
09.00 uur

10.15 uur

10.45 uur

12.00 uur

15.00 uur
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Lunch

College over kenmerken van succesvolle professionele orga-
nisaties

Trendontwikkelingen in het Hoger Onderwijs (Raad van
Bestuur-lid)

Wijze van werken in subgroepen

Groepswerk I in heterogene groepen: componeren van een
concept-missie voor GHBO

Presentaties in pleno van groepswerk I

Diner

College over collectieve ambitie en kerncompetenties

- Voor het forum: groepswerk II in heterogene groepen:
inventarisatie van sterke en zwakke punten van GHBO

- Voor de Raad van Bestuur: voorbereiden van de 09.00 uur-
sessie van dag 2 met behulp van de resultaten van groeps-
werk I.

Convergeren naar een concept-missie voor GHBO [Raad van
Bestuur-lid)

Pauze

Presentaties in pleno van groepswerk II

Lunch en strandwandeling

College over organisatieverandering



15.30 uur

15.45 uur

17.00 uur

17.45 uur

18.15 uur

18.30 uur

20.15 uur

20.45 uur

[open end)

Dag3
09.00 uur

10.30 uur

11.30 uur

12.15 uur
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Presentatie van enqueteresultaten over het belang van veer-
tien potentiele synergetische activiteiten binnen GHBO

Groepswerk III in heterogene groepen:
inventarisatie van kansrijke actie-ideeen voor strategische
samenwerkingsprojecten

Presentaties in pleno van groepswerk III

Aperitief [staf: opstellen project-start-up enquete]

Individueel prioriteren en intekenen op actie-
ideeen, scoren van het belang en van de gewenste persoon-
lijke betrokkenheid bij het aerie-idee

Diner [staf: verwerken van de ingevulde enqueteformulieren]

College over managementcontracten en projectmanagement

Groepswerk IV in ontstane projectgroepen: van actie-ideeen
naar projecten, opstellen van een eerste project beslisdocu-
ment

Presentaties van groepswerk IV

Groepswerk V in fusiepartnergroepen:
inventarisatie van de belangrijkste boodschappen, evaluatie
en vervolgsuggesties

Presentaties in pleno van groepswerk V

Lunch [staf en Raad van Bestuur: opstellen van een concept
slotverklaring me de op basis van de resultaten van groeps-
werk V)
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13.30 uur Presentatie van de concept slotverklaring en vervolgvoorstel
[Raad van Bestuur-lid]

14.15 uur Aanvang terugreis

In de bus op weg naar het conferentie-oord dienden de deelnemers voorbe-
reidend werk te verrichten. In groepjes van drie of vier werd hen gevraagd
de resultaten van het vooraf gemaakte huiswerk onderling uit te wisselen.
Het individuele huiswerk had als kemvraag: "Wat zijn de verschillen en
overeenkomsten tussen de missies van HBO-1, HBO-2 en HBO-3?". Na de
uitwisseling van antwoorden dienden de eventuele meningsverschillen
bediscussieerd te worden. Deze missie-analyse vormde een belangriike
input voor groepswerk I.

In de aanloop naar de conferentie werd onder de ruim dertig forumleden
een enquete gehouden waarvan de resultaten op de eerste dag van de
conferentie gepresenteerd werden. Naast organisatorische afkomst (HBO-1,
HBO-2 of HBO-3) en soort functie [staf of liin] werd gevraagd om de mate
aan te geven waarin men het eens c.q. oneens was met een tiental stell in-
gen zoals:
- het is zinvol am uiteindelijk over een missie voor GHBO te beschikken

die door de drie partners gezamenlijk wordt onderschreven
- het is zinvol om uiteindelijk over een strategie voor GHBO te beschik-

ken die door de drie partners gezamenlijk is geaccepteerd
- de overlap op het gebied van (soort onderwijs) tussen HBO-X en HBO-Y

vormt een bedreiging/vormt een kans.
Verder bevatte de enquete onder meer de volgende open-end vragen:
- kunt u met enkele woorden aangeven wat u verwacht van een samen-

gaan van de drie instellingen?
- kunt u met enkele woorden aangeven wanneer de komende MDS-confe-

rentie door u als een succes beschouwd zal worden?
De antwoorden op deze laatste vraag luidden als volgt:
- als er een aanzet tot een gezamenlijk gedragen doel en strategie is

verkregen (22%)
- als er een begin van teamvorming heeft plaatsgevonden (18%)
- als er enig vertrouwen in en respect voor elkaar is ontstaan (18%)
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- als er concrete werkafspraken zijn gemaakt (16%)
- als er een gemeenschappelijke missie is geformuleerd (14%)
- als er kennis van en waardering voor elkaars organisatieculturen is

ontstaan (6%).
Ten slotte bevatte de enquete nog een opsomming van veertien potentiele
samenwerkingsactiviteiten waarbij gevraagd werd om door middel van een
ciifer aan te geven hoe belangrijk (I = zeer belangriik, 5 = irrelevant) elk
van die activiteiten geacht werd voor de verdere ontwikkeling van GHBO;
(zie dag 2, 15.30 uur.]

Bij groepswerk V [zie dag 3, lO.30 uur] werd onder meer gevraagd hoe over
de bereikte conferentieresultaten (zie 5.1.3) op de thuisbasis gecommuni-
ceerd zou moeten worden. Naar aanleiding van de subgroeppresentaties
werd daarover in pleno het volgende besloten:
- bespreking [exegese] van de slotverklaring door ieder forumlid in de eigen

achterban binnen drie dagen - exclusief het weekend - na afloop van de
conferentie

- gedurende het eerste jaar na de conferentie:
.een eenmalige concept-missie brochure voor aIle medewerkers

een periodieke managementnieuwsbrief voor alle leidinggevenden
binnen GHBO
dezelfde GHBO-rubriek in elk van de drie HBO-schoolkranten

- in de volgende jaren:
een eenmalige bijeenkomst met alle GHBO-medewerkers

. een periodieke GHBO nieuwsbrief voor alle medewerkers.

5.1.3 Beteikte resultaten en vervolg

De conferentie leidde tot overeenstemming bij het forum over een concept
GHBO-missie. Verder werd afgesproken de volgende acht strategische
activiteiten projectmatig te zullen gaan uitvoeren "teneinde" - zo staat het
in de slotverklaring - "de kans op een succesvol functioneren van GHBO in
de toekomst te vergroten:
1. Opstellen blauwdruk management development programma
2. Experimentele opzet educatieve faculteit
3. Uitvoering acquisitieplan marktgerichte taken, [commerciele activitei-

ten)
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4. Voorstel ontwikkelen voor het beheersen van marktgerichte projecten
5. Evalueren van het informatietechnologie-gebruik in het onderwijs
6. Opstellen van drie "culturele kaarten" c.q. inventariseren van samen-

werkingsbelemmeringen als gevolg van cultuurverschillen
7. Interne communicatie over de missie i.s.n.
8. Inrichten van een organisatie binnen GHBO voor studiekeuze en

aanvankelijke loopbaanbegeleiding".

Voor de duidelijkheid hierbij nog eens de opmerking dat het er bij de MDS-
interventie niet om gaat expertmatig de voor die organisatie obiectief beste
[meest noodzakelijke, voor de continuiteit meest belangriike] strategische
acties boven tafel te krijgen.
Refererend aan de ontwerpdoelstelling (zie paragraaf 2.2l is dit onderzoek
gericht op "het ter beschikking krijgen van een instrument waarmee in
kennisintensieve organisaties een bteedgedtagen en consistente set
uitspraken verkregen kan worden over de missie, de doelen en de strategie
van de organisatie".

Bij elk project was de naam van een potentiele projectleider genoemd. De
Raad van Bestuur werd gevraagd om binnen twee weken te komen met een
voorstel tot finalisering van de missie en voorts de rol van opdrachtgever
van de acht projecten op zich te nemen. De forumleden namen zich - per
slotverklaring - voor elkaar collegiaal te ondersteunen bij de uitvoering
van de projecten en daardoor een begin te maken met de realisering van de
missie i.s.n,
De conferentie vond plaats in november 1991 en afgesproken werd om in
de zomer van 1992 weer in dezelfde samenstelling bijeen te komen om de
voortgang van de acht projecten en het effect van de gemaakte voornemens
onder ling te toetsen.

Het door het hoofd PR van een van de participerende HBO/S op verzoek
van de forumleden opgestelde memorandum ten behoeve van de communi-
catie met de achterban, vermeldde het volgende: "Wij kunnen terugzien op
een geslaagde conferentie. Het was een intensief en druk programma dat
door de constructieve opstelling van alle deelnemers (College van Bestuur-
leden, directieleden en hoofden van dienst van de drie instellingen] en door
de deskundige begeleiding heeft geleid tot het bereiken van een nieuwe
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fase in de sam enwerking. De sfeer was voorzichtig, respectvol en ook
verhelderend waar het ging om de beelden die we van elkaar hadden 1... 1 de
conferentiedeelnemers vonden elkaar in de constatering dat de discussies
in dit stadium gingen over de hoofdlijnen en tevens hoofdzakelijk handel-
den over wat ons bindt en niet over wat ons scheidt",

Na allerlei overleg op de verschillende niveaus over de betekenis van de
slotverklaring en de exegese van het concept-miss ie, werd in november
1992 - precies een jaar na de conferentie - de aangekondigde missiebrochu-
re uitgebracht, De titel van de brochure was: "GHBO, meerwaarde als
missie" en aan de kleur en vormgeving van het document was veel aan-
dacht geschonken. De laatste pagina bevatte de volgende tekst: "Wat
betekent GHBO voor mij] Die vraag heeft u zichzelf - sinds in september
1989 het voornemen tot samenwerking bekend werd gemaakt - ongetwij-
feld vaak gesteld. Via nieuwsbrieven hebben wij u rechtstreeks op de
hoogte gehouden. Medezeggenschapsraden zijn in elke fase van de tot-
standkoming van de samenwerking gemforrneerd en geraadpleegd. U bent
ook via uw personeelsblad gemformeerd.
Deze brochure is bedoeld om de doelstellingen van de samenwerking, het
gezamenlijke streven, te verduidelijken aan alle medewerkers. Wij doen
dat met behulp van een concept-missie. Daarin staat wat we willen als
GHBO, wat onze driifveren zijn ... De verklaring is door het gezamenlijke
management opgesteld, de doelstellingen en strategie kunnen eraan
getoetst worden. In deze brochure zijn passages van de missie verder
toegelicht door fragmenten van gesprekken met leden van de Raad van
Bestuur op te nemen. Wij verwelkomen reacties op deze eerste formulering
van de missie.
De missie geeft nooit een pasklaar antwoord op de vraag: "Wat betekent
het voor mijl". De verklaring bestaat immers voor een deel uit wenselijk-
heden, waaraan nog gestalte gegeven moet worden. Iedereen kan daaraan
een eigen bijdrage leveren. We vertrouwen erop dat u uit de concept-rnissie
in ruime mate inspiratie kunt putten ".

Op 30 mei 1994 werd uiteindelijk de definitieve versie van de GHBO-
missie formeel vastgesteld. Daaraan voorafgaand von den nog een groot
aantal integrerende acties plaats die of voortvloeiden uit het reguliere
fusieproces Of een direct vervolg gevolg waren van de MDS-conferentie Of
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een combinatie van beiden. Zo werd de adviseur gevraagd voor de Raad van
Bestuur een nota te schrijven waarvan het doel was: "het faciliteren van
het ontwerpen van een conceptie van besturen voor CHBO die bij imple-
mentatie leidt tot een eenduidige en doorzichtige organisatiebesturing
waarmee flexibel ingespeeld kan worden op de dynamiek van de ontwikke-
lingen in de omgeving". Die nota, gedateerd 10 september 1992, vormde
een input voor een vervolgconferentie met het forum op 9 december 1992.
Het thema van die conferentie was: "managementontwikkeling binnen
CHBO". Kort daarna werd binnen de Raad van Bestuur overleg gevoerd
over vorm, inhoud en wijze van totstandkoming van een strategisch
masterplan voor CHBO. In maart '93 presenteerde de Raad van Bestuur
daartoe een notitiewaarin het volgende traject werd geetaleerd:
1. Externe analyse (kansen en bedreigingen: trends in hoger onderwijs en

concurrenrie-onderzoek] .
2~ Interne analyse (sterkten en zwakten, met behulp van portfolio-evalua-

tie)
3. Formuleren van alternatieve CHBO-doelstellingen en die toetsen aan de

missie
4. Bepalen van alternatieve strategische keuzen
5. Na besluitvorrning operationaliseren van de gemaakte keuzen door het

overeenkomen van managementcontracten en managementrapportage-
procedures met de faculteitdirecties.

Als resultaat van dat traject verscheen - na overleg over en verwerking van
circa 35 reacties vanuit de faculteiten - in juni 1993 een definitieve versie
van een 3S-pagina's tell end rapport getiteld: "CHBO kennisonderneming,
masterplan voor organisatie-ontwikkeling tot 2000'. Auteur van dat
masterplan was de Raad van Bestuur. Het plan bevatte de volgende hoofd-
stukken: (1) Inleiding (waarin aangegeven werd hoe met de reacties vanuit
de faculteiten was omgegaan], (2) State of the Union; (weergave van de
actuele stand van zaken in het licht van de missie en met een blik op de
toekomst], (3) Sturingsfilosofie, (4) Organisatiestructuur, (5) Overleg-
structuur, (6) Doelmatigheid en locatie en (7) Tot slot (hoe verder met de
implementatie van het masterplan],
Op 6 mei 1994 yond wederom een eendaagse vervolgconferentie met het
forum plaats waarop twee thema's centraal stonden: de relatie miss ie-
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masterplan en portfolio-analyse als een volgende stap op weg naar realisa-
tie van het masterplan.

Voor het eerste deel en thema van de bijeenkomst is gebruikgemaakt van
een simulatietechniek. De uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst - waaraan
een praktizerende, onafhankelijke rechtbankpresident alsmede twee
beroepsadvocaten deelnamen - bevatte de volgende passage:
"Het toeval wit dat ook op 6 mei een kort geding plaatsvindt van de groep
MMZM tegen de Raad van Bestuur van GHBO. De president van de
Rechtbank heeft besloten voor deze gelegenheid zitting te houden in
[conferentie-oord] zodat wij allemaal op de publieke tribune dit geding
kunnen bijwonen. Wij sturen hierbij een kopie van de dagvaarding mee
( ...).

Programma 6 tnei 1993
09.00 uur Kort geding aangespannen bij de Arrondissementsrechtbank

te [plaats] door de Vereniging met beperkte rechtsbevoegd-
heid MMZM tegen de Stichting GHBO:
- president van de rechtbank mr. (naam)
- advocaat voor MMZM mr. [naam]
- advocaat voor GHBO mr. [naam]

11.00 uur Beraadslagingen in subgroepen over de tijdens het kort geding
gewisselde argumenten
Uitspraak van de Rechtbank (...)"12.00 uur

Het betrof hier een enigszins ludiek vormgegeven horizontale vervolgcon-
ferentie waarop ook de adviseur als getuige-deskundige voor de balie
diende te verschijnen. De voor rechtzaken zo kenmerkende nauwgezetheid
en gedetailleerdheid waarmee aanleiding en resultaat behandeld worden,
leidde tot een scherpe gedachtenwisseling over de letter en de geest van de
voorliggende missie en tot een verhelderend inzicht in het "te goeder
trouw" ingerichte totstandkomingsproces van die missie alsmede in de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de inrichting van zo'n proces.
Om tot slot een indruk te geven van de situatie zoals die midden '94
aangetroffen kon worden, volgt hier de samenvatting van een Raad van
Bestuur-notitie getiteld: "GHBO: knelpunten bij herordening" van 26 april
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1994. Het fragment geeft de in de notitie gedane aanbevelingen in gecom-
primeerde vorm weer en kan daarom beschouwd worden als een beknopte
agenda voor de toekomst:
"Er moet een strategisch beleidsplan tot stand komen dat een compleet,
hoogwaardig en innoverend voorzieningenpakket verbindt met de plurifor-
me maatschappelijke opdracht. Dit beleidsplan moet de inhoudelijke
agenda zijn voor het ene bestuur, waartoe de besturenfusie moet worden
afgemaakt. Het proces waarbij de afzonderlijke hogescholen opgaan in een
geheel en een nieuwe faculteitenordening ontstaat, moet toegesneden zijn
op het strategisch beleid. Dit proces vraagt in beelden, namen en commu-
nicatie krachtige ondersteuning. Systemen moeten op concernniveau
worden geharmoniseerd. Het management moet drager worden van con-
cern en onderdeel. Personeel en studenten moeten meerwaarde concreet
ervaren" .

Afgezien van de term "strategisch beleid" valt het wellicht op dat de Raad
van Bestuur-notitie een hoog gehalte aan MDS-taal bevat. Met name het
belang van een meerwaarde genererende missie en van een integrerende
strategie is geleerd en komt in de opvattingen van de Raad van Bestuur
goed tot uiting. Momenteel pratizeert de adviseur een overdragende-
terugtredende adviesstijl. In die rol begeleidde hij in september '94 een
tweedaagse werkconferentie van de Raad van Bestuur waarop actuele
issues in het HBO en verdere teamontwikkeling binnen het bestuur
centraal stonden.

5.2 Een organisatie-adviesbureau (OAB)

5.2.1 Situatiebeschtiiving

Hoewel we ons over de anonimiteit van deze casus weinig illusies maken,
wordt die hier - om de eerder genoemde redenen - toch op dezelfde manier
behandeld als de overige drie casussen.

OAB begint als een maatschap van twee adviseurs, gevestigd in het oosten
van het land. Nadat OAB is uitgegroeid tot een bureau met circa 60
medewerkers, wordt in 1972 de maatschap omgezet in een NV en enige
tijd later krijgt OAB een officiele notering aan de Amsterdamsche Effecten-
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beurs. OAB verkeert op dat moment in een peri ode van uitbreiding en
diversificatie. Het bureau neemt verscheidene bedrijven over en gaat joint
ventures aan. Na de recessie van 1979 tot 1982, treedt in 1983 weer een
geleidelijk herstel op van de economie en de adviesbranche. Eind 1983
besluit de directie het koersbepalend project: Denk '84 op te starten. Dat
leidt onder meer tot integratie of verzelfstandiging c.q. afstoting van
dochters en deelnemingen. De jaren daarna zet de groei van de consultancy
markt zich door en OAB besluit die groei met een expansiestrategie te
volgen. De beurskrach van 1987 vormt een van de aanleidingen voor een
interne discussie over een mogelijke uitkoop. Vier jaar na Denk '84 start
de directie een tweede koersbepalend project: Doe '88. De uitkomsten van
dat project zijn onder meer: verwerven van het eigendom van OAB door de
aandelen terug te kopen van de beurs plus oprichting van een OAB-Hol-
ding BV,concentratie van de huisvesting in het centrum van het land en
internationalisatie van het bureau. De volgende jaren houdt de groei van
OAB tenminste gelijke tred met die van de markt. De schaalvergroting
maakt een verdere diversificatie op basis van economies of scope mogelijk.
In het voorjaar van 1992 - weer vier jaar later - wordt voor de derde maal
een koersbepalend project gestart: MDS 1992. De adviseur, die zelf een half
jaar eerder bij OAB in dienst is getreden, wordt door de directie gevraagd
het project te regisseren. Dat gebeurt deels uit pragmatische overwegingen
[o.a, kosten] deels omdat enerzijds verondersteld wordt dat de adviseur
OAB inmiddels goed genoeg kent om die rol efficient te kunnen vervullen
terwijl hij anderzijds nog "groen" genoeg is om zander veel historische
ballast - en dus voldoende onafhankelijk - een effectieve bijdrage te
kunnen leveren. In de tweede helft van 1993 als de implementatie van de
strategische actieplannen aan de orde is, neemt de opdrachtgever (in casu
de directie] de projectregie van de adviseur over. Die overname wordt
gemarkeerd door de naam MDS '92, te wijzigen in OAB-Vernieuwt. De
adviseur blijft als interne board room consultant voor de directie beschik-
baar.

Begin 1994 zijn als gevolg van MDS '92 en OAB-Vernieuwt de volgende
resultaten bereikt:
- OAB beschikt over een consistente en breedgedragen MDS-set
- de destijds uit vier sectoren bestaande structuur is omgebouwd tot een

enigszins fuzzy georganiseerd platform waarbinnen een dertigtal produkt-
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markt-mens-combinaties functioneren die vrij geclusterd zijn in dertien
groepen

- een maximale decentralisatie van bevoegdheden en een meer marktge-
richte attitude is gerealiseerd

- een synergiezoekende samenwerkingscultuur is zich aan het ontwikke-
len. Het betreft hier een zachte operationalisatie van de opvatting dat het
bureau bestaat uit een verzameling onderling samenhangende disciplines
en toepassingsgebieden die in het belang van de kiant situationeel met
elkaar in verbinding gebracht moeten worden.

Op het moment dat met het MDS '92 traject begonnen wordt, ziet de OAB-
organisatie er als volgt uit: De formele structuur kent vier produktgeori-
enteerde sectoren waarbinnen een groot aantal adviesgroepen actief is.
Daar overheen ligt een marktgerichte indeling waarbij een onderscheid
wordt gemaakt in zeven marktsegmenten. OAB wordt bestuurd door een
directie van zes leden. Naast een algemeen voorzitter is elke sector met
een of twee directeuren vertegenwoordigd. De directeuren hebben een
collegiale verantwoordelijkheid voor de integrale bureaubesturing plus een
sectorgerichte managementtaak. De activiteiten van de adviesgroepen die
tot eenzelfde sector behoren, worden gecoordineerd door het management-
team van de sector. Eike adviesgroep heeft een managing partner. De
managing partners vormen samen het managementteam van de sector. Het
managementteam coordineert de inzet en produktiviteit van medewerkers
en beheert de sectorbudgetten ten behoeve van produktontwikkeling,
marketing, vakdagen en dergelijke. Tevens leveren de managementteams
bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het bureaubeleid.
Een adviesgroep bestaat uit 10 it 20 adviseurs (junioren, senioren, opdracht-
leiders en partners] en wordt geleid door een managing partner die onder
meer de professionele ontwikkeling binnen de groep bewaakt, commerciele
activiteiten ontplooit en toeziet op een adequate inzet van medewerkers.
De managing partner fungeert als hierarchische baas van die groepsleden
die geen partner zijn, iedere medewerker behoort formeel en budgettair tot
een groep.

Aan de vooravond van de start van MDS '92 wordt de aanleiding daartoe
door de voorzitter van de directie als volgt samengevat:
1. Een stagnerende markt na tien jaar groei
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2. Verdergaande internationalisatie van de branche en daaruit voortvloei-
ende gewijzigde concurrentieverhoudingen

3. De behoefte aan schaalvergroting en decentralisatie
4. Voortgaande specialisatie naar functies en marktsectoren zowel binnen

de branche als binnen OAB
5. Toenemende polarisatie tussen dienstverlening en [topladvisering,

eveneens zowel buiten als binnen
6. Procedureel: om de vier jaar een strategische herorientatie met als

thema's: Wie zijn we? Waar staan we? Waar willen we naar toe? Hoe
gaan we dat doen?

Uit dit laatste punt blijkt dat het hier - in termen van paragraaf 4.1 - gaat
om een periodiek preventieve aanleiding voor toepassing van de MDS-
methode. De aanleiding bestaat hierin dat, min of meer onafhankelijk van
de situatie, iedere 4 jaar missie, doe len en strategie opnieuw tegen het
licht gehouden en waar nodig aangepast worden.

5.2.2 Inrichting van de MDS-interventie

De opdrachtgever, in casu Ide voorzitter van de) OAB-directie, heeft de
adviseur van de volgende vraagstelling voorzien: "Geef aan op welke wijze
een passende missie, doelen en strategie-set voor dAB tot stand kan
worden gebracht zodanig dat daarmee - minstens de komende vier jaar - op
een inspirerende, richtinggevende en produktieve manier gewerkt kan wor-
den".
Daarbij gelden drie randvoorwaarden:
- "het totale MDS-proces dient binnen enkele maanden afgerond te kunnen

worden
- de medewerkers van OAB dienen in hoge mate bij het proces betrokken

te worden
- de te volgen procedure dient gedocumenteerd te worden zodat de metho-

de ook voor gebruik bij [externe] klanten beschikbaar komt", [voila -
MWJ

Uitgaande van deze vraagstelling plus randvoorwaarden, is door de advi-
seur de volgende werkwijze voorgesteld, de teksten die daarbij tussen
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haakjes staan, bevatten informatie over het feitelijke moment van uitvoe-
ring van de geplande stappen:

Stap 0 (april '921: besluitvorrning in de directie over vorm en inhoud van
de hier aanbevolen aanpak, (go/no-go beslissing]. Bij go: bepalen van de
wijze waarop het commitment van de directie met de voorgestelde werk-
wijze zal worden vorrngegeven.
In feite wordt de opdrachtgever hier gevraagd een uitspraak te doen over
het al dan niet accepteren van het onderhavige antwoord op de door hem
gestelde vraag. Met het aanbieden van het hier beschreven stappenschema
is de verstrekte opdracht immers de facto uitgevoerd. Anderzijds is de
vraag door de opdrachtgever natuurlijk gesteld om tot actie te komen dat
wil zeggen tot uitvoering van een vierjaarlijks-koersbepalingstraject.
Midden april gaat de OAB-directie met de uitvoering van het onderstaande
schema akkoord.

Stap 1 (mei '921: voorbereiding van het vooronderzoek
- documentenanalyse
- opstellen van een lijst met een meer-keuze en open vragen over potenti-

ele norrnen, waarden en gewenste vormen van gedrag binnen OAB
- selecteren van gemterviewden
- instrueren van de interviewers

(Een uit verschillende sector en samengesteld groepje junior-adviseurs
werd voor de uitvoering van het vooronderzoek aan de adviseur toege-
wezen.]

Stap 2 (juni '921: vooronderzoek
- afnemen van circa 45 half-gestructureerde interviews
- analyseren van de resultaten
- opstellen van een bevindingenrapport

(titel: ·OAB-waarden, norm en en vormen van gedrag, opvattingen en
meningen van OAB'ers"1

Stap 3 (29 juni '921: presentatie
- presentatie van de bevindingen van het vooronderzoek op een voor alle

medewerkers toegankelijke bijeenkomst
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- reserveren van een reguliere directievergadering voor het componeren
van potentiele fragmenten van een OAB-missie, onder meer op basis van
het bevindingenrapport van stap 2

Stap 4 (augustus/september '92): voorbereiden en uitvoeren van een
tweedaagse Collectieve Ambitie Conferentie (16 en 17 september) waaraan
deelnemen directieleden, managing partners en andere sleutelfunctiona-
rissen.
Grote lijnen van het programma:
- presentatie van concept missiefragmenten door de directie
- vaststellen van een eerste concept OAB-missie
- bepalen van - in lijn met de missie liggende - meetbare doelefi-op OAB-

en sectorniveau
- toelichten van en overeenstemming bereiken over het vervolg: stap 5 en

volgende.

Stap 5: decentraal formuleren van groepsstrategieen [eind september '92-
februari '93)
- iedere adviesgroep ontvangt de output van de Collectieve Ambitie

Conferentie met daarbij de vraag een strategie te formuleren voor uit de
sectordoelen afgeleide groepsdoelen. De manier waarop de groep tot die
strategie wil komen, is vrij en kan dus varieren van "met elkaar de hei
op" tot een groepsleider die de strategie van achter zijn bureau opschrijft

- de groepsstrategie dient wei in een bepaalde vorm gepresenteerd te
worden. Een vorm waarover tijdens de Collectieve Ambitie Conferentie
overeenstemming moet zijn bereikt (maximum aantal A-4tjesj verplicht
in te vullen paragrafen zoals: synergie met andere groepen, bijdragen aan
internationalisatie, meetbare doelen op subgroepniveau e.d.]

- indien gewenst kan een groepsleider zich laten ondersteunen door een
junior adviseur uit het bij stap 1 genoemde groepje.

Stap 6: strategieconferentie, (24 en 25 maart 1993)
- de groepsstrategieen dienen v66r een te bepalen datum aan de direc-

tiesecretaris ter beschikking te worden gesteld
- in een conferentie met de Collectieve Ambitie Conferentie-deelnemers,

wordt de verzameling groepsstrategieen toegelicht (referent plus co-refe-
rent-model) en getoetst onder meer aan de eerder overeengekomen
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concept-rnissie en concept-doelen op OAB en sectorniveau. Overlaps
kunnen dan worden verwijderd, niet gesignaleerde synergieen ingevoegd
etc. Zo wordt in een iteratief proces van intercollegiale toetsing de ver-
zameling groepsstrategieen verbeterd.

Stap 7: Implementatie
- doorlopen van de reguliere procedure voor formele vasts telling van de

MDS-set voor OAB
- starten van een interne communicatie en exegese campagne om de MDS-

resultaten op de bedoelde manier binnen de organisatie tot leven te
brengen

- verankeren van de collectieve ambitie van OAB (= missie + doelen) in de
wervings-, selectie-, beoordelings- en beloningssystemen van de organi-
satie.

Pacultatief stap 8: Evaluatie
- in het licht van de uitkomsten van MDS-'92 herzien van de OAB-concep-

tie van besturen. Bijvoorbeeld: een of tweemaal per jaar een reviewbe-
spreking van de directie met de groepsleiding om te bezien in welke
mate de voor het afgelopen jaar gestelde doelen gerealiseerd zijn en wat
dat betekent voor de doelen (en in sommige gevallen ook voor de strate-
gie] in de komende periode.

Het vervolg beperkt zich tot een nadere toelichting op de stappen 4
[Collectieve Ambitie Conferentie), 5 (decentraal formuleren van groeps-
strategieen] en 6 (strategieconferentie) omdat die stappen het meest
representatief zijn voor de illustratie van de toepassing van het MDS-
interventie-instrument,

Stap 4, de Collectieve Ambitie Conferentie, heeft zoals reeds vermeld
plaatsgevonden op 16 en 17 september 1992. Het tussen opdrachtgever en
adviseur overeengekomen forum bestond uit managing partners of hun
plaatsvervangers (13), een tweede adviseur/sleutelfunctionaris per groep
(13) - al dan niet op basis van intern groepsoverleg - aangewezen door de
managing partner, de directieleden, de directiesecretaris alsmede enkele
door de directie uitgenodigde leidinggevenden van dochters en onder-
steunende diensten, in totaal circa 40 person en. Het doel van de Collectie-
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ve Ambitie Conferentie was: "het bereiken van consensus over een samen-
hangende set beleidsuitspraken ten aanzien van een OAB-missie, OAB-
doe len en sectordoelen alsmede het bevorderen van de teamontwikkeling",
Ter voorbereiding op de conferentie is aan de deelnemers gevraagd enig
huiswerk te maken. In een aanbiedingsbrief werd het doel van die voorbe-
reiding als volgt geformuleerd:
1. "Het ter beschikking krijgen van relevante input afkomstig van

OAB'ers die zelf niet aan de conferentie deelnemen.
2. Het vergroten van het draagvlak voor de uitkomsten van de

Collectieve Ambitie Conferentie door zoveel mogelijk medewer-
kers in de voorbereiding daarvan te betrekken.

