
  

 

 

Tilburg University

Veranderen moet je leren

de Caluwé, L.I.A.

Publication date:
1997

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
de Caluwé, L. I. A. (1997). Veranderen moet je leren: Een evaluatiestudie naar de opzet en effecten van een
grootschalige cultuurinterventie met behulp van een spelsimulatie. Delwel Uitgeverij.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/4e7b5879-259a-4a2b-a994-e4f3b0d1baef


*

,»64'  »29 <,

'r 3-.··. '.Aw:..«ric'./.P<P
24,#ES«·e'·'-S., .':'. ."

..:.. ,- CDY..:444*Ut

1 i

':*

2.9166  --
4.:

pr

D
i'

Veranderen moet jeteren Ldon de Caluwdi
1                                  1 M m §  1

. ....-                              p.-
. '...=-'.-..,-

........_4e .  

 9.9,   ..,--                 --  ---7.-- .-,--0 --- ....                      -  . i.-,
. ./.. '1

..c.'--4,0,4-4#ir,T'.",1"7-."F. '1,1 r.'5 - 1 1 ..c„ .........."-"---.



Veranderen moet je leren

Een evaluatiestudie naar de opzet en effecten van een groot-
schalige cultuurinterventie met behulp van een
spelsimulatie

Leon de Caluwt



Het omslagontwerp en de opmaak is van de hand van Linda van Drie.
Het schilderij op de omslag is van Ria Lap {'Tuin', 1995, tempera op
masoniet, particuliere collectiel.

©1997 DELWEL Uitgeverii B.V./Twijnstra Gudde
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wiize, hetzij elektro-
nisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of op enige andere
manier, zonder voorafgaande schrifteliike toestemming van de
uitgever.

Voor zover het maken van kopieen uit deze uitgave is toegestaan op

grond van artikel 16B Auteursweg 1912 j° het Besluit van 20 juni
1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb.
471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wetteliik
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht
{postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeel-

te{n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie-
werken Cartikel 16 Auteursweg 19121 dient men zich tot de uitgever
te wenden.

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed.
Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen,
aanvaarden auteur{sl, redactie en uitgever geen aansprakelijkheid.
Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden
zij zich gaarne aanbevolen.

Het boek 'Veranderen moet je leren' is als handelseditie uitgegeven
bii Delwel Uitgeverij, Den Haag CISBN 90-6155-831-XI.

1



--

Proefschrift ter verkriiging van de graad van doctor aan de
Katholieke Universiteit Brabant, op gezag van de rector magnificus,
prof.dr. L.F.W. de Klerk, in het openbaar te verdedigen ten overstaan
van een door het college van decanen aangewezen commissie in de
aula van de Universiteit op woensdag 10 september 1997
om 14.15 uur door

Leon Irma Agnes de Caluwt

geboren op 4 maart 1950 te Koewacht CZ.Vl.1



Prornotor: prof.dr. I.L.A. Geurts,
Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg

Copromotor: prof.dr.ir. J.A. Buijs, Technische Universiteit, Delft

De totstandkoming van dit proefschrift werd mede mogeliik gemaakt
door Twijnstra Gudde, management consultants te Amersfoort

,» :.'.„.heek
Tllburg



When the ship comes in

Oh the time will come up when the winds will stop,
And the breeze will cease to be breathing;
Like the stillness in the wind before the hurricane begins,
The hour that the ship comes in.

And the seas will split and the ship will hit,
And the sands on the shoreline will be shaking:
And the tide will sound and the wind pound
And the morning will be breaking.

The fishes will laugh as they swim out of the path.
And the seagulls they'll be smiling:
And the rocks on the sand will proudly stand
The hour that the ship comes in.

And the words that are used for to get the ship confused
Will not be understood as they're spoken;
For the chains of the sea will have busted in the night
And be buried on the bottom of the ocean.

A song will lift as the main sail shifts
And the boat drifts on to the shoreline;
And the sun will respect every face on the deck
The hour that the ship comes in.

Then the sands will roll out a carpet of gold
For your weary toes to be touching;
And the ship's wise men will remind you once again
That the whole wide world is watching.

Oh the foes will rise with the sleep still in their eyes
And they'll jerk from their beds and think they're dreaming;

But they'll pinch themselves and squeal and they'll know that it's for real
The hour that the ship comes in.

And they'll raise their hands saying "We'11 meet all your demands",
But we'll shout from the bow: 'Your days are numbered!'
And like Pharaoh's tribe they'll be drowned in the tide
And like Goliath they'll be conquered.

Bob Dylan (1963)



Voorwoord

De echte aanleiding voor deze studie zit in het feit dat ik wel goed
wist wat ik deed, maar dat ik niet zo goed wist wat ik veroorzaakte.
In 66n van de spannendste en uitdagendste opdrachten uit mijn
loopbaan ben ik in staat gesteld tegelijk te doen, maar ook te kiiken,
te reflecteren en bij te sturen. Om beter te zien wat ik veroorzaakte.

Voor echte reflectie is afstand en rust nodig. Waar in de opdracht zelf
verandering, turbulentie, ongeplande gebeurtenissen en spanningen
aan de orde van de dag waren, heb ik voor het studeren en schriiven
een plaats gevonden waar regelmaat, stabiliteit, voorspelbaarheid en
rust heersen. Dit proefschrift waarin mondelinge communicatie een
belangrijk onderdeel is, is geschreven in een omgeving waar tot voor
kort mondeling niet intensief gecommuniceerd mocht worden. De
paters en broeders van de abdii Koningshoeven boden mii een spiritu-
ele en inspirerende omgeving. Ik ben eraan verslaafd geraakt en wil
nog vele malen als gast blilven komen. Noodgedwongen heb ik een
paar maal een ander klooster bezocht, maar Koningshoeven springt
eruit.

Aty, Eefke, Miintje en Stan hebben mij altiid fantastisch gestimu-
leerd en ondersteund. Dit proefschrift is daarin slechts een voorval.
Graag wil ik ook de steun van mijn broers en zus vermelden: Gerard,
Elly, Jo en Bert.

Veel mensen hebben bewust of onbewust een belangrilke bijdrage

geleverd aan dit proefschrift. De meest markante daaronder wil ik
noemen. Mart Petri heeft een beslissende invloed gehad op miin
professionele loopbaan. Van zijn scherpe analytische geest en onaf-
hankelilk oordeel, profiteer ik al tientallen jaren.
Annemieke Stoppelenburg heeft de laatste iaren de boeiendste en
spannendste werkzaamheden met mij gedeeld. Zonder haar waren de
professionele resultaten niet geworden wat ze nu zijn, maar ze waren
zeker ook minder leuk geweest.
Jac Geurts was de grootste stimulus zowel persoonlilk als inhoude-
lilk. Naast vele andere goede adviezen, was zijn advies om regelmatig
naar het klooster te gaan het beste.
Ian Buiis is degene geweest die met veel overzicht verbindingen legde
tussen inhoudelijke elementen en veel nieuwe ideeen inbracht.
Robert Meulenbroek heeft bijdragen geleverd aan de statistische
analyses op zijn typische bescheiden manier, maar zeer deskundig en

zorgvuldig.
Marianne Thiissen heeft een aantal deelonderzoeken gedaan toen de
reflectie nog maar pas was begonnen.



Zij heeft helpen zoeken naar die reflectie in het kader van haar
afstudeeronderzoek.

Mariska van de Brug heeft mij geholpen met de zoektocht naar
relevante literatuur en heeft de punties op de i gezet.
Anneke Mensink heeft het wellicht laatste handgeschreven manu-
script voor een proefschrift verwerkt tot een toonbaar boek. Boven-
dien heeft zij mij zeer bekwaam geholpen om in alle zakelijke
turbulentie, de tijd en de richting te bewaken.
Gerda Been en Erna Diekman hebben de afwerking van het manu-
script voor hun rekening genomen.

Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV was organisatie X en opdrachtge-
ver en is in dit boek de bestudeerde casus. Hans Eric Jansen en
Paul van Weerdenburg hebben hun medewerking verleend aan dit
proefschrift. Daarnaast hebben honderden managers, teamleiders en
medewerkers van Delta Lloyd direct of indirect een bijdrage geleverd.
Organisatie X verdient een pluim voor moed en doorzettingsvermo-
gen.

Twijnstra Gudde is organisatie Y en vormde de professionele omge-
ving waarin dit niet alleen kon, maar werd gestimuleerd. De directie
en mijn collega's van 03 gaven mij de noodzakeliike ruimte en
fungeerden als "sparring partner". Maar ook hier hebben tientallen
andere collega's bijgedragen: de trainers, de interventionisten en de
ondersteuners. Organisatie Y verdient een pluim voor durf en daad-
kracht. Ik ben onder de indruk van het respect waarmee men mijn
"kloosterdagen" behandelde. Die waren bijna altijd "heilig"!

Gaat dit boek nu over 1 case lorganisatie X}, ruim 100 cases Ide meer
dan 100 onderzochte teamsl, of om ruim 1400 cases Ide meer dan
1400 medewerkers die betrokken warenIt Naarmate het boek vorder-
de, werd mii steeds duideliiker dat het om ruim 1400 cases gaat. De
lezer zal, hoogstwaarschijnlijk, dezelfde ontdekking doen.

Door te werken aan dit proefschrift heb ik gemerkt hoeveel ik in de
praktijk heb geleerd en heb ik Copnieuwl ontdekt dat werken aan
uitdagende klussen in boeiende organisaties met interessante op-
drachtgevers een belangrijk ingredient is voor leren. Reflectie daar-
over en vergelijken en verdiepen met theorie ziin belangriike aanvul-
lende activiteiten.



Voor een typische "teamplayer" is het in ie eentie werken aan een
proefschrift toch een hele opgave.

Ldon de Caluwd
Abdit Koningshoeven
7 februari, 1997
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1   Inleiding

Deze uitspraak, toegeschreven aan gaming specialist Richard Duke
wordt in de kring van spelsimulatie vaak gehoord. Enerzijds ver-
woordt de uitspraak de overtuiging van velen dat spelsimulaties een
grote potentie en werkzaamheid bevatten, anderzijds maakt de
uitspraak duideliik dat we niet veel weten over de precieze effecten
ervan en geen verklaringen hebben voor de werkzaamheid ervan. In
deze studie wil ik daaraan een bijdrage leveren.

In een, op grond van mijn ervaring, uniek en omvangrijk verande-
ringstraject is een spelsimulatie gebruikt als veranderingsinstrument.
Dat unieke traject wordt hierna gedetailleerd beschreven, in ziin
effecten geevalueerd waarna de kritische Isucceslfactoren worden
geanalyseerd.

In dit hoofdstuk wordt het doel van dit proefschrift beschreven
Izie paragraaf  1.1 1, de achtergrond en aanleiding van het onderzoek
uitgelegd Izie paragraaf 1.21 en de onderzoeksopzet gepresenteerd
Izie paragraaf  1.3 3.

1.1 Doel van het boek

Het doel van dit boek is de wetenschappelijke inzichten te vergroten
in de wijze waarop een fundamenteel veranderingsproces kan worden
vormgegeven. En meer bijzonder: hoe effectieve interventies kunnen
worden ontworpen voor een dergelijke verandering met behulp van
spelsimulaties. In dit boek wordt een veranderingsproces beschreven,
met de volgende eigenschappen:
-  een paradigmaverschuiving wordt nagestreefd van een organisatie

met overwegend bureaucratische kenmerken naar een verplatte, op
output gerichte, klantgerichte en op teamwerk gebaseerde organi-
satie. In de literatuur wordt dit een strategische cultuurverande-
ring genoemd ICummings and Worley, 1993: 520 e.v., Soeters,
1994: 230 e.v. 1

-  een omvangrijke interventie wordt ontworpen om gedrag, attitude
en cultuur van medewerkers en organisatie te beinvloeden in de
richting van bovengenoemde kenmerken

-  deze interventie wordt gekenmerkt door een aantal zaken:
alle medewerkers zijn intensief betrokken {Raad van Bestuur tot
en met telefonistes/beveiliging/secretaresses, totaal: ongeveer
1.400 personen

. de interventie wordt zeer snel afgewerkt Idrie maandenl
-  een op maat gemaakte spelsimulatie maakt een wezenlijk onder-

deel uit van de interventie

1



-  door middel van dataverzameling is het mogelilk geweest om een
aantal aspecten van de effectiviteit van deze interventie te meten

en te analyseren.