3. Het efficienter laten verlopen van de groepswerkopdrachten
tijdens de conferentie."

Gegeven het stap 2-rapport ("OAB-waarden, normen en vormen van
gedrag"], de inhoud van bestaande interne beleidsnotities op OAB- en
sectorniveau, eigen ervaringen met en eigen ideeen over de [strategische]
ontwikkeling van OAB en het inzicht in relevante opvattingen en menin-
gen zoals die leven bij de eigen achterban, werd de forumleden verzocht
het volgende huiswerk te maken:
- "Beantwoord de vragen over de OAB-missie en de OAB-sectordoelen met

behulp van bijgevoegd formulier (zie bijlage 31
- Doe dat in of na expliciet gezamenlijk overleg met zoveel mogelijk

medewerkers van de eigen OAB-achterban
- Verspreid kopieen van het ingevulde formulier ter informatie aan de

leden van de achterban en neem een kopie mee naar de conferentie".
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Figuur 5.1 ·Wervend pamflet" dat ruim een week voor het begin van de
conferentie onder aIle forumleden werd verspreid.
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Het geannoteerde programma van de Collectieve Ambitie Conferentie zag
er als volgt uit:

Programma Collectieve Ambitie Conferentie, 16 september 1992

09.00 uur

10.15 uur

10.30 uur

11.45 uur

12.30 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.45 uur

Introductie
- doel van de conferentie, selectie doelgroep

[naam directielid]
- strategische issues voor OAB [naam directielid]
- programmatoelichting en spelregels
- wijze van werken in subgroepen

[inclusief toelichting op de metaplan-methode]

Pauze

Inleiding op en uitvoering van groepswerk I: opstellen van
een OAB-missie
[inputs o.a.: het stap 2-rapport en het gemaakte huiswerk]

Presentaties in pleno van groepswerk I [maximaal 4 volzin-
nen per groep]

Lunch (= werklunch voor een directiedelegatie: voorbereiden
van de 14.00 uur sessie)

Toetsing in pleno van een 1e versie van de OAB-missie
[naam directielid)

Inleiding op en uitvoering van groepswerk IT:
inventarisatie van kerncompetenties, sterke en zwakke pun-
ten en "heilige huisies"
(input: de strategische issues genoemd in de 09.00 uur sessie,
referentiekader: de Ie versie van de OAB-missiel

Presentaties in pleno van groepswerk II
(per groep de vier belangrijkste sterkten, kerncompetenties,
zwakten en "heilige huisjes")



16.30 uur

17.30 uur

19.00 uur

20.00 uur

20.45 uur

[open-end]

22.00 uur

209

Inleiding op en uitvoering van groepswerk III: formuleren van
OAB-doelen
(inputs: het gemaakte huiswerk: de le versie van de OAB-
missie en de resultaten van groepswerk III

Aperitief en diner (= werkdiner voor de directie: verwerken
van de reacties op de le versie van de OAB-missiel

Toetsing in pleno van een 2e versie van de OAB-missie
[naam directielid]

Presentaties in pleno van groepswerk III
(per groep: de drie belangriikste OAB-doelen voor de komen-
de vier jaar]

Inleiding op en uitvoering van groepswerk IV
in 4 sectorgroepen: formuleren van sectordoelen
(inputs: het gemaakte huiswerk en de resultaten van
groepswerk II en IIII

Werkborrel voor een directiedelegatie: voorbereiden van de
09.00 uur sessie van morgen
[verwerken van de reacties op de 2e versie van de OAB-mis-
sie, prioritering en clustering van de gepresenteerde
6 x 3 OAB-doelenl

Programma Collectieve Ambitie Coniexexuie, 17 september .1992

09.00 uur

09.45 uur

Toetsing in pleno van een 3e versie van de OAB-missie en
een Ie versie van de OAB-doelen [naam directielid]

Presentaties in pleno van groepswerk IV
(per sectorgroep: de 6 belangrijkste sectordoelen voor de
komende 4 jaar]



10.30 uur

10.45 uur

11.30 uur

12.00 uur

12.15 uur

12.30 uur

12.45 uur
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Pauze

Inleiding op en uitvoering van groepswerk V
lin 4 sectorgroepen: evaluatie, belangrijkste boodschappen en
communicatie binnen DABI

Presentaties in pleno van groepswerk V

Korte pauze
1= werkpauze voor de directie: voorbereiden slotverklaring]

Uitleg vervolghuiswerk

Voorstel slotverklaring en afsluiting [naam directielid]

Aperitief en lunch [facultatief]

Tenzij anders vermeld werden de groepsopdrachten uitgevoerd door zes zo
heterogeen mogelijk samengestelde groepen van circa zes forumleden. De
directieleden waren vrijgesteld van groepswerk. De directiesecretaris had
de groepsindeling gemaakt die daarna was goedgekeurd door de opdrachtge-
ver.
Programma-onderdelen waarachter geen naam van een directielid staat
vermeld, zijn geleid door de adviseur.

Stap 5: "Decentraal formuleren van groepsstrategieen" moet gezien worden
als voorbereiding op stap 6: "Strategieconferentie". Bij de programmering
van stap 5 en 6 is er bewust voor gekozen om tiiet consequent uit te gaan
van de docl-middelen-hierarchie, [zie paragraaf 4.51. Volgens die hierarchie
moeten voor de tijdens de Collectieve Ambitie Conferentie gemaakte
sectordoelen, eerst op sectorniveau strategieen geformuleerd worden
waarna die sectorstrategieen door het volgende echelon Ide groepen] in
groepsdoelen vertaald kunnen worden. Groepsdoelen waarvoor dan op
groepsniveau weer strategieen ontwikkeld moe ten worden om die doelen
te realiseren. Eenzelfde kortsluiting heeft ook tijdens de Collectieve
Ambitie Conferentie plaatsgevonden in die zin dat na het formuleren van
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OAB-doelen [groepswerk III) direct is overgegaan tot het afleiden van
sector-doelen uit de gepresenteerde doelen op OAB-niveau [groepswerk IV)
zonder eerst op dat niveau een OAB-strategie gemaakt te hebben om die
doe len te realiseren.
De belangrijkste reden voor die twee keer gemaakte kortsluitingskeuze is
de betrekkelijke "leegheid" van de twee echelons [sectoren en directie)
boven de groepen: Elke sectorchef is tevens directielid en elk directielid
[behalve de vrijgestelde voorzitter) heeft enkele managing partners/groeps-
leiders aan zich rapporteren. De sector is daarom niet veel meer dan de -
portefeuille-met-groepen van een bepaald directielid. [Een van de uiteinde-
lijke resultaten van het uit MDS '92 voortkomende OAB-Vemieuwingspro-
gramma is dan ook geweest de eliminatie van het sectorniveau per januari
1994).
Bijgevolg bleven op OAB- en sectorniveau slechts enkele doelen over die
niet rechtstreeks in groepsdoelen vertaald konden worden en die daarom
van een strategie op OAB- of sectorniveau moesten worden voorzien ..
Besloten werd die strategie-ontwikkeling separaat van de stap 4- en stap 6-
conferentie te laten plaatsvinden. Het voorgaande is schematisch samenge-
vat in figuur 5.2.
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Sep.rate ontwlkkellngvan 0A6-strateglun
voor die OA6--aoelen tUe "let naar 5cctoren
vertAald kunne" worden
(= toeg~ .,aarde Ie echelon)

Separate ontwfl:kelingvan &ector otrategle;;n
voor die ""ctor doclen die nlet naar 9""'pen ,
vertaald kunnen worden
(= tocgevocgde waard. 2e echelon)

Intercolleglale toet61ng van de unlt"trategle;;n
aan de OA6-m165ieen de 0A6-doelen

Figuur 5.2 Samenhang tussen stap 4, 5 en 6 van MDS '92

Ter voorbereiding op de strategieconferentie van stap 6 werd eind septem-
ber door de opdrachtgever per brief aan de directie, de sectorchefs en de
groepsleiders weer huiswerk opgegeven. Hieronder volgt een deel van de
letterlijke tekst van die brief.

1. Doe! van de voorbereiding
Het op de strategieconferentie ter beschikking hebben van de
samenstellende delen van het strategisch middellange termijnplan
van OAB
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2. Gcgcven
- De concept DAB-missie, de concept DAB-doe len en de concept

sectordoelen
- De afspraak om daarover intern op de overeengekomen marrier

te communiceren

3. Gevraagd

Aan de ditectie:
3a te voorzien in een op schrift gestelde DAB-strategie voor die DAB-

doelen die niet naar sectoren vertaald moeten worden

Aan de sectotche]:
3b in c.q. na gezamenlijk overleg met de groepsleiders, te voorzien in

een vertaling van de gegeven sectordoelen naar groepsdoelen
{N.B.: aandachtspunt bij het bepalen van groepsdoelen: samenwer-
king c.q. synergie met andere groepen binnen of buiten de eigen
sector]

3c te voorzien in een op schrift gestelde sector-strategic voor die
sectordoelen die niet naar groepen vertaald moeten worden

Aan de gtoepsleidet:
3d in c.q. na gezamenlijk overleg met de groepsleden, te voorzien in

een op schrift gestelde groepsstrategie ter realisering van de
overeengekomen groepsdoelen

4. Randvoorwaarden
De volgende paragrafen dienen in de op schrift gestelde strate-
gische plannen expliciet te worden opgenomen (= standaard
inhoudsopgave I:
- Ad 3c en 3d: een karakterisering van de sector c.q. van de groep

{- § 1; maximaal: lh A41

- Ad 3a, 3b, 3c en 3d: gevolgde procedure; korte beschrijving van
de werkwijze die geleid heeft tot de resultaten die in de volgen-
de paragrafen gepresenteerd worden
(= § 2; rnaximaal: lh A41
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- Ad 3a, 3c en 3d: samenvatting van de te realiseren doelen 1= §
3.1, maximaal Yl A4l
Paragraaf 3.2 tim 3.n: evenzoveel doel ]- wat] plus strategie 1=
hoe] sub-paragrafen als er in paragraaf 3.1 doelen zijn genoemd
[maximaal 1 A4 per sub-paragraaf]

- Ad 3d: gewenste produkt/dienst portfolio over 4 iaar, invullen
en kort toelichten van bijgevoegde portfolio matrix [niet opge-
nomen - MWl
I- §4j maximaal Ivs A4)

- Ad 3a, 3c en 3d: monitoring; aangeven hoe en door wie de
voortgang van de realisering van de doelen, in de tijd, bewaakt
en gemeten zal gaan worden, I'" §4 resp. §5j maximaal 1 A4l
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s. Samenvattend

I inhoudsopgave huiswerk
onderwerpen directie sector groep
OAB, sector
of groep ka- §l §l §l
rakterisering

gevolgde §2 §2 §2
procedure

samenvatting §3.1 §3.1 §3.1
doe len

doel + strate- §3.2 tIm 3.n §3.2 tIm 3.n §3.2 tIm 3.n
gie sub-para-
grafen

portfolio §4
matrix

monitoring §4 §4 §S

6. Mogelijke werkwijzen

- De werkwijze om tot de gevraagde huiswerkresultaten te ko-
men, is in principe vrij en kan dus varieren van "met elkaar de
hei op" [aanbevolen voor 3b en 3d) tot het - al dan niet na meer
of minder intensieve consultatie - zelf van achter het bureau
opschrijven van een strategie.

- Indien gewenst kan ondersteuning geboden worden vanuit het
uit verschillende sectoren samengestelde MDS-ondersteunings-
groepje.
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De strategieconferentie van stap 6 stond aanvankelijk gepland voor 14 en
15 december 1992. Zodoende waren er voor directie, sectorchefs en
groepsleiders ongeveer twee maanden beschikbaar om het eind september
opgegeven huiswerk goed te kunnen maken. Dat tijdsinterval moest
betrokkenen voldoende mogelijkheden bieden om zowel kwalitatief
hoogwaardige als breed geaccepteerde huiswerkresultaten te verkrijgen. In
de tweede helft van september en in oktober von den zoals verwacht mocht
worden tal van kortere en langere groepsbijeenkomsten plaats, waarin
gewerkt werd aan het beantwoorden van de gestelde vragen tot er op 22
oktober door de directie een brandbrief het bureau werd ingestuurd. De
adviseur was daarover vooraf door de voorzitter van de directie 1= op-
drachtgever) ingelicht. De strekking van de brief was, dat als er op de
kortst mogelijke termijn door de adviseurs niet substantieel meer tijd aan
declarabel werk besteed zou gaan worden teneinde de omzet en het
rendement in het laatste kwartaal drama tisch te kunnen verhogen, OAB
voor de tweede keer in haar bestaan het jaar zou moeten afsluiten met een
[klein] negatief of neutraal netto resultaat. Om dat te voorkomen kondigde
de directie in de brief aan dat in de laatste maanden van '92 aile activi-
teiten die niet direct betrekking hadden op acquisitie of opdrachtuitvoe-
ring, tiidelijk gestaakt moeseen worden zodat alle beschikbare energie ten
goede zou kunnen komen aan de gewenste resultaatverbetering. Opleidin-
gen, vakdagen, produktontwikkelingsactiviteiten en ook MDS '92 werden
op grond daarvan tijdelijk in de ijskast gezet. "Interne projecten worden
vrijwel allemaal doorgeschoven naar volgend jaar. Ook MDS'92, hoe
belangrijk ook, gaat naar '93. I...).Een schrik maar ook een uitdaging. We
hebben er alle vertrouwen in dat we de moeilijkheden samen de baas
kunnen. Als we dat goed doen, komt het bureau er alleen maar sterker uit
te voorschijn." De actie: "Mobilisatie Stille Kracht" slaagde en '92 werd
afgesloten met een bescheiden positief resultaat. In januari '93 werd de
MDS-draad weer opgepakt en 24 en 25 maart '93 yond uiteindelijk de
strategieconferentie van stap 6 plaats. De doelen van die tweede conferen-
tie luidden als volgt:
"voortbouwend op de resultaten van de CoIlectieve Ambitie Conferentie
maar rekening houdend met hetgeen zich binnen en buiten OAB in de
tussentijd heeft a£gespeeld, is het doel van de strategiecon£erentie het
vaststellen van:
- een OAB missie
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- een vernieuwingsrichting voor OAB
- een beperkt aantal OAB-prioriteitsdoelen
- conceptdoelen en strategieen per sector"
Het geannoteerde programma voor die conferentie zag er als volgt uit:

Programma strategieconferentie 24 maatt 1993

09.00 uur

09.30 uur

10.00 uur
10.45 uur

11.45 uur
12.45 uur
14.00 uur

15.15 uur

16.15 uur

Introductie:
voortgang MDS traject, doel van deze conferentie, selectie
doelgroep [naam directielid)
programmatoelichting en spelregels
wijze van werken in subgroepen

Presentatie laatste concept OAB-Missie, inclusief korte dis-
cussie in pleno [naam directielid)
lin deze Iaatste versie waren de gevraagde scluifteliike
reacties op een vooraf toegezonden 6e concept verwetkt}
Voorstel voor vernieuwing van OAB [naam directielid)
Groepswerk I: discussie in heterogene subgroepen over de
gepresenteerde vernieuwing van OAB resulterend in verbete-
ringsvoorstellen
Presentatie in pleno van de resultaten van groepswerk I
Aperitief en lunch (= werklunch voor directie)

Reactie van de directie op de gepresenteerde verbeterings-
voorstellen voor de vernieuwing van OAB plus korte
discussie [naam directielid)
Presentatie van de top x OAB-prioriteitsdoelen (naam
directielid)

Groepswerk II: discussie in heterogene subgroepen over de
gepresenteerde top x OAB-prioriteitsdoelen, resulterend in
verbeteringsvoorstellen
(de laatste vetsie van de tiidens de Collectieve Ambitie
Confetentie gefotmuleetde concept OAB-doelen, wetd toege-
voegd aan de opdrachtfotmuleting om te dieneti als tefeten-
tiekadet}
Presentatie in pleno van de resultaten van groepswerk II



17.00 uur

18.00 uur
19.45 uur

20.30 uur
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Groepswerk 1II: in sectorgrocpen bijstellen van de meege-
brachte sectordoelen, gegeven de voorstellen tot vernieuwing
van DAB en de resultaten van groepswerk II.
(ledere sector werd vetzocbt voor alle deelnemers een kopie
mee te nemen van de laatst bescbikbaie versie van de sec-
tordoelen. De formulering van sectordoelen werd tiideas de
Collectieve Ambitie Conferentie opgestart en kreeg daarna
decentraal vervolg in de sectoren)
Aperitief en diner 1= werkdiner voor de directie]

Reactie van de directie in 2e termijn op de discussie van
14.00 uur over de vernieuwing van DAB [naam directielid)
Reactie van de directie op de gepresenteerde verbeterings-
voorstellen voor de top x DAB-prioriteitsdoelen plus korte
discussie [naam directielid]

Groepswerk IV: in sectorgroepen: opstellen van hoofdlijnen
van de sectorstrategie plus een sector PMC-portfolio.
Voor de directiegroep: opstellen van hoofdlijnen voor een
sectorondersteunende bureaustrategie.
(Als input voor de hoofdliinen van de sectorstrategie deden
de "halffabrikaten" dienst die in de meeste sectoren in de
periode na de Collectieve Ambitie Conferentie gemaakt
waten.}

Programma strategieconferentie 25 maart 1993
08.30 uur Reactie van de directie in 2e termijn op de discussie van

19.45 uur over de top x DAB-prioriteitsdoelen
[naam directielid]
Presentaties in pleno van groepswerk III en IV
Pauze
Groepswerk V, in heterogene groepen: evaluatie, belang-
riikste boodschappen, suggesties voor vervolg en communi-
catie binnen DAB
Presentaties in pleno van groepswerk V
Pauze
Voorstel slotverklaring an afsluiting [naam directielid)
Aperitief en lunch [facultatief].

09.15 uur
10.00 uur
10.15 uur

11.15 uur
12.00 uur
12.20 uur
12.45 uur
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Uit dit programma blijkt dat de aanvankelijk beoogde cascade systematiek
zoals samengevat in figuur S.2, werd verlaten. De in het laatste kwartaal
van '92 plotseling (? J gesignaleerde verslechterde financiele positie van
OAB, had gefungeerd als "een donderslag bij heldere hemel" waardoor de
urgentie van de strategische herorientatie ineens een orde groter was
geworden. Dat resulteerde in een in onderling overleg overeengekomen
gewijzigde opzet van de strategieconferentie. Zoals blijkt uit het pro-
gramma bestond die wijziging uit het versneld overdoen 'van de Collectieve
Ambitie Conferentie, rekening houdend met de veranderde, meer urgente
situatie en een verkorte versie van de aanvankelijk bedoelde stap 6-strate-
gieconferentie. Verkort omdat de cascade nauwelijks verder ging dan het
sectomiveau.

5.2.3 Beteikte resultaten en vervolg

De door alle forumleden ondergeschreven slotverklaring van de strategie-
conferentie eindigde als volgt: "Wij kijken terug op een voor het bureau
zeer belangrijke conferentie waarin wij in alle openheid over onze zorgen
en ambities hebben gesproken. Wij hebben gewerkt aan de concretisering
van doelen en strategieen voor OAB. De conferentie had een sterk kataly-
serend effect en we nemen de uitkomsten ervan zeer serieus. Samen
moeten wij er hard aan werken om onze ambities waar te maken en om de
vitale kracht van OAB maximaal te benutten. Daaraan voelen wij ons allen
persoonliik gecommitteerd. Maandag 29 maart, tijdens de lunch, zal deze
verklaring door de directie mondeling worden toegelicht, waama de verkla-
ring aan alle medewerkers van OAB zal worden toegestuurd",
Tijdens de strategieconferentie werd uiteindelijk overeenstemming bereikt
over de finale OAB-missie en over het bestaan van een dringende noodzaak
om op korte termijn een fundamentele vernieuwing van OAB in gang te
zetten en door te voeren. Verder werden drie algemene OAB-doelen
geformuleerd:
- versterking van de marktpositie van OAB (door een meer marktgerichte

opstelling en versteviging van de synergie]
- een hoge prioriteit [bliiven] toekennen aan het handhaven c.q. verhogen

van het plezier in het werk
- het realiseren van een goed rendement.
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Daarbij werd afgesproken dat deze kwalitatieve doelen door de directie
gekwantificeerd en meetbaar gemaakt zouden worden.
De directie verklaarde na afloop van de strategieconferentie dat zij van
mening was dat de relatie tussen OAB-sleutelfunctionarissen en de directie
in een open sfeer was besproken en dat wederzijdse verwachtingen en
rolverdelingen waren verhelderd. De directie ontleende daar steun aan voor
haar plannen om OAB ingrijpend te vernieuwen en zegde toe om daarmee
samenhangende vraagstukken in alle openheid en in een vroeg stadium
met het forum te bespreken.
De tijdens de Collectieve Ambitie Conferentie gebleken bereidheid om
OAB als een organisatie te beschouwen, werd in de strategieconferentie
herbevestigd: OAB kiest voor verdergaande decentralisatie en deconcentra-
tie die moet leiden tot "diversiviteit in verbondenheid".
Gegeven de actuele marktomstandigheden werd vastgesteld dat OAB
heldere keuzen moest maken en op korte termijn resultaten met een
duidelijk effect zou moeten realiseren ten aanzien van een vijftal, in
projectvorm gegoten, issues:
- opstellen en uitvoeren van een OAB-marktaanvalsplan
- herdefinieren van de gewenste portfoliomatrix met OAB-produkt-

marktcombinaties
- snelle invoering van een (nog) meer stimulerend en committerend

personeelsbeleid
- heroverweging van de taakstelling van indirecte medewerkers
- herstructurering van OAB [decentralisatie, clustervorming, besturingsfi-

losofie].

De directie was opdrachtgever van elk van deze vij£ projecten en de eerste
vier projecten hadden ook elk een verschillend directielid als projectleider.
De adviseur werd gevraagd het vijfde project te leiden. Van de viifde
projectgroep maakten verder deel uit: twee intern onafhankelijke dat wil
zeggen niet tot een bepaalde sector of groep behorende senior adviseurs en
het hoofd Personeel en Organisatie.
Ruim een maand na afloop van de strategieconferentie (begin mei 1993)
presenteerde de directie aan het forum een document getiteld OAB-Ver-
nieuwingsprogramma. In dat document was de definitieve OAB-missie
opgenomen, de meetbaar gemaakte OAB-doelen en de vijf nader uitgewerk-
te en van randvoorwaarden voorziene projectopdrachten met projectgroep-
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samensteIlingen. Bovendien werd in dat document aangegeven hoe en
wanneer binnen sectoren en adviesgroepen gevolg moest worden gegeven
aan het formuleren van doelen en strategieen, voortbouwend op de uit-
komsten van de twee MDS-conferenties van september '92 en maart '93 en
het daarvoor gemaakte huiswerk.
Vanaf dat moment verdween de adviseur naar de achtergrond - in die zin
dat hij nog weI fungeerde als boardroom consultant voor de directie - en
ging het MDS-adviestraject over in het OAB-Vernieuwt lijnproject dat
geleid werd door de OAB-directie. In het najaar van '93 vonden enkele
bureaubrede sessies plaats waarop de resultaten van de viif projectgroepen
gepresenteerd en intercollegiaal verbeterd werden. Op 1 januari '94 werden
de projectgroepen gedecharcheerd en werd de implementatie van de
projectresultaten door het lijnmanagement in gang gezet.

5.3 Een gezondheidszorgorganisatie (GZO)

5.3.1 Situatiebeschtiiving

Nadat in [jaar] een intentieverklaring was getekend om tot een fusie te
komen, is per [datum 1; ongeveer een jaar later) met het sluiten van een
fusie-overeenkomst de stichting GZO tot stand gekomen. Op dat moment
was er sprake van een bestuurlijke en directionele fusie. Bij besluit van
[datum-Z .. datum 1 + twee jaar] heeft de Staatssecretaris van Welzijn
Volksgezondheid en Cultuur, GZO met terugwerkende kracht 1- ~ jaar)
erkend als stichting die een ins telling voor gezondheidszorg exploiteert op
twee locaties namelijk een ziekenhuis in plaats A en een ziekenhuis en
verpleeghuis in plaats B. In het kader van de Wet Tarieven Gezondheids-
zorg kan er dan nog slechts sprake zijn van een instellingsbudget.
Per (datum 3 "i datum 2 + ~ jaar) vond de juridische afronding van het
formele fusieproces plaats, aIle activiteiten werden gebundeld in een
rechtspersoon, mensen en middelen, rechten en plichten gingen op dat
moment automatisch en ongewijzigd over naar de Stichting GZO.

Ruim een half jaar later werd binnen GZO de discussie gestart over de
noodzaak om nadrukkelijker aandacht te besteden aan de ontwikkeling
van een strategie voor de nieuwe instelling. Eind 1992 werd afgesproken
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een proces te starten voor het totstandbrengen van een strategisch plan
voor de peri ode '94 - '98. Eind '93 zal het plan beschikbaar moe ten zijn.
Het decor voor GZO werd in 1992 bepaald door discussies over het "plan-
Simons", het centraal akkoord over de loonmatiging en de parlementaire
behandeling van het Financieel Overzicht Zorg dat allerlei directe en
indirecte bezuinigingen oplegde aan instellingen in de gezondheidszorg.
Bezuinigingen die naar de mening van de in de Nederlandse Ziekenhuizen
Federatie verenigde instellingen op veel punten een degelijke onderbou-
wing en inspirerende motivering misten. Een belangrijk kritiekpunt betrof
de opzettelijk te lage "politieke" ramingen die bij een voorspelbare over-
schrijding het imago van de sector zouden schaden. Voorts was GZO
samen met veel andere instellingen van mening dat er te weinig geld werd
uitgetrokken om tegemoet te komen aan de autonome groei van de vraag
naar gezondheidszorg onder meer als gevolg van de vergrijzing van de
bevolking. Om voornoemde reden had GZO er de grootste moeite mee om
voor 1993 een investerings- en exploitatiebegroting op te stellen die
enerzijds binnen de grenzen van het extern vastgestelde budget bleef en
anderzijds beantwoordde aan de verwachte zorgvraag zonder substantieel
concessies te doen aan de kwaliteit. Een ongekend kritische evaluatie van
voorgenomen uitgaven en investeringen bleek onontkoombaar evenals een
verdere, efficientie-verhogende stroomlijning van de organisatie. Teneinde
opportunistische en ad-hoc ingrepen te ontmoedigen, wenste de GZO-
directie die stroomlijning te baseren op het genoemde strategisch plan voor
de periode '94-'98.
Tegen die achtergrond werd Twijnstra Gudde gevraagd de totstandkoming
van het gewenste strategisch plan te ondersteunen. De nieuw benoemde,
van buiten komende voorzitter van de GZO-directie, had in zijn vorige
functie naar tevredenheid samengewerkt met Twijnstra Gudde-adviseur x
die hij daarom ook nu weer vroeg. Na het eerste intake gesprek werd
vastgesteld dat de gevraagde bijdragen slechts gedeeltelijk aansloten op de
competenties van collega x. Naar aanleiding daarvan stelde x voor mij
eveneens in het adviesproces te betrekken teneinde in de benodigde
complementaire deskundigheid te voorzien. De opdrachtgever ging met dat
voorstel akkoord.

Inmiddels waren de volgende vier, intern bestuurde veranderingsprocessen
gestart:
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- "ajtonding [usieptoces
Integratie van de drie oorspronkelijke organisaties tot een nieuwe,
consistente organisatie met een evenwichtige structuur, een eigen
cultuur en een passende managementstijl

- opstelling van een structuurplan 2000.
In dat structuurplan moeten de consequenties aangegeven worden die de
organisatorische integratie heeft voor de lange termijn huisvesting van
GZO c.q. hoe die integratie op termijn door een bepaald huisvestingsbe-
leid kan worden ondersteund. De huidige locaties zijn in functioneel
opzicht verouderd en voldoen niet meer aan de eisen die door een
eigentijdse patientenzorg gesteld worden

- bestuutliike vorrngeving.
Het bestuur zal zich meer rnoeten ontwikkelen als een raad van toezicht
en de directie zal meer als een raad van bestuur moeten gaan fungeren

- invoering van bet automatisetingsplati PD
PD is een geintegreerd, geautomatiseerd Patientenlfossier dat voor artsen
en verpleegkundigen on line toegankelijk is. De integra tie van gege-
vensbestanden in PD heeft gevolgen voor de inforrnatievoorziening en
voor de werkwijze van het personeel."

De (voorzitter van de) directie van GZO, gaf Twijnstra Gudde opdracht om
een integra le aanpak te forrnuleren voor de simultaan lopende verande-
ringsprocessen in GZO. Daarbij diende aan de volgende twee randvoor-
waarden voldaan te worden:
- de GZO-directie stuurt en stimuleert de uitvoering van het veranderings-

proces
- de medisch specialisten, arts en en leidinggevenden worden direct en in

een vroeg stadium bij de inrichting van het veranderingsproces betrok-
ken.

Teneinde de gevraagde integra le aanpak te kunnen forrnuleren, heeft
Twijnstra Gudde op basis van intern organisatie-onderzoek met behulp van
het integraal organisatie model; [zie paragraaf 1.11eerst een inventarisatie
gemaakt van de belangrijkste problemen, zie figuur 5.3.
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IOM- Organisatieproblemen
component

Strategie

System en

Personeel

Cultuur

Manage-

mentstiil

Structuur

een inspirerende missie waarin de medewerkers zich kunnen

herkennen ontbreekt

specifieke en meetbare GZO-doelen zi;n niet geformuleerd

er is geen geintegreerd medisch beleidsplan

er is behoefte aan een medische behandelfilosofie

na de voorgenomen invoering van integraal management zal er

behoefte gaan ontstaan aan een eveneens geintegreerd budget-

teringssysteem
er is te weinig communicatie over de gewenste output van de

diensten

een vorm van outputsturing wordt gemist

bi; "oudere" specialisten neemt de motivatie ontleend aan her

vak af
specialisten leggen hun problem en voor aan de directie in

plaats van aan het management van de groep
produktie-afspraken met specialisten zijn moeilijk te maken

de directie besluit over "van alles en nog wat"
door het ontbreken van expliciete GZO- doelen en idealen kan
nauwelijks enig inzicht verkregen worden in de mate waarin

shared values aanwezig zi;n

het bestuur functioneert te weinig op afstand

de directie houdt zich te veel bezig met operationele zaken en

te weinig met strategie-ontwikkeling

maatschappen zi;n aan het fuseren: voor acht specialismen

dreigen echter twee of meer maatschappen te bliiven bestaan

Figuur 5.3 Belangrijkste organisatieproblemen binnen GZO.
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Gcgeven de vier lopende vcranderingsprocesscn, de gcidentificeerde
organisatieproblemen en de kennis van de adviseur over het functioneren
van instcllingen als GZO, is een uit zeven stappen bestaandc integrale
veranderingsaanpak met de opdrachtgever overeengekomen, zie figuur 5.4.
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10M-component Stap-

pen

strategie en

cultuur

managementstijl

en
per80neel

structuur en syste-
men

startconferentie met de directie. Doel: bereiken

van overeenstemming over vorm en inhoud van

het voorgestelde veranderingstraject

2 uitvoeren van een programma dat voor GZO een

missie, doelen en een strategie oplevert. Het pro-

gramma moet eveneens leiden tot een conditi-

onering van de ontwiklceling van een gelate-

greerd medisch beleidsplan en beleidsplannen
voor zorgafdelingen en stafdiensten

3 werkconferentie met bestuur en directie over de
gewenste rol- en taakverdeling en de mede
daaruit voortvloeiende werkwijze

4 uitvoeren van een management development

programma met aandacht voor [a] de levenscyclus
van specialistische kennis en [b] management-
participatievormen

5 opleidingsprogramma "integraal management"
voor diensthoofden

6 aanpassen van de huidige organisatiestructuren
aan de in de vorige stappen bereikte resultaten,

idem voor de huidige systemen

Figuur 5.4 Integrale veranderingsaanpak voor GZO
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Uit figuur 5.3 en 5.4 mag blijken dat de aanleiding voor de MDS-interven-
tie in dit geval een conditionerende is waarbij met name missie en doelen
geldige randvoorwaarden of uitgangspunten moeten opleveren voor het
veranderen van andere organisatievariabelen.

5.3.2 Inrichting van de MDS-interventie

In december '92 yond een tweedaagse startconferentie met de viif directie-
leden plaats die gewijd was aan de bij stap 1 genoemde thema's. Naast
enige aanpassing en conditionering van de stappen 2 tot en met 6, waren
de resultaten van die conferentie:
- een concept GZO-missie en concept GZO-doelen.

De items die in die concepten geadresseerd werden, betroffen: gedeelde
waarden, patient bejegening, communicatie, de lerende organisatie,
multi-disciplinaire sam enwerking, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid,
aantal opleidingen en opleidingsklimaat, topklinische zorg, balans
ziekenhuiszorg - verpleeghuiszorg, kostenbeheersing en management
participatie van de medische staf.

- instemming met de uitvoering van stap 2: de MDS-interventie,
lin het vervolg van deze paragraaf wordt verder geen aandacht meer
geschonken aan de overige stappen van het veranderingstraject]

De startconferentie werd begeleid door twee collega-adviseurs en samen
met hen werd de volgende inrichting van de MDS-interventie voorbereid.
Die programmering was gebaseerd op de al aanwezige organisatiediagnose
[zie figuur 5.51 en op het resultaat van de startconferentie:

A) gewetiste resultaten
- een missie voor GZO die gedragen wordt door de meeste GZO-medewer-

kers
- in Iijn met de geformuleerde missie: een consistente set doelen en

strategieen voor het eerste en tweede echelon.

B) fasering
- fase 1: start-bijeenkomst en vooronderzoek ten behoeve van fase 2 en 3
- fase 2: formuleren van missie en doelen op GZO-niveau
- fase 3: formuleren van strategieen om de fase 2 doelen te realiseren
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- fase 4: vertalen van geformuleerde GZO-strategieen naar doe len op
maatschaps- en a£delingsniveau

- fase 5: organiseren van de implementatie

C) dootlooptiid
Op grond van een met de directie gemaakte inschatting van de verande-
rings-urgentie en opvattingen over de mate waarin het mogelijk en wense-
Iijk leek met name medisch specialisten voor de voorgenomen exercitie
vrij te maken, werd de doorlooptijd voor Ease 1 tim Ease 4 vastgesteld op 9
maanden: van maart tot december 1993.

Hierna worden de vij£ £asen toegelicht.

Fase 1: statt-biieenkomst en vootonderzoek t.b.v. van lase 2 en 3 (april
1993)
Na bestudering van relevante documenten en voorbereidende gesprekken
met directieleden, is op 6 april 1993 aan het eind van de dag een start-
bijeenkomst gehouden waaraan deelnamen de directie, circa 50 door de
directie geselecteerde sleutel£unctionarissen (maatschapvoorzitters,
hoo£den van sta£diensten, chefs van paramedische groepen, etc.) en de drie
adviseurs. Tijdens de start-bijeenkomst confronteerde de directie de
deelnemers met de door haar eerder geformuleerde concept GZO-missie en
concept GZO-doelen, gaven de adviseurs een toelichting op de vorm en
inhoud van het geplande veranderingstraject en werden de deelnemers
gevraagd als geinterviewden mee te willen doen aan het vooronderzoek ten
behoeve van fase 2 en 3.
Na 6 april werden 28 interviews gehouden waaraan in totaal 44 sleutelf-
unctionarissen deelnamen. Gebruik werd gemaakt van een - vooraf door de
directie goedgekeurde - vragenlijst met 19 stellingen en van een set -
eveneens voora£ goedgekeurde - open vragen. Stellingen en open vragen
had den betrekking op:
- de huidige en gewenste missie, doelen en strategieen
- de besturing van de organisatie
- de gevoelde binding van de medewerkers met de organisatie ("wij-gevoel")
- de organisatiecultuur, (dominante gedragspatronen, wijze waarop men

met elkaar omgaat, sfeer).
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Doel van het vooronderzoek was het verkrijgen van verder inzicht in die
aspecten van de interne GZO-organisatie die van belang waren voor een
goede programmering van fase 2 en 3 en de daarvan deeluitmakende MDS-
conferentie. Nevendoel was het verhogen van de betrokkenheid bij de
MDS-interventie. De geinterviewden toonden zich over het algemeen ge-
interesseerd in het onderwerp van onderzoek, werkten openhartig mee en
leverden constructieve bijdragen.
De resultaten van de interviews werden samengevat in een rapport dat op
6 mei '93 met de directie werd besproken. Het rapport gaf een beschrijving
van hoe er binnen de organisatie over de vier genoemde thema's gedacht
werd. Het rapport bevatte geen verdere analyses noch aanbevelingen van
de adviseur.