In het boek wordt inzicht gegeven in de effectiviteit van een dergelij-
ke grootschalige cultuurinterventie in termen van:
-  effecten op personen en groepen
-  verschillen die daarin waargenomen worden en hoe die verklaard

kunnen worden
-  ontwerpvariabelen die van cruciale betekenis zijn voor:

de interventie als totaal
de onderdelen

. de spelsimulatie

. het gebruik van de spelsimulatie
- bliikbaar kritische succesfactoren voor een dergeliike grootschalige

interventie.

In essentie ben ik {vanuit het perspectief van organisatie-adviseurl
zeer geinteresseerd in wat de interventie lop wat langere termijn)
veroorzaakt in de betreffende organisatie. Ik weet wel ongeveer wat
ik doe, maar niet wat ik veroorzaak.
In navolging van Duke kun je zeggen: we weten dat het werkt, maar
waarom eigenlijk en wat zijn de precieze effecteni Als je die vragen
kunt beantwoorden, kun ie bepalen wat de kritische succesfactoren
zijn. En als ie die weet kun ie spelsimulaties nog effectiever toepas-
sen.

1.2      Achtergrond en aanleiding

De basis van dit boek is een beschrijving van een omvangrijke en
ingrijpende interventie in het leven van een grote organisatie.
De effectiviteit van die interventie wordt onderzocht. Ik beschrijf
hier de hoofdlijnen. De gedetailleerde beschriiving staat in de hoofd-
stukken 2 en 5.

1.2.1 Blauwdruk en rooddruk

De organisatie waar het hier om gaat {een verzekeringsbedriifl ziet
zich eind 1992 door winstvermindering en toenemende concurrentie
gedwongen om een ingriipende reorganisatie in gang te zetten.

In de eerste fase worden alle bedrijfsprocessen geanalyseerd en her-
ontworpen en worden - op basis daarvan - een nieuwe organisatie-

2



structuur en biibehorende functies ontworpen {de fase van de blauw-
druk3. In de tweede fase Crooddruk) worden alle managers en mede-
werkers uit hun functies ontheven. Managers en teamleiders kunnen
solliciteren en worden - na een gunstig assessment - benoemd.
Medewerkers kunnen tevens hun belangstelling voor functies ken-
baar maken en worden door de managers Izoveel mogelijk conform de
belangstellingl gematched.
Er bestaat tevens een vertrekregeling. Niet-plaatsbare medewerkers
komen terecht in een transfer-organisatie via welke ze aan een
andere baan warden geholpen.
Na de blauwdruk en rooddruk moet een traject starten dat gericht is
op de implementatie van de inhoudeliike vernieuwingen.

1.2.2 De inhoud van de vernieuwing

Kenmerkend voor de gewenste verandering is dat teams van mede-
werkers een gezamenlijke verantwoordeliikheid krilgen voor het
eigen werkproces.

Deze teams onderscheiden zich van traditionele afdelingen op de
volgende aspecten:
1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat. Dat

betekent tevens dat elk teamlid een ander teamlid kan aanspre-
ken op gedrag en prestatie.

2.    Naast de individuele prestatie wordt ook de teamprestatie
gemeten en beoordeeld.

3.    Van klassiek hierarchisch leiderschap is geen sprake. Een team-
leider zorgt ervoor dat het team zich richt op de realisatie van de
teamdoelstellingen {meewerkend voorman).

4.    Probleemoplossing is een gezamenliike verantwoordelilkheid
van het team in plaats van de verantwoordeliikheid van de
leidinggevende.

5. Besluitvorming vindt plaats binnen het team. Het team is mede-
verantwoordelijk voor genomen besluiten, niet de teamleider
alleen.

6.    In teams moet sprake zijn van een "esprit de corps: Dit ver-
dringt onderlinge competitie en maakt teamleden bereid elkaar
te helpen teneinde de groepsprestatie te waarborgen.
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In de blauwdruk zijn de randvoorwaarden gecreeerd die het werken
in teams positief moeten beinvloeden:
-  groepsgrootte van minimaal vier en maximaal vijftien medewer-

kers
- teamleden opereren in elkaars fysieke nabijheid
-  de werkgrenzen ziin zo gekozen dat elk team verantwoordelijk kan

zijn voor een afgebakend procesdeel
-  een vereiste mix van kennis en vaardigheden is aanwezig.

1.2.3 De groendruk

Blauwdruk en rooddruk zijn in de organisatie/advieswereld veelzijdig
gehanteerde termen. Ik heb gezocht naar een term die de fase na de
blauwdruk en de rooddruk goed zou kunnen omschrijven en zou
passen in de metafoor. Ik heb voor de term "groendruk' gekozen voor
het introductie- en trainingsprogramma dat hier wordt beschreven
Czie paragraaf 3.1.61.
De groendruk geldt als de start van de implementatie van teamge-
richt werken.

'Groen" staat voor "het licht op groen zetten" of "de nieuwe organisa-
ties laten werken conform de bedoelingen': de implementatiefase
wordt ingeleid.
"Druk" heeft te maken met het feit, dat de veranderingsdoelen
eenduidig en van te voren vaststaan, dat een top-down-benadering is
gekozen en dat iedereen "verplicht" is om aan bepaalde activiteiten
deel te nemen.
Het was overigens op alle momenten duidelijk dat na de groendruk
vervolginterventies noodzakelijk zouden zijn. Hoe die eruit zouden
zien, zou afhankelijk ziin van de resultaten van de groendruk. Boven-
dien zouden de vervolginterventies wellicht veel gedifferentieerder
moeten zijn in doelgroepen en activiteiten.
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Figuur  1.1 De plaats  van de groendruk  in het gehele veranderings-
traject

Dit boek gaat voornamelijk over fase 3 {groendruk). Ik was als senior-
adviseur verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van
deze fase en voor het ontwerp en de uitvoering van Idelen van! fase 4.
Op mijn rol Ibeter: de verschillende rollen) kom ik terug in
paragraaf 1.3.4.
De uitvoering van fase 4 is niet in dit boek opgenomen.

1.2.4 De niveaus van interventie

De hiervoor beschreven interventie Igroendrukl heeft doelstellingen
op de volgende niveaus.
1.   Het organisatieniveau:

alle medewerkers Ivan de Raad van Bestuur tot en met telefonis-
tes/secretaresses) zijn betrokken. De interventie heeft als doel
om de totale organisatie tot een op teamwerk gebaseerde organi-
satie te maken.

2.    Het groepsniveau:
de interventie moet zodanig zijn ontworpen dat functionele
teams zouden leren wat teamgericht werken is en zich vaardig-
heden verwerven om in teams te kunnen werken.

3.    Het individuele niveau:
de interventie moet erop gericht ziin dat zich bij alle individuen
een proces zal gaan ontwikkelen waardoor het oude bureau-
cratische paradigma verdwiint en het nieuwe concept van team-
werk {samenwerken, openheid, leren van elkaar, overleg e.d.1
zich gaat ontwikkelen.

De te ontwerpen interventie moet op al deze niveaus ingriipen.
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De Raad van Bestuur, look als team!1, de managementteams en de
medewerkersteams (zowel in het primaire als het secundaire procesl
zijn de beoogde doelgroepen.

1.3 Over de onderzoeksopzet

1.3.1 Welk type onderzoek;

Aanvankelijk gaat het om een opdracht aan een senior adviseur om
een veranderingsproiect uit te voeren. Het wordt echter al vlug
duidelijk dat het hier een uniek veranderingsproces betreft en wel om
de volgende redenen:
-  in tegenstelling tot wat meestal gebruikelijk is, worden alle orga-

nisatieleden {vanaf het topmanagement tot en met de medewerkers
op de werkvloer) bil het project betrokken Itotaal ongeveer 1.4001

-  het project moet onder druk worden uitgevoerd; snel en gedurende
een kort tiidsbestek

-  het gaat om een veranderingsproces waarbii een centrale plaats
wordt toegekend aan een spelsimulatie, hetgeen ongewoon is

-  hoewel de weerstand inherent is aan verandering, kan binnen deze
organisatie vrij veel weerstand verwacht worden gezien de sterk
bureaucratische traditie.

Onder meer om deze redenen is reeds bij aanvang besloten om
gedurende de ontwerp- en de implementatiefase veel gegevens te
verzamelen om zo veel mogelijk inzicht te verwerven in de effecti-
viteit van de aanpak en in de werkzame elementen die bepalend
ziin voor de effectiviteit van het ontwerp en de uitvoering op ver-
schillende niveaus Corganisatie, groepen en individuenl. Het spreekt
voor zich dat er in het kader van een actie-onderzoek, waarin reke-
ning dient te worden gehouden met de eisen van de opdrachtgever,

geen sprake kan ziin van een optimaal onderzoeksklimaat.
De gegevensverzameling gebeurt gaande de rit en onder grote tijds-
druk. Een weloverwogen onderzoeksdesign of een uitgekiende experi-
mentele opzet is onder dergelijke omstandigheden onmogelijk. Maar
daar waar redelijkerwijs mogeliik, warden gegevens verzameld die
een systematische verwerking wettigen en die voldoende relevant
ziin ter ondersteuning van theoretische reflecties. Het betreft hier
een procesbenadering waarbij vooral de onderzoeker zelf fungeert als
"instrument". Deze benadering beoogt vooral praktifkrelevant te ziin
en wordt bii voorkeur gehanteerd door onderzoekers die over de
nodige vermogens en ervaring beschikken om zichzelf als instrument
te hanteren.
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Sch6n 119831 spreekt van 'reflective practitioners"; personen die
reflecteren en nadenken over de voortgang van het werk, daarvan
trachten te leren en verbeteringen aanbrengen. Zij moeten overdraag-
bare kennis en kunde opleveren die anderen kan inspireren om hun
werkzaamheden beter dan voorheen te vervullen omdat zii meer
greep kriigen op de materie waarmee zii werken en efficienter/effec-

tiever kunnen intervenieren. Hier wordt niet in eerste instantie
beoogd gegevens in te winnen om bepaalde fenomenen te begrijpen
om intellectuele redenen. Het gaat vooral om een werkbare graad van
inzicht te verwerven ter inspiratie van veranderingsgerichte interven-
ties. Door midden in de realiteit plaats te nemen Igoing where the
action isl kunnen gegevens worden ontfutseld via de methode van de
"progressieve approximatie: Het volgende citaat van Krefting &
Frost {19851 is hier van toepassing:
' He or she needs to be able to confront or respond to organizational
culture much as a therapist would, probing and unraveling the web
of cultural experiences, as a wildcatter drilling the cultural terrain,
to find and release hidden or blocked human resources" Ip. 1571.
Dit staat in contrast tot benaderingen die "have increasingly relied
upon principles which prize analytic detachment and
methodological elegance over insight, based on experience'
IHayes & Abernathy, 1980 p. 701. Overigens moet men er steeds zijn
voordeel mee doen, de systematische beschrijvingen en ervaringsge-
gevens in de mate van het mogelijke te ondersteunen met meer
stringente empirische gegevens. Dit wordt in dit onderzoek ook
geprobeerd. De hier gebruikte benadering berust echter grotendeels
op een stapsgewijs op elkaar aansluiten van aftastende actiemo-
menten waarbij het verzamelen van gegevens en de analyse ervan
elkaar voortdurend afwisselen en beinvloeden:

1.3.2 Verzamelde gegevens

Wat levert de hiervoor beschreven benadering in het onderhavige
geval  op r

1.    Een systematische beschrijving en verantwoording van de keuze-
processen in het ontwerp van de interventie op genoemde
niveaus.

1

1   Met dank voor het debat aan prof.dr. W. de Moor

7



De beschrijving is zo gedetailleerd, omdat ik wil laten zien hoe
in de praktiik zo'n complex ontwerp van een interventie tot
stand komt vanuit een mengeling van theorieen, praktijkerva-
ring, praktische randvoorwaarden en inzicht in de eigenschap-
pen en behoeften van het clientsysteem. Ik denk dat dit project
een aanpak heeft opgeleverd die herhaalbaar is.

2.    Een aantal metingen over de effectiviteit van deze interventie:
2.1 Beleving van teamgericht werken op drie tiidstippen tii-

dens het uitvoeren van de groendruk en op nog twee tijd-
stippen daarna.
Dit is gedaan door middel van een vragenlijst die door
vrijwel alle medewerkers is ingevuld.

2.2 Analyse van de evaluatieverslagen van de trainers

Hierdoor heb ik meer zicht op:
de wil om in teams te werken
de vaardigheid om in teams te werken
de bereidheid om het te leren.

2.3 Interviews over de gerealiseerde effecten op basis van een

aantal gesprekspunten {die gaan over de effectiviteit en
de interventie, de gerealiseerde veranderingen en de
kritische succesfactorenj met:
a.  managers uit organisatie X
b.  trainers uit adviesbureau Y.

2.4 Analyse van documenten van de belangrijkste actoren in

de interventie.
3.    Verklaringen van de gevonden verschillen tussen teams door:

a. een systematische analyse van kenmerken van teams en

groepen
b. diepte-analyse van 'bijzondere gevallen" Iteams die erg afwij-

ken van het gevonden patroon).
4.    Een kritische evaluatie van de bestanddelen van de interventie

met behulp van interviews met managers en trainers en daar-
door aanwijzingen voor een soortgelijk ontwerp in de toekomst
{en van onderdelen van het ontwerpl. Ik wil door deze studie
duidelijk maken dat zo'n interventie bestaat uit een hele verza-

meling stimuli en dat de vraag gerechtvaardigd is wat nu eigen-
lijk de "werkzame' bestanddelen zijn. Is het geheel niet vol
redundantiel Welke factoren bepalen succed

5.    Een reflectie op het totaal: de interventie, de effectiviteit ervan,
het onderzoek en de theorie{-vorming)
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Dit boek is dan ook: 'the reconstructed logic" van iets wat volgens
"logic in use' tot stand is gekomen. Het poogt de 'best practice" {de
interventiel die is ontworpen aan het begin van dit traject te toetsen
op enkele algemeen geldende principes voor toepassingen in andere
situaties.

1.3.3 Belang van dit onderzoek

Er ziin vier redenen waarom dit onderzoek van belang is voor de

bestudering van het gebruik van spelsimulaties in (grootschalige)
veranderingstrajecten. In een eerdere publicatie IDe Caluw6 et.al,
19961 heb ik uitvoerig geschreven over het gebruik van spelsimu-
laties bij veranderingen en leren.
Twee redenen hebben te maken met het perspectief van gaming en
spelsimulaties, twee redenen hebben te maken met het perspectief
van de veranderkunde. Deze twee perspectieven worden in dit
onderzoek sterk met elkaar in verband gebracht.

Vanuit het perspectief van gaming en spelsimulatie is de eerste
reden, dat -voor zover ik dat kan overzien- gaming of spelsimulaties
Inog) nooit zo centraal en zo grootschalig zijn toegepast in een veran-
deringstraject. Interessante vragen daarbij zijn: wat kan gaming
opleveren; wat kan het bijdragen; waar liggen faal- en succesfactoreni
Wat zijn indicaties of contra-indicaties voor het gebruiki

De tweede reden is gelegen in de spelsimulatie en de wiize waarop
deze past in de verandering. De spelsimulatie is tailor-made en is op
een beredeneerde manier afgestemd op de verandering. Maar ander-
zijds is het zo dat de verandering zelf op een zodanige manier opera-
tioneel is gemaakt dat het mogelijk was om daar een spelsimulatie
voor te bouwen. De elementen van de verandering zijn goed te
vertalen naar een spelsimulatie. De overeenkomsten tussen verande-
ringsdoelen en de simulatie ziin dus ideaal.
Interessante vragen zijn dan: kan een spelsimulatie gebruikt worden
bij bepaalde typen veranderingen {en bij andere niet); moet de veran-
dering erg operationeel zijn gemaakt om een spelsimulatie te kunnen
gebruikeni

Vanuit een veranderkundig perspectief ziin ook twee redenen te
geven. De eerste heeft te maken met het feit dat het zelden lukt om
rond grootschalige veranderingstraiecten breed en langdurig gegevens
te verzamelen, omdat die dataverzameling niet relevant of zelfs sto-
rend wordt gevonden.
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In deze case wordt deels vanwege het nut voor het veranderingstra-
ject zelf, deels vanuit de loyaliteit met de adviseur dataverzameling
toegestaan en er wordt door de organisatie actief aan meegewerkt.
Daarom kan over verschillende onderzoekselementen en op verschil-
lende tijdstippen gegevens worden verzameld. Daar staat tegenover
dat de dataverzameling maar beperkt gestuurd kan worden door een
a-priori opgesteld theoretisch kader. En de analyse draagt daar zeker
de sporen van.
De tweede reden heeft te maken met het feit dat het veranderingstra-
iect lange tiid kan worden gevolgd. Deels door reconstructie van het
voorafgaande, maar ook door het feit dat de adviseur lange tijd tiidens
de nazorg en via vervolgtrajecten betrokken blijft en toegang heeft
tot alle niveaus van de organisatie. Daarom was ik in staat na te gaan
wat vooraf ging en hoe het is gekomen, maar ook de analyse te doen
naar de bekliiving van de interventie.

1.3.4 Rollen

Uit voorgaande beschrijvingen is duideliik geworden dat de ik-figuur
hier in drie rollen voorkomt:
a. als senioradviseur. In die rot verantwoordeliik voor de opzet en de

uitvoering van de interventie
b. als onderzoeker. In die rol heb ik gegevens verzameld, geana-

lyseerd en geinterpreteerd
c.  als auteur, waarin verslag wordt gedaan van de interventie, de

achterliggende keuzen van het onderzoek en van conclusies.

De drie rollen zijn goed te onderscheiden, maar lopen soms door
elkaar. In de teksten probeer ik vanuit de tweede rol Izie hoofdstuk 8,
9 en 101 of derde rol {de overige hoofdstukken) te schrijven.

1.3.5 Afbakening: Waar gaat dit boek niet over!

Dit boek gaat niet over:
a. de inhoud van de verandering: werken in teams. Hoewel er veel

beschouwingen zijn te maken en reeds gemaakt zijn over dit feno-
meen laat ik dat hier achterwege. Ik zal deze inhoud wel gedetail-
leerd beschrijven, maar neem deze als gegeven aan. Het gaat ons
immers om het veranderingsproces

b. de blauwdruk en de rooddruk. Ook dit ziin onderzoeksobjecten op
zich. Maar ook hiervoor geldt dat ik zal beschrilven hoe deze fasen
zijn verlopen lomdat ze mogelijkerwiis van invloed zijn geweest

op de groendruk) maar ik neem ze ook als gegeven aan
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c. economische of technische of technologische aspecten van de
verandering. Ik ben in dit onderzoek niet geinteresseerd in deze
aspecten, omdat ze de onderzoeksvraag te zeer zouden hebben
verbreed en biina onhanteerbaar zouden hebben gemaakt. Dat
neemt niet weg dat dit soort aspecten wel van invloed ziin

d. andere organisatie-veranderingsaspecten die niet met deze inter-
ventie te maken hebben maar wel invloed hebben. Te noemen
zijn: beoordelingssystematieken, beloning en output-doelstellin-
gen

e. de gevolgen en effecten op langere termijn. Ik heb metingen
gedaan tot ongeveer anderhalf jaar na de Istart-linterventie. Dat is,
in vergelijking met andere onderzoeken, vrij lang. Er is wel over-
wogen om aanvullende metingen te doen. Daar is van afgezien
omdat:
- veel personele wisselingen hebben plaatsgevonden
- het onduidelijk wordt of de meting nog te maken heeft met de

oorspronkelijke stimulus
-  de balans opgemaakt moest worden en dit onderzoek moest

worden afgerond.

1.3.6 De opbouw van het boek

Het boek is als volgt Iverderl opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de
uitgangssituatie beschreven zoals die er was bi j het begin van de
groendruk. Wat was er reeds gebeurd en wat was gegeveni Daarbij
komt ook de entree en positie van de adviseur aan de orde. In hoofd-
stuk 3 is de literatuur samengevat op vijf terreinen: veranderkunde;
interventiekunde, ontwerp en gebruik van spelsimulatie en leren ver-
anderen met spelsimulaties en continu leren. In hoofdstuk 4 worden
de uitgangssituatie {zie hoofdstuk 21 en de theorie {zie hoofdstuk 31
omgezet in ontwerpkeuzen voor de interventie. In hoofdstuk 5 is het
totale ontwerp van de interventie beschreven. In hoofdstuk 6 de
spelsimulatie, omdat die een kernelement vormt. In hoofdstuk 7
wordt aangegeven hoe de interventie is verlopen en hoe het onder-
zoek is gedaan. In hoofdstuk 8 ziin de resultaten weergegeven van
het onderzoek naar de effecten van de interventie; in hoofdstuk 9
worden de verklaringen gegeven voor de verschillen in effecten en in
hoofdstuk 10 worden de werkzame len niet-werkzamel bestanddelen
behandeld. In hoofdstuk  11  worden de vervolginterventies binnen
organisatie X na de groendruk beschreven. In hoofdstuk 12 wordt het
onderzoek afgesloten met hoofdconclusies en evaluatieve opmerkin-
gen.
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2 Uitgangssituatie

In dit hoofdstuk beschrijf ik de uitgangssituatie van organisatie X.
Hier hoort bij: de aanleiding voor de loorspronkelijkel verandering en
een beschrijving van het veranderingsproces dat voorafgaat aan de
groendruk Izie paragraaf 2.1 1, de inhoud van de vernieuwing: werken
in teams en de operationalisatie ervan Izie paragraaf 2.21, kwesties
die op de achtergrond spelen {zie paragraaf 2.31 en de wijze waarop de
adviseur in contact is gekomen met organisatie X Izie paragraaf 2.41.
De case betreft hier een interventie in een grote verzekeringsmaat-
schappij {organisatie XI. Het is een zogenaamde Intermediair-verzeke-
raar. Dat wil zeggen dat de verzekeringsproducten verkocht worden
via het distributiekanaal van de onafhankelijke assurantie- en
pensioenadviseur. Dit kan een adviseur zijn met een klein kantoor
aan huis, maar ook een hele grote maatschappii, waaronder ook
banken zonder eigen verzekeringsmaatschappij.
De laatste iaren ziin twee andere distributiekanalen sterk opgeko-
men. De zogenaamde "direct writers" en het bankassurantie-kanaal.
De eerstgenoemde verkoopt rechtstreeks aan de client, de tweede
verkoopt meer en meer de eigen producten via de bankbalie.

Eind 1992 wordt een start gemaakt voor een omvangriik verande-
ringsproces in deze onderneming. Dit veranderingsproces zal ik hier
beschrijven.
De hoofddoelstelling van de totale vernieuwing wordt omschreven
als groeien naar ... 'een kerngezond bedrijf dat in de komende jaren
de uitdagingen als gevolg van snel veranderende marktomstandighe-
den met vertrouwen zal aanvaarden" Ijaarverslag 19931.
'Dit nieuwe X zal zich niet alleen kenmerken door een lager kosten-
percentage en een verhoogde service, maar ook door een andere
cultuur. De huidige bedrijfscultuur zal gewiizigd worden in een meer
klantgerichte, dynamische, open, creatieve, actiegerichte en verande-
ringsgezinde cultuur. Dat zal ook een andere still van leidinggeven
meebrengen' Ciaarverslag 19931.