Fase 2: [otmuleteti van missie en doelen op GZO-niveau (2e week mei
1993)

In de tweede week van mei werd een twee-daagse MDS-conferentie
georganiseerd met al diegenen die ook aan de start-bijeenkomst had den
meegedaan, In = 50 waarvan deel uitmaakten de 44 gernterviewden]. De
twee-daagse werd aangeduid met de term Collectieve Ambitie Conferentie
en had als doel te komen tot een missie en doelen op GZO-niveau. Inputs
voor de conferentie waren:
- de door de directie tijdens de start-bijeenkomst gepresenteerde concept-

missie en concept-doelen
- het fase I-rapport dat onder meer de volgende paragrafen bevatte:

aangedragen bouwstenen voor een toekomstige missie
genoemde wenselijke doelen voor de toekomst
genoemde wenselijke strategieen voor de toekomst
karakterisering van de beleefde organisatiebesturing en samenwer-
kingscultuur.

Aan de deelnemers werd gevraagd in volgorde van prioriteit met behulp
van de ciifers 1,2 en 3 aan te geven:
- de drie meest aansprekende bouwstenen voor een toekomstige GZO

missie
- de drie doelen die het meest belangrijk zijn om te realiseren.



230

Deze vragen werden eerst individueel en daama in subgroepen beantwoord.
Op basis van de presentaties van de subgroepen in pleno, formuleerde de
directie tijdens het diner een voorstel voor de missie en de doelen van
GZO. Oat voorstel werd door de directie tijdens de avondsessie gepresen-
teerd, bediscussieerd in pleno en na aanleiding daarvan verbeterd. In een
formele directievergadering werd die verbeterde versie later als voorge-
nomen besluit vastgesteld.

Ten slotte werd aan de deelnemers nog gevraagd aan te geven wanneer het
MOS-traject achteraf een succes genoemd zou mogen worden. De geaggre-
geerde antwoorden op die vraag leverden het volgende beeld op:
- als er duidelijkheid is ontstaan over wat de directie concreet met GZO

wi!
- als er randvoorwaarden geschapen zijn om GZO te transformeren tot een

instelling voor gezondheidszorg waarbinnen verschillen in cultuur geho-
noreerd kunnen worden, ("verscheidenheid in verbondenheid"]

- als de identiteit en collectieve ambitie (= missie + doelen] van GZO
helder zijn geworden, inclusief een profilering van de locaties A en B en
definiering van de rol van de ouderenzorg binnen GZO

- als er op de adherente bevolking afgestemde keuzes zijn gemaakt met
betrekking tot:

de verhouding waarin geinvesteerd wordt in produktinnovatie versus
procesinnovatie
de per situatie [locatie, afdeling) gewenste care/cure verhouding

- als de bereidheid is ontstaan om:
overeenkomstige maatschappen te fuseren/associeren

. over de muren van maatschappen en diensten heen, horizontaal samen
te werken

- als naar-boven-delegeren niet meer nodig is als gevolg van decentralisatie
van bevoegdheden en regelcapaciteit

- als de directie een team aan het worden is.

Met fase 2 eindigt ook de MDS-interventie in enge zin.
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5.3.3 Beteikte resultaten en vervolg

Fase 3 (Iormuleren van strategieeti am de lase 2-doelen te reaiiserenl is
gestart door de directie. Uitgaande van het voorgenomen missie- en
doelenbesluit, zijn eind mei/begin juni '93 tijdens enkele reguliere directie-
bijeenkomsten strategieen geformuleerd om de voorgenomen doelen te
realiseren. Strategieen die door het tweede echelon [maatschappen, zorgaf-
delingen, diensten] vertaald zouden moeten worden in meetbare doelen
voor dat niveau (= verticale vervolg],
De adviseur vervulde tijdens die bijeenkomsten een procesbegeleidende rol
en vatte - op verzoek van de directie - de overeengekomen resultaten
samen in een concept strategisch actieplan GZO. Ter wille van de over-
zichtelijkheid en ter vergemakkelijking van de besluitvorming in de
gremia van het eerste echelon, werd in de strategische deelplannen een
onderscheid gemaakt in datgene wat binnen 3 maanden en wat binnen 6
maanden (eind '931geregeld zou moe ten zijn. Per deelplan werd het
volgende format aangehouden: a] naam van de actie, b] gewenst resultaat,
c] projectorganisatie, d] voorgestelde werkwijze, e] gefaseerd tijdspad.

Het strategisch actieplan bevatte de volgende zes deelplannen:
1. Finaliseren van de discussie op directieniveau over MDS met als ge-

wenste resultaten: een GZO-werkmissie, concrete, meetbaar gemaakte
GZO-doelen (ten aan zien van: kwaliteit, de breedte van het diensten-
pakket, care/cure balans, opleidingen, imago; tevredenheid van klanten
en medewerkers] en een GZO-strategie die kan dienen als basis voor
doel en strategieformulering op het tweede echelon [elementen: proces-
innovatie-aanpak, tempo en fasering van externe samenwerkingsinitia-
tieven, locatieprofilering, creeren van resultaatverantwoordelijke
eenheden, wachttijdreductie e.d.].

2. Ontwikkelen van een visie op ouderenzorg. Gewenst resultaat: een
intern en extern goed communiceerbare, heldere visie op de meerwaarde
van de ouderenzorgfunctie binnen GZO in relatie tot het behoeftepa-
troon in het adherente gebied.

3. Opstellen van een functieverdelingsplan: een door de directie goedge-
keurd en door de medische staf geaccepteerd plan voor de verde ling van
klinische- en poliklinische faciliteiten over de locaties A en B. Toet-



232

singscriteria waren onder meer: bereikbaarheid, effectiviteit in termen
van functionele relaties tussen verwante specialismen en efficientie

4. Formuleren van een GZO-besturingsfilosofie. Gewenst resultaat: een
door de directie en medische staf geaccepteerd GZO-organisatiecharter
waarin onder meer geregeld is: a] de organisatiestructuur, b] taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van leidinggevenden en van
management- en bestuursorganen en c] rapportage- en communicatielij-
nen

5. Definieren van een management development programma. Gewenst
resultaat: een gerealiseerde kennisoverdracht op het gebied van organisa-
tie-ontwikkelings- en integratieprocessen aan leidinggevenden en sleu-
telfunctionarissen. Dit mede met als doel het faciliteren van de uitvoe-
ring van de onder 1 tot en met 4 genoemde actieplannen.

6. Opstellen van operationele medische beleidsplannen op maatschapsni-
veau en operationele beleidsplannen voor de zorgafdelingen en stafdien-
sten. De MDS-finalisering ad I, de ontwikkelde visie op ouderenzorg ad
2 en het functieverdelingsplan ad 3 vormen inputs voor deze activiteit.

Ten aanzien van de besluitvorming over dit uit zes onderdelen bestaande
actieplan werd een bijeenkomst belegd met de directieleden, de directiese-
cretaris, de zes beoogde projectleiders en de adviseur. De bijeenkomst werd
geleid door de voorzitter van de directie en had als agenda:
1. toelichting op het concept strategisch actieplan GZO door de adviseur
2. discussie over de voorgestelde vorm en inhoud van de zes deelplannen,

[resulterend in bijstellingen gevolgd door accordering]
3. besluitvorming over de gewenste vorm van programmacoordinatie over

de zes deelplannen heen, [een voorstel van de adviseur was bijgevoegd)
4. inrichting van de interne communicatie over het actieplan GZO,

[eveneens voorzien van een door de adviseur opgesteld voorstel],

Deze in de eerste helft van juni gehouden vergadering leidde tot vaststel-
ling van het strategisch actieplan GZO, tot de inrichting van een program-
ma-coordinatiefunctie, tot aanstelling van projectleiders voor de zes
deelplannen en tot overeenstemming over een daarbij behorende rapporta-
gestructuur.
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Fase 4: vertalen van de geformuleerde GZO-strategieen naar doelen op
maatschaps- en afdelingsniveau.
De resultaten van de uitvoering van de hiervoor genoemde zes deelplan-
nen, vormde de set GZO-strategieen die door het tweede echelon verder
geoperationaliseerd moest worden. In de periode oktober, november,
december '93 heeft die operationalisering plaatsgevonden.

Voor het maatschapsniveau werd de volgende werkwijze gekozen:
Op een voor de medisch specialisten georganiseerde korte bijeenkomst aan
het eind van de dag, werd door de adviseur de route gepresenteerd waar-
langs het medisch beleidsplan verondersteld werd tot stand te komen en
werd aangegeven wat daartoe van de specialisten werd verwacht. Ter
actualisering van de context waarbinnen het medisch beleidsplan zijn
beslag zou moeten krijgen, werd door de directeur met de portefeuille
Medische Zaken nog een toelichting gegeven op de MDS-set zoals die voor
het GZO-niveau was vastgesteld. Vervolgens werden door de adviseurs per
maatschap interviews gehouden die resulteerde in 33 gespreksnotities,
overeenkomstig het aantal maatschappen. Zo'n notitie bevatte tenminste
paragrafen over de volgende thema's:
- het verloop van de produktie over de afgelopen vijf jaar
- de verwachte ontwikkelingen in het vakgebied (ten aanzien van de

medische techniek, de markt, het specialisten aanbod e.d.] en de conse-
quenties daarvan voor de maatschap

- de huidige en mogelijke samenwerkingsverbanden met externe partners
en partners binnen GZO.

De gespreksnotities werden per maatschap besproken en indien nodig op
grond daarvan bijgesteld. Daarna werden de maatschappen gevraagd om
met behulp van een standaardformulier en uitgaande van de bijgestelde
gespreksnotitie, doelen en strategieen op maatschapsniveau de formuleren.
De inrichting van het proces om tot die doelen en strategieen te komen
was ter competentie van de maatschap, (output sturing], Indien gewenst
kon de maatschap voor de facilitering van dat proces een beroep doen op
een van de adviseurs. Ongeveer 1/3 van de maatschappen maakte van die
mogelijkheid gebruik. Na de nodige afstemming tussen de maatschappen
over "witte vlekken" en overlaps, werden door de adviseurs de gespreksno-
tities en de geformuleerde doelen en strategieen geconsolideerd in een
concept integraal medisch beleidsplan voor de komende 5 jaar. Dit concept
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beleidsplan werd besproken en verbeterd in de medische staf en vervolgens
voor formele besluitvorming voorgelegd aan de directie.

Een analoge werkwijze werd gevolgd voor de zorgafdelingen en stafdien-
sten. Omdat die groepen relatief meer ervaring hadden met het denken in
termen van doelen en strategieen en omdat er in die kringen minder
competentiestrijd en territoriumdrift aangetroffen werd, kon het proces om
te komen tot een concept integraal beleidsplan voor de zorgafdelingen en
stafdiensten, efficienter verlopen.

Fase 5: organiseren van de implementatie
Eind '93 is in de directie gewerkt aan de explicitering van de samenhang
en consistentie van het medisch beleidsplan en het beleidsplan voor de
zorgafdelingen en stafdiensten. Beide beleidsplannen en de synergie-visie
van de directie, werden vervolgens ingebracht in een twee-daagse strategic-
conferentie met hetzelfde forum als deelgenomen had aan de Collectieve
Ambitie Conferentie, [horizontale vervolg). Tijdens die conferentie werden
de beleidsplannen intercollegiaal getoetst aan de inmid deIs formeel
vastgestelde missie en doelen van GZO. Resultaat van de strategieconfe-
rentie was overeenstemming over een GZO-masterplan bevattende: een
MDS-set op GZO-niveau, een medisch beleidsplan, een beleidsplan voor de
zorgafdelingen en stafdiensten, een visie op de verwachte synergie van
beide plannen en een programma voor implementatie van de geformuleer-
de plannen dat uiteindelijk zou moeten lei den tot een vernieuwde GZO-
organisatie. Aansluitend bij de opvatting: structuur volgt strategic, werd
afgesproken om in de eerste helft van 1994 te bezien welke structuuraan-
passingen de uitvoering van de strategische plannen zouden kunnen
vergemakkelijken.
Tevens werd de adviseur gevraagd om begin 1994 aan het eerste en tweede
echelon kennis over te dragen op het gebied van organisatie-ontwikke-
lings- en veranderingsprocessen en als board room consultant voor de
GZO-directie beschikbaar te blijven.



235

5.4 Een onderzoeksinstituut (OZI)

5.4.1 Situatiebeschriivitig

OZI is een onderzoeksinstituut dat in 1992 nog deel uitmaakt van een van
de ministeries. Het bestaat uit een Centrale Directie met ondersteunende
centrale afdelingen en zo'n 15 sub-onderzoeksinstituten die thema- of
disciplinegericbt georganiseerd zijn. Ongeveer de belft van die instituten is
gevestigd in dezelfde stad, de overige instituten zijn gespreid over verschil-
lende locaties in Nederland. De interne organisatie kan per subinstituut
verscbillen. De instituutsdirecties bestaan uit een directeur en een plaats-
vervangend directeur die tevens afdelingsboofd is. Soms fungeert er naast
de algemeen directeur nog een directeur-onderzoek of is in plaats van de
plaatsvervangend directeur/afdelingsboofd, een adjunct-directeur aange-
steld. De meeste instituten zijn opgebouwd uit boofdafdelingen, afdelin-
gen, secties en ondersteunende stafafdelingen. Deze stafafdelingen worden
functioneel aangestuurd door de centrale stafafdelingen die gelokaliseerd
zijn rond de Centrale Directie.
Bij OZI werken circa 2.500 medewerkers in vaste dienst. Ongeveer eender-
de daarvan is academiscb gescboold en een derde heeft een bogere beroeps-
opleiding gevolgd.
Sinds de tweede belft van de jaren '80 is er een con centra tie van subinsti-
tuten gaande om te komen tot grotere organisatoriscbe eenheden, in 1985
telde OZI nog 25 subinstituten.
Een andere ingrijpende ontwikkeling betre£t de begin jaren '90 serieus
geworden discussie over verzelfstandiging van OZI ten opzicbte van bet
ministerie. Een in 1991 ingestelde, paritair samengestelde projectgroep
onderzoekt op welke wijze die verzelfstandiging bet beste vormgegeven
kan worden. Vooruitlopend daarop beeft bet ministerie enkele jaren
geleden een begin gemaakt met de organisatoriscbe scbeiding van uitvoe-
ring en beleid door binnen bet ministerie een speciale afdeling in bet leven
te roepen die in de toekomst bet verzelfstandigde OZI op basis van pro-
grammafinanciering zal aansturen. De diverse vragen vanuit de verschil-
lende beleidsdirecties van bet ministerie, zullen dan door die afdeling
omgezet worden in onderzoeksvragen waarbij bet dan Diet meer vanzelf-
sprekend is dat de daaruit voortvloeiende onderzoeksopdracbten exclusief
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bij OZI terechtkomen. Dat betekent dat OZI in de toekomst zal moe ten
gaan concurreren met andere onderzoeksinstellingen.
Daarnaast spelen bezuinigingstaakstellingen als gevolg van de Grote
Efficiency Operatie en neemt het door het ministerie opgelegde "externe"
financieringspercentage geleidelijk toe (was 10% in 1991j.
Anderzijds hebben instituutsdirecteuren noch de Centrale Directie man-
daat gekregen om naar eigen inzicht materiele en personele uitgaven te
doen. De gebudgetteerde verde ling van kosten moet vooralsnog door het
ministerie worden goedgekeurd.

Voor de Centrale Directie betekenen deze ontwikkelingen onder meer dat
het instituut moet veranderen in een meer zelfstandige, ondernemende en
marktgerichte organisatie waarbinnen klantvriendelijk en projectmatig
gewerkt wordt. Bepalend voor de inrichting van zo'n vernieuwde organisa-
tie zou, naar de mening van de Centrale Directie, een OZI-breed strate-
gisch plan moeten zijn, waarin is aangegeven welke in de tijd gefaseerde
doelen het instituut in de onderzoeksmarkt wil bereiken en welke acties
daartoe ondernomen moeten worden.
De aanleiding voor de herdefiniering van de OZI-strategie is dus - in
termen van paragraaf 4.1 - een curatieve: De vigerende missie, doelen en
strategie zijn niet of onvoldoende toegesneden op het effectueren van de
extern opgelegde transformatie naar een meer verzelfstandigde, marktge-
richte onderzoeksorganisatie.

De Directeur-Onderzoek werd midden '92 door de Centrale Directie -
waarvan hij zelf deel uitmaakte - gevraagd de aan hem rapporterende
stafafdeling Onderzoek Strategie de opdracht te geven in een dergelijk
strategisch plan te voorzien.
Voor de uitvoering van die taak had de afdeling Onderzoek Strategie een
Coordinatie Team Strategisch Plan OZI (CT) en een breed samengestelde
klankbordgroep - de Contact Groep Strategisch Plan-OZI - in het leven had
geroepen. Het Coordinatie Team was samengesteld uit drie seniormede-
werkers van Onderzoek Strategie en deed het uitvoerende werk: managen
van het totstandkomingsproces, communiceren en monitoren van de
daartoe ontworpen stappenschema's en procedures voor gegevensverzame-
ling, aggregeren en analyseren van de verkregen inhoudelijke informatie
(extern: over ontwikkelingen bij klanten, concurrenten en financiers;
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intern: over sterke en zwakke punten van tot OZI behorende onderzoeks-
instituten), opstellen van rapporten met bevindingen, conditioneren van de
behandeling van die rapportages, op grond van die behandeling [herlinrich-
ten van het vervolgtraject etc.
Gegeven de betrekkelijke nieuwheid van die taken - het OZI had daarvoor
nog nimmer een integraal strategisch plan gemaakt - en de door betrokke-
nen ervaren complexiteit van de opgave, mocht het Coordinatie Team zich
laten bijstaan door een externe deskundige.
Eind 1992 kwam de adviseur via het hoofd Personeel & Organisatie in
contact met de organisatie. Betreffende stafafdelingsmanager had het boek
van de adviseur over leidinggeven aan professionals gelezen en had de
auteur over datzelfde thema op een congres horen spreken. Naar aanleiding
daarvan attendeerde het hoofd Personeel & Organisatie zijn coUega van de
afdeling Onderzoek-Strategie op de adviseur als mogelijke kandidaat voor
het vervullen van een rol als externe deskundige bij de totstandkoming
van een Strategisch Plan-OZI. Een eerste orienterend kennismakingsge-
sprek vond plaats met het Coordinatie Team. De positieve evaluatie
daarvan leidde tot een vervolggesprek met de Directeur Onderzoek van
OZI die opdrachtgever was van het Coordinatie Team waarna een adviesre-
latie overeengekomen werd. De opdracht luidde: "Het inhoudelijk en
procesmatig bijdragen aan de totstandkoming en aanvaarding van een
strategisch plan voor een in de toekomst verzelfstandigd OZI".
De werkzaamheden in de eerste 9 maanden van 1993 bestonden voorname-
lijk uit het coachen van het Coordinatie Team: meedenken over de inrich-
ting van te volgen stapp en in het proces, aangeven van manieren waarop
de acceptatie van het Coordinatie Team en van haar opdracht bij de OZI-
instituten vergroot zou kunnen worden, aanreiken van methoden en tech-
nieken voor het verzamelen en waarderen van strategische informatie, het
mede voorbereiden en leiden van enkele bijeenkomsten met de Centrale
Directie en de instituutsdirecteuren [zeals de Directeuren Studie Dagen
eind september 1993 over mogelijke kemcompetenties van OZII en
dergelijke.
Naarmate de interne en externe gegevensverzameling zijn einde naderde en
het Coordinatie Team al een tiental strategische rapporten opgesteld en in
discussie gebracht had, ontstond de behoefte aan een integrerend, katalyse-
rend moment waarop met alle betrokkenen gekapitaliseerd zou kunnen
worden op hetgeen op onderdelen inmiddels was bereikt. De adviseur
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stelde toen, in het laatste kwartaal van 1993, voor om een MDS-interven-
tie uit te voeren. Na uitleg over inhoud en verloop van de MDS-interventie
in de OZI-situatie, werd het voorstel van de adviseur door het Coordinatie
Team omarmd en door de Centrale Directie goedgekeurd.

5.4.2 Ituichtitig van de MDS-interventie

In maart 1993 verscheen een Coordinatie Team-rapport dat handelde over
de afbakening van het gewenste strategisch plan voor OZI. De inhoud van
het rapport was onder meer gebaseerd op interviews met 35 sleutelfuncti-
onarissen over de verwachtingen die men ten aanzien van het strategisch
plan had en over de issues [welke wei en welke niet] die in dat plan
geadresseerd zouden moeten worden.
Het definitieve rapport bevatte in bijlagen de integrale reactie van de
Contactgroep Strategisch Plan OZI op een concept-versie van het rapport.
Een van de adviezen die de Contactgroep zodoende via het rapport aan de
Directeuren Raad OZI (de vergadering van de Centrale Directie plus de
directeuren van de subinstituten] uitbracht, luidde als volgt: "Het Coordi-
natie Team meldt in het concept-rapport dat tijdens de interviews regelma-
tig gevraagd is naar de missie en doelen van OZI. De Contactgroep is van
mening dat duidelijkheid over missie en doelen van groot belang is voor
een Strategisch Plan OZI. De Contactgroep adviseert om bij het verkennen
van de omgeving en het in beeid brengen van de huidige situatie, waar
nodig, de missie zoals die nu geformuleerd is [volgt een uit zes woorden
bestaande, weinig zeggende, algemene zin - MW) te gebruiken als werkhy-
pothese. De Contactgroep is echter van mening dat deze missie nog niet
voldoet aan de eisen die aan de omschrijving van een missie mogen
worden gesteld ",
De adviseur kon zich in hoge mate vinden in dat advies en stelde voor om
alvorens de gewenste MDS-conferentie te programmeren, een diepte-
investering te plegen om te komen tot een aanzienlijk verbeterde missie
voor OZI die als kwalitatief hoogwaardige input voor de MDS-conferentie
zou kunnen dienen. Dit voorstel werd inclusief een bijgevoegde aanpak
overgenomen door het Coordinatie Team en haar opdrachtgever.
Die aanpak verliep als volgt: Begonnen werd met drie door de adviseur
gehouden journalistieke interviews met de Aigemeen Directeur van OZI.
De interviews vonden alle in november 1993 plaats, Tijdens het eerste
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interview werden vragen gesteld als: Waarom is het van belang dat OZI
bestaat! Waaraan kunnen de medewerkers van OZI hun trots ontlenen?
Waarin onderscheidt OZI zich van andere soortgelijke organisaties?
Waardoor wordt u gedreven bij het geven van leiding aan OZI? Is er bij OZI
sprake van familiegevoel of esprit de corps en zo ja waar uit zich dat in?
Als u OZI vergelijkt met een dier, een kleur, een sport, een auto, een
orkest, wat zegt u dan en waarom? Op basis van de gegeven antwoorden
werden door de adviseur concept missie-bouwstenen geformuleerd die de
input vormden voor het tweede interview. Vragen tijdens het tweede
interview waren onder meer: Is dit zo goed weergegeven? Wat bedoelt u
precies met dat woord of met die £rase? Zijn er binnen OZI groepen te
onderkennen die over dit punt anders denken en zo ja waarom denkt u dat
dat zo is? Ik heb de indruk dat u dit punt liever wat vaag houdt, is dat zo?
De resultaten van het tweede interview werden weer gebruikt om een
tweede conceptversie van de missiebouwstenen te genereren die als input
kon dienen voor het derde interview. Het daarna opgestelde derde concept
werd bediscussieerd en geamendeerd in een bijeenkomst half december
met de Centrale Directie en de hoofden van de centrale stafafdelingen.
Vervolgens werd het vierde concept voor amendering ingebracht in twee -
kort na elkaar geplande - sessies begin januari 1994 waaraan per keer de
Centrale Directie deelnam plus een wisselende helft instituutsdirecteuren.
Het daaruit voortvloeiende vijfde concept werd nog een maal met de
Algemeen Directeur besproken en licht bijgesteld om daarna als zesde
concept ingebracht te kunnen worden in de MDS-conferentie. Als gevolg
van de uitgevoerde iteratieve slagen waarbij aldoende steeds meer helder-
heid en eensgezindheid ontstond over hoofd- en bijzaken, besloeg het
laatste concept nog slechts tweederde van een A4-tje [het eerste concept
bevatte tweemaal zoveel tekst, ongeveer 1,5 A4-tje).

Onder regie van de adviseur vond op 20,21 en 22 januari de MDS-confe-
rentie plaats. Het forum van 60 deelnemers bestand uit de leden van de
Centrale Directie, de hoofden van de centrale stafafdelingen, de een of
tweehoofdige instituutsdirecties en circa 25 door de Centrale Directie, om
haar moverende redenen, aangewezen sleutelfunctionarissen, gespreid
afkomstig van de verschillende instituten en voor het grootste deel
behorend tot de leeftijdscategorie 30-35. Programma-eigenaar was de
Algemeen Directeur.
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Hct Coordinatie Team vervulde de functie van voorbereidingsgroep en
ondersteunde de adviseur bij de programmering en uitvoering van de
conferentie. Zo werd door het Coordinatie Team een handzame synopsis
samengesteld van de tien strategierapporten die het inmiddels had uitge-
bracht. De synopsis had als titel: "Elementen voor strategische keuzen" en
bevatte met de MDS-programma-onderdelen corresponderende paragrafen
waarin die informatie uit de tien rapporten was samengevat die voor het
betreffende programma-onderdeel van belang was.

De volgende conferentiedoelen, uitgangspunten en nevendoelen werden
overeengekomen:
Doelen: (I) zicht krijgen op de gewenste toekomstige ontwikkeling van
OZI, (2)verkennen van de haalbaarheid van de gewenste eindsituatie, (3)
definieren van concrete strategische acties om de gewenste toekomstige
ontwikkeling te kunnen realiseren.
Uitgangspunten: (1) een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor OZI als
geheel, (2) maken van een beperkte keuze uit een vermoedelijk groot
aantal strategische opties, stellen van prioriteiten, (3)gebruik maken van
hetgeen inmiddels bekend is; zie onder meer de Coordinatie Team-rapper-
ten.
Nevendoelen: (1) kennisnemen van elkaars opvattingen en ervaringen, (2)
verbeteren van de interne communicatie, (3)verder bevorderen van de
teamontwikkeling.
Het geannoteerde conferentieprogramma zag er als volgt uit:

14.45 uur
Dotidetdag, 20 ianuaii 1994

15.15 uur
15.30 uur

15.50 uur

Introductie
- doel van de conferentie

(Algemeen DirecteurJ
- programmatoelichting en spelregels
College over missieformulering
Presentatie van concept OZI-missiebouwstenen
(Algemeen DirecteurJ
College over de wijze van werken in groepen
(= samenvatting op cognitief niveau van de training die aan
de subgroep-voorzitters voorafgaand aan de conferentie was
gegeven)



Vriidag, 21 januari 1994
08.1S uur Groepswerk III: Formuleren en prioriteren van "externe" OZI-

doelen [dat wil zeggen doelen die buiten OZI op de markt, bij
financiers, ten opzichte van concurrenten - gerealiseerd moe-
ten worden; zie ook bijlage 12, groepswerk II voor groep 2, 3
en 41
Presentaties in pleno
Pauze I'" werkpauze voor de Centrale Directie en het Coordi-
natie Team ter voorbereiding op de sessie van 10.35 uur]
Reactie van de OZI-directie op de gepresenteerde "externe"
doe len [Directeur Onderzoek]
College over sterk ten, zwakten en kerncompetenties van
kennisintensieve organisaties in relatie tot het forrnuleren
van in terne doelen
Presentatie van die resultaten uit het Coordinatie Team-
vooronderzoek die van belang zijn voor groepswerk IV ICo-
ordinatie Team-lid]
Groepswerk IV: inventariseren en prioriteren van sterkten
[inclusief kerncompetenties], zwakten en "heilige huisjes"

16.00 uur

17.00 uur
18.00 uur

19.20 uur

19.50 uur

20.10 uur

20.25 uur

21.25 uur
22.15 uur

09.35 uur
10.15 uur

10.35 uur

11.00 uur

11.10 uur

11.20 uur
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Groepswerk I: Aangeven van suggesties voor verbetering van
de OZI-missiebouwstenen [zie ook bijlage 7l
Presentaties in pleno
Diner 1= werkdiner voor de Centrale Directie ter voorberei-
ding op de sessie van 19.20 uur]
Reactie van de OZI-directie op de ingebrachte suggesties voor
verbetering van de missie [Algemeen Directeur]
College over het formuleren van doelen in relatie tot kansen
en bedreigingen in de omgeving van OZI .
[externe doelen]
Presentatie van die resultaten uit het Coordinatie Team-
vooronderzoek die van belang zijn voor Groepswerk II ICo-
ordinatie Team-lid]
Groepswerk II: Inventariseren en prioriteren van kansen en
bedreigingen
Presentaties in pleno
Conge



12.30 uur
13.50 uur
14.30 uur
14.45 uur

15.45 uur
16.25 uur

16.40 uur

17.lOuur

18.00 uur

19.30 uur

19.50 uur

(open end)
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Lunch
Presentaties in pleno
Pauze
Groepswerk V: formuleren en prioriteren van "interne" OZI-
doelen (dat wil zeggen doelen die binnen OZI gerealiseerd
moeten worden; zie ook bijlage 12, groepswerk IIvoor groep
1 en 5)
Presentaties in pleno
Pauze (= werkpauze voor de Centrale Directie en het Coordi-
natie Team ter voorbereiding op de sessie van 16.40 uur]
Reactie van de OZI-directie op de gepresenteerde "interne"
doe len (Algemeen Directeur)
Waarderen van doelen en intekenen op doel-realisatiegroepen
(zie ook bijlage 8: project-opstart-enquete]
Diner (= werkdiner voor de Centrale Directie en het
Coordinatie Team ter bepaling van de top x uit te werken
doelen, gegeven de uitslag van de enquete]
College over organisatieverbetering versus -vernieuwing en
over het definieren van strategische projecten
Projectgroepswerk (VI): van doelen naar strategische actie-
plannen

Zatetdag, 22 [atniati 1994
08.30 uur
10.15 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur
12.00 uur

Presentaties van de projectplannen in pleno
Pauze (= werkpauze voor de Centrale Directie en het
Coordinatie Team ter voorbereiding van de sessie van
10.30 uur)
Reactie van de OZI-directie op de gepresenteerde project-
plannen (Directeur Onderzoek)
Groepswerk VII: (in homogene groepen] over (1) de be-
langrijkste boodschappen van deze conferentie, (2) com-
municatie naar de achterban en (3) suggesties voor vervolg
Presentaties in pleno
Pauze (= werkpauze voor de Centrale Directie en het
Coordinatie Team teneinde de belangrijkste resultaten van
groepswerk VII in de slotverklaring op te kunnen nemen)
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12.15 uur 11)Presentatie slotvcrklaring, (2)verwerpen of honoreren
van amenderingen en (3) afronding [Algemeen Directeur)
Weekend13.00 uur

Hoewel het hier - zoals bij MDS-conferenties gebruikelijk - een indicatief
programma betrof, is het vrijwel uitgevoerd zoals vermeld. Slechts hier en
daar traden enkele tijdsoverschrijdingen op [met name bij die programma-
onderdelen waarin de directie in pleno reageerde op groepswerkresultaten)
die door snellere subgroeppresentaties en kortingen op de lunch- of
dinerpauzes gecompenseerd konden worden.