2.1       De historie van het veranderingsproces tot aan de groendruk

2.1.1 De aanleiding voor de verandering

Begin jaren negentig is bedrijf X een zeer winstgevend bedrilf. "Kan
iemand in redelijkheid beweren dat een bedrijf dat zeer winstgevend
is een probleem heefti Ja, dat kan en in het geval van X moest dat
ook", zegt de voorzitter van de Raad van Bestuur.
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De aanleidingen voor de grootschalige veranderingen ziin de
volgende:
-  de kostenratio's staan er slechter voor dan die van de concurren-

ten. Met name in het Schadebedrijf
- toenemende concurrentie, nog verscherpt door het verschijnsel

Europa 1992 dat de grenzen verder openstelt voor financiele dienst-
verlening. Toetreding vanuit het buitenland is relatief eenvoudig,
mede vanwege het grote aandeel van het onafhankeliike intermedi-
air

-  de service vanuit het bedriif naar tussenpersonen en verzekerden
moet worden verbeterd

-  door schaalvergroting van concurrenten raakt bedrijf X relatief
achter

- consumenten worden steeds kritischer. De marges komen daardoor
verder onder druk. Ten behoeve van die kritischer consument gaan
verzekeringsadviseurs zich richting de grote maatschappijen
nadrukkelijk scherper opstellen. Professionele tussenpersonen en

pensioenadviseurs zijn een geduchte gesprekspartner geworden
voor verzekeringsmaatschappiien

- automatisering heeft in deze sector veel impact gehad. Deze heeft
al een aanzienlijke efficiency-verbetering bewerkstelligd, maar zal
dat nog veel verder doen.

Teneinde deze casus goed te kunnen bestuderen en zicht te krijgen
op de vele variabelen die in het veranderingsproces meespeelden, is
het nodig om de totale verandering te beschrijven die in 1992 is
begonnen, zowel de aanleidingen, de veranderingsdoelen als de wijze
waarop het is aangepakt.
Dat is belangrijk om:
-  beter te begrijpen waarom bepaalde specificaties voor de start-

interventie gemaakt ziin. Immers die situatie was bekend en is
ingeschat toen de startinterventie werd ontworpen. Er is luiteraard)
rekening gehouden met de stand van zaken en de effecten van
voorafgaande gebeurtenissen en interventies

-  de effecten van de startinterventie beter te begrijpen, omdat die
effecten ongetwiifeld een resultante ziin van de startinterventie
zelf, maar ook van gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen

-  de verschillende fasen of perioden in het veranderingsproces, hoe
verschillend van karakter ook, erg grote samenhang vertonen.

In de volgende paragraaf zal ik het veranderingstraject vanaf decem-
ber 1992 in grote lijnen beschrijven.
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Die beschrijving is gebaseerd op interne documenten van organisatie
X. Om de lijn te volgen kan het navolgende schema helpen.
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Figuur 2.1 Veranderingstraject organisatie X in hoofdliinen

In dit schema staat onderin de kalendertijd, in de rechthoeken staan
hoofdactiviteiten; in de driehoeken staan de beoogde resultaten.

Bovenin het schema staan de fasen van het veranderingsproces:
1. Start: communicatie over de noodzaak van de verandering.
2.  Analyse: wat is er aan de hand en hoe lopen de werkprocessen.
3. Blauwdruk: herontwerp van processen en organisatie met als

sluitstuk de beleidsvoornemens waarover formele besluitvorming
nodig was (o.m. met de Ondernemingsraadl.

4.   Rooddruk: de bemensing van de nieuw gecreeerde processen en
functies.
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5.  Groendruk: het zogenaamde trainings- en opleidingsprogramma
dat in hoofdstuk 5 en 6 gedetailleerd wordt beschreven en dat de
kern vormt van de casus in dit boek.

2.1.2 Wat vooraf gaat aan de groendruk

Ik beschrijf achtereenvolgens:
- Start

- 'Quick scan"
- Analyse
- Blauwdruk

. Blauwdruk van werkprocessen

. Blauwdruk van de nieuwe organisatie
- Rooddruk

. Selectie van het nieuwe management
. Selectie van de medewerkers

- Verhuizingen
- Ondernemingsraad
- Sociaal Plan
- Communicatie.

Start

Eind 1992 wordt de start gemaakt met het veranderingsproces. De
Raad van Bestuur gaat zesmaal -op de zeepkist" staan voor groepen
van steeds zo'n kleine 500 medewerkers.
De boodschap is: "Wil maken veel winst. Maar we halen de volgende
eeuw niet als we niet snel ingrijpen. De kosten moeten omlaag; de
markt verandert snel. We moeten meer klant- en servicegericht ziin.
Er moeten twee of drie managementlagen uit. Een snelle service van
goede kwaliteit. Een complete cultuuromslag en een kleine zeven-
honderd arbeidsplaatsen minder'.
De voorzitter van de Raad van Bestuur: "Ik ging die 15e december
ietwat zenuwachtig naar die bijeenkomst. Ik kwam tenslotte geen

goed nieuws brengen. Ik dacht: misschien hoor ik boe of valt er een
ijzingwekkende stilte als ik ben uitgesproken.
Ik was voorbereid op een vervelende sfeer, maar wie schetst mijn
verbazing toen ik na afloop applaus kreeg. Op dat ogenblik wist ik
dat het mogeliik was om veranderingen te bewerkstelligen; dat ik
draagvlak had"
1Elan, november 1993)
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"Quick scan"

In de eerste fase {het eerste kwartaal van 19931 wordt door een extern
bureau ladviesbureau ZI onderzoek C"quick scan'I verricht naar de
wijze waarop de primaire en ondersteunende processen binnen de
onderneming doelmatiger kunnen worden uitgevoerd.
Als vertrekpunt voor dat onderzoek worden eerst de missie, de
doelstellingen en de strategie in hoofdliinen beschreven.

Die luiden als volgt:

" De missie van de organisatie is te zorgen voor financiele zekerheid
van haar klanten door via professionele tussenpersonen goede en
rendabele producten en diensten te leveren op zeer klantgerichte
wijze. Zij wil, als kwaliteitsmaatschappii op de Nederlandse markt,
ten minste behoren tot de top-drie van de verzekeraars.
Deze doelstelling wil men bereiken door middel van de volgende
strategie:

- het versterken van de marktpositie en de financiele dienstverlening
- het verhogen van de service

CDhet veranderen van de cultuur
-  en het drastisch verlagen van de kosten".

Uit de analyse blijkt dat een belangrijk deel van het kwaliteits- en
kostenprobleem verband hield met de {te) hoge mate van complexi-
teit van de organisatie: te veel mensen, te veel handelingen, teveel
controles.

De top van de organisatie kiest, op basis van het onderzoek en de
aanbevelingen van de 'quick scan", voor een integrale en geliiktii-
dige aanpak van alle organisatie-aspecten om de ambitieuze doelstel-
lingen te realiseren. Dit betekent dat de structuur, de systemen, de
cultuur, de managementstijl en de personeelsbezetting beter op
elkaar moeten worden afgestemd en volledig gericht op de missie en
doelstellingen. Anders gezegd: de belangrijkste veranderdoelen zijn
- de bureaucratische organisatie-structuur moet tot de grond toe

worden afgebroken en opnieuw warden opgezet
- de organisatie moet aanzienlijk platter worden {niet meer dan drie

leidinggevende niveaus)
- de organisatie moet worden gekanteld van een functionele naar een

stroomsgewilze uitvoeringsstructuur
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- de organisatie Ckan en) moet fors worden afgeslankt. Tussen de 550
en 650 arbeidsplaatsen van de oorspronkeliike 2.850 kunnen tussen
1993 en 1996 vervallen

- op alle niveaus moet worden gewerkt in echte teams
- de systemen moeten worden aangepast aan de nieuwe organisatie-

en werkstromen
- de gewenste managementstill dient open-communicerend, stimule-

rend, delegerend en voorwaardenscheppend te zijn
- de kenmerken van de gewenste cultuur ziin: meedenken met de

klant, een hoog serviceniveau nastreven, actie nemen, al doende
leren, ondernemend, resultaat- en teamgericht

- de personeelsbezetting moet niet alleen kwantitatief maar ook
kwalitatief helemaal worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Nadat het besluit tot deze drastische reorganisatie is genomen, wordt
een strikt tijdschema vastgesteld. 1993 wordt het jaar van onderzoek
en plannen maken en in 1994 moet de omslag naar de nieuwe organi-
satie volledig zijn voltooid.

Er wordt eerst begonnen met het samenstellen van zogenaamde PIT's
IProject Innovatie Teams) om de lopende processen in kaart te
brengen en te analyseren en om ze vervolgens te herontwerpen.

Analyse

Er worden zogenaamde Project Innovatie Teams {PIT'sl ingesteld,
bestaande uit gemiddeld zes medewerkers van organisatie X en 66n
externe adviseur van adviesbureau Z. In totaal zijn er tien PIT's. In
alle PIT's tezamen zitten zo'n 80 medewerkers van de organisatie.
Deze PIT's doen eerst grondig en gedetailleerd onderzoek naar
bepaalde processen. Hoe verlopen zel Worden er veel fouten ge-
maakt; Hoe efficient verlopen de processent Hoeveel tiid {menstijd
en doorlooptijdl vragen delen van processen;
Alle werkprocessen worden in kaart gebracht en geanalyseerd.
Daaruit komt de bevestiging dat veel processen sneller, beter en
goedkoper kunnen.

Blauwdruk

De blauwdruk wordt gesplitst in twee onderdelen: de blauwdruk van
de werkprocessen en de blauwdruk van de nieuwe organisatie. In de
terminologie van organisatie X wordt dit de "procesvisie' genoemd.
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Blauwdruk van werkprocessen

De processen worden gedetailleerd herontworpen via de methodieken
van Business Process Re-engineering {zie o.m. Hammer en Champy,
19931.

In de kern komen de PIT's met de volgende oplossingen voor de
nieuwe processen:
- maak rigoureus onderscheid tussen maat- en standaardwerk
- wikkel standaardwerk binnen 24 uur af
- laat over maatwerk binnen 24 uur aan de client weten wanneer hij

iets kan verwachten
- handel alles op Wn bureau af, zodat 66n persoon geheel verant-

woordelijk is voor de afhandeling
- verminder het aantal handelingen drastisch
- maak front- en back-offices.

Blauwdruk van de nieuwe organjsatie

Er wordt een totaal nieuwe organisatie gebouwd.
Van vijf managementlagen is de hierarchie teruggedrongen tot drie
lagen {zie figuur 2.21
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/  VM-ere \ //Rv,\

/ Dir=,uren \ 1          :> / ™-,r5 \

i
Hoofden h/lanagere

Chefe
Tear,19

Medewerkers
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Figuur 2.2 Oude en nieuwe organisatie van organisatie X

De organisatie is aangepast aan de stroomsgewilze uitvoeringsstruc-
tuur die uit de Business Process Redesign als meest efficient naar
voren komt.
Veel matrix-elementen zijn verdwenen.
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Er zijn Resultaatverantwoordeliike Eenheden; ze komen overeen met
bedrijfsonderdelen. Iedereen gaat werken in teams. Van hoog tot laag
Izie paragraaf 3.21.
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Figuur 2.3 Overzicht nieuwe organisatie: Bedrijf X'

Elke VE-manager is verantwoordelijk voor een aantal teams. Dit
aantal kan varieren van 2 tot 14. Uiteraard zal de manager overleggen
met de teamleiders, deze manager en zijn teamleiders worden uit-
drukkelijk niet gezien als een team. Dit overleg wordt betiteld met
'interlocking' besluitvorming omdat het gaat over de besluitvorming
tussen twee lagen, met elk eigen teams.

Rooddruk

Nadat de blauwdruk gereed is en de besluitvorming is afgerond, zijn
het hele management en alle medewerkers opnieuw beoordeeld.
Het aantal en de aard van de functies zijn omschreven in de blauw-
druk. Nu gaat het erom om de mensen te "matchen" aan die functies.
Besloten is om de benoemingen in een nieuwe functie of de aanzeg-
ging dat geen passende functie beschikbaar is, top-down en successie-
velijk Ina elkaarl te laten plaatsvinden.

1 3       Aan  het hoofd van  een  bedrilfsonderdeel leen Verantwoordelijke Eenheid IVElI staat

ten Resultaat-Verantwoordelijk Manager IRVMI. Daarnaast ziln er een aantal VE-

managers

23   De teams hebben een teamleider.
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De reden voor deze top-down-benadering is dat de nieuwe leidingge-
venden zo de gelegenheid krijgen om invloed Uit te oefenen op de
toekomstige bezetting binnen hun eigen onderdeel.

Selectie van het nieuwe management

Eerst is men begonnen aan de top {Raad van Bestuur en topmanagers
van het eerste echelon) om zich gezamenlijk uit te spreken over de
gewenste cultuur en stijl van leidinggeven. Vervolgens is op basis
daarvan een aantal algemene managementcompetenties beschreven
die men belangrijk acht {biiv. visie, impact, communicatie,
teambuilder, creatieve intelligentie). Op basis van deze competenties
wordt voor elk managementniveau een potentieel-inventarisatie
gemaakt {wie komt waarvoor in aanmerkingl.