5.4.3 Beieikte resultaten en vervolg

De - door commentaar onderbroken - slotverklaring van de conferentie
luidde als volgt:
"Wij, deelnemers aan de OZI-strategieconferentie hebben als resultaat van
onze bijeenkomsten onder meer overeenstemming bereikt over de volgen-
de concept OZI-missie:"
[Volgt de integrale tekst van de overeengekomen missie).
"Tijdens de conferentie bleek de sterke wil om door grot ere klantgericht-
heid, verdergaande internationalisatie en versteviging van de synergie, de
positie van OZI in de markt te versterken.
In lijn met de concept-missie en op basis van een inventarisatie van de
belangrijkste kansen en bedreigingen die vanuit de omgeving op OZI
afkomen en een inventarisatie van dominante sterke en zwakke punten
binnen OZI, zijn de volgende doelgebieden geidentificeerd. De directie zal
op korte termijn binnen deze doelgebieden nadere omschrijvingen en
kwan tificeringen aangeven".
[Volgt een opsomming van acht interne en zes externe doelgebieden. De
interne doelgebieden hebben betrekking op onderwerpen als samenwerking
binnen OZI, markt- en managementinformatiesystemen, transparantie van
de interne besturing etc. De externe doelen handelen over issues als
strategische allianties, internationale financiering en verbetering van de
relatie met het ministerie. Het betreft hier in feite een "herhaling" van de
voIledige eerste kolom van het project opstart-enqueteformulier waarin
alle externe en interne doelen stonden die in stemming gebracht werden).
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"Om een begin te maken met het bereiken van concrete resultaten op de
geidentificeerde doelgebieden, is afgesproken de volgende acht acties
projectmatig aan te pakken:"
[Volgen acht projectopdrachtlabels, alle voorzien van de naam van de
beoogde projectleider. Drie van de acht projecten hebben betrekking op het
realiseren van externe doelen].
"Besloten is om elkaar collegiaal te ondersteunen bij het uitdragen van de
missie, het realiseren van de doelen" [bedoeld wordt het realiseren van de
nog door de directie aan te geven kwantificeringen op de veertien onder-
scheiden doelgebieden] "en het uitvoeren van genoemde strategische
projecten.
Wij kijken terug op een voor OZI belangrijke conferentie waarin in open-
heid gesproken is over onze zorgen, toekomstmogelijkheden en ambities.
Wij hebben goede aanzetten gegeven voor de richting waarin onze organi-
satie zich de komende jaren moet ontwikkelen.
Samen zullen wij er hard aan werken om onze ambities waar te maken en
de vitale kracht van OZI optimaal te benutten. Daarom voelen wij ons
persoonlijk gecommitteerd aan de uitkomsten van deze conferentie.
[anuari 1995 komen wij weer bij elkaar om het effect van onze voorne-
mens en de voortgang van de projecten te toetsen.
Daarnaast zal in september 1994 een bijeenkomst worden georganiseerd
voor het gehele middenkader van OZI. Doel van deze bijeenkomst is het
wij-gevoel dat tijdens de strategieconferentie is ontstaan, verder te ontwik-
kelen" .
[Volgen de namen van aIle circa 60 deelnemers].

Enkele dagen na de conferentie verscheen deze slotverklaring in de perio-
dieke, in kleur uitgevoerde, professioneel opgemaakte en voor aile OZI-
medewerkers bedoelde nieuwsbrief over de voortgang van de ontwikkeling
van het Strategische Plan.
Behalve de slotverklaring bevatte de nieuwsbrief nog een redactioneel
commentaar [getiteld: "De Geest van Renesse", de plaats waar de conferen-
tie plaatsvond] en foto's van pleno-, subgroep- en informele sessies. Aan de
conferentie werd verder aandacht besteed in het februari-nummer van het
maandelijks verschijnende OZI-bedrijfsblad. De kop van het artikel was
wederom: "OZI en de geest van Renesse" en bevatte beschouwingen over
het vervolg, uitvoering en voorbereiding van de conferentie (nEen jaar lang
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is informatie verzameld die voor het bepalen van de strategie nodig was.
Een coordinatieteam stelde een tiental rapporten op die vervolgens door
een contactgroep (vertegenwoordigers van de instituten] van commentaar
en advies werden voorzien"],
Daarnaast waren in het artikel een drietal reacties van forumleden opgeno-
men. Die reacties volgen hier integraal:
Forumlid 1: "Ik yond het een enthousiasmerende bijeenkomst die ertoe
heeft geleid dat ik me toch meer OZI-er ben gaan voelen dan voorheen.
Daarbij was het opvallend dat een heleboel ideeen, gevoelens, visies die ik
zelf heb, toch veel gemeenschappelijker bleken te zijn dan ik vooraf
vermoedde. Oat was heel stimulerend en wat ik ook erg stimulerend yond,
was de openheid die de Centrale Directie betrachtte bij het formuleren van
missies, bij het herkennen van bedreigingen en het daarmee omgaan. Ik
denk dat daarmee een goede trend is gezet en ik hoop dan ook dat dit in
sterke mate nog een vervolg zal krijgen".
Forumlid 2: "Bijzonder nuttig en heel open. Er is een heel goed gemeen-
schappelijk gevoel ontstaan over de sterke en ook de zwakke punten die
we hebben en die we in de organisatie willen verbeteren. Die wens tot
verbetering is unaniem uitgesproken en er zijn goede afspraken gemaakt
om een en ander inhoud te geven. Dus inspirerend en concreet. Ik heb er
alle vertrouwen in dat dit de goede aanpak is en tot iets leidt".
Forumlid 3: "De conferentiegangers moesten de eerste dag even warm
draaien maar de tweede dag werd meteen enthousiast aan plannen gewerkt
om de prioriteiten van OZI te versterken. Men voelde duidelijk dat er iets
moest gebeuren om OZI een kans op overleven te geven. Er is een grote
omslag gemaakt naar een op de klant gerichte organisatie, die haar kracht
ontleend aan de samenhang tussen disciplines en instituten. Een plezieri-
ge, enthousiaste conferentiesfeer en mag ik even van de gelegenheid
gebruik maken om publiekelijk het conferentiesecretariaat een pluim op
de hoed te steken voor het vlekkeloos en snel ten dienste staan van de
deelnemers".

De Algemeen Directeur, tevens programma-eigenaar van de MDS-conferen-
tie, wendde zich 10 februari 1994 tot alle forumleden met een brief die als
volgt begon:
•Aan het eind van onze OZI-strategieconferentie werden voor acht doelge-
bieden projectvoorstellen gepresenteerd. Deze doelgebieden staan vermeld
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in de slotverklaring. De directie heeft nog tijdens de conferentie een eerste
reactie gegeven op de voorstellen. Deze reactie, aangevuld met reacties
ontstaan door nadere analyse van de voorstellen, vind u hieronder.
Wij willen hiermee komen tot een nadere omschrijving en afbakening van
de werkzaamheden van de verschillende projectgroepen. Tevens doen wij
voorstellen voor de betrokkenheid van de conferentiedeelnemers bij de
verschillende projecten. Enkele wijzigingen waren nodig vanwege het
besluit om de samenstelling van de bestaande projectgroep "Bestuur" niet
te wijzigen. Bij het toewijzen van personen aan projecten hebben wij zo
vee I mogelijk rekening gehouden met de tijdens de conferentie door de
deelnemers kenbaar gemaakte interesses",

In bijlage 1 werd per project de door de directie bekrachtigde definitieve
samenstelling van de projectgroep gegeven, inclusief de naam van de
verantwoordelijke projectleider en de naam of namen van de medewerkers
van de stafafdeling Onderzoek Strategie die de projectgroep zouden onder-
steunen.
Biilage 2 bevatte een "relatieschema Renesse-projecten". Zowel op de x- als
op de y-as stonden de aanduidingen van de projecten, de diagonaal was leeg
en per eel werd aangegeven wat het effect van project x op project y zou
kunnen zijn. Betrokken projectleiders werd expliciet gevraagd dat effect te
managen.
In de laatste bijlage werd een gewenst format voor de projectbeschrijvingen
gepresenteerd (11 paragrafen waarin bepaalde vragen beantwoord moesten
worden].

Het resultaat van het tijdens de conferentie gemaakte projectgroepswerk
voldeed in de meeste gevallen aan de eisen die aan een projectopdracht (=
het beslisdocument van de initiatieffase] gesteld worden. De brief van de
Algemeen Directeur eindigde met het verzoek om v66r 1 maart 1994 het
project-programma (= beslisdocument van de definitiefase] aan het Coordi-
natie Team te sturen voor advisering aan de Centrale Directie.

In mei vond voor de eerste maal het tweemaandelijks gezamenlijk overleg
plaats van de Centrale Directie met de leiders van de Renesse-projecten.
Bij die gelegenheid meldde de Directeur Onderzoek dat de Centrale
Directie er naar streeft om tijdens de afgesproken MDS-vervolgconferentie
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in januari 1995 met het forum te discussieren over de organisatiebrede im-
plementatie van de dan beschikbare projectresultaten en over de gevolgen
die dat heeft voor de werkwiize en het gewenste gedrag op de verschillende
niveaus en in de verschillende instituten.

In september 1994 vond de kaderconferentie plaats waaraan in totaal zo'n
150 directieleden, afdelingshoofden en hoofden van stafafdelingen (met
name personeel en financien] deelnamen. Tijdens die conferentie werd op
grond van voortschrijdend inzicht, een hernieuwde exegese van de OZI-
missie en -doelen gepresenteerd alsmede een voorlopige OZI-strategie. Een
strategie die tot stand gekomen was door een rode draad te construeren
door de van overlaps en witte vlekken ontdane Renesse-projecten.
Tijdens de kaderconferentie werd door de directie meegedeeld dat het de
bedoeling is dat na de vervolgconferentie van januari 1995 in de instituten
gestart wordt met het vertalen van de OZI-strategie in instituutsdoelen en
met het formuleren van instituutsstrategieen om die doelen de realiseren.
Daarmee wordt voorzien in een verticale vervolg van het in gang gezette
herorientatieproces [cascademodel].

5.5 Ex-post leereffecten ter verbetering van de MDS-methode

In de laatste paragraaf wordt aangegeven wat geleerd is uit de toepassing
van de MDS-methode in de vier hiervoar beschreven gevallen. Omdat de
methode in zijn uitontwikkelde vorm al gepresenteerd is in hoofdstuk 4,
betreft het hier leereffecten ex-post. In werkelijkheid zijn de leereffecten
volgtijdelijk opgedaan.
De leer effect en werden verkregen door te reflecteren op de totstandkoming
en inhoud van bereikte [tussenlresultaten van de methode. Die reflecties
von den zowel tijdens als kort [maximaal een half jaar) na de MDS-inter-
ventie plaats. De wijze waarop dat is gebeurd, is toegelicht in paragraaf 2.2
bij het onderzoeksplan. Met een leereffect wordt hier een door de adviseur
opgedane, goed te omschrijven ervaring bedoeld op grond waarvan de
adviseur meer zekerheid heeft gekregen over de voorziene werking van de
methode [categorie 11 en zijn onzekerheid over de onvoorziene werking
van de methode is verkleind [categoric 2). Leerervaringen van de eerste
categorie kunnen leiden tot [doorgaans op efficientie-gerichte] verbeterin-
gen van de methode. Leereffecten van de tweede categorie kunnen leiden
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tot (doorgaans op effectiviteit-gerichte] uitbreidingen/vernieuwingen van
de methode. In chronologische volgorde en per casus worden die verbete-
ringen (V) en uitbreidingen (U) gepresenteerd. Daarbij wordt tevens een
onderscheid gemaakt in leereffecten die geleid hebben tot modificaties van
het on twerp en leereffecten die geleid hebben tot modificaties van het
gebruik van het MDS-interventie-instrument. Figuur 5.5 bevat een kwanti-
tatief overzicht van deze op leereffecten gebaseerde modificaties in de vier
aldus ontstane categorieen.

ten aanzien van
het otitwerp van het her gebruik van het
MDS·instrument MDS-instrument

Verbeteringen
(V) 7 4 11

Uitbreidingen
(U) 4 3 7

11 7

Figuur 5.5 Kwantitatief overzicht van op leereffecten gebaseerde modifi-
caties van de MDS-methode

Het is overigens niet zo dat wanneer van de in hoofdstuk 4 gepresenteerde
uitontwikkelde versie van de methode, alle in deze paragraaf genoemde
modificaties "afgetrokken" worden, de startversie van de methode ver-
schiint. Oorzaak daarvan is dat niet aIle casussen die tot de uiteindelijke
vormgeving van de MDS-methode hebben bijgedragen, toegelicht zijn.
Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven betreft het hier een beredeneerde
steekproef van 4 uit 10 a 12 casussen. Ook de casussen die zijn afgevallen
omdat ze in mindere mate aan de viif gehanteerde keuzecriteria voldeden,
leverden - zij het eveneens in mindere mate - leereffecten op die tot
modificaties aanleiding gaven.

De inputs op basis waarvan de reflecties tot bedoelde leereffecten hebben
geleid, zijn genoemd in paragraaf 2.2.
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Leexeffectea uit de GHBO-gevalstudie

Ten aatizien van bet antwerp:
- de efficientie van de besturing van het interventieproces laat te wensen

over wanneer de programma-eigenaar niet uit slechts een persoon bestaat
en wanneer de programma-eigenaar door zijn collega's op horizontaal
niveau of door het forum niet in die rol wordt bevestigd. Een manage-
mentteam, een college van bestuur of een raad van bestuur zou daarom
niet als gremium de rol van programma-eigenaar moeten vervullen IVI

- verder moet de programma-eigenaar behoren tot het hoogste hierarchi-
sche niveau van de [deel-lorganisatie die onderwerp van interventie is,
wil de programma-eigenaar de bij zijn rol horende taken goed kunnen
uitvoeren IVI.

Ten aatizien van bet gebtuik:
- het centraal stellen van de MDS-conferentie als een gebeurtenis met

grote symbolische waarde, leidt in verhouding tot minder aandacht en
energie voor het vooronderzoek [stap 21en het vervolg [stap 51.De
effectiviteit van het resultaat van toepassing van de methode - in casu
een missie, doelen en/of een strategie - komt daardoor in gevaar. Het
beschouwen van de conferentie als hoogtepunt in het MDS-traject, dient
dus gerelativeerd te worden IVI

- de aanleiding voor de MDS-interventie bij GHBO is spontaan [Iaat ons
aan het eind van de pre-contractuele fase eens iets organiseren] preventief
[het loopt in grote lijnen goed) genoemd. Het willen duiden van de
aanleiding in het geval van GHBO, heeft geleid tot het definieren van
vier categorieen aanleidingen voor de MDS-interventie lUI

- de belangrijkste door GHBO gewenste resultaten van de MDS-interventie
waren: een missie en het definieren en bemensen van enkele gezamenlijk
uit te voeren inter-instellingsprojecten. Deze kortsluiting tussen missie
en strategie heeft gewerkt waarmee onder meer bedoeld wordt dat de
missie - zonder de "tussenversterker" doelen - haar conditionerende
invloed op de strategie effectief heeft kunnen uitoefenen.
MS is daardoor een toegestane variant bij de toepassing van de MDS-
methode geworden IU)

- de toepassing van buswerk tijdens de busreis naar het conferentie-oord
leidde tot een 'vliegende start" van de conferentie en zorgde ervoor dat de
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overgang van het dagelijkse werk naar strategie-ontwikkeling niet te
digitaal verliep, hetgeen door het forum achteraf als aangenaam werd
ervaren. Deze optie [kiezen van een neutraal en bijgevolg vaak op enige
afstand liggend conferentie-oord plus gezamenlijk busvervoer daarheen]
wordt met name aanbevolen voor fora waarvan de leden elkaar nog niet
goed kennen zoals bijvoorbeeld bij fuserende of geografisch sterk ged-
econcentreerde organisaties vaak het geval is (U)

- bij de voorbereiding van de GHBO-interventie werd gesignaleerd dat na
het bepalen van de top-x kansrijke actie-ideeen voor strategische samen-
werkingsprojecten tussen de drie fuserende instellingen, zich bij het
vervolgens formeren van projectgroepen, wel eens het volgende zou
kunnen voordoen:

forumdeelnemers met een sterke voorkeur voor een bepaald project
zijn voor het grootste deel a£komstig van eenzelfde ins telling
voor het lidmaatschap van bepaalde projectgroepen bestaat een on-
evenredig grote belangstelling.

Met als doel de samenstelling en grootte van projectgroepen niet aan het
vrije spel der krachten over te laten [wie voorin zit of hard loopt en als
een van de eersten zijn stickertje plakt, is zeker van de gewenste project-
plaats] is toen het in paragraaf 4.3 onder d beschreven proiect-opstart-
softwareprogrammaatje ontwikkeld.
De geavanceerdheid van de gebruikte groepssamenstellingstechniek en de
"objectiviteit" van het softwareprogramma werd door de deelnemers, nog
tijdens de conferentie, positief gewaardeerd (V)

Leereffecten uit de OAB-gevalstudie

Ten aanzien van bet antwerp:
- bij OAB was het de gewoonte dat aan de vierjaarlijkse strategiesessies

aIleen de partners deelnamen. Het voordeel daarvan was onder meer
enige efficientie [wij weten wel hoe die bijeenkomsten verlopen) en de
mogelijkheid om tijdens de sessie forme le besluiten te kunnen nemen.
Belangrijke nadelen waren groupthink [ons kent ons, vee! dezelfde
liedjes) en een daarrnee samenhangend gebrek aan vernieuwende ideeen.
Omdat de creativiteitsremmende nadelen door de adviseur in die situatie
van groter belang werden geacht dan de voordelen, stelde hij toen voor de
aan de orde zijnde strategiesessie te houden met partners plus ongeveer
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evenzovee1 veelbelovende anderen. Positieve evaluaties van herhalingen
van dergelijke "hierarchisch" gemengd samengestelde deelnemersgroepen,
hebben ge1eid tot de beschreven forumsamensteIlingsregels IU!.
Een consequentie van die uitbreiding was dat definitieve besluitvorming
over bereikte resultaten naar de formele gremia "buiten" het MDS-traject
verwezen moest worden. De vrijheid van denken en doen binnen het
traject nam daardoor in mijn beleving toe IV!

- de tijdsdruk tijdens de conferentie en de grootte van het forum belem-
merden doorgaans diepzinnige bespiegelingen over de reden van bestaan
van de organisatie. Ook bij het samen met de programma-eigenaar
nadenken over de programmering van de OAB-conferentie, werd vastge-
ste1d dat een degelijke adressering van dit thema tiidens de conferentie
niet goed mogelijk zou zijn. Bij MDS-interventies waarbij definiering van
de missie aan de orde is, is het daarom van be1ang om voorafgaand aan de
conferentie te investeren in een onderzoek naar de gedeelde waarden en
gewenste vormen van gedrag die aan de latent aanwezige missie van de
organisatie ten grondslag liggen IVl

- bij de voorbereiding van de conferentie waren betrokkenen de opvatting
toegedaan dat aIleen met het inventariseren van sterkten en zwakten niet
alle interne pluspunten respectievelijk problem en aan het licht zouden
komen. De idee ontstond toen om bij de sterk ten eveneens naar potenti-
e1ekemcompetenties [zie bijlage 6l en bij de zwakten ook naar eventue1e
heilige huisjes [zie bijlage 6! te vragen. De uitvoering van dat idee werd
later positief gewaardeerd: men was van mening dat de goede dingen op
tafel gekomen waren IV!.
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Leetefiecten uit de GZO-gevalstudie

Ten aatizien van bet antwerp:
- kart na afloop van de eerste grote GZO-conferentie werd geconstateerd

dat de participatieve daelformulering een overmaat aan doelen op het
gebied van de interne organisatie had opgeleverd en slechts enkele doelen
die "buiten" [op de markt, ten opzichte van concurrenten, bij subsidiege-
vers e.d.] bereikt moesten worden. Ten einde het denken en discussieren
over interne doelen in evenwicht te brengen met het denken en discus-
sieren over externe doelen, is toen bedacht de subopdracht tot het
formuleren van doelen te splitsen in twee opdrachten: een voor het
formuleren van interne doelen en een voor het formuleren van externe
doelen [zie bijlage 121.Bij de project-opstart-enquete vervalt dar onder-
scheid weer. Wanneer echter in de top-x teveel soort-a-doelen voorko-
men, kan de programma-eigenaar soort-b-doelen met binnen die soort de
hoogste score, in de top-x inbrengen ten koste van soort-a-doelen die
binnen de top-x de laagste scores hebben (UI

- het bezoeken van subgroepen door de adviseur, werd door leden van het
OAB-forum als storend en onnodig ervaren: immers de opdrachten waren
helder en uitvoerig beschreven, de vergadervoorzitter ken de zijn taak en
de groepsleden waren gemotiveerd. Wellicht speelde hier ook nog mee
dat de OAB-adviseurs door een pas aangestelde interne collega bezocht
werden. Op grond van die ervaring is bij GZO afgezien van dergelijke
groepsbezoeken en is geexperimenteerd met de in paragraaf 4.4 beschre-
ven compromis-rol, [tenminste 50% van de groepswerktijd meedoen met
c.q. aanwezig zijn bij 1 of 2 cruciale of risicovolle subgroepen). Omdat
betrokkenen na afloop niet de indruk hadden dat eventuele achterblijven-
de kwaliteit of kwantiteit van subgroepresultaten te wijten zou ziin aan
het ontbreken van subgroep-bezoekies door de adviseur, is de genoemde
compromis-rol als een met voor- en nadelen genuanceerde verbetering in
de methodebeschrijving opgenomen (V).

Ten aanzien van bet gebtuik
- uit de GZO-casus is geleerd dat het componeren van een missie een

activiteit is die in de top van de organisatie - en in veel gevallen dus bij
de programma-eigenaar - moet start en, wil het hoogste management in
een later stadium gemotiveerd zijn om qualitate qua inspirerende exeges
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van de uitcindclijke missic tc kunnen gcvcn. Bij GZO worden de missic-
bouwstenen bottom-up verzameld waardoor aansluiting van de directie
bij het aldus verkregen resultaat bemoeilijkt werd. Korte tijd later deed
zich bij de OZI-casus de mogelijkheid voor om tijdens het vooronderzoek
eerst uitgebreid met de programma-eigenaar over "zijn missie" van
gedachten te wisselen waama het resultaat daarvan als input gebruikt
werd voor een top-down vervolgproces. Deze aanpak leidde tot een
relatief grote betrokkenheid van de programma-eigenaar bij het verloop
van dat proces (V).

Leereffecten uit de OZI-gevalstudie

Ten aanzien van het antwerp:
uit praktische overwegingen werd bij de voorbereiding van de confe-
rentie in onderling overleg tussen de programma-eigenaar, de stafafde-
ling Onderzoek Strategie (OS) en de adviseur onder meer het volgende
afgesproken:
drie Onderzoeks Strategie-medewerkers vormen een voorbereidingsgroep
die de adviseur zowel voor als tijdens de conferentie, voor iedereen
zichtbaar, ondersteunt (taken tijdens de conferentie: het maken van
verzamelstaten van subgroeppresentaties, time-management, het
voorzitten van plenosessies e.d.] (U)
als huiswerk worden niet allerlei strategische documenten ter bestude-
ring vooraf toegestuurd maar een door Onderzoeks Strategie gemaakte
samenvatting (synopsis) van die documenten (V).
Beide modificaties hadden, in termen van directe en indirecte kosten,
een efficienrie-verhogend effect en leidden er bovendien toe dat het
MDS-proces meer als iets van de organisatie zelf beschouwd werd,
hetgeen weer een positieve invloed had op de zelforganisatie van het
vervolg
bij GHBO bestond het grootste deel van het forum uit deelnemers met
een onderwijskundige achtergrond en bij OAB uit adviseurs. Wellicht
dat daarom eerst bij GZO [artsen] uit de evaluatie naar voren kwam dat
kwantitatief of kwalitatief achterblijvende subgroepresultaten voor een
dee I het gevolg zouden kunnen zijn van niet-efficient genoeg en/of niet-
doelgericht genoeg geleide subgroepvergaderingen. De tijdens de confe-
rentie kort toegelichte gewenste werkwijze in subgroepen, werd cogni-
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tief wel helder bevonden maar het praktizeren van de daarbij behorende
vaardigheden was nog iets anders. Dat gold met name voor de vergader-
voorzitter. Op basis van die ervaring is er bij OZI voor gekozen om in de
week voorafgaand aan de conferentie een training van circa een halve
dag te geven aan de door de voorbereidingsgroep en programma-eigenaar
aangezochte vergadervoorzitters. Gegeven het effect daarvan tijdens de
groepswerksessies, werd de training door betrokkenen inclusief de
adviseur als een zinvolle diepte-investering beschouwd IV).

Ten aanzien van het gebruik:
de situatie bij OZI gaf aanleiding tot een curatieve MDS-interventie en
daarmee samenhangend was de urgentie om de strategie-in-ruime-zin te
herformuleren, ten opzichte van de drie andere behandelde casussen, het
grootst. In absolute zin viel het met die urgentie weI mee: er was nog
een redelijke hoeveelheid tijd voor aanpassing beschikbaar en de situatie
was nog ver verwijderd van wat een crisis genoemd kon worden. Moge-
lijk daarom leidde de relatief hoge urgentie bij OZI niet of nauwelijks
tot een andere dynamiek van het interventieproces hetgeen bij een
evidente crisissituatie wellicht wel het geval zou zijn geweest. De les
hieruit is dat toepassing van de MDS-methode in een bijna urgente
situatie niet tot een ingrijpende verbijzondering van de aanpak hoeft te
leiden IV).

Behalve de hier genoemde leereffecten heeft de adviseur aldoende nog tal
van grotere en klein ere lessen geleerd die tot kleine verbeteringen en
uitbreidingen van het ontwerp of het gebruik van het MDS-interventie-
instrument aanleiding hebben gegeven. Voorbeelden: een LCD-scherm op
de overhead-projector voor het instantaan kunnen verwerken van amende-
ringen vanuit het plenum op de slotverklaring, bij gebrek aan amfitheaters
met ovemachtingsmogelijkheid: bouwen van een dubbele U waarbij de
buitenste V met behulp van prakticabels is verhoogd, time-management
met gebruikmaking van muziek, eerste diner samen met vergadervoorzit-
ters, etc.
Hoewel hier slechts aangestipt en deels begrepen onder etcetera, zijn het
ook in deze context vaak de kleine dingen "die het hem doen".
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5.6 Kort resume van de essentie en basismechanismen van de MDS-inter-
ventiemethode

Uit de in dit hoofdstuk beschreven casussen mag blijken dat de professio-
nele essen tie van de MDS-interventie is dat daarmee in kennisintensieve
organisaties een breedgedragen en consistente set uitspraken verkregen
kan worden over de missie, de doelen en de strategie van de organisatie,
een set die aanspoort tot een daarmee in overeenstemming zijnde verande-
ring van overige organisatie-ontwerpvariabelen. De interventie geeft geen
antwoord op de vraag of de verkregen MDS-set voor die organisatie ook
inhoudelijk de meest geschikte dus de beste missie, doelen en strategie
oplevert. De daarvoor benodigde expertbenadering vormt geen onderdeel
van de interventie. De door de verkregen MDS-set gemdiceerde organisa-
tieverandering hoeft eveneens niet overeen te komen met de door experts
meest van belang geachte verandering van de organisatie. Daarentegen
leiden de organisatieveranderingen waartoe de MDS-interventie aanzet
volgens betrokken opdrachtgevers en forumleden wel tot een - begin van -
verbetering van het functioneren van de organisatie. De verklaring daar-
voor ligt besioten in de - niet getoetste - aanname dat missie, doelen en
strategie voorwaarden dienen te scheppen voor de operationalisering van
andere organisatie-ontwerpvariabelen zoals structuur, systemen, cuituur,
managementstiji etc.

Het vanuit de klantorganisatie aangegeven succes van de MDS-interventie
is gestoeld op de volgende vijf basismechanismen:
1. Participatie: zoveel mogelijk actoren, zo intensief mogelijk betrekken bij

de produktie van de MDS-set.
2. Acceptatie: via interactieve processen waarbinnen divergerende en

convergerende deelprocessen elkaar afwisselen, komen tot consensus en
draagvIakvergroting.

3. Consistentie: inhoudelijk, door missie, doelen en strategie in die volgor-
de voor elkaar conditionerend te laten zijn en procedureel, door uit de
startconferentie op het hoogste hierarchische niveau, een stelsel af te
Ieiden van horizon tale (later in de tijd, op hetzelfde hierarchische
niveau] en verticale (later in de tijd, op lagere hierarchische niveaus]
vervolgconferenties.
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4. Doordringendheid: door het stelsel van vervolgconferenties wordt de
totale organisatie in de diepte en in de tijd doordrongen van de in de
startconferentie ontwikkelde MDS-set en van de - zelf te formuleren -
consequenties die die set voor de betreffende [deellorganisatie op dat
moment moet hebben.

5. Continuiteit: door te appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid op
elk hierarchisch niveau voor het vervolgen [bewaken, implementeren]
van ter conferentie gezamenlijk gemaakte, doorgaans in een slotverkla-
ring vastgelegde afspraken.

De wijze waarop deze vijf, aan de MDS-interventie ten grondslag liggende
basismechanismen in kennisintensieve organisaties concreet geoperationa-
liseerd dienen te worden, staat uitvoerig beschreven in hoofdstuk 4.



6 Wat geleerd is over collectieve ambitie
ontwikkeling in kennisintensieve organi-
saties

Het onderzoeksverslag over een gevalstudie dient volgens Lincoln en Guba
(19851 te eindigen met de discussie over het antwoord op de vraag: "Wat
hebben we nu geleerd?" Voor toepassingsgerichte gevalstudies zal dat
antwoord vooral betrekking moeten hebben op de praktische relevantie
van het onderzoek binnen het afgebakende terrein en mogen eventueel ook
antwoorden gegeven worden in termen van concrete adviezen. De verbii-
zondering van de slotvraag van Lincoln en Guba voor de hier uitgevoerde
studie is: "Wat hebben we nu geleerd over collectieve arnbitie ontwikke-
ling in kennisintensieve organisaties?"
In dit hoofdstuk zal die vraag in termen van bevindingen - waaronder
hypothesen en suggesties voor nader onderzoek - beantwoord worden. Voor
wat die hypothesen betreft, wordt gerefereerd aan Liu (1991; zie ook
paragraaf 2.21 die stelt dat aan een of enkele uit actie-onderzoek verkregen
observaties geen wetenschappelijke conclusies verbonden kunnen worden.
De hoogste status die een interpretatie van die observaties kan bereiken, is
die van hypothese.

Paragraaf 6.1 bevat een drietal subparagrafen waarin respectievelijk de
methode, het geldigheidsbereik en het resultaat aan de orde komen.
Paragraaf 6.2 handelt over de geleverde bijdrage aan de bedrijfskunde en
het hoofdstuk eindigt met een enkele slotopmerking in paragraa£ 6.3.

6.1 Bevindingen

Wanneer het gaat over het ontwerpen van instrumenten en methoden stelt
De Leeuw (1990, p. 521 in zijn verhandeling over bedriifskundige methode-
logie dat de vraag of een instrument c.q. methode op zichzelf juist of
onjuist is, niet beantwoord kan worden. "De empirische kant van rnetho-
den en instrumenten wordt pas duidelijk door de bewering waarvan ze deel
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uitmaakt: Toepassing van methode M [of instrument I) in situatie S,
behorende tot het geldigheidsbereik G leidt tot resultaat R. Als het goed is
wordt daarbij aangegeven wat je moet doen om de methode M toe te
spits en op het specifieke geval S. Resultaat R kan verschillen. Bij een
methode voor probleemoplossing is dat bijvoorbeeld de oplossing van het
probleem. Bij een methode van strategische planning is dat bijvoorbeeld
een deugdelijk strategisch plan, bij een instrument ter meting van de
liquiditeit is dat een deugdelijk meetresultaat. In de vorm zoals gesteld, is
er zeker sprake van een empirische claim: van de totale bewering kan de
juistheid worden bepaald. Van het instrument of de methode apart kan dat
niet" .
Dat geldt ook voor de in dit verslag beschreven methode. De empirische
claim is hier dat toepassing van de MDS-interventie-methode [Methode] in
kennisintensieve organisaties [Geldigheidsbereik en Situatie] een breed
gedragen en consistente set uitspraken oplevert over de missie, de doelen
en de strategie van de organisatie [Resultaat], In deze paragraaf wordt die
claim getoetst aan leerervaringen die zijn opgedaan bij het werken met de
methode. In die zin komen in deze paragraaf achtereenvolgens bevindingen
aan de orde ten aanzien van de methode M [paragraaf 6.1.1), ten aanzien
van het geldigheidsbereik G inclusief daar binnen te onderscheiden
situaties S [paragraaf 6.1.2) en ten aanzien van het resultaat R [paragraaf
6.1.3). In figuur 6.1 is schema tisch aangegeven in welke mate de drie in dit
onderzoek onderscheiden theoriegebieden van belang zijn geweest voor de
bevindingen ten aanzien van Methode, Geldigheidsbereik/Situatie en
Resultaat.
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trheorieen over trheorieen over tyheorieen over

KID's!§ 3.Jl strategie-ontwik- organisatieveran-

keling !§ 3.2) dering !§ 3.3)

Bevindingen t.a.v.

de methode M . ... ..
Bevindingen t.a.v.

het geldigheids- ... . .
bereik G en daar-
binnen te onder-

scheiden situaties

S !§ 6.1.2)

Bevindingen t.a.v.

het resultaat R . .. ...
!§ 6.1.3)

Figuur 6.1 Relatief belang van onderscheiden theoriegebieden voor
bevindingen ten aanzien van Methode, Geidigheidsbereik/Si-
tuatie en Resultaat
(..: theorie is van beperkt belang voor de bevindingen,
...... : theorie is van groot belang voor de bevindingen]

De vraag die in deze paragraaf wordt beantwoord, luidt: "Wat hebben we
van het gebruik van genoemde theorieen geleerd over de methode (hoe het
praces in te richten], het geIdi~heidsbereik en de situaties daarbinnen
(waar, wanneer en waarom werkt het] en het resultaat (wat zijn de effec-
ten)?" Deze hoofdvraag kan in de volgende twee deelvragen gesplitst
worden:
- Op welke punten is de relevante thearie behulpzaam geweest?
_ Waar bevat de theorie lacunes of behoeft zij verdere aanscherping en

verfijning?
In elk van de valgende drie subparagrafen wordt op deze twee vragen
ingegaan.
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6.1.1 Bevindingen ten aanzien van de methode

In deze subparagraaf komen de volgende vier onderwerpen aan de orde:
instrument of methode, het onderzoeken van shared values, een of meer
missies per organisatie en programmering van de kansen/bedrei-
gingen/ sterkten/zwakten-anal yse.

Instrument of methode.
In voorgaande hoofdstukken is de aanduiding MDS-instrument - op de
meeste plaatsen zonder expliciete verklaring - gebruikt als verzamelnaam
voor een specifieke set regels, procedures, programma's, formulieren e.d.
die nodig is voor het bedrijven van participatieve strategie-ontwikkeling in
een kennisintensieve organisatie. Zo gezien is een instrument te vergelij-
ken met een stuk samengesteld gereedschap in ruste. De term methode is -
ook vaak impliciet - gehanteerd als aanduiding voor het instrument, het
gereedschap plus de daarbij behorende gebruiksaanwijzing: als je het
instrument gaat inzetten, kun je dat in zo'ti situatie het meest effectief op
dat moment en op die manier doen. Anderzijds kan evengoed betoogd
worden dat de gebruiksaanwijzing een integraal onderdeel van het instru-
ment is zonder welk het zijn functie niet kan vervullen. Voor een interac-
tieve CD-speIer ligt die opvatting meer voor de hand dan voor een ventila-
tor. De kans dat in het eerste geval het instrument zonder gebruiksaanwij-
zing niet of nauwelijks ingezet kan worden, is immers groter dan bij het
Iaatstgenoemde voorbeeld het geval zal zijn. Daarbij wordt de grootte van
die kans natuurlijk situationeel bepaald, onder meer door persoon, plaats
en tijd, (voor een in de 17e eeuw levende eskimo hoeft het bedoelde
gebruik van een ventilator in het geheel niet evident te zijn).
Vanuit een dergelijke situationele optiek, kan gesteld worden dat een
ervaren en gemotiveerde adviseur genoeg heeft aan het instrument en dat
een minder vaardige adviseur meer geholpen is met de methode; (zie verder
paragraa£ 6.1.3 voor een beschouwing over de relatie adviseur - methode).
Maken we de redenering compleet dan resulteert het daadwerkelijk bezig
zijn met het toepassen van de methode in een proces. Als dat toepassen
door "vreemden" en in beperkte tijd gebeurt met het doel iets substantieels
te veranderen, dan kan dat proces een interventieproces genoemd worden.
Aldus is het onderscheid tussen instrument, methode en proces verhel-
derd.
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De vraag is nu of binnen het bedrijfskundig dome in het onderscheid tussen
instrument en methode niet te kunstmatig is. Voor een antwoord op die
vraag sluiten we aan bij De Leeuw 11990,p. 51-521 die methode en instru-
ment als vrijwel synoniem beschouwd. Het zijn "beide hulpmiddelen bij de
bedriifsvoering en/of bij onderzoek, de begrippen overlappen elkaar sterk".
De Leeuw stelt voor het spraakgebruik hier bepalend te laten zijn. Zo ligt
het meer voor de hand om te spreken van een instrument voor het meten
van motivatie en van een methode voor strategische planning of voor
marktonderzoek. Daarom wordt voorgesteld in het vervolg over de MDS-
methode te spreken.

Het ondetzoeken van shared values
De theorie over strategie-ontwikkeling is voor mij in hoge mate instru-
menteel geweest bij het onderkennen van het belang van gedegen vooron-
derzoek naar de aard en de omvang van aanwezige gedeelde waarden en
daaruit voortvloeiende gewenste vormen van gedrag. Daar waar de op-
drachtgever de mogelijkheid bood dat gedegen vooronderzoek - zoals
beschreven in stap 2 van de methode - te verrichten, leverde dat in verge-
lijking met andere situaties uiteindelijk een effectieve missie op. Een
missie zou ik als effectief willen kwalificeren wanneer die in hoge mate
voldoet aan de volgende kenmerken:
- uiting gevend aan wat de medewerkers voor elkaar en voor de samenle-

ving waarin zij als organisatie een functie vervullen, willen betekenen,
welke toegevoegde waarde zij wensen te leveren

- breed gedragen door 100% van het topmanagement en tenminste 80%
van de overige medewerkers van de organisatie en dus gebaseerd op
gedeelde waarden en normen

- in inspirerende en enthousiasmerende zin richtinggevend voor het
gewenste gedrag van de organisatieleden

- discriminerend ten opzichte van de doelen van de organisatie, de missie
dient daartoe een meer kwalitatieve, enigszins filosofische inhoud te
hebben in tegenstelling tot de doelen die kwantitatief gemaakt moeten
worden, teneinde op een vooraf aangegeven moment te kunnen meten in
hoeverre ze gehaald zijn

- een veronderstelde geldigheid van meer dan vij£ jaar.
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Wat levert het voldoen aan die kenmerken nu op, wat betekent het
effectief zijn van een missie]
Een effectieve missie helpt zoekende professionals een passende keuze te
maken voor het lidmaatschap van een bepaalde organisatie. Passend in die
zin dat de persoonlijke doelen van de zoekende professional een re1atief
grote overlap vertonen met de collectieve ambitie van medewerkers die al
lid zijn.
Voor zittende medewerkers bestaat het nut van een effectieve missie erin
dat die hen helpt om de loyaliteit aan de organisatie periodiek te evalue-
reno Relevante vragen daarvoor zijn: 'Voel ik mij hier nog steeds thuis!",
"Is er voor mij nog sprake van voldoende doelcongruentie?" e.d.
De veronderstelling is dat in een organisatie met een effectieve missie, de
professionals van nature geneigd zullen zijn hun talenten aan te sluiten op
die van hun interne collega's teneinde de kans op realisering van de
collectieve ambitie te vergroten. Daar waar persoonlijke doelen en organi-
satiemissie re1atief vee1 congruentie vertonen, loont geisoleerd hobbyisme
en solisme immers niet. Bovendien mag aangenomen worden dat de
gezochte synergieen als vanzelf ook in hoge mate produktief zullen zijn
omdat het zoek-motief ingegeven wordt door het willen bereiken van een
gezamenlijk hoger doel dat als reden van bestaan van de organisatie kan
worden gekwalificeerd. Vanuit een vergelijkbare opvatting gaf David
Maister tijdens een lezing in 1985 over zijn one-fiIm-firm concept de daar
aanwezige managers de volgende raad: "Create meaning! Help your subor-
dinates to find the excitement in their work. Doing this is the key to
quality and productivity'.

~intzberg (1979) heeft aangetoond dat de praktijk uitwijst dat (met name
I Improviserende) professionals nauwelijks te managen zijn door het opleg-

gen van regels, procedures of door het toepassen van informatiesystemen
voor planning en control. Het hebben en exploiteren van een effectieve
missie zou wellicht een kansrijk managementtool kunnen zijn dat voor
het sturen met behulp van regels en procedures en informatiesystemen
gesubstitueerd kan worden.
Het voorgaande gecombineerd met de in paragraaf 3.1 gerefereerde litera-
tuur ter zake, geeft aanleiding tot het formuleren van de volgende twee
hypothesen:
- naar mate de persoonlijke doelen van een professional, werkzaam in de

operationele kern van een kennisintensieve organisatie, meer overeen-
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komen met een geexpliciteerde missie van de organisatie, zal zijn
bereidheid - in termen van motivatie en energieniveau - om uit de
missie afgeleide concrete organisatiedoelen te realiseren, toenemen

- hoe schaarser de kennis van de professional, hoe groter zijn geneigdheid
om een cosmopolitisch ingestelde professional attitude te ontwikkelen,
hoe geringer het effect zal zijn van de mate van overeenkomst tussen
zijn persoonlijke doelen en de geexpliciteerde missie van de organisatie,
op zijn bereidheid om uit die missie afgeleide organisatiedoelen te
realiseren.

Van het grote aantal in omloop zijnde missies blijkt er slechts een zeer
klein aantal tegelijk te voldoen aan de vijf genoemde kenmerken van een
effectieve missie. De twee belangrijkste redenen daarvoor blijken te zijn:
- onvoldoende enthousiasme bij het topmanagement

Lage prioriteit toekennen aan het thema, uitbesteden van het maken
van de inhoud van de missie aan een stafdienst of - nog erger - aan een
extern reclame- of Pk-bureau, weinig eigen visie op waar de organisatie
voor staat, nauwelijks bereid om tijdens interne bijeenkomsten, jaarre-
des, in-company opleidingen e.d. exegese van een uiteindelijk verkregen
missie te plegen, geen behoefte om de missie te verankeren in Human
Resources Management-systemen voor werving, selectie, beoordeling en
beloning e.d.
onvoldoende participatie van medewerkers werkzaam in de operationele
kern bij de totstandkoming van de missie.
Topmanagement vindt dat niet nodig omdat het dan te lang gaat duren
of te veel gaat kosten, aan medewerkers is nauwelijks uitgelegd wat de
zin is van een missie en waarom daarvoor participatie nodig is; niet
begrijpen of voelen dat het vooral om het gedachtenuitwisselingsproces
gaat en veel minder om het via vele conceptversies bereiken van een
eindresultaat op-een-half-a4-tje.

Daar waar door de opdrachtgever de zin werd ingezien van een gedegen
vooronderzoek naar gedeelde waarden en gewenste vormen van gedrag,
leidde dat in alle gevallen tot waardevolle bouwstenen voor een missie. De
uiteindelijk met die bouwstenen tijdens stap 4 gecomponeerde missie,
beantwoordde in die gevallen in relatief hoge mate aan de genoemde
kenmerken van een effectieve missie.
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Ter illustratie en tot slot volgen hier nog enkele fragmenten van naar mijn
mening effectieve missies die met behulp van de MDS-methode verkregen
zijn. Daarbij moet steeds bedacht worden dat een missie eerst en vooral
betekenis moet hebben voor de leden van de organisatie, als buitenstaan-
ders in de omgeving van de organisatie voor zo'n statement eveneens enig
enthousiasme op kunnen brengen, is dat mooi meegenomen:
- Wij willen begrijpen en aan iedeteeti vertelleti hoe de bewotidetens-

waatdige vetscheidetiheid van de natuut is ontstaan; hoe die werkt en
moet bliiveti werken.
Wij doen dat omwille van de natuur en de mens zelf die daat deel van
uitmaakt.
[Uit de concept-missie van het Nationaal Natuurhistorisch Museum)

- Wij willen orgatiisaties - waaiin veel mensen een groot deel van hun
tijd dootbtengeti - van binnen mooiet maken.
(Verkorte aanduiding voor de missie van OAB)

- Het NatLab wil een flexibele, tedeliik informele otganisatie zijn met
open communicatie in alle tichtingen. De sfeer op het laboratotium
kenmerkt zich. door eexliikbeid, collegialiteit en bet delen van succes-
sen.
[Uit de missie van het Natuurkundig Laboratorium van Philips)

- GHBO wil een kennisonderneming zijn:
die een innovatief atuwootd geeft op de vtaag naar educatie voor
hogeie betoepen met de veieiste stattcompetetxtie en bet vermogen die
competentie door leren leren te bebouden gedurende bet atbeidzaam
Leven (.. .)
die zicb zo otganiseett dat student en medewetket deel uitmaken van
een hetkenbate eenbeid waaxin talent zicb kan ontplooien.
(Uit de concept-missie van GHBO)

- Otidetzoekets van OZI wetketi samen, zoeken synetgie en iichten hun
talenten op bet vinden van antwoorden op de door de klant gestelde en
te stelleti vragen. Het werkklimaat is inspiiexend en ademt een sjeet
van inventiviteit en gecootdineetde cieativiteit. Centtaal staat een
vetatitwootd gebruik van natuurlijke hulpbtotmen.
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[Uit de missie van OZI)

- Wij willet: ons Laten lei den door de 3 V's: Vertrouwen (geen politieke
spelleties}, Yerantwoordeliikheid tdecexuxale regelcapaciteit} en Verbin-
ding (multidisciplinaiie samenwerking).
[Uit de set missie bouwstenen van GZOJ.

De kern van het hier besproken thema wordt roman tisch samengevat in
het volgende slotcitaat van Antoine de Saint Exupery: "Wanneer je een
schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te
slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk in te
delen, maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee".

Ben of meer missies per otganisatie
Onder meer op grond van de gehanteerde missie-definitie [zie paragraaf 1.1J
en de in paragraaf 3.2.1 besproken relatie tussen missie, doel en strategie is
er bij de MDS-methode vanuit gegaan dat er per organisatie een - al dan
niet geexpliciteerde - missie bestaat die voor alle medewerkers van de
organisatie de gewenste functie kan vervullen. Zoals bij het vorige onder-
werp al is toegelicht, behoort tot die functie onder meer het aangeven van
de reden van bestaan van de organisatie: duidelijk maken waarom de
organisatie als organisatie bestaat en moet blijven bestaan. Wordt de MOS-
methode toegepast op een deel van de organisatie [een produktgroep, een
faculteit, een directoraat) dan impliceert het gehanteerde uitgangspunt dat
de missie van de organisatie waartoe de betreffende deel-organisatie
behoort, input is voor de MDS-methode. In vee1gevallen kan zonder grote
meningsverschillen vastgesteld worden wat de buitenste grenzen zijn van
wat nog een organisatie genoemd kan worden. Bijvoorbeeld door te kijken
naar waar de hierarchic ophoudt [bij Raad van Commissarisen/Raad van
Bestuur of bij Raad van Toezicht/College van Bestuur) of waar de organisa-
tie van rechtspersoon of naam verandert. In een toenemend aantal situaties
wordt die vaststelling echter ingewikke1der. Bijvoorbeeld in het geval van
verzelfstandigde dochterondernemingen (met een meerderheids- of minder-
heidsbelang van de moederJ, geprivatiseerde onderdelen van overheidsorga-
nisaties waarbij die laatsten door programma- of outputfinanciering tach
nog een grote en directe invloed op de strategie van het voormalige
onderdeel blijven uitoefenen, netwerkorganisaties, strategische allianties
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e.d. De daaruit voortvloeiende diffuse organisatiegrenzen vormen een
probleem bij het identificeren van het aggregatieniveau waarop die ene
voor de totale organisatie geldende missie gedefinieerd moet worden. In
het algemeen kunnen zich de volgende situaties voordoen:
a het toepassingsgebied voor de MDS-methode betreft de totale organisa-

tie. Deze situatie ben ik in de praktijk het meest tegengekomen. Ten
aanzien van de missie doen zich daarbij geen moeilijkheden voor: Als er
al een missie is, wordt die als conditionerend voor de doelen en de
strategie ingebracht [eventueel na te zijn geactualiseerd indien daar
behoefte aan is). Ontbreekt een missie, dan wordt die volgens de regels
van de MDS-methode gemaakt, [tenzij het aIleen om doelen en/of
strategie gaat].

b het toepassingsgebied van de MDS-methode betreft een deel van de
organisatie en er bestaat een missie voor de totale organisatie. Ook in
dat geval doen zich om redenen zoals vermeld onder a geen moeilijkhe-
den voor behalve wanneer de deel-organisatie die missie niet accepteert,
zie verderop waar deze situatie b2 genoemd is.

c het toepassingsgebied voor de MDS-methode betreft een deel van de
organisatie en er bestaat geen effectieve missie (zie de hiervoor genoem-
de kenmerken] voor de totale organisatie. In dat geval dient Of afgezien
te worden van die varianten van de MDS-methode waarin de missie
conditionerend is (resteren de DS-, de D- en de S-variant) Of moet een
opdrachtgever op het hoogste hierarchische niveau van de organisatie
gevonden worden die bereid is een diepte-investering te plegen in het
produceren van een missie. Dat zou hij kunnen willen omdat - daarmee
geconfronteerd word end - de idee van een missie hem weI aanspreekt of
omdat hij de betreffende deel-organisatie wil helpen om toepassing van
de MDS-methode volgens de regelen der kunst mogelijk te maken.
Doorgaans is en het moeilijk en kost het veel tijd om een dergelijke op-
drachtgever op het gewenste niveau te vinden.

De vraag die zich nu aandient is of de relevante theorie en de daarop
gebaseerde MDS-methode voor situatie b2 en c wellicht te streng is.
Anders gezegd: kan het toegestaan worden dat een deel-organisatie haar
eigen missie formuleert indien die deel-organisatie de missie van de totale
organisatie niet accepteert (b2) of behoort tot een organisatie zonder
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effectieve missie (c)?Over het antwoord op die vraag kan langs twee lijnen
gedacht worden:
De eerste lijn is deze: binnen en tussen organisaties kunnen in toenemen-
de mate bewegingen geconstateerd worden die de onduidelijkheid over de
grenzen van de organisatie vergroten. Genoemd zijn al netwerkorganisa-
ties, gedeeltelijke privatiseringen, strategische allianties en wel en niet
geconsolideerde deelnemingen. Daaraan kunnen nog toegevoegd worden
co-maketship relaties, concessieverleningen, agentschappen e.d. Bovendien
is de trend om zoveel mogelijk taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden te decentraliseren. Bij die trend horen concepten als integraal
management, contractmanagement, business units, autonome groepen,
verplatting, empowerment, intern ondernemerschap, e.d. Gegeven die
ontwikkelingen wordt het zowel voor het topmanagement van de "hol-
ding" als voor de medewerkers in de verschillende, steeds zelfstandiger
worden de onderdelen voortdurend moeilijker om een betekenisvol ant-
woord te geven op de vraag wat de toegevoegde waarde van de organisatie
als geheel is. Hetzelfde woord- en beeldmerk, een huisstijl, het gebouw,
het jaarverslag, het e-mail netwerk, de gestandaardiseerde systemen voor
financiele administratie en voor het voeren van functioneringsgesprekken,
kunnen in deze context niet als betekenisvolle antwoorden gekwalificeerd
worden. Een voor de gehele organisatie geldende missie zou wel kunnen
aangeven wat de toegevoegde waarde van de organisatie als geheel is,
waarom het zinvol is dat de organisatie als organisatie bestaat. Daarom
dient aan de voorwaarde dat een organisatie slechts over een missie mag
beschikken niet getornd te worden.

De tweede denklijn gaat niet uit van de idee dat de toenemende versnippe-
ring binnen organisaties onder meer gecompenseerd moet worden door een
missie maar trekt de consequentie van die versnippering juist verder door:
Als onderdelen steeds meer resultaatverantwoordelijkheid en zelfstandig-
heid krijgen, moet die ontwikkeling ook in immateriele zin gesteund
worden door deel-organisaties de mogelijkheid te geven hun eigen missie
te definieren,
Dat is bovendien nodig omdat de voortschrijdende decentralisatie en de
toenemende vervaging van organisatiegrenzen, het beschouwen van de
totale organisatie als betekenisvolle eenheid, steeds meer tot een fictie
maakt. Daarom moet een produktdivisie binnen een multinationaal
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concern of een faculteit binnen een universiteit haar eigen missie mogen
opstellen. Oat zou zeker zo moeten zijn wanneer de Raad van Bestuur of
het College van Bestuur er niet in slaagt of er geen behoefte aan heeft om
op haar niveau een inspirerend, betrokkenheid genererend statement te
componeren. Aanhangers van deze denklijn vermogen niet in te zien
waarom bijvoorbeeld de produktdivisie Lighting van Philips - met een
personee1sbestand groter dan DSM - niet over een eigen missie zou mogen
beschikken.

De in dit onderzoek gehanteerde organisatie-omschrijving: een verzame-
ling mensen waarvan de meesten er voor gekozen hebben om met elkaar
eenzelfde, voor hen meetbaar doel of ideaal na te streven [zie paragraaf 1.1)
biedt geen argument om voor een van de twee hier beschreven denklijnen
te kiezen [hetgeen ik overigens als een positief kenmerk van die omschrij-
ving zou willen kwalificeren). Om het geschetste dilemma te kunnen
doorbreken, wordt voorgesteld empirisch onderzoek te doen naar mogelijke
functioneringsverschillen tussen een-missie en meer-missie organisaties
die verder qua grootte, branche, produktdifferentiatie, geografische sprei-
ding e.d. in hoge mate vergelijkbaar zijn. Interessante onderzoekdimensies
daarbij zijn:
- graduele identificatie: de mate waarin men zich met verschillende

aggregatieniveaus binnen de organisatie wenst te identificeren (met
vakgroep, facu1teit of universiteit, met afdeling, produktdivisie of
concern)

- de relatie tussen het a1dan niet aanwezig zijn van een missie op een
bepaald aggregatieniveau en de wens tot identificatie met dat niveau

- de invloed van de graduele identificatie op samenwerking [synergic] met
en horizonta1e of diagona1e doorstroming naar en vanuit organisatie-
onderdelen met een verschillende identificatiegradient

- de mate waarin een dichtbij of veraf gelegen missie effect heeft op: [a] de
gevoelde binding met de organisatie [blijf-intentie] en [b] de motivatie
om de concrete doelen van de [deel-jorganisatie te willen realiseren.

Programmering van de analyse van k.ansenlbedteigingenlstetkten en
zwakten
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Tot slot van deze subparagraaf met bevindingen ten aanzien van de
methode, volgt hier nag een bespiegeling over de gewenste programmering
van de analyse van kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten (KBSZ-
analyse]. Die bespiegeling is nodig omdat er [a] voor die programmering
verschillende logische mogelijkheden zijn en [b] de literatuur over strate-
gie-ontwikkeling geen heldere criteria biedt voor het maken van een keuze
uit die mogelijkheden. Bedoelde logische mogelijkheden zijn weergegeven
in figuur 6.2.

alternatief 1: alternatief 2: alternatief 3:

offensieve variant tussenvariant defensieve variant

stap 1 missie missie missie

formuleren formuleren formuleren

stap 2 doelen KB-analyse KBSZ-analyse

formuleren

stap 3 KBSZ-analyse doelen doelen

formuleren formuleren

stap 4 strategie SZ-analyse strategie

formuleren formuleren

stap 5 In.v.t. strategie n.v.t.

formuleren

Figuur 6_2 Logische alternatieven voor de programmering van de analyse
van Kansen/liedreigingen/~terkten en Zwakten

Bij alternatief 1, de offensieve variant, wordt meer van binnen naar buiten
geredeneerd: Gegeven de missie stellen we eerst vast welke doelen we
willen realiseren, daarna kijken we welke factoren ons helpen en welke
ons belemmeren am die doelen te kunnen bereiken en vervolgens formule-
ren we een strategie waarin met die factoren ernstig rekening wordt
gehouden. Alternatref 1 neigt naar positiecreatie en heeft iets arrogants.
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Voordeel is dat het referentiekader voor het identificeren van kansen,
bedreigingen, sterkten en zwakten relatief helder is. De geformuleerde
doelen vorrnen de referentiepunten ten opzichte waarvan interne en
externe factoren als kansen, bedreigingen, sterkten of zwakten gekwalifi-
ceerd kunnen worden. Mogelijk met uitzondering van gewenste revolutio-
naire, door ambitie of crisis ingegeven strategische veranderingen [zeals
turn atoundsi, kan de grote vrijheid in het formuleren van doelen bij
alternatief 1 als een nadeel beschouwd worden. Een missie levert immers
minder expliciete beperkingen op voor het vaststellen van organisatiedoe-
len dan de uitkomsten van een kansen/bedreigingen/sterkten/zwakten-
analyse [zeals bij alternatief 3J.

Bij alternatief 3, de defensieve variant, wordt meer van buiten naar binnen
geredeneerd: Eerst wordt gekeken naar helpende en belemmerende externe
en interne factoren, daarna bepalen die factoren als het ware de ruimte
waarbinnen de met de missie in overeenstemming zijnde doelen geformu-
leerd kunnen worden. Vervolgens is de ontwikkeling van strategieen aan
de orde om die doelen te realiseren waarbij indien gewenst teruggegrepen
kan worden op de resultaten van de kansen/bedreigingen/sterkten/zwak-
ten-analyse. Alternatief 3 neigt naar positieverdediging en heeft iets
bescheidens. Voordeel is dat het referentiekader voor het formuleren van
de doelen relatief helder is: de uitkomsten van de kansen/bedreigin-
gen/sterkten/zwakten-analyse. Een voordeel is ook dat die analyse nog een
tweede keer, bij het ontwikkelen van de strategie, gebruikt kan worden.
Nadeel is mogelijk een relatief hoge mate van subjectiviteit [a] bij het
vaststellen of een bepaalde factor een kans of bedreiging danwel een
sterkte of een zwakte is en [b] bij het bepalen van het relatieve belang van
de verschillende items binnen elk van de vier gemventariseerde riitjes
kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten. De missie kan door zijn hoge
abstractieniveau immers veel minder richtinggevend zijn voor de waarde-
ring van die interne en externe factoren dan de concreet geformuleerde
doelen dat kunnen [zoals bij alternatief 1 het geval is].
Bij de tussenvariant wordt de kansen/bedreigingen/sterkten/zwakten-
analyse in tweeen gesplitst. De kansen en bedreigingen worden vooral
gebruikt voor het vaststellen van de doelen die daardoor voornamelijk een
"extern" karakter zullen krijgen. Dat wil zeggen: te realiseren op de markt,
ten opzichte van concurrenten, bij financiers e.d. De sterkten en zwakten
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worden aIleen gebruikt bij het formuleren van de strategie waardoor de
mogelijkheid bestaat dat die "vervuild" raakt met als strategie verpakte
interne doelen zoals structuuraanpassingen, systeemverbeteringen etc. De
tussenvariant combineert deels de nadelen en de voordelen van variant 1
en 3.

Aangezien de relevante literatuur geen duidelijke criteria biedt voor het
afhankelijk van de situatie maken van een keuze uit deze drie alternatie-
yen, streef ik er de laatste tijd naar om bij toepassing van de MDS-methode
de tussenvariant te programmeren. Daarbij heb ik echter het sterke en
enigszins verontrustende vermoeden dat wanneer variant 1 of 3 geprogram-
meerd zou zijn, het eindresultaat voor wat de doelen en strategie betreft
ook anders zou zijn geweest. Achteraf gezien, veronderstel ik dat de
offensieve variant meer geschikt is in een urgente situatie danwel wanneer
de aanleiding voor het willen toepassen van de MDS-methode een cura-
tieve is en dat de defensieve variant meer geschikt is in een niet-urgente
situatie danwei wanneer de aanleiding een preventieve is.
Ter verbetering van de MDS-methode en ter verfijning van de strategie-
ontwikkeHngstheorie is het zinvol genoemde vermoedens en veronderstel-
lingen door middel van onderzoek te toetsen.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door - een aantal malen - drie groepen vanuit
dezelfde startsituatie in een spelsimulatie de drie in figuur 6.2 aangeduide
strategie-ontwikkelingsvarianten te laten doorlopen.

6.1.2 Bevindingen ten aanzien van het geldigheidsbereik

In deze subparagraaf komen de volgende twee onderwerpen aan de orde:
urgente versus niet-urgente situaties en spanningsbeheersing binnen het
geldigheidsbereik.

Urgente versus niet-urgente situaties
"Geldigheidsbereik duidt op de tijd, plaats, organisatie en omstandigheden
waarop het antwoord (in dit geval: de methode - MW) betrekking moet
hebben" (De Leeuw, 1990, p. 66). Het ligt voor de hand om voor tiid
tenminste de rest van deze eeuw te substitueren [daarna zal de methode
wellicht als verouderd beschauwd moe ten worden) en voor plaats Neder-
land. Voor wat het aspect organisaties betreft, is van meet af aan expliciet
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gekozen voor kennisintensieve organisaties, kennisintensieve organisaties.
Zie voar een nadere toelichting op dit type organisaties: paragraaf 3.1. De
in die paragraaf aan de orde gestelde theorieen zijn in hoge mate behulp-
zaam geweest bij het verkrijgen van inzicht in het functioneren van
actoren binnen het geldigheidsbereik. Voor het ontwerpen van de MDS-
methode is op die inzichten gekapitaliseerd. Ten aanzien van het aspect
omstandigheden zijn binnen het door tijd, plaats en soort organisatie
bepaalde geldigheidsbereik een viertal situaties onderscheiden die aanlei-
ding kunnen geven voor het toepassen van de MDS-methode [zie ook
paragraaf 4.1):
- het management van de kennisintensieve organisatie wenst - min of

meer routinematig - elke j jaar de strategie te herdefinieren Ide periodiek
preventieve aanleiding)

- het management van de kennisintensieve organisatie vindt dat het goed
gaat maar er doet zich toevallig een gelegenheid voor die als alibi
gebruikt kan worden voor het starten van een exercitie die als doel heeft
te bezien of het niet [nog]beter zou kunnen gaan danwel vindt het
management van de kennisintensieve organisatie dat het "verdacht"
goed gaat en wil zij iets ondememen om ervoor te zorgen dat het ook in
de toekomst goed zal blijven gaan Ide spontaan-preventieve aanleiding)

- het management van de kennisintensieve organisatie is van mening dat
er iets mis is met de missie, de doelen en/of de strategie van de organi-
satie en wil onderzoeken hoe een en ander verbeterd kan worden Ide
curatieve aanleiding)

- het management van de kennisintensieve organisatie wil de missie, de
doelen en/of de strategie van de organisatie herijken omdat zij geactuali-
seerde randvoorwaarden nodig heeft voor het veranderen van andere
organisatievariabelen Ide conditionerende aanleiding).

Verder is binnen het geldigheidsbereik nog een onderscheid gemaakt
tussen een urgente en een niet-urgente situatie. In het geval van elk van de
vier genoemde aanleidingen kan sprake zijn van een niet-urgente situatie.
Een urgente situatie kan zich aIleen en mogelijk voordoen bij een curatie-
ve of conditionerende aanleiding.
Zoals al eerder vermeld in paragraaf 2.2 heb ik nog geen ervaring kunnen
opdoen met het inzetten van de MDS-methode in een evident urgente
situatie. Omdat ik die situaties niet gemeden heb en in 1993/94 expliciet
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gezocht heb naar een toepassingsmogelijkheid voor de MDS-interventie in
een crisis-situatie kan daaruit wellicht afgeleid worden dat urgentie een
contra-indicatie is voor participatieve strategie-ontwikkeling in kennisin-
tensieve organisaties. Volgens de MOS-methode zouden in zo'n situatie
gezamenlijk breedgedragen uitspraken gedaan moe ten worden over ingrii-
pende veranderingen zoals bijvoorbeeld het op korte termijn overbodig
verklaren van produkt/markt-combinaties, afdelingen of mensen. Het
komen tot dergelijke uitspraken samen met de forumleden die de dramati-
sche consequenties daarvan rechtstreeks ondervinden, ligt niet voor de
hand. Leidinggevenden en andere medewerkers die - een substantieel dee1
van - hun functie overbodig of in hoge mate veranderd zien worden, zijn
doorgaans sterk gemotiveerd om het besluitvormingsproces zo te bemvloe-
den dat een zo groot mogelijk deel van die overbodigheid of verandering
elders terechtkomt. Bij gevolg is de kans groot dat tijdens MDS-conferen-
ties de geboden participatiemogelijkheden, in urgente situaties gebruikt
worden om (politiekeJ tegenstellingen verder te vergroten waardoor het
formuleren van een collectieve ambitie moeilijker wordt.
De veronderstelling dat urgentie een contra-indicatie is voor toepassing
van de MDS-methode is, op grond van het voorgaande, met name aanne-
meliik wanneer het totaal aantal medewerkers van de in crisis verkerende
[deel-lorganisatie onder de maximum forumgrootte bliift,
Uitgaande van de juistheid van deze hypothese is de daaruit voortvloeiende
aanbeveling voor urgente situaties: eerst saneren daarna de collectieve
ambitie ontwikkelen [revitaliseren].

In niet-urgente situaties, dient de adviseur tijdens het intakeproces goed
na te gaan of het wenselijk is een MDS-variant aan te bieden waarvan de
M dee! uitmaakt. Oat is naar mijn idee van belang omdat het in concrete
tekst expliciteren van een missie in sommige gevallen een verarming
oplevert van datgene wat impliciet en intuitief door het grootste dee! van
de medewerkers als missie wordt aangevoeld. Van de tot nu toe uitgevoer-
de MDS-interventies heb ik in twee situaties het vermoeden gehad dat de
kracht en de rijkheid van de impliciet aanwezige missie van de organisatie
waar ik voor werkte, niet of nauwelijks in tekst "gevangen" zou kunnen
worden. In een van die twee situaties werd dat vermoeden bevestigd
doordat forumleden meldden dat zi] het weliswaar eens waren met de
volgens de MDS-methode verkregen missie voor hun organisatie, maar dat
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die wat hun betrof ten opzichte van de "echte" aangevoelde missie onvol-
ledig, te gesloten en te kil was. Sommigen stelden het teleur dat als je op
een zorgvuldige manier in tekst probeerde te expliciteren wat de missie
was, je geen beter - in de zin van meer dekkend - resultaat kreeg. Een van
hen trok de vergelijking met een gezin en zei: "Als ik met de gezinsleden
op ga schrijven waarom het van belang is dat ons gezin moet blijven
bestaan, wat de reden van bestaan daarvan is, dan is de kans groot dat we
in trivialiteiten en platitudes terechtkomen die in geen verhouding staan
tot de kwaliteit van de door ons aangevoelde impliciete antwoorden op die
vragen. Pas als het gezin uit elkaar dreigt te vallen lijkt het mij goed om
met elkaar expliciet helder te krijgen wat ons nog zou moeten binden.
Voor organisaties is dat niet anders".
Kern van het betoog is, dat het op schrift willen formuleren van een missie
in een situatie waarin die voor de meeste betrokkenen impliciet duidelijk
en geldig is, de organisatie wel eens eerder benadeeld dan geholpen zou
kunnen worden.
In de literatuur over missie kan deze nuancering niet teruggevonden
worden, (Bennis & Nanus, 1985; Hamel & Prahalad, 1989; Campbell &
Yeung, 1991; Hart, 1992; Simon, 1993; Brabet & Klemm, 1994). In grote
lijnen komt de daarin aangetroffen redenering hier op neer: Als manage-
ment behoefte heeft aan een missie - en aan de situatie waarin veel
westerse organisaties momenteel verkeren, zijn voldoende argument en te
ontlenen waarom management die behoefte zou moeten hebben - dan dient
die missie geexpliciteerd te worden waarbij zowel het produktieproces als
het daarmee verkregen resultaat, aan bepaalde criteria moeten voldoen.
Het zou in dit kader interessant zijn nader onderzoek te doen naar het
bestaan van situationele kenmerken - anders dan urgent versus niet-urgent
- op basis waarvan het in tekst expliciteren van een missie in het belang
van het goed functioneren van de organisatie moet worden aangeraden of
ontraden.