Met de kandidaten wordt eerst een zogenaamd 'first-opinion-gesprek'
gevoerd door twee personen Cleidinggevenden elders uit het bedrijf!
Gelijkti idig en onafhankelijk hiervan kriigen de kandidaten een
assessment door een extern bureau ladviesbureau WI. Dit is de
"second opinion".
De resultaten van de first en second opinion worden in integratie-
biieenkomsten besproken door de volgende groepen:
- voor de Raad van Bestuur worden de assessments besproken door

de Raad van Commissarissen
- voor het topniveau leerste echelon; resultaatverantwoordelijk

managersl worden de integratiegesprekken gehouden binnen de
Raad van Bestuur

- voor de invulling van de meeste functies op het tweede echelon
{managersl doet de Executive Development Commissie voorstellen
aan de Raad van Bestuur

- de invulling van de functies op het derde echelon Iteamleidersl
wordt gedaan door drie Management Development Commissies, die
elk een deel van het bedriif bestrijken.

De Executive Development en Management Development Commis-
sies zijn samengesteld uit managers vanuit de verschillende bedrijfs-
onderdelen.
In totaal zijn op deze wijze in een periode van vier maanden 365
kandidaten bekeken (in het begin en het voorjaar van 19941. Uitein-
delijk worden, van de oorspronkelijke 300 managers Ichefs, hoofden,
directeuren, managersl er zo'n 180 herbenoemd, de meesten op
nieuwe managementposities Imanager of teamleider).
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Selectie van de medewerkers

Nadat alle leidinggevenden ziin benoemd, kan worden begonnen met
het benoemen van medewerkers op de functies.
Het management wil de personele invulling zo snel mogeliik afron-
den, omdat, nu de blauwdruk gereed is, men snel wil starten met de
nieuwe organisatie, maar ook omdat bii medewerkers niet te lang
onzekerheid moet zijn over hun toekomstige functie.
Voor het totale traject is een periode van drie maanden gepland.

Het benoemingstraiect voor medewerkers wordt stapsgewijs doorlo-
pen.

1. Voor alle functies wordt een functieprofiel met functie-
inschaling gemaakt.

2. Elke medewerker ontvangt een inventarisatie- en belangstellings-
registratieformulier. Elke medewerker mag opteren voor {maxima-
all twee functies binnen het eigen bedrijfsonderdeel.

3. Met de medewerkers warden belangstellingsregistratiegesprekken
gevoerd aan de hand van het door hen ingevulde formulier.

4. De nieuw benoemde managers bepalen welke medewerkers op
welke functies kunnen worden geplaatst. Daartoe komt in de
meeste gevallen het voltallige management van een bedrijfs-
onderdeel bijeen op een meerdaagse bijeenkomst.

5. Kort na deze meerdaagse bijeenkomst wordt de medewerker
uitgenodigd voor een tweede gesprek. In dat gesprek wordt de
uitkomst meegedeeld en tegelijkertijd schriftelijk bevestigd.
Indien de medewerker overgaat naar Transfer {zie Sociaal Plan)
ontvangt hij meteen ook een schriftelijke uitnodiging voor een
intakegesprek bii Transfer.

Door de matching ziin zowel op managementniveau als op mede-
werkersniveau vacatures ontstaan die moeilijk te vervullen bliiken.
Voor sommige vacatures is "nieuw bloed' binnengehaald.

Verhuizingen

Na de rooddruk en bij voorkeur zo kort mogelijk na de benoeming
van medewerkers worden teams fysiek bil elkaar gezet in het ge-
bouw. Dat heeft geresulteerd in een enorme interne verhuizing, met
bijbehorende {kleine} verbouwingen. Vriiwel iedereen heeft een
nieuwe werkplek gekregen.
Met de verhuizingen wordt mede getracht de breuk met het verleden
te symboliseren.
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Ook wordt de mogelijkheid geboden om de nieuwe werkprocessen in
de vaak nieuwe samenstelling en in teamverband te oefenen.
Totaal zijn er zo'n 1.800 bureaus verhuisd.

Ondernemingsraad

Het eerste belangriike advies van de Ondernemingsraad IORI met
betrekking tot de verandering gaat over het beleidsvoornemen om
een externe consultant in te schakelen. Dat is bij de start van de hele
verandering.
De tweede belangrilke inbreng van de OR vindt plaats als er wordt
onderhandeld over de inhoud van een Sociaal Plan. Dat wordt vastge-
steld medio 1993 voor de duur van de reorganisatie Idrie jaarl

De derde stap is de behandeling van de beleidsvoornemens {reorga-
nisatievoorstellenl. Voor de behandeling zijn door de OR vier PET's
gevormd {Project Evaluatie Teams). In elke PET hebben leden van de
OR zitting en 66n externe contra-expert. De PET's ziin de tegenhan-
gers van de PIT's en volgen het werk van de PIT's op de voet.

Eind 1993 worden zeven beleidsvoornemens voor advies aan de OR
aangeboden. De rest komt begin 1994. Successievelijk heeft de OR
tussen januari 1994 en eind zomer 1994 positief advies uitgebracht
over de beleidsvoornemens.

In een periode van ruim een jaar zijn ongeveer 40 vuistdikke rappor-
ten met beleidsvoornemens met de OR besproken. De meeste be-
leidsvoornemens bevatten grondige probleemanalyses en een uitvoe-
rige toelichting op hoe het beter zou kunnen.
Alle nieuwe werkprocessen zijn gedetailleerd gedocumenteerd.
Door de PET's is al het materiaal bestudeerd en bediscussieerd.
Wekelijks vergadert de OR over de voorstellen. Uiteindelijk is de OR
akkoord gegaan met de voorstellen.

Sociaal Plan

In onderhandelingen tussen het bedrijf, de vakorganisaties en de OR
komt  medio  1993 een Sociaal  Plan tot stand voor  de  duur van  de
reorganisatie {drie jaar). Dit plan voorziet in twee fasen.

Fase  1.
De doelstelling voor deze fase is het op vrijwillige basis scheppen van
ruimte in de personeelsbezetting.
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Drie mogelijkheden worden gecreeerd voor medewerkers om tot
beeindiging van het dienstverband te komen op basis van wederzijds
goedvinden. Het betreft een vertrekregeling met toekenning van een
eenmalige premie, een seniorenregeling en een speciale regeling voor
medewerkers ouder dan 59 of 60 iaar. Fase 1 eindigt op 31 december
1993. Er mogen 130 medewerkers gebruik maken van de verschillen-
de regelingen. Een aantal medewerkers heeft weliswaar besloten te
vertrekken, maar blijft nog een beperkte tiid in dienst teneinde
onderbezetting te vermiiden en de dienstverlening op peil te houden.

Fase 2.
De doelstelling voor deze fase is om op een meer sturende manier de
personeelsinkrimping te realiseren. Voor die medewerkers waarvan
in het kader van de reorganisatie de functie is komen te vervallen
geldt een aantal regelingen, zoals herplaatsing binnen het bedrijf,
detachering via een intern of extern uitzendbureau dan wel recht-
streeks bij een derde, outplacement en verschillende ondersteunende
financiele regelingen. Dit was bedoeld om gedwongen afvloeiingen
zoveel mogelijk te vermijden. Deze fase loopt tussen 1 ianuari 1994
tot half 1996.
Totaal zijn 380 medewerkers vriiwillig vertrokken: 200 medewerkers
vertrokken met een eenmalige vertrekpremie, 180 met een VUT-
regeling, de overigen zijn vertrokken via andere regelingen of zonder
regeling.
Via outplacement, het intern transferbureau en allerlei individuele
{suppletielregelingen ziin nog eens ruim 200 medewerkers afgevloeid.
In het Sociaal Plan is geregeld dat een intern transferbureau zou
worden opgericht om de medewerkers te begeleiden van wie de
functies zijn komen te vervallen. Dit bureau staat onder leiding van
een interim manager. Er wordt samengewerkt met een
outplacementbureau en een uitzendbureau.

Communicatie

Er is een speciaal blad, Spits, gemaakt tiidens de reorganisatie in
1993 en 1994 met maandelijkse samenvattingen over de beleidsvoor-
nemens en waarin, door middel van interviews, achtergronden
worden geschilderd. Tevens worden in het blad voorbeelden genoemd
van reeds in gang gezette vernieuwingen.
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2.2      Inhoud van de vernieuwing: werken in teams

2.2.1 Voordelen van werken in teams

Belangrijke beslissingen in het veranderingstraject min steeds be-
schreven in beleidsvoornemens. Het beleidsvoornemen over Teamge-
richt Werken is een uitgebreid document over werken in teams. Ik
vat het hierna samen:
Het werken in echte teams heeft grote voordelen. Teams presteren
beter dan individuen en het is voor medewerkers over het algemeen
bevredigend om in echte teams te werken.
De resultaten van teams zijn beter dan die van individuen in de vorm
van:
- betere oplossingen en beslissingen.

Teams combineren de vaardigheden van individuele medewerkers.
Alternatieven worden sneller aangedragen; de selectie van het beste
alternatief gebeurt objectiever

- grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Informatie is sneller beschikbaar, waardoor er eerder aanpassingen
zullen komen. Medewerkers kunnen elkaars werk overnemen. De
bereidheid daartoe is hoger

- betere motivatie en betrokkenheid.
Men is verantwoordelijk voor een gezamenliike doelstelling en
identificeert zich daarmee sterker dan met een 'bedrijf". Het team
schept een vertrouwde omgeving waarin geleerd kan worden zonder
gevaren voor de eigen positie. Er is meer bereidheid tot risiCO'S
nemen. De meeste mensen vinden het leuker om samen met
anderen te werken

- er bestaat minder weerstand tegen veranderen.
Het werken in een team maakt veranderingen gemakkeliiker te
aanvaarden en te bewerkstelligen. Men kan elkaar steunen tijdens
veranderingen en individuele medewerkers ziin sneller geneigd zich
aan te passen als een team daarom vraagt

- effectieve continue verandering wordt verankerd.
Door de instelling van teams is er een basis om veranderingen in de
toekomst te initiaren en te dragen. Teams worden zelf medeverant-
woordelijk voor {deel)processen. Zij worden uitgedaagd tot optima-
lisatie ervan.
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2.2.2 Opvattingen over werken in teams in het chentsysteem

Procesvisie

Vanuit het ontwerp van de organisatie is sterk rekening gehouden
met het werken in teams. Vier randvoorwaarden zijn gehanteerd bii
het proces- en organisatie-ontwerp, namelijk:
- eenheden bestaan uit minimaal 4 en maximaal 15 medewerkers
- medewerkers in eenheden Iteams) kunnen in elkaars fysieke nabij-

heid opereren
- de werkprocessen ziin zo gekozen dat elke eenheid verantwoor-

delijk kan zijn voor een afgebakend procesdeel
- gestreefd is naar een adequate mix van kennis en vaardigheden en

eenheden zoals beschreven in de functieprofielen
{Beleidsvoornemen Teamgericht Werken).

In billage 15 is het aantal en de omvang van teams aangegeven zoals
die in de procesvisie is opgenomen.

Vanuit de procesvisie worden de volgende aanwijzigingen gegeven
voor werken in teams.
" Van tevoren zal precies worden vastgelegd wat de output Cwat de
afdeling als product aflevert) van elk team moet zijn. Deze output is
in het procesontwerp van de PIT's vastgelegd en is bij de start van de
implementatie voor elk team tot in detail uitgewerkt. Het gaat dan
om de hoeveelheid output en om de kwaliteit ervan. Ook is nieuw
dat het team gezamenlijk verantwoordelijk wordt voor deze output
en ook een van tevoren vastgestelde vrijheid kriigt om de Output te
beinvloeden.
Daarnaast zal Keen sprake ziin van "volledig vriigemaakte leidingge-
venden' binnen deze teams. Iedereen werkt mee en is dus verant-
woordelijk voor het resultaat. Wat dat betreft lijken de teams veel op
de PIT-groepen'.
ISpits 09 lintern mededelingenbladl, 27 oktober 19931.