Spatmitigsbeheetsing binnen bet geldigheidsbeteik
Zoals ook aangegeven in paragraa£ 3.1 is een van de meest kenmerkende
eigenaardigheden van kennisintensieve organisaties de voortdurende
spanning tussen het streven naar autonomie van professionals teneinde de
persoonlijke doelen te kunnen realiseren en de behoefte aan organisatiebe-
heersing bij managers teneinde de (hogere) doelen van de organisatie te
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kunnen realiseren. Wanneer we managers beschouwen als de groep die
qualitate qua in eerste instantie de zorg heeft voor de realisatie van de
organisatiedoelen dan kan die kenmerkende eigenaardigheid ook geduid
worden als een spanning tussen persoonlijke doelen en [hogere] organisa-
tiedoelen.
Het gaat hier niet om een weliswaar kleurrijke, doch voor het primaire
proces verwaarloosbare eigenaardigheid in de marge. Daarvoor vergt het
omgaan met en beinvloeden van die spanning continu teveel tijd en
energie van managers en professionals. Vanuit het management is daarbij
steeds de vraag aan de orde: hoe de organisatie bij elkaar te houden en
doelgerieht te laten werken. Voor de professional is er voortdurend de
vraag hoe de organisatie hem behulpzaam kan zijn bij het bevredigen van
zijn behoefte aan persoonlijke groei en erkenning in het yak. Zowel vanuit
de optiek van de manager als vanuit die van de professional is de in
paragraaf 3.1 aangehaalde theorie behulpzaam bij het verklaren van het
ontstaan van die spanning en bij het identificeren van versehijningsvormen
daarvan. Instrumentele aanpakken om die spanning te beheersen of
uiteindelijk om te zetten in een betrekkelijk duurzaam en daardoor
eonstruetief [want er komt aandacht en energie vrij voor andere zaken]
evenwicht, liiken vooralsnog te ontbreken. De in paragraaf 3.1.4 beknopt
toegeliehte begrippen ealculatieve en affectieve binding bieden wellieht
kansrijke aangrijpingspunten voor de gewenste instrumentatie. Calculatie-
ve binding is daar omschreven als een vorm van betrokkenheid van de
medewerker bij de organisatie die voortvloeit uit het feit dat de medewer-
ker de waarde van de materiele en immateriele beloningen die hij vanuit
de organisatie ontvangt ten minste evenredig acht aan de bijdrage die hij
aan de organisatie levert [March en Simon, 1958). Calculatieve binding is
dus gebaseerd op nuttigheids- of eeonomische overwegingen [Ogilvy, 1987).

Mowday et a1. (1982) omsehrijven affectieve binding als de relatieve
sterkte van de identificatie van een persoon met en van zijn betrokkenheid
bij de organisatie, tot uiting komend in: [a] acceptatie van en geloof in de
waarde en hogere doe len van de organisatie [missie - MW), [b] de bereid-
heid om een substantiele bijdrage te leveren aan het realiseren van de
organisatiedoelen [collectieve ambitie - MW) en [c] een verlangen om deel
te blijven uitmaken van de organisatie.
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Op grond daarvan mag er een verband verondersteld worden tussen het
MDS-resultaat en de door de professionals gevoelde mate van binding aan
de organisatie. In de missie - en in mindere mate ook in de doelen -
worden immers getracht die gezamenlijk gedeelde waarden en ambities te
verwoorden die in hoge mate bepalend zijn voor de persoonlijke betrok-
kenheid van de professionals bij de organisatie. Hoe meer mogeliikheden
iemand heeft om te kiezen aan welke organisatie hij zich zal binden, hoe
belangrijker de aantrekkingskracht van de collectieve ambitie van een
organisatie mee zal gaan spelen als keuzecriterium om lid te worden of te
blijven van die organisatie. Met name kennisintensieve organisaties dienen
zich bewust te zijn van het belang van missie en doelen als organisatie-
keuzecriterium. Dit omdat kennisintensieve organisaties bevolkt worden
door mensen met relatief veel organisatiekeuze-mogelijkheden. Voor de
daar werkzame professionals geldt dat zij qualitate qua over betrekkeliik
schaarse deskundigheden beschikken die om die reden - en omdat ze zelf
het bepalende produktiemiddel zijn - ook elders verzilverd kunnen worden.
Het woord schaars moet hier in economische termen geinterpreteerd
worden in die zin dat met schaars bedoeld wordt dat het aanbod kleiner is
dan de vraag.

Op grond van het voorgaande zijn de volgende hypothesen geforrnuleerd:
hypothese 1: De affectieve binding zal sterker zijn naarrnate de accepta-
tie van de collectieve ambitie door de professional groter is
hypothese 2: Een sterkere affectieve binding leidt tot een grotere over-
eenstemming tussen persoonlijke en [hogere] organisatiedoelen
hypothese 3: Het effect van affectieve binding op de mate van overeen-
stemming tussen persoonlijke en [hogere] organisatiedoelen is groter dan
het effect van calculatieve binding op die overeenstemming
hypothese 4: Naarmate de gevonden overeenstemming tussen persoonlij-
ke en [hogere] organisatiedoelen groter is, zal de continuiteit van de
organisatie beter gewaarborgd zijn. Die relatie is sterker in kennisinten-
sieve dan in niet-kennisintensieve organisaties.

Ter onderbouwing van deze hypothesen wil ik tot slot van deze subpara-
graaf refereren aan enkele resultaten van een door mij begeleid afstudeer-
onderzoek, uitgevoerd door Mariette Verbruggen (1994) in het kader van
haar studie Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De
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probleemstelling van het onderzoek Iuidde als volgt: In welke mate zijn
calculatieve binding (= materiele + sociale binding) en affectieve binding
van invloed op de neiging van professionals werkzaam in de operationele
kern van een kennisintensieve organisatie om bij die organisatie te blijven
werken.

Het gehanteerde theoretische model is weergegeven in figuur 6.3.

Affectieve I:>lnc:llng

Calcutatteve {
I>inc:ling ,------"1..

50ciale I>inc:ling I!---+j
L,.....".,,....,.......,,- ....... _ .......

Matuiele binc:ling

Blijven ofweggaan
uit c:leorgani5atie

161GAM8h

Arbeic:l5marktmogeIUkhec:len

Figuur 6.3 Theoretisch model [Verbruggen, 1994)

Het gaat hierom een attitude-gedragsmodel waarbij ervan uitgegaan wordt
dat gedragingen het best te voorspellen zijn op grond van intenties om dat
gedrag te vertonen. Het uiteindelijke, feitelijke gedrag - blijven of weg-
gaan - is in het onderzoek niet getoetst. Het schema laat zien hoe drie
onafhankelijke variabelen "materiele binding", "sociale binding" (samen
calculatieve binding genoemd] en "aHectieve binding" inwerken op de
afhankelijke variabele "geneigdheid om te blijven". Op die inwerking zijn
drie intervenierende variabelen van invloed: "exit barrieres" I "arbeids-
marktmogelijkheden" en "sociale invloed". Deze variabelen zijn als volgt
gedefinieerd:
- calculatieve binding:

De relatie tussen een individu en een organisatie, waarbij zowel door de
organisatie als door het individu verplichtingen of gedragsinperkingen
worden gevoeld of geaccepteerd en inspanningen worden geleverd op
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grond van de verwachting dat in ruil daarvoor materiele of sociale belo-
ningen zullen worden verkregen [het waargenomen nut van gecontinu-
eerd lidmaatschap van de organisatie]

- affectieve binding:
De relatie tussen een individu en een organisatie, waarbij zowel door de
organisatie als door het individu verplichtingen of gedragsinperkingen
worden gevoeld of geaccepteerd en inspanningen worden geleverd op
grand van de congruentie tussen persoonlijke en organisatiedoelen (de
gevoelde psychische beloningen voor gecontinueerd lidmaatschap van de
organisatie]

- exit barrieres:
Door de organisatie gecreeerde, doorgaans materiele uittreeddrempels
die het lastig maken om de organisatie te verla ten

- sociale invloed:
De invloed die de sociale omgeving [collega's, thuissituatie) uitoefent op
de medewerker om de organisatie al dan niet te verla ten

- arbeidsmarktmogelijkheden:
De beschikbare alternatieve banen die de medewerker waarneemt in het
voor hem relevante deel van de arbeidsmarkt en de door hem geschatte
kans am indien hij dat wenst een van die ban en te kunnen bezetten.

Op grand van theorieen over kenmerken van professionals, wordt ten
aanzien van de uitkomsten van het empirische onderzoek verwacht dat
affectieve binding de grootste geneigdheid veroorzaakt om bij de huidige
organisatie te blijven, gevolgd door respectievelijk sociale en materiele
binding. De relatie tussen deze drie vormen van binding en de bliifintentie
wordt verondersteld beinvloed te worden door de arbeidsmarktmogelijkhe-
den, de aanwezigheid van exit barrieres en de sociale invloed.

Een uit 60 meerkeuze-, Likert-items en open vragen bestaande enquete
werd gestuurd naar 737 beta-professionals werkzaam in 8 kennisintensieve
organisaties (1 technische faculteit binnen een hogeschool, 3 beta-Iacul-
teiten binnen een universiteit, 2 rijksonderzoeksinstituten, een industrieel
R&D-Iaboratorium en een ingenieursbureau). Terugontvangen werden 515
ingevulde vragenlijsten (response: 70%) waarvan na het selecteren van
non-professionals en professionals die niet in de operationele kern werk-
zaam waren, 352 bruikbare enqueteformulieren overbleven die statistisch
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geanalyseerd konden worden. De in deze context relevante resultaten van
het onderzoek zijn als volgt samen te vatten:
De gemiddelde mate van gevoelde matericle cn socialc binding scoort hoog
(respectievelijke 5.71 en 5.90 op een 7-puntsschaal], terwijl de gemiddeld
gevoelde affectieve binding slechts 4.58 is.
Zoals werd verwacht, leidt affectieve binding tot een sterkere geneigdheid
om bij de organisatie te blijven dan calculatieve binding. De verwachting
was ook dat sociale binding een belangrijkere voorspeller dan materiele
binding zou zijn voor de blijfintentie, Uit het onderzoek kwam echter naar
voren dat een hoge mate van materiele binding tot een sterkere blijfinten-
tie leidt dan een hoge mate van sociale binding. Van de drie intervenieren-
de variabelen [arbeidsmarktmogeliikheden, exit barrieres en sociale
invloed) blijken alleen arbeidsmarktmogelijkheden en exit barrieres van
invloed te zijn op de verbanden tussen de drie vormen van binding ener-
zijds en de geneigdheid om te blijven anderzijds. Bij professionals die geen
goede arbeidsmarktperspectieven voor zichzelf zien, correleren de drie
vormen van binding met de bliifintentie. Professionals die weI goede
mogelijkheden op de arbeidsmarkt waarnemen, vertonen aIleen een
(positief) verband met affectieve binding dat sterker is vergeleken met de
andere subgroep. Hetzelfde onderscheid is waargenomen na toevoeging van
de variabele exit barrieres in de analyse: Bij professionals die weI reden
hebben om bij de huidige organisatie te bliiven, zijn aIle verbanden
significant. Bij professionals die geen exit barrieres waarnemen, blijft
aIleen het verband met affectieve binding Significant.

Op grond van deze resultaten werden voor managers van kennisintensieve
organisaties de volgende aandachtspunten geformuleerd:

De sterkste geneigdheid om bij de organisatie te blijven, werd aangetrof-
fen bij een hoge score op gevoelde affectieve binding. Aangezien de
gemiddelde affectieve binding echter relatief laag is (4.58) kan het voor
het management zinvol zijn om zich meer te gaan concentreren op het
vinden van overeenkomsten tussen de waarden en normen van de
individuele professionals en de hogere doelen van de organisatie
de op een na sterkste relatie die uit de analyse naar voren komt, is het
verband tussen materiele binding en blijfintentie. Dit leidt tot de
opvatting dat professionals tot op zekere hoogte door primaire arbeids-
voorwaarden gedreven worden en factoren als salaris, baanzekerheid en
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faciliteiten belangrijk vinden. Zij willen een goede compensatie van de
organisatie in ruil voor de inzet van hun deskundigheid

- dat de gevoelde sociale binding enerzijds het zwakste verband vertoont
met de blijfintentie maar anderzijds wel de hoogste gemiddelde score
heeft, kan er op wijzen dat professionals denken dat zij in veel organisa-
ties dezelfde mate van sociale binding kunnen realiseren. Management
zou zich om die reden minder toe hoeven leggen op deze vorm van
binding; een hoge mate van sociale binding leidt immers niet vanzelf tot
een sterkere blijfintentie. De sociale binding zou overigens wei van
groot belang kunnen zijn voor de arbeidstevredenheid van de professio-
nals. Dat verband is in de betreffende studie niet onderzocht

- naarmate de arbeidsmarkt er volgens de professionals gunstiger uitziet
en zij geen of beperkte exit barrieres voor zichzelf waarnemen, gedragen
professionals zich in het algemeen meer in ideaaltypische zin zoals
beschreven door Mowday, Steers en Porter 119791,Schmidt en Posner
119831en Weggeman 119921.In die situatie blijkt aIleen de affectieve
binding van invloed te zijn op de blijfintentie. Professionals kunnen het
zich dan veroorloven om kieskeurig te zijn omdat zij in de veronderstel-
ling leven dat zij relatief makkelijk elders aan de slag kunnen.

6.1.3 Bevindingen ten aanzien van het resultaat

Het resultaat dat met toepassing van de MDS-methode wordt beoogd, is
het ter beschikking krijgen van een breed gedragen en consistente set
uitspraken over de missie, de doelen en de strategie van de organisatie.
Met name de relevante theorie over gestuurde organisatieverandering en
strategie-ontwikkeling is in hoge mate behulpzaam geweest bij het ont-
werpen van een methode die verondersteld mocht worden in het beoogde
resultaat te voorzien. Hieronder volgt een kleine selectie van ontwerpre-
gels die hun oorsprong vinden in [een combinatie van] genoemde relevante
theorieen [zie ook paragraaf 3.41:
- betrek zoveel mogelijk professionals, zo intensief als praktisch mogelijk

bij het strategie-ontwikkelingsproces teneinde de kans op acceptatie van
het resultaat te vergroten, maak hen mede verantwoordelijk voor dat
resultaat

- zorg ervoor dat missie, doelen en strategie een discriminerende inhoud
hebben en in die volgorde voor elkaar conditionerend zijn
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- zet de methode zo in elkaar dat toepassing daarvan leidt tot een proces
waarin deelnemers zich geroepen voelen op cruciale momenten expliciet
hun mate van betrokkenheid bij het proces en hun mate van commit-
ment met [tussentijdse] resultaten te etaleren

- investeer in het helder krijgen van aanwezige en gewenste shared values-
teneinde het draagvlak voor de missie te kunnen maximaliseren en de
binding van betrokkenen met de organisatie inzichtelijk te rnaken

- zorg ervoor dat de periode waarin de adviseur de inhoudelijk- expertma-
tige [bii de fade-in) en de procedureel-programmatische adviesstijl
[tijdens de conferenties) toe moet passen, korter duurt dan zes maanden

- leer de organisatie om zelf het vervolgproces in te rich ten en te besturen
en ontwikkel bij betrokkenen [programma-eigenaar, voorbereidings-
groep, sleutelfunctionarissen) de bereidheid om dat ook te doen.

Het curieuze is nu dat de op basis van genoemde relevante theorieen
ontworpen MDS-methode, bij toepassing, in aile gevallen een beoogd
resultaat heeft opgeleverd en dat is tenminste verdacht. In principe kan
toepassing van de MDS-methode tot de volgende drie uitkomsten leiden:

a) een niet beoogd resultaat
Dit is het geval wanneer het interventieproces tussentijds afgelast
wordt bijvoorbeeld omdat zich tussen betrokkenen te grote spanningen
voordoen, omdat ineens veel tijd en energie nodig is voor andere,
belangrijkere processen of omdat vanuit een bovenliggend hierarchisch
niveau ernstig getwijfeld wordt aan de zin van het proces, gegeven een
bepaalde recente ontwikkeling [voornemen tot fusie of sanering,
vervanging van de opdrachtgever/programma-eigenaar o.i.d.]. Tot een
niet-beoogd resultaat behoort ook een incompleet resultaat. Er wordt
bijvoorbeeld aIleen een missie verkregen terwijl het de bedoeling was
om na afloop van het proces zowel over een missie als over in liin
daarmee liggende doelen te kunnen beschikken. Verder kan een verkre-
gen resultaat als niet beoogd beschouwd worden wanneer het resultaat
intern inconsistenties vertoont of wanneer het resultaat door betrokke-
nen niet voldoende breed gedragen c.q. geaccepteerd wordt. Tot slot
kan gesproken worden van een niet-beoogd resultaat wanneer afgespro-
ken vervolgactiviteiten niet uitgevoerd worden, stil vallen of verdam-
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pen. Met andere woorden een niet beoogd resultaat is een resultaat dat
niet voldoet aan de in paragraaf 3.4 genoemde (functionele) eisen.

b) Een beoogd resultaat
Een beoogd resultaat bevat tenminste de volgende gekwalificeerde
onderdelen:

een consistente en breed gedragen set uitspraken over de aan het
begin van het proces overeengekomen MDS-modaliteit (MDS,
MD, DS, MS, M, D of S)
een actieplan bestaande uit een of meerdere vervolg c.q. imple-
mentatie-activiteiten (horizontale en/of verticale vervolg)
een expliciet vastgestelde bereidheid om dat actieplan uit te
voeren (inrichten en besturen van het vervolgproces).

c) Het beste resultaat
Het beste resultaat kan operationeel gedefinieerd worden als een
beoogd resultaat dat in de situatie waarvoor het bedoeld is niet meer
verbeterd kan worden. "Gevreesd" moet worden dat uitgaande van de
hier gehanteerde, op begrenzende rationaliteit (Simon, 1993) gebaseerde
contingentietheorie ("there is no one best way to organize", Galbraith,
1973, zie ook paragraaf 1.1) niet vastgesteld kan worden of een verkre-
gen beoogd resultaat wellicht ook het beste resultaat is. De objectieve
expert die daarover een valide uitspraak kan doen, is blijvend afwezig.

Reflecterend op de serie uitgevoerde toepassingen van de MDS-methode,
moet ik constateren dat uitkomst a) zich geen enkele keer heeft voorge-
daan, dat uitkomst c) niet aangetoond kan worden en dat bij gevolg alle
MDS-interventies tot uitkomst b): een beoogd resultaat, geleid hebben.
Ook langs directe weg, door de onderdelen van een beoogd resultaat op
hun kwalificaties te evalueren, kom ik tot eenzelfde conclusie:
- de consistentie binnen de set MDS-uitspraken kon door mijzelf en met

behulp van intercollegiale toetsing door collega's vastgesteld worden
- het draagvlak voor die uitspraken bleek uit de acceptatie van de slotver-

klaring (in vee! gevallen ondertekend door alle forumleden)
- een ruwe versie van het actieplan met vervolgactiviteiten maakte

doorgaans deel uit van de slotverklaring of werd achteraf ter informatie
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aan mij toegezonden. In sommige situaties werd ik nauw betrokken bij
de verdere inrichting van het vervolgproces

- de bereidheid van betrokkenen om het betreffende actieplan uit te
voeren, heb ik tijdens de fade-out in alle gevallen kunnen constateren,
weliswaar niet altijd in het aanvankelijk voorgenomen tempo en ook
niet altijd in overeenstemming met de aanvankelijk gedefinieerde
breedte of diepte

- feit is ook dat programma-eigenaren en forumleden tijdens interviews -
gehouden zowel enkele dagen na de initialiserende MDS-conferentie als
in een periode van drie tot zes maanden daarna - tevreden waren en
bleven over het bereikte resultaat.

Zoals al opgemerkt, is dat verdacht in de betekenis van te mooi om waar
te zijn. Er van uitgaande dat ik goed heb waargenomen, netjes heb geevalu-
eerd en de gelnterviewden eerlijk hebben geantwoord, is de vraag interes-
sant hoe het komt dat telkens een beoogd resultaat werd verkregen.
De eerste en meest voor de hand liggende verklaring daarvoor is dat de
ontworpen methode gewoon goed is in die zin dat zij aan haar doel beant-
woordt: toepassing van de methode levert in de meeste gevallen een
daarmee beoogd resultaat op. Van Aken (1994bl spreekt hier van een stetke
heuristiek waarmee bedoeld wordt dat die binnen het geldigheidsbereik
"zeer vaak" het beoogde effect heeft.
Bij de onderzoeksopzet (zie paragraaf 2.21 is gesteld dat gegeven de ont-
werpdoelstelling vergelijkend onderzoek naar soortgelijke strategie-ont-
wikkelingsmethoden niet aan de orde is. Of soortgelijke methoden even-
eens voortdurend een beoogd - of wellicht beter - resultaat opleveren, is
mij bij gevolg niet bekend. Hieruit vloeit de suggestie voort om een
dergelijk comparatief onderzoek naar de hit-rate van participatieve strate-
gie-ontwikkelingsmethoden te entameren.
Een volgende verklaring zou gevonden kunnen worden in de serie casussen
waarop de MDS-methode is toegepast. Het zou kunnen zijn dat het hier bij
uitstek "MDS-methode-vriendelijke" situaties betrof, precies passend bij de
sterke punten van het ontworpen instrument en relatief ongevoelig voor
haar zwakten. Aangezien de casus sen niet op methode-vriendelijkheid
geselecteerd zijn en maximaal varieren ten aanzien van interventie-
aanleiding, branche en peri ode mag deze verklaring als onwaarschijnlijk
terzijde geschoven worden.
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Ook de doelgroep biedt geen verklaring voor het telkens weer verkrijgen
van een beoogd resultaat. Professionals kenmerken zich onder meer door
een geringe gevoeligheid voor hierarchie, door eigenwijsheid en een open
manier van communiceren. De kans dat een grote groep professionals zich
zodanig laat manipuleren dat zij tevreden raakt met een artefact dat
objectief gezien die tevredenheid eigenlijk niet verdient, moet daarom
gering geacht worden.
Een vierde, voor de hand liggende verklaring kan gevonden worden in de
persoon van de adviseur die aile toepassingen van de MDS-methode
geregisseerd heeft. Wellicht wist hij door allerlei kleine, qua moment en
inhoud intuitief uitgevoerde interventies het proces telkens weer zo te
herconditioneren dat het tot een beoogd resultaat leidde, interventies die
door hun spontane en marginale karakter niet in de beschrijving van de
methode terecht zijn gekomen.
Wellicht ook wekte hij bij de opdrachtgever en het forum meer hoop,
geloof en vertrouwen dan door de methode gerechtvaardigd wordt.
Het placebo-effect toont aan dat alleen het vertrouwen van de patient in de
arts of zijn medicijn al een genezende werking kan hebben.

Aldus resteren twee mogelijke verklaringen voor het succes van de MDS-
methode die in combinatie nog een derde verklaring opleveren:
1. de MDS-methode is goed ontworpen, zit goed in elkaar in die zin dat ze

aan haar doel beantwoordt: toepassing van de methode levert een
daarmee beoogt resultaat op

2. ik versta mijn vak, zowel technisch-inhoudelijk als voor wat betreft het
uitstralen van hoop, geloof en vertrouwen

3. de MDS-methode en mijn stijl en bekwaamheid passen goed bij elkaar
c.q. vertonen synergie.

Zoals gezegd, kan de eerste verklaring getoetst worden door vergelijkend
onderzoek naar de doeltreffendheid van andere participatieve strategie-
ontwikkelingsmethoden. Toetsing van de tweede verklaring is triviaal. De
status van de derde verklaring kan onderzocht worden door andere advi-
seurs, deels met zo vergelijkbaar mogelijke en deels met op bepaalde
aspecten afwijkende competenties (= kennis + ervaring + vaardigheden +
attitude] te vragen de MDS-methode volgens de beschreven regels der
kunst, binnen het geldigheidsbereik toe te passen. Vervolgens wordt dan
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bezien of verschillen in de aard van bereikte resultaten verklaard kunnen
worden uit verschillen in competenties van adviseurs die de totstandko-
ming van die resultaten geregisseerd hebben.

Ten aanzien van het resultaat is nog de volgende typisch Nederlandse
vraag van belang: "Het heeft gewerkt in die zin dat een beoogd resultaat is
verkregen, maar had het niet goedkoper gekund?" Dit is een vraag naar de
kosten/baten-afweging. Ten aanzien van dat eerste kunnen de volgende
directe kostenposten onderscheiden worden:
- honorarium adviseur, gebaseerd op bestede tijd:

stap 1: intake
stap 2: documentenanalyse, verkennende
interviews, vooronderzoek
stap 3: voorbereiding MDS-conferentie
stap 4: uitvoering van de MOS-conferentie
stap 5: vervolg afhechting
stap 6: horizontale en/of verticale
vervolgconferenties c.a. p.m.

In totaallO tot 18 dagen maal een gemiddeld dagtarief van f 3.000,-- is
f 30.000,-- tot f 54.000,--

- huur conferentie-oord, catering, reis- en verbliifkosten: f 10.000,-- tot
f 30.000,--, afhankelijk van de duur van de MDS-conferentie van stap 4
en de grootte van het forum.

1 dag

5 - 10 dagen
1,5 - 3 dagen
1,5 - 3 dagen

1 dag

Daarnaast leidt de tijd die operationele kern-professionals aan het MOS-
proces moe ten besteden, tot indirecte kosten omdat zij in die tijd geen
intern of extern declareerbaar werk kunnen doen. Daarvan uitgaande
bedragen alleen de indirecte kosten van een tweedaagse MOS-conferentie
met 60 forumleden al f 120.000,-- tot f 180.000,--; (2 dagen x 60 deelne-
mers x f 1.000,-- a f 1.500,--).
Vanuit mijn opvatting over bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
professionals in kennisintensieve organisaties behoort het periodiek
leveren van bijdragen aan de strategie-ontwikkeling van de organisatie,
zowel in urgente als in niet-urgente situaties, een erkend en standaard -
dat wil zeggen niet uitzonderlijk - onderdeel te zijn van de taak van de
professional. Die redenering ple it ervoor om als kosten van de MDS-
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interventie alleen de directe kosten te beschouwen in casu f 30.000,-- tot
f 54.000,-- exclusief vervolgconferenties.
Welke baten staan hier nu tegenover?
Kort en goed levert die investering een beoogd MDS-resultaat op in de
vonn van een breed gedragen en consistente set uitspraken over de missie,
de doelen en/of de strategie van de organisatie die aanspoort tot een met
die set in overeenstemming zijnde verandering van de organisatie. Moge-
lijk zijn ook nog nevenresultaten bereikt op het gebied van verbetering van
de samenwerking en de interne communicatie [zie paragraaf 4.3 onder b l].
Zijn deze baten nu de daarvoor gemaakte kosten waard? In objectieve zin,
zonder de klanten daarnaar te hebben gevraagd en zonder te beschikken
over kosten/batenanalysen van vergelijkbare methoden, is die vraag
nauwelijks beantwoordbaar. In subjectieve zin kunnen de volgende argu-
men ten en combinaties daarvan gehanteerd worden om tot het gevraagde
antwoord te komen:
- de vraag naar toepassing van de MDS-methode is relatief groot en de

klant is niet gek, dat wil zeggen: handelt meer dan vroeger het geval was
rationeel bij het aanschaffen van een kostbaar adviesprodukt

- stel dat een organisatie eens in de drie jaar (doorgaans minder vaak] de
maximale MDS-variant a f 54.000,-- afneemt waarbij 50 medewerkers
direct betrokken zijn, dan zijn de directe kosten voor de strategie-
ontwikkelingstaak per medewerker, per jaar f 360,-- (f 54.000,-- : 3 : 501·
Deelname aan een door een commercieel congresbureau georganiseerde
open studiedag over strategie kost ongeveer het dubbele.

Het suggereren van nader comparatief onderzoek naar de kosten/baten-
verhouding van de MDS-methode in vergelijking tot andere methoden om
zo een meer obiectief antwoord te verkrijgen op de aan de orde zijnde
vraag, acht ik problema tisch en wel om de volgende red en: De baten van
de interventie zullen uiteindelijk gedefinieerd moe ten worden in termen
van verbetering van het functioneren of van het resultaat [omzet, marge,
marktaandeel, R&D-rendement etc.] van de organisatie. De relatieve
bijdrage van de MDS-interventie aan die verbetering kan naar mijn mening
niet vastgesteld worden omdat die verbetering vrijwel nooit uitsluitend en
alleen het directe gevolg is van een verandering van een of enkele goed te
isoleren variabelen [zie ook paragraa£ 2.2 over de onderzoeksopzet],
Dergelijke verbeteringen ziin altijd het gevolg van kleine en grotere
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veranderingen in tal van organisatie-ontwerpvariabelen die bovendien op
een complexe dat wi! zeggen nauwelijks inzichtelijke manier met elkaar
interacteren. Een adviseur die een MDS-interventie of een vergelijkbare
methode toepast, beinvloedt daarrnee in directe zin slechts een beperkte
deelverzameling van alle factoren die verantwoordelijk zijn voor verbete-
ring [stabilisering of verslechrering] van het functioneren of van het
resultaat van de organisatie. Indirect beinvloedt hij de interactie tussen
mogelijk alle factoren maar is - als gevolg van het grote aantal en de
onderlinge dempings- en versterkingseffecten - uit de empirie niet te des-
tilleren hoe en waar die interactie zich manifesteert. Die redenering ligt
ook ten grondslag aan de opvatting dat het tot de beroepscode van de
organisatie-adviseur behoort om met de klant geen resultaatverplichting
maar een inspanningsverplichting aan te gaan. Garanties zijn immers niet
te geven. Als opdrachtgever, adviseur en overige actoren overwegend van
mening zijn dat de toepassing van een bepaalde methode per saldo een
positie£ resultaat heeft opgeleverd, dan heeft die methode hoe dan ook
gewerkt.

6.2 Bijdrage aan de bedrijfskunde

Bij de toelichting op de probleemstelling in paragraaf 2.1 is vermeld dat het
bovenliggende doel van deze studie is: het leveren van een bijdrage aan de
oplossing van praktische problemen die voortvloeien uit de toepassing van
bestaande bedrijfskundige kennis. Gedoeld wordt daarrnee op problem en
die zich in de praktijk voordoen wanneer getracht wordt kennis op het
gebied van strategievorming, gestuurde organisatieverandering en kennis-
intensieve organisaties gelijktijdig aan te wenden teneinde een [deel-
lorganisatie te helpen met het, binnen betrekkelijk korte tijd, verkrijgen
van een tot tevredenheid stemmende missie-doelen-strategie-set die
aanspoort tot een met die set in overeenstemming zijnde verandering van
de organisatie. Anders gezegd hebben de in de praktijk gesignaleerde
problemen betrekking op [a] het slechts beperkt simultaan kunnen aan-
wenden van beschikbare kennis op de drie genoemde gebieden en [b] op het
niet in korte tijd kunnen bereiken van een tot voldoende tevredenheid
stemmend MDS-resultaat bij de betrokken professionals, de opdrachtgever
en de adviseur.
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Met het getoetste ontwerp van de MDS-methode kan gesteld worden dat
de beoogde nieuwe bijdrage aan de bedrijfskunde is geleverd. De methode
heeft immers niet slechts betrekking op een specifiek geval maar preten-
deert een meer algemene toepassing, uiteraard binnen het omschreven
geldigheidsbereik en onder de gespecificeerde condities. Dergelijke metho-
den, zo stelt De Leeuw 11990,p. 52) "maken deel uit van het algemene
kennisbestand van de bedriifskunde".

In paragraaf 2.2 over de onderzoeksopzet is de relevantie van deze reporta-
ge tweeledig genoemd:
- het vergroten van het inzicht in een vorm van collectieve ambitie

ontwikkeling voor kennisintensieve organisaties Ide tot de bedriifskunde
horende MDS-methode)

- het laten zien dat het beschouwen van bedriifskunde als ontwerpweten-
schap tot een zinvol resultaat kan leiden.

Ten aanzien van het laatste ben ik van mening dat ook wat dat betreft een
biidrage aan de bedrijfskunde is geleverd. Er is gekozen voor een onder
meer door Van Aken /1994), Van der Burg /1994) en Van Engelen 11994)uit
de ontwerpwetenschappen afgeleide methodologie voor bedrijfskundig
onderzoek en vervolgens is er "netjes gewerkt" IVan den Berg, 1985; De
Leeuw, 1990). Dat "neties werken" conform de prille methodologische
regels voor het tot stand brengen van een gedegen bedrijfskundig ontwerp,
is in die zin effectief geweest dat het een beoogd resultaat heeft opgele-
verd, namelijk een goed werkende methode waarmee in kennisintensieve
organisaties een consistente en breed gedragen set uitspraken verkregen
kan worden over de missie, de doelen en de strategie van de organisatie.
Toepassing van de ontwerpregels leidde tot de volgende aanpak: relevante
theorieen op het gebied van strategie-ontwikkeling, gestuurde organi-
satieverandering en kennisintensieve organisaties werden geselecteerd
waaruit vervolgens specificaties werden afgeleid voor het ontwerp en
gebruik van het beoogde interventie-instrument. Daarna is een eerste
versie van bet instrument plus bijbeborende gebruiksaanwijzing ontwor-
pen die voldeed aan de aanvankelijk gestelde specificaties. Evaluatie van
de eerste toepassing van de methode leidde tot additionele ontwerp- en
gebruiksspecificaties waaraan met een tweede versie van de methode
voldaan werd. Deze reflectieve cyclus heeft zich - in de vorm van een
ontwikkelende serie-gevalstudie - een aantal malen herhaald tot de
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methode als voldoende uitontwikkeld beschouwd mocht worden (de
evaluaties leidden tot afnemende meeropbrengsten) en voldoende inzicht
in de werking van de methode was verkregen [congruentie van kennisver-
wervingsresultaten).
Vervolgens is analytisch gegeneraliseerd (Kennedy, 1979; Yin, 1989) in die
zin dat de beoogde werking van de methode met behulp van logische
redeneringen veralgemeniseerd is naar situaties die ten aanzien van
relevante kenmerken voldoende overeenkomen met de bestudeerde
gevallen. Zodoende werd het geldigheidsbereik van de methode verkregen.
Voor wat de weergave van die aanpak betreft, is voor de volgende opzet
gekozen:
- een presentatie van re1evante theorieen en van de daaruit afgeleide

specificaties voor het ontwerp en gebruik van het beoogde interventie-
instrument [hoofdstuk 3)

- een beschrijving van de methode in zijn uitontwikke1de vorm inc1usief
een expliciete toets van de methode aan de ge1dende specificaties
[hoofdstuk 4)

- een beschrijving van vier in de tijd gespreide gevalstudies inc1usief per
casus opgedane leereffecten ter verbetering van de methode. Aldus
wordt een indruk gegeven van de voortschrijdende ontwikkeling van de
methode en wordt het inzicht in haar werking vergroot [hoofdstuk 5)

- een reflectieve beschouwing over wat aldoende geleerd is over collectie-
ve ambitie ontwikkeling in kennisintensieve organisaties uitgesplitst
naar bevindingen ten aanzien van de methode, het resultaat en het
ge1digheidsbereik [hoofdstuk 6).

Deze weergave volgt dus niet chronologisch het gevolgde werkproces van
toepassing, reflectie, verbetering, toepassing etc. De redenen daarvoor zijn
pragmatisch van aard: (I) de overzichtelijkheid en de leesbaarheid worden
niet gediend met een chronologische weergave, (2) de produktietijd van een
dergelijk verslag is relatief lang en (3) de doelgroep, bestaande uit organisa-
tiekundigen, adviseurs, bedriifskundig ingenieurs e.d., is tenminste niet
gewend aan extensieve uiteenzetting over de geschiedenis van een metho-
de; ("Als het werkt zijn we meer gemteresseerd in hoe het werkt dan
waarom het werkt").
Anderzijds is naar mijn mening wel voldaan aan onderstaande eisen die
aan de inhoud van een verslag over een ontwerp gesteld mogen worden:
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- de ontworpen methode is zo nauwkeurig en precies beschreven dat de
gemotiveerde en professionele organisatie-adviseur haar zelfstandig en
op de bedoelde manier toe kan passen, dat wil zeggen: effectief en
efficient en zonder ergens nog aanvullende informatie in te hoeven
winnen /hoe te doenJ

- duidelijk is aangegeven welke resultaten wel en welke resultaten niet
verwacht mogen worden bij toepassing van de methode /wat levert het
oPJ

- de condities waaronder de methode toegepast mag worden en gerekend
mag worden op de daarmee beoogde resultaten, ziin helder geformuleerd,
in casu het geldigheidsbereik met daarbinnen onderscheiden specifieke
situaties /waar en wanneer mag het]

- inzichtelijk is gemaakt hoe het komt dat toepassing van de ontworpen
methode leidt tot een proces dat met grote kans een beoogd resultaat
oplevert /waarom werkt het].

6.3 Slotopmerking

Afgezien van het woord vooraf kunnen pas in hoofdstuk 6 van dit verslag
passages tegengekomen worden die geschreven zijn in de eerste persoon
enkelvoud. Deze laatste afsluitende paragraaf van het laatste hoofdstuk
lijkt mij de meest geschikte plaats om een relatief maximum aan persoon-
lijke opvattingen te etaleren voor zover die aan het onderwerp van studie
gerelateerd zijn.
Het gaat hier om opvattingen gebaseerd op een visie over de rol van
mensen in organisaties, in het bijzonder in kennisintensieve organisaties
en om de ervaring die met het werken vanuit die visie in de praktijk is
opgedaan. Ter verduidelijking van het onwetenschappelijke maar prakti-
sche karakter van persoonlijke ervaring, eerst nog het volgende:
"Mensen, ook onderzoekers weten enorm veel. In onze ervaring en ook
langs meer formele wegen verkregen kennis zit een schat van gegevens
verborgen die ook bij concreet en specifiek praktijkonderzoek kan worden
gebruikt. Bovendien kun je jezelf [mits met de nodige voorzichtigheidJ in
zekere zin gebruiken als model van andere mensen. Door jezelf goed te
bestuderen [introspectie] kun je dan iets over mensen aan de weet komen.
Er zijn daarbij echter twee samenhangende problemen. Allereerst kan de
ervaring misleiden: we denken te gauw te weten hoe iets zit. We denken
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ook te gemakkeliik dat anderen wel net zo zullen den ken als wij zelf.
Daarnaast kun je je niet beroepen op praktijkervaring of introspectie als
argument. Dat gebeurt weI vaak maar het argument is niet deugdelijk. Dat
heeft natuurlijk met het eerste prohleem te maken. Wetcnschappelijke
kennis is expliciet op kwaliteit getoetst. Ervaring is dat niet. Daarom is
ervaring niet deugdelijk als bron voor onderbouwing maar weI - en daarbij
is ze zelfs onmisbaar - bij het komen op ideeen, bij het fantaseren dat voor
praktijkonderzoek zo wezenlijk is. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat ook
ten opzichte van ervaring een voldoende kritische houding wordt aangeno-
men" IDe Leeuw, 1990, p. 103-1041.
Een dergelijke door De Leeuw bedoelde en op basis van persoonlijke visie
gei'ndiceerde fantasie is dat kennisintensieve organisaties wel eens artefac-
ten zouden kunnen zijn die mens en - in dit geval voor wat hun yak betreft:
professionals - meer dan bijvoorbeeId machinebureaucratieen behulpzaam
zijn bij het vinden van een deel van het antwoord op de algemene zinge-
vingsvraag: "Waarom zijn wij hier!" Hoewel deze vraag betekenis heeft,
ongeacht op welk van de vier woorden de klemtoon wordt gelegd, beperk
ik mij hier tot die variant waarbij het accent ligt op het vragend voor-
naamwoord.
Gesteld kan worden dat voor velen in onze post-moderne samenleving met
zijn pluriforme en rijk geschakeerde pakketjes waarden en normen die
gelden in relatief kleine, vaak zelf gekozen groepjes, de individuele reden
van bestaan niet zonder meer evident is. Voor degenen voor wie dat geldt -
en naar mijn overtuiging geldt dat voor iedereen tenminste eenmaal
gedurende een korte of langere peri ode in zijn leven - zijn er twee ideaalty-
pische manieren denkbaar om met de daaruit voortvloeiende situatie om
te gaan.
De eerste manier kenmerkt zich door de intrinsieke gemotiveerdheid om
een bevredigend antwoord te geven op de zingevingsvraag. Die motivatie
wordt gedreven door verwondering over de situatie waarin men zich
bevindt - volgens Plato en Aristoteles is verwondering de meest fundamen-
tele uiting van de mens - en door nieuwsgierigheid naar antwoorden die
die verwondering ten aanzien van bepaalde aspecten [tiideliik] kunnen
neutraliseren. Die intrinsieke motivatie leidt tot zoekgedrag: alleen of en
groupe, bij bepaalde geestelijke stromingen, in de kunst, in de wetenschap
of bij anderen die het vraagstuk voor zichzelf al voor een groot deel
opgelost hebben. Gedrag waarbij ongericht of volgens een bepaald stramien
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verwonderd en nieuwsgierig rondgekeken wordt om steeds weer de aan-
dacht te kunnen rich ten op thema's en aspecten die boeiend genoeg gevon-
den worden om in het licht van de zingevingsvraag het waarom daarvan te
onderzoeken. Ook wanneer dat tot pijnlijke bevindingen leidt, worden die
aanvaard.
Deze eerste ideaaltypische manier van doen is verwant aan de
stoicijnse levenshouding: redelijk handelen met een zekere onverschil-
ligheid ten aanzien van wat goed of slecht is. Stoicijnen hopen dat zij in
staat zijn om de wetmatigheden te begrijpen. Zij willen leven volgens de
rede en strijden tegen allerlei affecten.

De tweede manier kenmerkt zich door extrinsieke gemotiveerdheid.
Hierbij wordt ook gezocht en onderzocht maar is dat zoeken overwegend
instrumenteel voor iets anders: het verdrijven van de verveling, het
verlangen naar geld of macht e.d. Aan die extrinsieke motivatie kunnen
twee basisopvattingen ten grondslag liggen: a] een meer sceptische en b]
een meer epicuristische:
a] De opgave om een antwoord te vinden op de zingevingsvraag wordt

overgeslagen omdat die opgave te moeilijk is of omdat het geven van een
oordeel over de zin van iets niet van belang wordt gevonden.
IDe sceptici beschouwen de menselijke geest als van nature onbekwaam
om iets zeker te weten. Zij wensen zich daarom van oordelen te onthou-
den en zien dat als voorwaarde voor een blij en ongestoord leven],

b] Er wordt vooraf niet geloofd dat er een betekenisvol aritwoord op de
zingevingsvraag bestaat. Het bested en van tijd aan het zoeken daarnaar
kan bijgevolg als nutteloos worden afgedaan. In plaats daarvan kan de
beschikbare energie beter gericht worden op het organiseren van "leuke
dingen".
Geholpen door een diep cultuurpessimisme is een vergaande conse-
quentie van die basisopvatting, het leidmotief van de Dada-beweging
geworden. Een kunststroming die in Berlijn, Parijs en ZUrich is ontstaan
en in de periode tussen beide wereldoorlogen zijn hoogtepunt beleefde.
Zo schrijft de Dadaist Walter Serner in Letzte Lockerung - een Dada-
tijdschrift uit de periode rond 1920 - het volgende:
"Aangezien het leven zinloos is en idealen en cultuur slechts oplichting
zijn, kan alleen een bevredigende levenshouding gevonden worden in
het bedenken van amusante bezigheden die de verve ling verdrijven".



Hierbij aansluitend heeft de onlangs overleden Franse surrealistische
schrijver Eugene Ionesco tijdens ecn televisie-interview eens gezegd: "De
geschiedenis heeft niets opgelost. Geen enkel idee hecft geleid tot een
rechtvaardige samenleving. Daarom wil ik niet meer over ideeen praten.
Samuel Beckett ook niet. Die stelt aIleen vragen: "Wilt u koffie?" "Is'ie
niet te sterk?" "Wilt u er iets bij?" Dat is alles".
(In tegenstelling tot de sceptici wensen epicuristen wei oordelen te
geven op basis waarvan hun handelen zich kan richten op het creeren
van een zeker genot en het kunnen beminnen van verfijnde genoegens],

Beide basisopvattingen leiden overigens tot hetzelfde gedrag: gewoon van
alles doen, dingen ondernemen.
Wat de diepere zin van al dat "doen" is, maakt daarbij niet zoveel uit.

Nu zou het naar mijn idee, weI eens zou kunnen zijn dat professionals
werkzaam in kennisintensieve organisaties qualitate qua relatief goed
toegerust zijn en bovendien in de gelegenheid verkeren om op een maat-
schappelijk geaccepteerde manier, een door verwondering en nieuwsgierig-
heid gedreven intrinsieke motivatie in praktijk te brengen.
De hier bedoelde intrinsieke gemotiveerdheid hoeft overigens niet exclu-
sief voort te komen uit het willen beantwoorden van de zingevingsvraag.
Zij kan ook ingegeven worden door de voor de professional zo kenmerken-
de behoeften aan persoonlijke groei en voortgaande vakinhoudelijke
ontwikkeling Von Grumbkow (1983, p. 101 stelt dat "de zin van nieuwsgie-
righeid is dat zij leidt tot kennis van de werkelijkheid en vervolgens tot
controle ervan. Beide elementen, structuur en controle, zijn de essen tie
van dit betekenisverlenend proces".
De sociale status en relatief goede arbeidsvoorwaarden van de professional
zorgen ervoor dat hij bij het praktizeren van zijn nieuwsgierig zoekgedrag
niet in conflict komt met behoeften die in de hierarchic van Maslow
(19541 lager liggen. "Wat begint met verwondering en zich ontwikkelt tot
nieuwsgierigheid en exploratief gedrag, kan eindigen in een toestand die
als aangenaam wordt ervaren en in die betekenis nut heeft voor het
individu" (Von Grumbkow, 1983, p. 781

De voor kennisintensieve organisaties karakteristieke managementproble-
men zoals het beheersen van de spanning tussen professionele autonomie
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en organisatiebeheersing, het bewerkstelligen van binding van de professi-
onals met de organisatie en de voortdurend noodzakelijke aandacht voor de
verbetering van de effectiviteit van regels, procedures en informatiesyste-
men, illustreren dat die organisaties door professionals in hoge mate
beschouwd worden als play grounds voor het al dan niet gericht zoeken
naar boeiende vraagstellingen en antwoorden.
Soms wordt daar expliciet een onverdacht - want aan het belang van de
organisatie ontleend - motief voor genoemd of geconstrueerd: periodieke
deskundigheidsbevordering, een klant of een opdrachtgever die het wil, het
bereiken van organisatiedoelen e.d. Of die situatie goed of afkeuringswaar-
dig is, acht ik niet zo relevant. Van belang lijkt mij te zijn hoe van dit -
voornamelijk tijdens participerende observatie verkregen - inzicht gebruik
gemaakt kan worden om het functioneren van kennisintensieve organisa-
ties direct of indirect te verbeteren. Naar mijn mening kan dat door ten
eerste een organisatiedefinitie te kiezen die past bii, die recht doet aan dat
inzicht. Dat betekent in dit geval dat de vrijheid van de professional om
zich al dan niet aan de [hogere] doelen van de organisatie te conformeren,
in die definitie herkenbaar tot uiting moet komen. Dat een aanvankelijk
op basis van de contingentietheorie geformuleerde organisatiedefinitie
later blijkt te passen bij waargenomen gedrag van professionals, is niet zo
verwonderlijk als bedacht wordt dat in paragraa£ 1.1 uitgegaan is van die
variant van de contingentietheorie waarin de three-way-fit tussen indivi-
du, organisatie en omgeving centraal staat. De betreffende definitie luidde
als volgt: een verzameling mensen waarvan de meesten ervoor gekozen
hebben om met elkaar eenzelfde, voor hen toetsbaar doel of ideaal na te
streven en die onderling praktische werk- en gedragsafspraken ziin over-
eengekomen om dat doel of ideaal te bereiken (statische component].
Telkens wanneer een deelverzameling het doel of ideaal wil veranderen,
vraagt dat van aIle leden een heroverweging van het lidmaatschap [dynami-
sche component],
Deze definitie past ook bij de door Van Dijck (1992, p. 12Jgesignaleerde
nieuwigheid om eveneens in arbeids- en organisatiecontext een cognitief-
relationele kijk op de mens te etaleren: "Hij kiest als informatieverwer-
kend wezen, ration eel uit gedragsalternatieven. Hierbij wordt hij enerzijds
door beloningen, anderzijds door motieven, dat wil zeggen doelen met een
bepaalde valentie, gestuurd".
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Vervolgens kan op basis van het verkregen inzicht een verbeterrnethode
ontworpen worden die uitgaat van de gegeven organisatiedefinitie en die
erop gericht is de herkende autonomie van elke individuele professional zo
robuust mogelijk te verbinden met het grootste gemeenschappelijke
veelvoud van de wijzen waarop interne collega's hun vrijheid in praktijk
brengen. Dat grootste gemeenschappelijke veelvoud vorrnt het uitgangs-
punt voor de ontwikkeling van een collectieve ambitie.

Tenslotte kan het functioneren van kennisintensieve organisaties feitelijk
verbeterd worden door de hiervoor genoemde methode daadwerkelijk toe
te passen teneinde de beoogde, voor een bepaalde organisatie maximaal
haalbare vorm van vrijheid-in-verbondenheid te operationaliseren.
De grenzen van de vrije ruimte worden bepaald door een gezamenlijk
geaccepteerde verbondenheid in ruil waarvoor iedere professional "recht"
heeft op waarderingen van zijn prestaties door collega's. Kern is dat de
door de professional op die manier aanvaarde autonomiebeperking hem een
gevoel geeft van de mate waarin hij verwonderd en nieuwsgierig kan en
mag zoeken naar antwoorden die in het belang zijn van een door hem en
door zijn mede-organisatieleden zinvol geachte collectieve ambitie. "Vindt
men iets (bijvoorbeeld het verwezenlijken van een bepaalde taak] waarde-
vol dan wenst men het ook na te streven. Maar er is meer. Is men boven-
dien van mening dat men het ook kan nastreven en er dus een redelijke
kans bestaat dat men zal slagen, dan wordt die wens vertaald in aerie", (De
Moor, 1992, p. 331.

Toepassing van de methode die in dit onderzoeksverslag centraal staat,
heeft uiteindelijk tot doel het functioneren van een kennisintensieve
organisatie te verbeteren. Vanuit het perspectief van de manager betekent
dat: het meer doeltreffend kapitaliseren op de talenten en potenties van de
professionals. Door het samen werken aan een breed gedragen en consis-
tente set uitspraken over missie, doelen en strategieen, kan een situatie
gecreeerd worden waarin managers en professionals - meer dan voorheen -
geinspireerd en uitgedaagd worden om hun competenties in te zetten voor
het bereiken van die missie en doelen volgens afgesproken straregieen. En
omdat een organisatie hier gedefinieerd is als een groep mensen die el-
kaar - voor zolang als het duurt - op het nastreven van een collectieve
ambitie gevonden heeft, valt het realiseren van die ambitie tenminste voor
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een deel samen met het bereiken van persoonlijke doelen. Voor ken nisin-
tensieve organisaties is aannemelijk gemaakt dat hoe kleiner die overlap
is, hoe meer reden er bestaat om het functioneren van de organisatie te
verbeteren. Zo zullen kennisintensieve organisaties waarin je relatief veel
professionals tegenkomt die te vergelijken zijn met de 42-jarige werk-
tuigbouwkundig ingenieur uit het volgende citaat, snel iets moeten
ondernemen teneinde een voortschrijdende mentaliteits- en rendementver-
laging te voorkomen: "I'm not terribly satisfied with my job or the way I
am being used, but I like being in this industry. I have some managerial
experience, enough to know that I don't want to move any more in that
direction. My company has a technical track, but it really doesn't go
anywhere. I don't want to leave the company because I'm making good
money, but it's pretty boring right now. I guess what I'm looking for is the
chance to contribute" (McKinnon, 1987, p. 261.De mate van zelfkennis die
deze ingenieur tentoonspreidt, is naar mijn mening representatief voor de
meeste professionals wanneer het gaat om reflectieve evaluatie van de
eigen toegevoegde waarde in de context van de missie en de doelen van de
organisatie. [Dat professionals over de uitkomst daarvan naar buiten toe
doorgaans minder openhartig zijn dan de werktuigbouwer uit het voor-
beeld, is een andere zaak], De kern is en blijft dat professionals de kans
willen krijgen om doeltreffende bijdragen te leveren. Het is vooral de taak
van managers om daarvoor de condities te scheppen. Het uitvoeren van
een participatief strategie-ontwikkelingsproces kan met een grote kans op
succes tot dergelijke condities leiden. Condities in de vorm van een
collectieve ambitie en van commitment aan daaruit afgeleide actieplan-
nen. Doormodderen en apathie kunnen dan plaatsmaken voor een swin-
gende organisatiecultuur. En omdat iedere componist, dirigent en musicus
weet dat het nooit swingt als je precies speelt wat er staat, moet er niet te
veel geschreven worden. Een leidmotief, een afgesproken accoordensche-
rna, samenspel en vertrouwen in de talenten en potenties van streng
geselecteerde, gemspireerde en nog voortdurend studerende professionals,
zijn voldoende voor een geslaagd optreden. Daarbij is het mijn stellige
overtuiging dat iedere professional in zijn hart weet dat een geslaagde
uitvoering zonder enthousiast publiek niet bestaat.
Applaus is het wenkend perspectief.



Summary
Collective Ambition Development
Improving the functioning of knowledge-intensive organisations through
MOS (Mission, Objectives, §.trategy) intervention in the management
process



Explanation of concepts used

MOS intervention is a well-defined management consultancy process. Its
aim is to generate a consistent and widely-supported set of statements
about the mission, objectives and strategy of the organisation in question.
On the basis of the contingency theory (three-way fit between the indivi-
dual, the organisation and the environment], the normative definition of
an organisation is as follows:

A group of people, most of whom have chosen to work together to pursue
an objective or ideal which they can measure. Within this group, there are
practical agreements about tasks and behaviour with a view to achieving
the objective or ideal (static component]. Every time a sub-group wishes to
change the objective or ideal, this requires a reappraisal of their members-
hip from all members of the group (dynamic component],

Knowledge-intensive organisations are the research population and target
group for this study. The term 'knowledge-intensive organisation' is used
here to refer to an organisation of which the operational core consists
mainly of professionals who, with the help of existing knowledge, are
engaged in the development, recording, application and 'sale' of knowledge
for their own benefit and for the benefit of internal and external custo-
mers.
The performance of an organisation consists of the way in which the
acquired input is converted to output. The design of the conversion
process is determined by, among other things, choices made during the
formulation of missions, objectives and strategies. It can be said that there
is an improvement in performance when, at a given moment, the process
for converting input to output proceeds better than was previously the
case. 'Better' here means: more effectively, more efficiently, more flexibly
or more pleasantly (generating more job satisfaction].

What is MOS intervention? The word intervene, which comes from the
Latin, literally means: to come between. An intervention in a management
process therefore implies involvement. In this case, it is a management
consultant who gets involved. The consultant does not really belong in the
management process. However, he is asked by interested parties to influ-
ence the management process during the period of his involvement so that
the performance of the organisation is improved on balance.
During an MOS intervention, this involvement is focused on: Mission,
Objective and §..trategy. During the intervention, it is assumed that these
three variables determine each other in the order stated.



The mission gives a qualitative, possibly somewhat philosophical answer
to the question: why do we, the members of the organisation, think it is
meaningful, valuable or important that our organisation exists? In this
way, the mission indicates what the employees want to mean for each
other and for the environment, what added value they wish to provide.
The objective provides an answer to the question: what do we want to
achieve at what time? What is involved here is a result which must be
achieved at a point in time stated beforehand and which is - directly or
indirectly - derived from the mission, desired, unambiguously specified
and therefore measurable.
The strategy provides an answer to the question: how are we going to
achieve the stated objective? What is involved here is an - implicit or
explicit - description of the road one wishes to follow in order to achieve
the stated objective, as well as the way in which one should travel along
that road, an actionplan broken down into temporal stages.

MOS intervention is oriented towards the joint definition (or re-definition)
of the mission, the objectives and/or the strategy of an organisation (or
sub-organisation) by means of one or several large-scale conferences. The
aim of intervention is to produce an MOS set which is acceptable to the
large majority of the immediate actors in the MOS process, as well as an
actionplan for widening that acceptance to those who are not directly
involved in establishing the set. Intervention is also intended to result in
the establishment of conditions for the implementation of the MOS set.

To explain the title here, it is necessary to examine three combinations of
two words taken from the title. The term collective ambition is used in
this paper to refer to a combination of objectives, mission and/or strategy
which enjoys widespread support within the organisation and which is
eagerly aspired to and followed. Ambition development means that MOS
intervention aims to make individual ambitions explicit and to let them
grow in order to bring them together later in a consistent organisation
ambition.
Collective development indicates that, during the process of formulating
that single consistent ambition for the organisation, as many employees as
possible (quantitative aspect) should be involved as intensively as possible
(qualitative aspect). The aim of MOS intervention is therefore to 1) raise
ambitions and 2) strengthen bonds with the organisation.



Explanation of the contents of the research report

The research report consists of six chapters and appendices, a bibliography
and an index. The introductory chapter explains the title and the concepts
used in the title, states the theme of the research and explains the structu-
re of the report. Chapter 2 then turns to the design objective and the
research structure.
The design objective which has been formulated is as follows:
obtaining a good working instrument which allows a widely-supported and
consistent set of statements to be produced concerning the mission,
objectives and strategy of the organisation, a set which encourages a
corresponding change in the organisation. To achieve this objective, a
business campaign study will be carried out within the parameters of a
design science.
The design described in chapter 4, the Mas intervention instrument, is
based on the results of a formative evaluation of a developing series case
study. This means that - after the global specification of the design and the
creation of an initial version of the instrument - that the following cycle is
passed through a number of times:
The instrument is tried out in a well-defined situation, the effects of this
application are listed, there is a reflective search for explanations of those
effects and the instrument is improved on the basis of the understanding
created in this way. This cycle is repeated as often as is necessary until the
researcher is of the opinion that the surplus yield has been sufficiently
reduced.

Chapter 3 contains a brief review of the literature concerning subjects
which are of importance for the design of an instrument for mission,
objective and strategy formulation in knowledge-intensive organisations.
This review will be brief because only those theories will be examined
which contribute to drawing up specifications for the design of the Mas
intervention instrument. Chapter 3 will therefore consist of 3 sections.
The first section deals with the characteristics of professionals in know-
ledge-intensive organisations. Under discussion here will be theoretical
insights into characteristics of the area of application of the method and of
the people who operate in that area. The following subjects will be exami-
ned: knowledge as a production factor and knowledge-intensive organisati-
ons, professionalization, characteristics of professionals, bonding between
the professional and the organisation and management in knowledge-
intensive organisations.
The second section will discuss those theories about strategy development
which can provide support during the design of the Mas instrument. The



following themes will be examined: 1) the relationship between mission,
objectives and strategy, 2) developments in strategic thinking in the period
after World War II and 3) current views of strategy formulation.
Theoretical ideas about managed organisational changes will playa central
role in the third section. The concepts presented there are primarily of
importance for evaluating the effects of the application of the intervention
instrument. The following subjects will be discussed: external and internal
sources of change, improvement versus renewal, resistance to change, the
role of the consultant in the process of change and work conferences as an
instrument of change.
The knowledge acquired in this way is used to design an instrument with
which course alterations in knowledge-intensive organisations can be
defined and instigated. In that sense, this research report therefore also
contains my understanding of existing theories as well as a description of
what is possible in practice when that concept is formulated as an instru-
ment. This means that the link is made between theoretical insights and
the consequences for action in concrete situations.
The chapter concludes with a section entitled Specifications for the design
and use of an MOS intervention instrument. These specifications are
derived from the theories referred to above and are intended to contain
pointers both for design and for an effective and efficient application of the
instrument designed. A distinction is made between pre-conditions,
functional requirements, operational wishes and design limitations.

Chapter 4 contains an extensive and detailed description of the core of this
research report: the most comprehensive model specifications for the Mas
intervention method. This description will be extensive and detailed
because the aim in transferring the methods designed is to provide a
motivated and professional management consultant with information
which is so good that he can use the artefact in the intended situation in
the way intended, that means to say effectively and efficiently. The
chapter consists of six sections of which the first five correspond to the
chronological stages of the method:
stage 1: intake with the prospective client
stage 2: document analysis, exploratory interviews and prior study
stage 3: preparations for the MOS conference
stage 4: MaS conference
stage 5: time tabling of subsequent action.

In stage 1, a distinction is made between, among others, the following four
reasons for Mas intervention: periodical preventive, spontaneous preventi-
ve, curative and determinant (MaS intervention must result in valid pre-



conditions for changes to other organisation variables such as structure,
systems, culture etc.].
In stage 2, the required breadth and depth of intervention is established
and the urgency of the situation is determined. In addition, stage 2 gene-
rally involves a study into what people expect from each other (identifica-
tion of shared values)
Stage 3 involves 2 questions. Firstly, the design and establishing of the
conference programme by the programme owner. Secondly, the creation of
conditions in which that programme can be implemented in an effective,
efficient and relatively pleasant way.
The standard conference programme consists of the following five ele-
ments:
a) homework beforehand
b) introduction (initialisation of the temporary conference organisation)
c) group working sessions
d) commencement of projects
e) final declaration.
Stage 4 includes, in chronological order, the general course of the broadest
variant of the MOS conference in a non-urgent situation.
During stage 5, two standard follow-up programmes are described which
can here be referred to as horizontal and vertical follow-up. The heart of
horizontal follow-up is the monitoring in time of agreements made during
the MOS conference. In vertical follow-up, a programme is developed in
which the MOS output is realised on hierarchical level n. Input is assigned
to level n-I (cascade model).

For the purposes of clarity, it has been decided to present the design
immediately in the definitive form it acquired after the completion of the
development process. A selection of cases which have led to the ultimate
form will then be dealt with in the correct order. This will be done in
chapter 5. Four cases which have had an influence on the final form of the
method will be examined here in chronological order. These cases act as
proof for the suitability of the method described. See the table below.



Case Location in Reason for Emphasis in Branch
time MOS inter- focus area

vention

GHBO end 1992 spontaneous MlolS education
preventive

OAB mid 1992 periodical MOS business
preventive services

GZO end 1992 determinant MOS health care

OZI mid 1993 curative MO(sl R&D

The chapter concludes with a section in which the acquired learning
effects for the improvement of the intervention method are brought
together.

In the last chapter, findings are presented concerning collective ambition
development in knowledge-intensive organisations. Thinking about
experiences acquired during the application of the MOS intervention
instrument has led to supplementary insights which allow for a better
answer to the question "Why does it work?" These insights are presented
in chapter 6 and related to gaps in existing theories about effecting chan-
ges of course in knowledge-intensive organisations. The chapter consists of
three sections. In the first section, findings are presented which relate to
the method, the extent of validity and the result. The second section looks
at the contribution made to management science. And the final section
consists of a number of final, personal remarks.

Summary of the essence and basic mechanisms of the MOS intervention
method

The professional essence of MOS intervention is that it produces a widely-
supported and consistent set of statements in knowledge-intensive organi-
sations about the mission, objectives and the strategy of the organisation.
This set of statements encourages a corresponding change in other organi-
sation design variables.

Intervention does not provide an answer to the question of whether the
MOS set which is obtained for a particular organisation also results in the
best mission, objectives and strategy. The expert approach required here is
not a part of the intervention process. Nor does the organisational change
indicated by the MOS set which is obtained have to correspond to the



change in the organisation which experts consider to be most important.
By contrast, the organisational changes which MOS intervention encoura-
ges do lead, according to the clients and conference members involved, to
an improvement in the performance of the organisation.
The explanation for this is to be found in the untested assumption that
mission, objectives and strategy need to create conditions for the operatic-
nalization of other organisation design variables such as structure, sys-
tems, culture, management style etc.

The success of the MOS intervention indicated by the client organisation
is based on the following five basic mechanisms:
l. Participation: involve as many actors as possible as intensively as

possible in the production of the MOS set.
2. Acceptance: achieve consensus and a widening of support through

interactive processes within which divergent and convergent sub-
processes alternate.

3. Consistency: in terms of content by allowing mission, objectives and
strategy to determine each other in that order and in terms of procedure
by deriving a system of horizontal and vertical follow-up conferences
from the initial conference at the highest hierarchical level.

4. Penetration: through the system of follow-up conferences, the entire
organisation is made aware in depth and in time of the MOS set develo-
ped in the initial conference and of the consequences - which will be
formulated within the organisation itself - which that set should have
for the organisation in question at that time.

5. Continuity: by appealing to employees' own sense of responsibility at
every level of the hierarchy for the follow-up of agreements made jointly
at a conference and generally laid down in a final declaration.

The ultimate aim of the implementation of the method which plays a
central role in this research report is to improve the performance of a
knowledge-intensive organisation. From the point of view of the manager
this means capitalizing more effectively on the talents and potential of the
professionals. Working together on a widely-supported and consistent set
of statements about mission, objectives and strategies can create a situati-
on in which managers and professionals will be inspired and challenged
more than was previously the case to use their abilities to fulfil that
mission and those objectives in accordance with agreed strategies. And
because an organisation is defined here as a group of people who have got
together - until their period of cooperation comes to an end - to pursue a
collective ambition, the fulfillment of that ambition coincides to a certain
extent with the achievement of personal objectives. It has been demonstra-



ted in the case of knowledge-intensive organisations that the more limited
this overlap is, the more reasons there are for improving the performance
of the organisation.
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Bijlage 1: Voorbeeld van een enquete met de daarbij behorende aanbie-
dingsbrief ter bepaling van de breedte van de MDS-interventie (gehruikt hij
een industrieel research lahoratorium in 1991)

Survey of Organizational Issues

Groupleaders attending (session) are kindly requested to complete this
questionnaire; also to ask two people reporting directly to them to co-
mplete a copy of it and send it directly to the address below.

The results of this survey will be used as an important input in the
(session) programme, that takes into account the unique organizational
issues facing (organisation).

If the survey is to be helpful, it is important that you respond as
thoughtfully and frankly as possible. In the spirit of the revitalization of
the company, openness is encouraged.
Results will be summarized by M. Weggeman and in a format so that
individuals cannot be identified.