" De ervaringen met de PIT's hebben de overtuiging gegeven dat
organisatie X de veranderingen aankan. In ruim 6 maanden hebben
80 medewerkers bewezen dat le, door in teamverband te werken, een
grootschalige organisatie kunt analyseren en nieuwe procesvisies en
organisatiestructuren kunt ontwerpen'.
{Spits 09 lintern mededelingenblad), 27 oktober 19931.
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Soorten teams

'Er is sprake van drie soorten teams:
- teams van medewerkers met een gezamenliike verantwoordelijk-

heid voor de uitvoering van het beleid en de kwaliteit van de
dienstverlening Ibijv. de personeelsadviseurs of de survey-mede-
werkersl

- teams van medewerkers met een gezamenliike prestatiedoelstel-
ling, met per teamlid een verschillend specialisatie-, kennis en/of
ervaringsniveau Ibilv. schadebehandelaarsl

- teams van medewerkers met een gezamenlijke prestatiedoelstel-
ling, waarbij de teamleden eenzelfde takenpakket hebben Ibijv
data-entry team 1 ".

{Uit: Spits 11,4 februari '941

Taakstelling teams

'Elk team kriigt een taakstelling. Hierin wordt duidelijk omschreven
welke prestatie van het team wordt verwacht. Het management van
de betrokken verantwoordeliike eenheid stelt zo'n taakstelling vast;
bijvoorbeeld het afhandelen van alle binnenkomende zaken binnen
24 uur, of het terugdringen van het aantal fouten. Of het aantal
geaccepteerde offertes en de tevredenheid van klanten.
Bij het vaststellen van de team-taakstellingen zal de verantwoorde-
lijk manager ervoor moeten zorgen dat deze passen in het door de
Raad van Bestuur uitgezette beleid voor X als bedrijf. Een team kan
wel in hoge mate zelf bepalen op welke wiize de taakstelling wordt
gehaald. Het teamdoel wordt regelmatig gemeten"
{Uit:  Spits 11,4 februari  '941.

Samenstelling teams

'Bij de samenstelling van een team wordt van de teamleden verwacht
dat zij meedenken over oplossingen als het team permanent of
tiideliik capaciteit tekort komt.
Het team kan dan voorstellen doen om de vaste capaciteit van het
team aan te passen, of indien het meer van tildelijke aard is, over het
doen van overwerk, het inschakelen van uitzendkrachten of van
leden uit andere teams als die tiid beschikbaar hebben.
Het team wordt ook betrokken bij de selectie van een nieuw teamlid.
Een of twee leden van het team zullen met de teamleider en de
personeelsadviseur deel uitmaken van de selectiecommissie. Dat gaat
in principe bii toerbeurt.
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Tenslotte kunnen teams ook voorstellen indienen voor het volgen
van opleidingen en of trainingen. Dit soort zaken wordt voorgelegd
aan de manager die boven een aantal teams staat. Uiteindelijk beslist
de leiding van de betrokken eenheid of de voorstellen gehonoreerd
kunnen worden'
{Uit: Spits 11,4 februari 19941.

Aanpassing honorerings- en beoordelingssysteem

"Een team kan bestaan uit medewerkers met verschillende kennis en
ervaring. Er hoeft dus binnen een team niet altiid sprake te zijn van
gelijkheid in positie en beloning. Ook kunnen medewerkers binnen
een tear:n verschillende technische bevoegdheden hebben Co.a. procu-
ratie).In een later stadium zal worden bekeken of de belonings-
systematiek mogeliikheden bevat om de teamprestatie te belonen.
Maar dan zal eerst gebleken moeten ziin of het werken met teams
zoals dat nu de bedoeling is in de praktijk haalbaar is.
Daarnaast zal het beoordelingssysteem het werken in teams ook
moeten ondersteunen. Dit zal op termiin tot aanpassingen in het
systeem kunnen leiden".
{Uit:  Spits 11,4 februari '941.

Positie teamleider

'Elk team krijgt een teamleider. Deze zal anders leiding geven dan de
chef zoals we die nu kennen. Als "meewerkend voorman- beschikt de
teamleider over een aantal formele bevoegdheden. Zo kan hii priori-
teiten stellen in de te nemen besluiten.
Bijvoorbeeld als het team naar zijn oordeel iets niet of niet tiidig doet
waardoor de teamdoelstelling niet wordt bereikt, of als de klanten
niet die service kan worden geboden die het team zich ten doel heeft
gesteld. Verder is de teamleider bevoegd advies te geven aan het
management over de selectie, beoordeling en het eventuele ontslag
van zijn teamleden.
De teamleider zorgt ervoor dat het team als team kan werken.

Hii richt zich op de teamdoelstelling en werkt zelf mee".
{Uit:  Spits 11,4 februari 19941.
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Werken in teams is anders

De verschuiving van individueel werken naar teamgericht werken
wordt als volgt in beeld gebracht Izie figuur 2.41.

oua Nieuw

66:66  »
F.af..

,   k.,-1/
• De chef is de baas • De Wamleider is coach
• De chef is verantwoordelijk en metwerkend voorman
I FroWeemoploeeing door de baa5 • Het team le gezamenlijk verantwoordtlijk
• lederem ie aansprakelijk als individu • Frobleemoploesing door het team
• Meting en beoordeline van • Het team En hd individu zijn aans prakelijk

individuele prestatie • Mding w beoordelin0 van individucle
• Competitic En tdamprestatie

• Samenwerken
79TGINIi

Figuur 2.4 Vergelijking oude afdelingen met nieuwe teams

Echt teamwerk

Steeds wordt benadrukt dat het om echt teamwerk gaat.

Onder echt teamwerk wordt verstaan:
- de teamleden leggen verantwoordelijkheid af aan elkaar
- het management spreekt het team aan op zijn verantwoordelifkheid
- de teamleider is een -meewerkend voorman"
- het team richt de eigen werkzaamheden zelf in
- het team lost de eigen problemen op
- er moet een zeker 'esprit de corps' ontstaan in het team. De leden

moeten elkaar leren respecteren en moeten samenwerken door
gebruik te maken van elkaars sterke punten

- de teamprestaties worden gemeten en beoordeeld. Dit vormt de
basis van een in de toekomst deels variabele beloning.

{Voorzitter Raad van Bestuur, 19951
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Ondersteunend management

Het management moet het teamgericht werken ondersteunen door:
- duidelijkheid te bieden over teamdoelstellingen
- open te staan voor kritiek en ideeen
- zelfstandigheid te stimuleren
- vertrouwen te schenken
- te stimuleren tot beter Isamenlwerken
- informatie te delen.

Deze punten worden samengevat in de term 'teameffectief managen:

2.2.3 Operationalisatie van werken in teams

De in de vorige paragraaf opgenomen principes worden geoperationa-
liseerd in meetbare output, bevoegdheden en in succesfactoren.

Prestaties uitgedrukt in meetbare output

Voor alle teams wordt een vereiste output geformuleerd. Deze wordt
geformuleerd in termen van bilvoorbeeld.
- te behandelen volume/tijd
- maximale doorlooptiid 124-uurs-service/24-uurs-respons}
- maximaal aantal fouten/volume
- maximaal aantal klachten/volume
- hit-ratio Igeldt niet voor ondersteunende processenj
- loss-ratio (geldt niet voor ondersteunende processenl.
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Hierna staan twee voorbeelden: een commercieel proces en een
schadebehandelingsproces (zie figuur 2.51.

P'reetatie-indicatoren

• Offer·w -ratio
• Hit-ratio
• # Froduktintroductiee
• Gemiddeld offertehdrag

#Offerw1anvra0en Commerciectprooes • Tijaschrijven per account

• Klanttevredenheid
• Doorlooptija

- off erte
- nota
- polis

• # Verwerkte schades/tija
• Doorlooptild

- 24 u ur5ervice
- 24 uurresponst#Schademeldingen Schakbehandeling

• Kwaliteit
= # correct vervverkte echades/

totale aantal xhake

79TGIN;h

Figuur 2.5 Twee voorbeelden: een commercieel proces en een
schadebehandelingsproces.

'De vereiste output wordt duidelilk gecommuniceerd aan het gehele
team. De gerealiseerde output wordt consequent gemeten en vergele-
ken met de doelstelling. Meetresultaten zullen beschikbaar zijn en
begriipelijk zijn voor het hele team.
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Afhankelijk van de meetresultaten en ontwikkelingen in de rand-
voorwaarden kan de vereiste output in de toekomst bijgesteld wor-
den".

{Uit: Beleidsvoornemen Teamgericht Werken).

'Bevoegdheden"

De belangrijkste zaken waarover een team zelf mag beslissen, zijn de
volgende.
1. Teams krijgen invloed op de inzet van flexibele capaciteit, in

termen van overwerk, het inhuren van teamleden uit een ander
team en uitzendkrachten. Als er kosten mee ziin gemoeid, beslist
echter de manager.

2. Teams besluiten over de inzet van de vaste leigenl capaciteit. Ze
nemen beslissingen over vakantieplanning en aan- en afwezigheid
over de dag.

3. Teams doen voorstellen aan het management voor de aanpassing
van de vaste capaciteit bii structurele over- of ondercapaciteit.

4. Teams worden betrokken bij de selectie van nieuwe teamleden.
Teamleden formuleren het functieprofiel en bezetten plaatsen in
de selectiecommissie.

5. Teams doen voorstellen voor opleiding en training, ter verbetering
van de eigen kwaliteit of om meerdere personen meerdere taken te
kunnen laten uitvoeren. Dit laatste kan nuttig ziin om de kwets-
baarheid van het team te verkleinen en om elkaar bij pieken of
een veranderd werkaanbod te kunnen helpen.

Succesfactoren voor topteams

Het werken in teams wordt ook geoperationaliseerd door middel van
het zogenaamde "karrewiel", dat zes succesfactoren noemt, die in
samenhang leiden tot goed presterende teams. Deze operationalise-
ring is gemaakt tijdens het ontwerpen van de trainingen en wordt
daar beschreven Izie paragraaf 5.61.

2.3      Kwesties die nog in discussie zijn

Op dat moment (bij het einde van de rooddruk) zijn in organisatie X
drie kwesties die nog volop in discussie zijn. Deze kwesties oefenen
invloed uit op de loop van het veranderingsproces. Het gaat om:
-  beloning van teams Ill
- de geconcretiseerde output-indicatoren voor teams (21
- teamleiders en managers als groep; 131
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Ik beschrijf ze successieveliik,

(1) Beloning van teams

Al vroeg in de discussie over teams en teamgericht werken wordt
binnen de organisatie gepraat over een beoordelings- en belonings-
systematiek die teamgericht werken zou kunnen ondersteunen.
Men kiest er echter voor om dat pas op termijn te bezien, "omdat er
eerst ruime ervaring opgedaan dient te worden met het teamgericht
werken in de nieuwe organisatie'. "Een voorstel voor een aangepaste

systematiek wordt daarom niet eerder dan in 1995 verwacht, waarna
eventuele invoering in 1996 plaats zou kunnen vinden'.
{Beleidsvoornemen Teamgericht werkenl.
Duidelijk is dat men er in 1994 nog niet aan wil en dat men op een
later tijdstip hierover wil beslissen.

(2) Output-indicatoren voor teams

Begin 1994 zijn er voor de meeste teams Inogl geen output-indicato-
ren. Die zijn pas in de loop van 1994 langzamerhand tot stand geko-
men. Centraal daarin is de zogenaamde "Balanced Business Score
Card; waarin op overzichtelijke wijze de outputdoelstellingen
kunnen worden neergezet. Maar de specifieke output-indicatoren
voor elk team worden eind 1994, begin 1995, pas ter hand genomen.

(3) Teamleiders en managers ali groep

In de keuzen die gemaakt ziin voor het organisatie-ontwerp {zie
figuur 2.31 komt de manager met zijn/haar teamleiders als groep of
als team niet voor. In het organisatie-ontwerp gaat het om
'Interlocking"-besluitvorming
Maar er zijn dan ook andere meningen. De OR stelt dat de manager
en zijn/haar teamleider ook getraind moet worden teneinde commu-
nicatiebarrieres daar te voorkomen of te slechten.

2.4      Contact met organisatie X

In paragraaf 2.2 is het veranderingsproces in grote lijnen beschreven
zoals zich dat had voltrokken voorafgaande aan de groendruk.
Het is belangrijk om daar kennis van te hebben, maar is op zich niet
voldoende om de groendruk te kunnen ontwerpen.
Organisatie X wil in hoog tempo door.
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Men legt grote prioriteit bij het snel op de rails zetten van het
zogenaamde introductie- en trainingsprogramma. Er zijn door organi-
satie X in grote liinen gedachten uitgestippeld {waarover hierna meet'l
en er zijn indrukken over 'hoe het er voor stond:
Zoals te doen gebruikelijk worden eerst een groot aantal, en in een
latere fase een tweetal organisatie-adviesbureaus gevraagd met ideeen
en voorstellen te komen. Deze voorstellen kunnen nog globaal zijn,
en in een later stadium uitgewerkt worden. Het gaat nu in eerste
instantie om de keuze van 66n bureau dat dit zogenaamde introduc-
tie- en trainingsprogramma verder zal uitwerken en uitvoeren.
De selectie van het bureau vindt plaats in januari en begin februari
1994, op een moment dat de meeste beleidsvoornemens met de OR
worden besproken, dat nog niemand benoemd is en het woord "tearn'
als sleutelbegrip voor de toekomstige werkwijze nog niet verder is
gekomen dan de vergaderkamers van het management.

Onze voorstellen Ivan adviesbureau Y, waarvan ik onderdeel ben)
worden gekozen. Dat wil niet zeggen dat pas op dat moment de
gedachtenvorming over het introductie- en trainingsprogramma is
begonnen. Er liggen dan al een aantal gedachten die zijn beinvloed
door verschillende actoren:
-   door adviesbureau Z, dat verantwoordelijk is voor de blauwdruk
-   door adviesbureau Y, dat frequent contact heeft gehad tussen

november 1993 en februari 1994 met sleutelfiguren uit organisatie
X en dat frequent heeft gesproken met personen van advies-
bureau Z
door sleutelfiguren uit organisatie X zelf.

Op basis van die contacten en de voorstellen en presentaties van
adviesbureau Y is ten aanzien van het introductie- en trainingspro-
gramma over het volgende overeenstemming tussen de sleutelfiguren
van organisatie X en de adviesbureaus Y en Z.

1.  De verandering: werken in teams moet zorgvuldig worden
geintroduceerd in de organisatie. Nog heel weinig medewerkers
weten wat de verandering inhoudt, laat staan dat ze het willen of
kunnen.

2.  Men is er zich terdege van bewust dat de gewenste verandering
van de bedrijfscultuur die door teamgericht werken mede wordt
nagestreefd tijd vergt en de ontwikkelingssnelheid per team
aanzienlijk kan verschillen.
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Men houdt er rekening mee, ... 'dat de termijn waarop de gehele
organisatie echt teamgericht werkt dan ook twee A drie jaar kan
bedragen" {Beleidsvoornemens Teamgericht werken, ianuari 19941
De snelheid zal niet overal hetzelfde kunnen ziin en onder meer
afhangen van de mate waarin al in teams gewerkt wordt. Een
goede introductie van en training in teamgericht werken wordt
van groot belang geacht.
Daarbij denkt men aan:
- kennis van wat teams zijn
- hoe ze gaan functioneren
- aanleren teambevorderende houding en gedrag Ibeleidsvoor-

nemen, januari 19941
3.  De omslag naar de nieuwe organisatie wil men fasegewiis laten

plaatsvinden, per Verantwoordelijke Eenheid {VE) of per deel van
een VE, startend in mei 1994 tot en met oktober 1994. De
matching, de verhuizingen en het introductie- en trainingspro-
gramma kunnen daar dan fasegewiis aan gekoppeld worden.

4.  Het introductie- en trainingsprogramma moet vijf onderdelen
omvatten:
- workshops voor het VE-management, gericht op: voorlichting

over teamgericht werken; wat zijn teams, welke teams ontstaan
er per VE, hoe ziet het introductie- en trainingsprogramma eruit

- training voor teamleiders, gericht op: waarom teamgericht wer-
ken, wat zijn teams; welke teams ontstaan er per VE; wat is de
rol van de teamleider en manager, wie volgt welk onderdeel;
sturen op outputi teamontwikkeling en effectieve beinvloe-
dingsstijlen

- introductiedag voor alle medewerkers bij de 'omslag" naar de
nieuwe organisatie, gericht op: waarom teamgericht werken,
wat zijn teams; de verdere aanpak en het programma; meema-
ken van een teamoefening; gelegenheid tot vragen

- training met behulp van een spelsimulatie voor alle medewer-
kers en managers. Doelstelling: alle medewerkers en managers
kennen de nieuwe wijze van werken en hebben een Plan van
Aanpak voor het eigen team en ziin enthousiast om dit uit te
voeren

- follow-up training voor teams. Afhankelijk van de bevindingen
zal een follow-up programma worden samengesteld dat kan
bestaan uit korte workshops om werkproblemen en/of team-
gedragsproblemen op te lossen.
Op genoemde ontwerpparameters kom ik nog uitgebreid terug
in hoofdstuk 5 Chet totale ontwerpl en in hoofdstuk 6 Ide spel-
simulatiel

34



5.  Het enthousiasme om de training rond een spelsimulatie op te
zetten is groot. Dat komt omdat:
- sleutelfiguren uit organisatie X lage verwachtingen hebben van

een klassieke training
- zii enthousiast geworden zijn voor de opvattingen en de voor-

stellen over de spelsimulatie zoals door adviesbureau Y zijn
gepresenteerd

- zii nadrukkelijk referenties hebben ingewonnen bij andere
organisaties die een spelsimulatie hebben gebruikt

- adviesbureau Z de keuze van een spelsimulatie nadrukkeliik
steunt.

De voorkeur voor een game wordt uitgesproken, omdat: 'het voordeel
van een spelvorm is dat het een zeer indringende leerervaring vormt.
Het biedt de deelnemers de gelegenheid te oefenen in een niet-
bedreigende omgeving waarin geexperimenteerd kan worden met
gedrag. Daarnaast leidt de spelvorm tot meer enthousiasme en
betrokkenheid dan traditionele trainingen' {Beleidsvoornemen
Teamgericht werken, ianuari 1994, gebaseerd op presentaties van
adviesbureau YI
In dit hoofdstuk heb ik de uitgangssituatie van organisatie X beschre-
ven. In het volgende hoofdstuk worden de relevante en ondersteu-
nende theorieen op een rij gezet. Op basis van deze twee hoofd-
stukken kom ik in hoofdstuk 4 met aannames en ontwerpvariabelen
voor de totale interventie Igroendruk)
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3 Literatuur
.

In dit hoofdstuk beschrijf ik de literatuur die relevant is voor de
theoretische onderbouwing van de totale interventie, voor het
ontwerp van de spelsimulatie en voor het gebruik ervan, mede gelet
op de situatie die er was bii mijn eerste betrokkenheid bii organisatie
X Izie hoofdstuk 21. Ik heb literatuur gekozen die vijf verschillende
terreinen bestrijkt:
- veranderkunde
- interventiekunde
- ontwerp en gebruik van spelsimulaties
- leren en veranderen door middel van spelsimulaties
- continu leren.

In plaats van uitputtend te Zijn, heb ik geprobeerd hoofdliinen en
boodschappen te beschrijven die aanwijzingen geven voor het ont-
werp van een grootschalige interventie. Het ziin theorietn, theorie-
fragmenten of theoretische aanwijzingen die de ontwerpkeuzen
hebben gevoed. Onvermildelijk heeft dit hoofdstuk een retrospectief
karakter. Ik schrijf dit jaren nadat de feitelijke keuzen zijn gemaakt
en onderbouwd. Bovendien is een groot deel van de gebruikte litera-
tuur verschenen nadat de feitelijke keuzen zijn gemaakt.

Aan het slot van elke paragraaf zijn conclusies opgenomen die

aanwijzingen geven voor de interventie.
De vilf categorieen theoriean ziin als volgt te typeren.
De eerste categorie tzie paragraaf 3.11 bevat theoriean die te maken
hebben met veranderen en veranderkunde. Zii ziin relevant omdat
een grootschalige geplande verandering ontworpen moest worden.
De tweede categorie is die van interventies {zie paragraaf 3.21: hoe
kan een organisatiecultuur worden veranderd; hoe kan ervoor worden

gezorgd dat het geleerde zo goed mogelijk in de praktijk doorwerkt en
dat individuen en groepen daadwerkelijk leren en in beweging
komen.
De derde categorie {zie paragraaf 3.41 gaat over het ontwerp en

gebruik van spelsimulaties, omdat een spelsimulatie een belangrijk
onderdeel gaat vormen van de interventie.
De vierde categorie {zie paragraaf 3.53 bevat theorieen over verande-
ren en leren van individuen, groepen {teams! en organisaties. Zii ziin
van belang omdat individuen, groepen en de organisatie als totaal
moeten leren bepaalde gedragingen en houdingen minder en andere
meer te vertonen. Daarbij bliikt dat de theorieen over veranderen en
leren grote overlappingen vertonen.
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In een tussenparagraaf {zie paragraaf 3.31 beschriif ik waarom volgens
de literatuur een spelsimulatie een krachtig instrument als onderdeel
van een groendruk of strategische interventie is.

Tot slot ga ik in op literatuur die aanwijzingen geeft voor belangrijke
overige onderdelen van de interventie Ccontinu leren, coaching en
teambuilding) {zie paragraaf 3.61.

3.1 Veranderkunde

In deze paragraaf geef ik een overzicht van theorieen met betrekking
tot veranderkunde:
-  paragraaf 3.1.1: definitie veranderkunde in organisaties en dimen-

sies van veranderingsprocessen
-   paragraaf 3.1.2: geplande organisatieverandering
-  paragraaf 3.1.3: fasenmodellen van veranderingsprocessen
-  paragraaf 3.1.4: strategieen en benaderingen voor verandering
-  paragraaf 3.1.5: voorwaarden voor verandering
-   paragraaf 3.1.6: conclusies met aanwijzingen voor het ontwerp

van de totale interventie.

3.1.1 Veranderkunde en veranderingsprocessen

Veranderkunde in organisaties is volgens Van de Vlist {1989!.'de
toepassing van sociaal-wetenschappelijke kennis en vaardigheden
met als oogmerk het doelbewust en planmatig bewerkstelligen van
veranderingen in socio-technische systemen. Het beoogde resultaat
hiervan is een betere samenwerking tussen individuen en groepen en
een betere afstemming tussen mensen en materiaal, met bedoelde
effecten voor de efficientie en doeltreffendheid, de kwaliteit van de
arbeid en de continuiteit van het systeem" {p. 351.

Vinkenburg {19951 stelt dat bii Ihet inrichten van) veranderingspro-
cessen aandacht geschonken moet worden aan vijf dimensies:
- de inhoudeliike: hierbil gaat het om vragen als: wat moet verbete-

ren, wat kan verbeteren e.d.
- de ordenende: hoe pakken we het aan, in welke volgorde, welke

regels en procedures worden gevolgd
- de sociale: wie ziin er betrokkeni hoe gaan ze met elkaar omi wie

moedigen ze aan en waarderen ze
- de betekenisgevende: deze omvat het zoeken naar de zin, het

belang, het gewicht dat het veranderen voor het bedrijf en de
individuele personen heeft
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- de voorwaardeliike. wanneer en in welke mate kriigt 66n bepaald
veranderingsproces de aandacht temidden van andere die daarom
vragen; in hoeverre beschikken degenen die het veranderingsproces
besturen over bestuurliike bekwaamheden en besturingskracht, in
welke mate laat de algehele situatie toe dat veranderingen zijn te
realiseren.