To ensure complete confidentiality please do not write your name anyw-
here on the questionnaire, and return it either by express mail or by fax to:

Ir. M. Weggeman
[adresss]

ANSWERS SHOULD BE SENT BEFORE JUNE 10.

We thank you in advance for your co-operation and help.

(signature)



Survey of organizational issues

1. Demographic information

This section requests demographic information which will help us to
understand the opinions and responses of different parts of the organiza-
tion. Please be assured that the data below will not be used to identify
any individuals.

A. Location (check one):

o (location I)
o [location 2)
o (location 3)
o [location 4)
o [location 5)
o (location 6)
o [location 71

B. Job/position (check one):

o Groupleader Research
o Department head
o Manager Entrepreneurial Unit
o Chief Scientist
o Senior Scientist
o Scientist
o Research Assistant
o Other

2. Mention 3 aspects that severely obstruct you to carry out your task in
an effective way

2.1

2.2

2.3



3. Mention 3 aspects in your work that give you great satisfaction

3.1

3.2

3.3

4. Intrapreneurial initiatives from research employees should be stimula-
ted and facilitated:

1
strongly
disagree

2 3 4 5
strongly

agree

5. I know who my customer is:

1
strongly
disagree

2 3 4 5
strongly

agree

6. I have a good relationship with the marketing people relevant to my
work:

1
strongly
disagree

2 3 4 5
strongly

agree



7. There is competition between our lab and the other labs for the same
product-division-dollar:

1
strongly
disagree

2 3 4 5
strongly

agree

8. Research has to change dramatically:
a. its strategy

1
strongly
disagree

b. its culture

2 3 4 5
strongly

agree

1
strongly
disagree

2 3 4 5
strongly

agree

c. its management style

1
strongly
disagree

2 3 4 5
strongly

agree



d. its structure

1
strongly
disagree

2 3 4 5
strongly

agree

e. its operational systems, procedures, forms, etc.

1
strongly
disagree

2 3 4 5
strongly

agree



Bijlage 2: Voorheelden van het type vragen dat gehruikt kan worden hij het
wederzijdse verwachtingen-onderzoek in het kader van stap 2 van de MDS-
interventie

1. On values

For the following value statement please indicate the degree to which you think each value is shared

within [organisation] at this moment.

11 3 very low; 2 = low; 3 - neutral; 4 = high; 5 - very high],

Actual degree to which

this value is shared

1.1 People are our greatest asset

1.2 Failures are opportunities for learning

1.3 Satisfy customers

2.4 Deliver quality and excellence in all you

do

2.5 Require premium return on equity

2.6 Use technology to improve market share



2. On standards of behaviour

For the following statements on standards of behaviour please indicate the degree to which the

standard is practized within (organization! at this momenL

(I - very low; 2 - low; 3 - neutral; 4 • high; 5 - very high],

Actual degree to which

this behaviour is

practized

2.1 We recognize and reward performance

2.2 We learn from our mistakes

2.3 We meet customer requirements

2.4 We improve our quality/price ratios

2.5 We increase profitability

2.6 We improve the hit-rate of our R&D



3. Open end questions on shared values and standards of behaviour

I. Imagine I am a very good friend of yours. We haven't seen each other for years, because I

worked abroad.

Now I am back in town and you invite me for a drink at your place. At the occasion I ask

you to describe which kind of company [organization] is these days and which company

[organization] would like to be in the future.

As a friend, you trust me completely.

2. If you were asked to compare (organization Iwith an X, which X than would be your

choice. Explain why.

(X might be a car, an animal, a colour, a sport, a musical instrument, etc.]

3. What kind of manager gets ahead in [organization]!

4. Where should employees identify with? With [organization] with the sector, with the

group, with the professional society (peer group]!

5. Can you tell me an anecdote or personal experience that you consider typical for [organi-

zations] culture?

6. What is the one thing (organisation I should stop doing tomorrow?

What is the one thing [organisation] does better than anyone of its competitors?

7. We asked you to spend 1,5 hour of your time to talk with us about shared values and

standards of behaviour. What is your opinion regarding the relevance of this subject?



Bijlage 3: Voorbeeld van een huiswerkopdracht ter voorbereiding op een
MDS-conferentie

Aan: de deelnemers aan de collectieve ambitie conferentie in het
kader van MDS'92 op 16 en 17 september a.s.
huiswerk ter voorbereiding op de conferentie
17 augustus 1992

Onderwerp:
Datum:

Doel van de voorbereiding

- Het ter beschikking krijgen van relevante input afkomstig van OAB-ers
*1 die niet zelf aan de conferentie deelnemen.

- Het vergroten van het draagvlak voor de uitkomsten van de conferentie
door zoveel mogelijk medewerkers in de voorbereiding daarvan te betrek-
ken.

- Het efficienter laten verlopen van de groepswerkopdrachten tijdens de
conferentie.

Gegeven
- MDS'92 rapport I [verslag van het vooronderzoek over gedeelde waarden

en gewenste vormen van gedrag - MW)
- Kennis van interne beleidsrapporten
- Ervaring met en ideeen over de [strategische] ontwikkeling van OAB.
- De ervaring en ideeen van de eigen OAB-achterban.

Gevraagd
- Beantwoord de vragen over de OAB-missie en OAB-doelen met behulp

van bijgevoegd formulier.
- Doe dat in of na expliciet gezamenlijk overleg met zovee1 mogeliik

meclewerkers van de eigen OAB-achterban.
- Verspreid kopieen van het ingevulde formulier ter informatie aan de

leden van de achterban en neem een kopie mee naar de conferentie .

• ) OAB - Organisatie Advies Bureau



INPUT FORMULIER T.B.V. GROEPSWERKOPDRACHTEN
TIJDENS DE COLLECTIEVE AMBITIE CONFERENTIE VAN
OAB OP 16 EN 17 SEPTEMBER 1992

T.h.v. groepswerk 1: opstellen van een concept OAB-missie

- De missie geeft aan waarom het belangrijk is dat OAB er is;
geeft een kwalitatief, enigszins filosofisch antwoord op de vraag wat de
medewerkers 1= OABJ voor elkaar en voor de samenleving willen beteke-
nen, welke toegevoegde waarden zij willen leveren.
Maakt duidelijk waarin OAB zich onderscheidt van andere, soortgelijke
organisaties in dezelfde branche [wat het mooie is van OAB; waarom je er
graag werkt]. Is gebaseerd op met elkaar gedeelde waarden en normen
isbated valuesJ.

- Eisen te stellen aan de missie:
er moet in kwalitatieve zin iets in tot uiting komen over:
1J de sociaal maatschappelijke opstelling van OAB
2J de medewerkers
3J de stijl van werken
4J de markten/produkten/diensten

· geldig voor de totale organisatie voor een periode van minimaal 4 jaar
· met een taalgebruik dat inspireert, appelleert, emoties oproept [geen

cliches, geen open deurenJ
· voor een deel bestaande uit zinnen die beginnen met "wii"

[wij zijn ..., wij vinden ..., wij zeggen ..., wij denken ...J.
Zie ter illustratie de bijgevoegde voorbeelden [niet opgenomen in deze
bijlage - MWJ



Noteer hiet enkele potentiele zinnen voor een OAB-missie:

[ruimte in het origin eel: 1/3 A4 - MW)

T.b.v. groepswerk 3: formuleren van concept OAB-doelen

- Een doeI geeft antwoord op de vraag wat willen we precies bereiken, een
duidelijk gespecificeerd, gewenst en meetbaar resultaat dat op een vooraf
aangegeven tijdstip gerealiseerd moet zijn.

- Doelen kunnen betrekking hebben op: financiele ratio's, marktaandelen,
omzetcijfers, produktontwikkelingsresultaten, soort en aantal medewer-
kers per categorie, klantentevredenheidscores, arbeidstevredenheidscores
e.d.

- Overige eisen te stell en aan een doel:
· in lijn met c.q. voortvloeiend uit de missie
· uitdagend maar haalbaar.
· geldig voor OAB als totaal maar kwantitatief vertaalbaar naar de secto-

ren

- Voorbeelden van doelen:
· R% rendement op het eigen vermogen in jaar J.
· een marktaandeel van M% in jaar J met produkt P in land L.
· over N jaar moet P% van de omzet behaald worden met produk-

ten/diensten waarvan de ontwikkeling dit jaar gestart zal worden
· in jaar 1, P% van de omzet in produkt PI en P2 realiseren in het buiten-

land
· een gemiddelde arbeidstevredenheid bij interne medewerkers van 4,5 of

hoger op de schaal van W.

Noteer hiet enkele poteatiele OAB-doelen:

[ruimte in het origineel: 1/3 A4 - MW)



Ruimte VODrbet noteren van eventuele algemene aandacbts-
punten die tijdens de conlerentie aan de orde moe ten komen:

[ruimte in het origineel: 1/3 A4 - MWJ



Bijlage 4: Buswerk (plus een fragment van de uitnodigingsbrief) dat is
opgegeven ten behoeve van de MDS-conferentie die onder meer tot doel
had te komen tot een concept- missie voor GHBO, een fusie van drie
HBO-instellingen

(Fragment uit de uitnodigingsbrief]
Als onderdeel van het eonferentiemateriaal dienen hoofdstuk 1 en 2 van
het rapport "orienterende informatie drie instellingen".
Ter voorbereiding op de eerste groepsopdraeht die reeds op de heenweg in
de bus uitgevoerd zal worden, heeft ir. M. Weggeman, regisseur van de
eonferentie, verzoeht deze hoofdstukken alvast te bestuderen. Dit moet
leiden tot uw persoonliike antwoord op de vraag: Wat zijn overeenkomsten
en wat zijn verschillen tussen de missies en profielen van de drie instellin-
gen?

Rekenend op uw aUer inzet, teken ik met vriendelijke groet, namens de
voorbereidingsgroep,

[naam College van Bestuur-lid]

Buswerk

Uit te voeren in viertallen waarin elke instelling vertegenwoordigd is. Als
daartoe enige reshuffling binnen de bus noodzakelijk is, wordt u uitgeno-
digd dat te doen.

Gegeven
De resultaten van het individuele huiswerk i.e. de antwoorden op de vraag:
"Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten tussen de missies
van de drie instellingen! n

Gevraagd
- Wissel de resultaten van het huiswerk onderling uit
- Bediseussieer de versehillen in mening
- Formuleer een gezamenlijke conclusie op basis van die discussie

N.B. De output van het buswerk zal input zijn voor groepswerk I op de
middag van de eerste conferentiedag



Bijlage 5: Wet van Pareto ofwel: 80/20 regel

De hoeveelheid bepalende objecten in een verzameling is doorgaans gering.
Het merendeel van de objecten is over het algemeen relatief onbelangrijk.
Deze bewering volgt globaal een 80-20 patroon

Voorbeelden
- 80% van de klachten komt van 20% van de klan ten
- 20% van de medewerkers van een vrijwilligersorganisatie doet 80% van

het werk
- 80% van de problemen van een manager wordt veroorzaakt door 20% van

de medewerkers
- 80% van de weerstand tegen verandering komt van 20% van de mede-

werkers
- 20% van de beleidsnota bevat 80% van het nieuws
- met 20% van de oplossingen, wordt 80% van de problemen opgelost



Bijlage 6: Representatief voorbeeld van een groepsopdracht

Groepswerk II: sterke en zwakke punten

Gegeven
- de kritische succes- en faalfactoren voor kennisintensieve organisaties
- de uitkomsten van de [organisatiel-enquete (en de daarmee samenhangen-

de resultaten van Groepswerk I)
- de "observaties van een nieuwkorner" [eerste indrukken van de nieuw

benoemde directeur - MW)
- de lopende afdelingsplannen
- de eigen kennis van en ervaring met het functioneren van [organisatie]

Gevraagd
1. Benoem eerst individueel:

- enkele sterke en zwakke punten van [organisatie]
- eventuele kerncompetenties en "heilige huisjes"

[gebruik metaplankaartjes)
2. Wissel de antwoorden op vraag 1 onderling uit (cluster metaplankaart-

ies]
3. Bepaal als groep de drie belangrijkste sterkten en de drie belangrijkste

zwakten ("stemmen" op metaplanclusters] en inventariseer eventuele
kerncompetenties en "heilige huisjes"

4. Bereid over het antwoord op vraag 3 een korte presentatie voor van
maximaalS minuten op drie overheadsheets.

Toelichting
- Bij het benoemen van sterkten, zwakten, kerncompetenties en "heilige

huisjes" moet het gaan over zaken die bituieti [organisatie] spelen
- Een kerncompetentie (Ke) is een element uit de verzameling sterke

punten dat aan bepaalde hoge eisen voldoet:



I. Ecn KC kan simultaan tocgepast worden in vcrschillendc produktcn 01 dicnstcn
door intcgratic van vaardighcdcn en tcchnologicen

2. Ben KC 'overschrijdt' afdclingsgrcnzen en is:

moeilijk in facturen tc ontbindcrr

moeilijk te kopieren of te kopcn

het eigendom van de organisatie als geheel

~. Een KC:

- is verankerd in de historie van de organisatie

- is gevormd op basis van veel en doorleefde informatie-uitwisseling

- zit in de hoofden en handen van mensen

4. Een KC is het resultaat van:

een synergiezoekende samenwerkingscultuur

de bereidheid en bekwaamheid om van elkaar te leren

Een "heilig huisje" is een taboe, iets wat niet ter discussie gesteld mag
worden



Bijlage 7: Voorbeeld van een gedifferentieerde groepsopdracht

Groepswerk 1: suggesties voor verbetering van de [organisatiel-missie-
bouwstenen

Gegeven
- Het college_over rnissie-formulering
- De exegese van de [organisatiej-missie-bouwstenen
- De persoonlijke betrokkenheid bij [organisatie]
- Het inzicht in de motieven van medewerkers van [organisatie]

Gevraagd
1. Geef als groep per statement een rapportciifer (1-10) voor de relevantie

van dat statement
(b.v. door het bepalen van het gemiddelde van de individuele scores)

2. Inventariseer suggesties voor verbetering van de stijl, sfeer, lading en
uitstraling van de missie-bouwstenen
- groep 1 start met statements 1 en 5
- groep 2 start met statements 2 en 6
- groep 3 start met statements 3 en 7
- groep 4 start met statements 4 en 5
- groep 5 start met statements 5 en 2
- groep 6 start met statements 6 en 1
- groep 7 start met statements 7 en 4
- groep 8 start met statements 1 en 3

3. Geef een verbeterde redactie voor maximaal drie statements i.c. voor de
twee toegewezen statements en voor een vrij te kiezen statement [als
daar nog tijd voor geweest is)

4. Bereid over de an two orden op vraag 1 en 3 een korte presentatie voor
[maximaal 5 minuten) met behulp van de bijgevoegde antwoordsheets



Bijlage 8: Standaard enquete-Iormulier voor het prioriteren van aetie-
ideeen en het formeren van proiectgroepen

Project opstan enquete

1. Vul hier uw (achterJnaam in:

"
2. Zet in kolom A. een sterretje achier die actie-ideeen die u voor (organisatieJ het meest relevant vindt.

Let wei: u mag in totaal maar drie"] sterretjes uitdelen.
Ais u wilt, mag u ook twee of zelfs aile drie de sterretjes aan eenzelfde aetie-idee toekennen.

3. Zet in kolom B_een sterretje aehter die actie-ideeen bij de projectmatige uitwerking en uitvoering waarvan u zelf
berrokken wenst te worden. Ook voor kolom B. geldt dat u in totaal maximaal drie "J srerretjes mag uitdelen.

""r. jstrategiseh aetie-idee Kolom A_ lKolom B.
Relevantie voor (organisatieJ Icewenste mate van persoon-
(max. drie sterretjes] ijke betrokkenheid

(max. drie sterretjes]
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OJ Afhankelijk van her aantal actie-ideeen en de grootre van her forum kan hier ook voor meer (of minded srerreries
gekozen worden.



Bijlage 9: Voorbeeld projectgroepwerk: opstellen strategische project-
plannen

Gegeven
- Het college over organisatieverbetering en -vernieuwing
- Het college over het definieren van projectplannen
- Het in de groep aan de orde zijnde actie-idee.

Gevraagd
- Stel een strategisch projectplan op voor de uitvoering van het aerie-idee.

Doe dat aan de hand van het volgende stappenschema:
· stap 1: WAT

"Vertaal" het actie-idee in een concreet, gewenst projectresultaat
· stap 2: WAAROM
Geef aan wat de meetbare voordelen voor [organisatie] zijn bij realise-
ring van het gewenste projectresultaat

· stap 3: WIE
Noem de naam van de potentiele opdrachtgever, dat is degene aan wie
de projectgroep c.q. projectleider zal rapporteren. Noem de naam van
de potentiele proiectleider, dat is degene die de uitvoering van het
projectplan gaat managen
[iemand die het graag doet of goed kan of -Iiefst- beide]

· stap 4: HOE
Omschrijf de eerste concrete stapp en die gezet moeten worden om het
projectresultaat te realiseren

· stap 5: WANNEER
Geef het verdere tijdschema aan, wanneer moeten welke [tussenlresul-
taten bereikt zijn [milestones]

Bereid een presentatie van maximaal 7 minuten voor op overheadsheets
waarin deze vij£ punt en van het projectplan behandeld worden



Bijlage 10: Voorbeeld van een slotverklaring

Slotverklaring Faculteit (aanduiding) van de (naam onderwijsinstelling)

Strategieconferentie, [plaats], [datum]

Wij, bestuur, studierichtingsleiders, coordinatoren en stafleden van de
Faculteit [aanduiding], hebben als resultaat van onze eerste MDS-conferen-
tie vastgesteld dat de Faculteit meer wil zijn dan de som van de daartoe
behorende studierichtingen cum annexis. Mede op basis daarvan hebben
wij overeenstemming bereikt over een concept missie en elf daaruit
afgeleide concept faculteitsdoelen, [waren toegevoegd als bijlage - MWl. In
lijn daarmee is afgesproken de volgende activiteiten projectmatig te willen
uitvoeren teneinde het klantgericht en intern functioneren van de Facul-
teit verder te verbeteren:

1. Inrichting en toepassing van een evaluatiesysteem voor studenten en
afgestudeerden
[opdrachtgever: [naam], projectleider/suggestie: [naam]

2. Verbeteren van de interne communicatie gericht op vergroting van de
effectiviteit van informatiestromen en op toename van de synergie
[opdrachtgever: [naam], projectleider: [naam]

3. Integreren van sociaal-communicatieve vaardigheden in de program-
ma's van alle studierichtingen
[opdrachtgever: [naam], projectleider/suggestie: [naam]

4. Rigoureus verbeteren van de tevredenheid van de studenten in de P-
fase
[opdrachtgever: [naam], projectleider: [naam]

s. Implementatie van loopbaanbegeleiding voor alle medewerkers van de
Faculteit
[opdrachtgever: [naam] a.i., projectleider: (naam)

6. Rapport over het effect van het toepassen van beroepsprofielen en
eindtermen
[opdrachtgever: [naam], projectleider: (naam) a.i.)



Wij nemen ons voor om elkaar collegiaal te ondersteunen bij de realisering
van de missie, de doelen en de zes projecten, nadat formele besluitvorrning
daarover heeft plaatsgevonden. Wij kijken terug op een voor onze Faculteit
belangrijke conferentie waarin wij in alle openheid en in een positieve,
opbauwende sfeer onze zorgen en ambities hebben hesproken. In [maand,
jaar) komen wij weer hij elkaar om her effect van onze voornemens en de
voortgang van de projecten te toetsen.
(Datum, tijdstip] zal in (code zaal) voor alle rnedewerkers een hijeenkomst
plaatsvinden waarop de inhoud van deze verklaring door [naam program-
rna-eigenaar) zal worden toegelicht.



Bijlage 11: Kopieen van de sheets die gebruikt worden bij de inleiding over
de gewenste werkwijze in subgroepen en een toelichting op de metaplan-
methode

1. Werken in subgroepen

Vergaderingen verlopen vaak inefficient
- er zijn verschillende person en tegelijk aan het woord
- er wordt niet echt geluisterd
- proces en inhoud worden door enkele mensen gedomineerd
- goede ideeen gaan verloren
- inhoud, procedure en proces worden flauw gemanaged.

2. We willen een proces waarbij:
- iedereen een biidrage levert
- de tijd efficient gebruikt wordt
- goede ideeen ingevangen worden
- creativiteit aangemoedigd wordt

3. Daarom drie hulpmiddelen
1. Brainstormen: individueel divergeren
2. Metaplan: samen convergeren
3. Vergadervoorzitter: stuurt het proces om de idee en te ordenen en

om te komen tot een antwoord op de vragen.
De vergadervoorzitter:
- is gespreksleider, geen deelnemer
- verduidelijkt en verheldert, vat samen wanneer nodig
- betrekt iedereen
- bewaakt de basisregels (zie onder 5)
- is verantwoordelijk voor het time management

4. Gebruik meta plan om te convergeren
- individueel kaartjes schrijven
- kaartjes clusteren in pleno
- clusters benoemen
- prioriteren van clusters



5. Basisregels
. gebruik telegramstijl, geen colleges
- stimuleer elkaar
. bouw voort op ideeen in plaats van ze af te schieten
- beantwoord de gestelde vragen. Als een andere vraag beter was

geweest, beantwoord dan eetst de gestelde vraag en daattia de betere
vraag

6. Presentatie
- Wijs een presentator aan, aan het begin van de sessie

. maakt sheets
. presen teert die

- Rouleer presentatoren
Bereid presentaties voor op overheadsheets
[gebruik donkere kleuren, geef groeps- en paginanummer aan, schrijf
in hoofdlijnenJ
geef overheads aan ons na de presentatie
houd je aan de tijdlimiet

Toelichting op de meta plan methode

Metaplan is een methode om groepsgesprekken levendig, dynamisch en
effectief te maken. Daarmee zijn de resultaten van vergaderingen gebaat.
Bovendien wordt met de methode beoogd zoveel mogelijk een garantie te
bieden voor volledige inzet en participatie van de deelnemers.

De metaplan-methode dient ter voorkoming van het volgende gedrag:
- afdwalen van het onderwerp
- breedsprakigheid
- in details blijven steken
- onduidelijk formuleren
- niet voor je eigen mening durven uitkomen in een grote groep.



Er zijn vele redenen voor dit gedrag te noemen:
- de complexiteit van de vraagstelling, [diepte]
- het grote aantal factoren dat een rol speelt, [breedte]
- weinig ervaring met het werken in groepsverband
- voortbouwen op individuele prestaties
- de behoefte om je waar te maken [het gaat om winnen of verliezen]
- machtsstrijd [ik zal miin positie, miia mening, miin standpunt er door

drukken]
- gebrek aan bereidheid tot samenwerking
- weinig wederzijds vertrouwen
- gebrek aan bereidheid tot het verstrekken van informatie aan de ander
- opvattingen over de vormelijkheid van het gesprek en in acht te nemen

beleefdheidsnormen.

Om de metaplan-methode te verduidelijken en te vergemakkelijken volgt
hierna een aantal spelregels.

a. de aanwezigen worden opgedeeld in werkgroepen

b. per werkgroep worden de antwoorden op de vraagstelling verzame1d
door de deelnemers hun opmerkingen op kaartjes te laten schrijven en
gebruik te maken van "sleute1woorden", die de deelnemers zelf kiezen.
Een en ander gebeurt stilzwijgend binnen de afgesproken tijd. De
kaartjes worden op een bord geprikt of op een flip-over blad geplakt
(Post-it I

c. per werkgroep worden de kaartjes gegroepeerd op onderwerp, [cluste-
ren].
Wanneer in de vraagstelling het aantal items waarover in pleno gerap-
porteerd mag worden, voorzien is van een maximum dat kleiner is dan
het aantal clusters, dient vervolgens - bijvoorbeeld door te stemmen -
een prioriteitsvolgorde van clusters overeengekomen te worden.

d. na groepering vindt een discussie plaats met als doel te komen tot het
formuleren van antwoorden. Over deze antwoorden zou men in de
werkgroep zoveel mogelijk tot een eensluidend oordeel moeten komen.
De antwoorden worden vervolgens op een overheadsheet geschreven

e. per groep wordt een vergadervoorzitter aangesteld. Deze gespreksleider
neemt in principe niet inhoudehJk deel aan de discussie in de werk-
groep, maar zorgt voor procesbegeleiding en output. Hij kan zich
hoofdzakelijk beperken tot:



- inhoudelijk verduidelijken
- stimuleren tot reacties
- groeperen van meningen

f. per werkgroep wordt een aparte presentator aangesteld, dus niet de
gespreksleider. Na de discussie in de werkgroepen kunnen de presenta-
toren in de plenaire zitting de antwoorden van de werkgroep toelich-
ten.

g. na de presentatie per werkgroep krijgen de deelnemers van de werkcon-
ferentie gelegenheid een reactie te geven. De voorzitter van de werk-
conferentie heeft daarbij de gespreksleiding.



Bijlage 12: Voorbeelden van MDS-groepswerkopdrachten
(zie ook bijlage 6, 7 en 9)

Groepswerk I voor groep 1 en 5: inventariseren van kansen en bedreigin-
gen in de omgeving van (organisatie)

Gegeven
- de inleiding van [externe klant)
- de actuele stand van zaken met betrekking tot het functioneren van

(organisatie)
- de uitkomsten van de enquete op vraag 3")

Gevraagd
1. Benoem eerst individueel:

- enkele bedreigingen die vanuit de omgeving op [organisatie] afkomen
- enkele kansen die [organisatie] zou kunnen benutten

[gebruik metaplankaarties]
2. Wissel de antwoorden op vraag 1 onderling uit

(cluster metaplankaartjes)
3. Bepaal als groep de vijf meest invloedrijke kansen en de vijf meest

invloedrijke bedreigingen
("stemmen" op metaplanclusters)

4. Bereid over het antwoord op vraag 3 een korte presentatie voor (maxi-
maal 5 minutenJ met behulp van de bijgevoegde overhead- sheets

Toelichting
- Bij het bepalen van kansen en bedreigingen gaat het om zaken die buiten

(organisatie)liggen
- Denk bijvoorbeeld aan:

demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologi-
sche, politi eke en juridische factoren
ontwikkelingen bij bestaande en nieuwe concurrenten, bestaande en
nieuwe diensten aangeboden op bestaande en nieuwe markten e.d.

1O) Het betreft hier een soortgelijke enquete als behandeld in paragraaf 4.2
waarvan een voorbeeld gegeven is in bijlage 1.



Groepswerk n voor groep 2, 3 en 4: formuleren van externe doelen

Gegeven
- De resultaten van groepswerk I
- De uitkomsten van de enquete op vraag 1 en 2· J

Gevraagd
1. Formuleer individueel exteme doelen [uitdagend, haalbaar, meetbaar]

die [organisatie] wil realiseren
Geef daarbij aan op welk moment elk doeI bereikt moet zijn [gebruik
metaplankaartjes J

2. Wissel de antwoorden op vraag 1 onderling uit
(cluster metaplankaartjesJ

3. Bepaal als de groep de vijf meest relevante externe [organisatiel-doelen
inclusief realisatiemoment ("stemmen" op metaplanclustersJ

4. Bereid over het antwoord op vraag 3 een korte presentatie voor (maxi-
maal 5 minuten) met behulp van bijgevoegde overheadsheets

Toelichting
- Exteme doelen zijn naar buiten gericht en gerelateerd aan kansen en

bedreigingen. Het gaat daarbij dus om doelen die "buiten" [organisatie]
gerealiseerd worden (in de omgeving van [organisatie]

- Een extern doel geeft doorgaans een antwoord op de vraag welke dienst,
in welke kwantiteit en met welke kwaliteit, op welke markt afgezet
moet worden [produkt-marktcombinaties]

- Externe doelen kunnen voorts betrekking hebben op omzet, rendement,
marktaandeel, concurrentiepositie, tevredenheid van de klant e.d.

• J Het betreft hier een soortgelijke enquete als behandeld in paragraaf 4.2
waarvan een voorbeeld gegeven is in bijlage 1.



Groepswerk n voor groep 1 en 5: formuleren van interne doelen

Gegeven
- De resultaten van groepswerk I
- De uitkomsten van de enquete op vraag 1 en 2-1

Gevraagd
1. Formuleer individueel interne doelen (uitdagend, haalbaar, meetbaar]

die [organisatie] wi! realiseren
Geef daarbij aan op welk moment elk doel bereikt moet zijn (gebruik
metaplankaartjes]

2. Wissel de antwoorden op vraag 1 onderling uit
(cluster metaplankaarties]

3. Bepaal als groep viif meest relevante interne [organisatiel-doelen
inclusief realisatiemoment ("stemmen" op metaplanclusters]

4. Bereid over het antwoord op vraag 3 een korte presentatie voor (maxi-
maal5 minuten] met behulp van bijgevoegde overheadsheets

Toelichting
- Interne doelen zijn naar binnen gericht en gerelateerd aan sterkten en

zwakten. Het gaat daarbij dus om doelen die binnen [organisatie] gereali-
seerd worden

- Interne doelen kunnen onder meer betrekking hebben op missie, doelen
en strategic, organisatiestructuur, systemen, regels en procedures;
motivatie van de deelnemers, managementstijl, organisatiecultuur,
kwaliteit en klantvriendelijkheid, innovatievermogen, R&D en synergie.

-I Het betreft hier een soortgelijke enquete als behandeld in paragraaf 4.2
waarvan een voorbeeld gegeven is in bijlage 1.



Bijlage 13: Twee voorbeelden van een groepsopdracht op basis van een door
een externe (Diet tot het forum behorende) spreker ingebrachte casus

Assignment X-case

1. Evaluate the X-case using the attached corporate evaluation criteria for
new product development projects

2. What should we learn from the X-case regarding our product develop-
ment/commercialization process?
[key-lessons]

3. What 3 changes should we make in the way we work, given these
lessons?

4. What is stopping us from making those changes
S. Prepare a 5 minute presentation [using overhead transparancies] on

your group's ideas

Assignment Y-case

1. Take the outside-perspective assigned to your group and assess the
current situation and the action that [organisation] should take to
ensure a sound business
Outside perspective group 1: investor
Outside perspective group 2: key-customer
Outside perspective group 3: local sales organisation
Outside perspective group 4: board of management
Outside perspective group 5: competitor

2. What specific actions should [organisation] take to best match the
outside perspectives?

3. Prepare a 4-minute presentation on overhead transparancies on your
group's ideas



Bijlage 14: Voorbeelden van vervolgconferentie programma's

Program follow-up conference (organisation)

09.00

09.30

10.00
10.15

10.45
11.30
12.15

12.45
14.00

14.30
15.15
16.00
16.15

16.35

17.20
17.50

Opening address by [program owner)
Introduction to the program by M. Weggeman
Progress report j20') and review [l O'] of project 1:
total service JPL "]: name; reviewer: name)
Break
Progress report j20') and review [l O'] of project 2:
synergy Benelux sales force JPL: name; reviewer: name)
Groupwork I: improvement suggestions for project 1 and 2
Presentations
Progress report j20') and review jlO') of project 3:
product profiles JPL: name; reviewer: name)
Lunch
Progress report j20') and review [l O'] of project 4;
account management JPL: name; reviewer: name)
Groupwork II: improvement suggestions for project 3 and 4
Presentations
Break
New strategic issues/proposals for [organisation]
[programowner]
Groupwork Ill: action ideas on how to deal with the issues presen-
ted
Presentations
Final comments and closing [program owner)

*) PL = projectleader



Groupwork I and II

1. Reconsider the progress and the effects of the project so far
2. Collect suggestions for better achieving the desired projectresult.

Better in terms of:
- speed
- cost
- effectiveness
- acceptance

3. Repare a short presentation on overheadsheets regarding the outcomes
of question 2



Ruwenberg vervolgconferentie 29 - 30 september 1992

Programma

29 september

12.30 uur Koffie en sandwiches staan voor u klaar
13.45 uur - Huishoudelijke mededelingen [adviseur]

- opening [programma-eigenaar]
- programmatoelichting [adviseur]

14.00 uur Rapportage stand van zaken "Brittannia-projecten"
1. Communicatie van de missie Rapporteur: [naam]

Co-referent: [naam]
2. Inventarisatie gebruik informatie-

technologie Rapporteur: (naamJ
Co-referent: [naam]
Rapporteur: [naam]
Co-referent: [naam]
Rapporteur: [naam]
Co-referent: (naam)

3. Culturele kaarten

4. Commerciele activiteiten

16.00 uur Theepauze
16.15 uur 5. (nieuwe produkt-marktcombinatieJ Rapporteur: [naam]

Co-referent: [naam]
Groepswerk: suggesties voor verbetering van de (voortgang van
de] gepresenteerde projecten
(groep 1: project 1 en 2; groep 2: project 2 en 3; groep 3: project
3 en 4; groep 4: project 4 en 5; groep 5: project
5 en 1)
Diner
Presentaties in pleno
Reacties en conclusies van projecdeiders plus discussie
Bar

16.45 uur

17.30 uur
19.30 uur
20.15 uur
22.00 uur

30 september

09.00 uur Enkele concepten voor het aansturen van gedivisionaliseerde
organisaties (adviseur)

09.20 uur Presentatie masterplan (Raad van Bestuur-lid)
10.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen om toelichting
10.30 uur Groepswerk: inventariseren van verbeterpunten en knelpunten

m.b.t. het gepresenteerde masterplan
12.00 uur Lunch



13.45 uur Presentaties in plena
14.45 uur Pauze
15.00 uur Reactie van de directie plus discussie
16.15 uur Pauze
16.30 uur Opstellen slotverklaring [programrna-eigcnaar]
17.45 uur Barrel
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