In de literatuur komt men de begrippen vernieuwen, verbeteren en
veranderen tegen. Deze kunnen voor verwarring zorgen daar ze nogal
eens door elkaar gebruikt worden. Normaliter wordt de grens tussen

verbeteren en vernieuwen daar gelegd, waar men overgaat van niet-
structurele naar structurele veranderingen.
De verbeteraanpak wordt gehanteerd in het geval men met kleine
stappen de organisatie geleideliik beter wil laten functioneren. De
vernieuwingsaanpak gebruikt men op het moment dat in korte tiid
een grootschalige verandering bereikt moet warden. Verbeteren en
vernieuwen hebben elkaar nodig; zii leveren ieder een noodzakelijke
bijdrage aan een succesvol veranderingsproces.
Volgens Kloosterboer {19931 bestaan er twee soorten verandering:

sprongsgewijs en continu leren en verbeteren. Dit onderscheid
vertoont grote geliikenis met het begrippenpaar vernieuwen en
verbeteren. Blijkbaar is dit een zinvol en belangrijk onderscheid,
waar ik in paragraaf 3.5 nog op terugkom bij het onderscheid tussen

sprongsgewijs leren en continu leren.

3.1.2 Geplande organisatieverandering

Het begrip 'planned change' is geintroduceerd door Bennis, Benne,
Chin 119791. Het betreft: "bewust gestuurde organisatieverandering
gericht op het oplossen van problemen bij het functioneren van een
organisatie" {Kapteyn in Gerrichhausen et al., 1994 9 681. Het laat
het onderscheid zien tussen spontane, niet bewust gestuurde veran-

deringen en geplande veranderingen.
Het proces van planned change wordt onderverdeeld in elkaar opvol-
gende fasen of stappen waar ik in de volgende paragraaf op inga.
Kloosterboer 119931 geeft de volgende vijf kenmerken van planmatige
verandering:
- het uitgangspunt is een duideliik gedefinieerd doel
- de aanpak is grotendeels gedragswetenschappelijk
-  de planning gaat vooraf aan de daadwerkelijke activiteiten
- er is een interne of externe begeleider (change agentl
- medewerkers worden bewust betrokken bij de uitvoering, participe-

ren in het proces en willen de verandering bewust.
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3.1.3 Fasenmodellen bil verandering

Geplande verandering speelt zich af in fasen of stappen. Het klassie-
ke model van Lewin 119511 onderscheidt drie fasen in veranderen,
namelilk de fase van "unfreeze' {bewustwording), de fase van "move
changing)" Chet feitelijke veranderen, in beweging komen, actiel en de
fase van 'refreeze' (de verandering is geinstitutionaliseerd, er treedt
opnieuw stabiliteit in).
Kanter 11992) geeft een overzicht van een aantal auteurs die na Lewin
soortelijke modellen hebben ontwikkeld {zie tabel 3.11

11 1.

Tabel 3.1       Fasen  in het veranderingsproces {naar Kanter, 19921
, (41,3'.1

Model Proces

Lewin 11947 Unfr:czing Changing Refreezing
Beckhard en Harmis Present State Transition State Future State

11977}

Beer (19801 Dissatisfaction Process Model

Kanter 119831 Departures from Strategic Decisions Action vehicles and
tradition and Crises and prime movers institutionalisation

Tichy en Awakening Mobilizing Reinforcing
Devanna l 19851

Nadler en Tushman Energizing Envisioning Enabling
11989)

Kolb, Prohman (19701 onderscheiden zeven fasen, die in wezen een
uitwerking zijn van de fasen in tabel 3.1.
1.   Scouting: hier gaat het om het testen van de 'readiness for change

en het vinden van de startpunten:
2. Entry: onderhandelen over wie wat bijdraagt. Bronnen aanboren.
3.  Diagnosis: die uit vier elementen bestaat:

-  probleemdiagnose en prioriteiten stellen
-   identificeren van krachten die de verandering vergemakkelii-

ken of blokkeren
doelformulering

-  identificeren van bronnen en mensen die motivatie,
commitment en vaardigheden hebben.

4.   Planning: het definieren van concrete doelen; het overwegen van
alternatieve oplossingen en consequenties en de keuze van een
interventieplan.

5.  Action: het uitvoeren en het omgaan met onverwachte gevolgen
of neveneffecten.
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6. Evaluation.
7. Institutionalisation: ervoor zorgen dat de verandering doorzet; de

prioriteiten naar voren blifven halen, systematische feedback;
beloning geven voor tijd en energie die mensen in de verandering
steken.

De genoemde fasenmodellen vertonen grote overeenkomsten. Ze
laten zien dat veranderingsprocessen zich in de tiid afspelen in fasen

en stappen die elk een eigen karakter hebben. De eerste stap heeft
over het algemeen het karakter van bewustwording, ontevredenheid,
energie opdoen, alvorens de tweede stap, het feitelijk iets gaan veran-
deren, wordt ondernomen. In de derde stap is de nieuwe toestand
bereikt en stopt de beweging.
Naast de tijdsdimensie die in deze fasenmodellen sterk wordt bena-
drukt, kan de wijze waarop de verandering wordt aangepakt Istrategic
of benadering) verschillen. Daar gaat de volgende paragraaf over.

31.4 Strategiean en benaderingen

Bennis, Benne en Chin {1979/19853 onderscheiden drie hoofdstrate-
gie8n om een verandering te bewerkstelligen:
1. Machtsdwang, waarbij vanuit een machtspositie een bepaalde

verandering wordt doorgedrukt. Karakteristiek voor deze methode
is dat er altijd top-down wordt gewerkt.
De mens is van nature gericht op eigen belang en uitoefening van
macht is noodzakelilk om gewenst gedrag af te dwingen. Dat is
het achterliggende mensbeeld.

2. Rationeel empirisch, die ervan uitgaat dat medewerkers rationeel
denkende wezens ziin en dat zij zich laten leiden door rationele
eigen belangen. Hierin ligt gelijk ook de beperking van deze
methode: de mens is namelijk niet Calleen) een rationeel wezen,
maar is ook gehecht aan bepaalde gedragswijzen, manieren van
samenwerking en leiderschap.

3. Normatief-re-educatief, ontstaan vanuit het kennelijk tekort van
de tweede methode. Deze methode wil zoveel mogelijk via
discussie onder meer in werk- en proiectgroepen medewerkers tot
veranderingen aanzetten, via zelfgegenereerde verbeteringsvoor-
stellen. Deze methode werkt dus bottum-up. Het achterliggende
mensbeeld is dat de mens Cook) van nature actief is en zoekt naar

bevrediging van behoeften.
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Boonstra {1992, p 72-741 voegt er nog een vierde strategie aan toe die
hij ontleent aan Mastenbroek 119861 en Zaltman 119871
4. Ruil-beloning mensen maken zelf een kosten-batenanalyse en ga

na wat de verandering voor hen oplevert in positieve of negatieve
zin.

Marx lontleend aan cursusmateriaal van hem) onderscheidt vier
veranderkundige benaderingen, die deels overlappen met bovenstaan-
de strategieen, maar deels ook niet.
1.  Het inzetten van expertise voor het oplossen van beheersmatige,

management- of werkinhoudelijke problemen. Deze inhoudelijke
benadering Ihet inbrengen van kennis en inzicht) vraagt niet dat
de managers zelf over de expertise bezitten; er is ook de mogelijk-
heid dat interne of externe experts ladviseursl de aanstuurders
zijn van de probleemoplossende actie van het management.

2.  Het in gang zetten van procedures om problemen op te lossen.
Het management draagt niet oplossingen aan {zoals bij  11  maar
brengt een procedure op gang die tot een oplossing of verandering
moet leiden.

3.  Het beinvloeden van cultuur{elementenl zoals waarden, opvattin-
gen, normen, strevingen die het functioneren van de organisatie
bepalen. De organisatie-ontwikkelingsbenadering is een bekend
voorbeeld.

4. Machtsuitoefening, waarbii gebruik gemaakt wordt van legitieme
beslissingsbevoegdheden Cdoor bijv. prioriteiten te stellen, de
machtsbalans te veranderen  etc.1 Veranderingen worden  "opge-
drongen"; betrokkenen hebben vaak het gevoel dat zil weinig te
vertellen hebben.

Genoemde vier benaderingen van Marx sluiten elkaar niet uit. Vaak
worden elementen van de benaderingen gecombineerd, soms tegelijk,
soms na elkaar.

In het onderscheid verbetering versus vernieuwing (zie Wiinen et al.
1994 en paragraaf 3.1.11  leiden de eerste twee benaderingen  van Marx
tot verbeteringen. Voor vernieuwingen zijn de laatste twee benade-
ringen nodig. Bij cultuurbeinvloeding en machtsuitoefening worden
hoge eisen gesteld aan het eigen functioneren van de management-
organen zelf. Zij moeten het voorbeeld geven en volstrekte consensus

- hebben. Cultuurbeinvloeding Ide derde benadering van Marxl is een
moeilijk grijpbaar proces. Dit wordt weer onderverdeeld in vier sub-
benaderingen of aangrijpingspunten:
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- individu-gerichte benaderingen: mensen ervan overtuigen dat
bepaalde waarden, normen, opvattingen beter of juister zijn. Dat
kan op vele manieren. Versterking vindt plaats door herhaling,
beloning

- relatiegerichte benaderingen: gebruik maken van de relatie-krach-
ten tussen gezagspersonen en volgelingen. Voorbeeld geven, "uit-
straling; rolmodellen

- groepsgerichte benaderingen, zoals groepsnormen ontwikkeleni
conferenties; trainingen; organisatie-ontwikkeling

- organisatiegerichte benadering: aanbrengen van standaarden,
criteria voor beloning en sancties, spelregels en dergelijke.

Van der Zee {19951 onderscheidt vier manieren om te veranderen:
-  de diffusiebenadering
-  de directieve benadering
-  de interactieve benadering
-  de ontwikkelingsbenadering.

Hij typeert ze als volgt:
De diffusiebenadering is ontleend aan de RDD IResearch,
Development, Diffusion)-benadering Typerend is de scheiding tussen
ontwikkelen en het in brede kring ter beschikking stellen of invoe-
ren "Selling the idea' is belangrilk
De aanpak is verankerd in de cyclus van probleemoplossing {pro-
bleemstelling, diagnose, plan, ingreep, evaluatie, zie o.m. Van Strien
119861

De directieve benadering is een ontwerpbenadering omdat de veran-
deraar een ontwerp van een welomschreven eindsituatie voor ogen
heeft en alle zeilen bijzet om de bestemming te bereiken. De veran-
dering wordt gestuurd op basis van machtsuitoefening {cf. Lammers
1993 p.: 'beinvloeding van het gedrag van de ene door de andere
partii overeenkomstig de doeleinden van de laatstgenoemde partij' 1.
De benadering vraagt om een "change agent' die duidelijk stelt wat
bereikt moet worden en een scala van lok- en dwangmiddelen han-
teert {trekken, duwen, prikkelen, dreigen, straffen en belonen). De
tekortkoming van de diffusiestrategie is opgeheven: 'selling the idea'
is ontoereikend. Oud gedrag wordt onaantrekkelijk gemaakt, nieuw
aantrekkelijk. Het veranderingsproces wordt centraal uitgestippeld,
beheerst en gecontroleerd.
De interactieve benadering laat zich het best plaatsen in professione-
le organisaties waar beroepskrachten eigen betekenis geven aan
initiatieven voor verandering.
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De benadering heeft een open-eind-karakter, omdat verschillende
oplossingen/veranderingen zullen ontstaan. Interactie, wederzijdse
aanpassing en onderhandeling zijn sleutelwoorden. Er is geen vast en
beproefd patroon of stappenplan. De veranderaar is zelf factor in het
veranderingsproces.

De ontwikkelingsbenadering is gericht op het versterken van compe-
tenties. Verandering komt van binnenuit. Men moet het besef laten
groeien dat mensen zelf iets aan de problemen kunnen doen. Het is
gericht op metacognitieve kwaliteiten Ileren te lerenl.

Van der Zee 119951 geeft de volgende indicaties voor elk van de
benaderingen. De diffusiebenadering lijkt zinvol wanneer er sprake is
van een vernieuwing die klip en klaar een verbetering inhoudt en
wanneer de implicaties voor invoering zijn te overzien. De directieve
benadering is onontbeerlijk wanneer de situatie uit de hand dreigt te
lopen en resoluut moet worden ingegrepen om het schip te redden.
De interactieve benadering lijkt aangewezen bij een innovatie die
zich nog moet bewiizen en waarbij het heel wat voeten in de aarde
heeft om tot nieuw beleid en gedrag te komen. De ontwikkelingsbe-
nadering, ten slotte, biedt perspectieven waar de intentie is zaken
fundamenteel aan te pakken en het zelfontwikkelend vermogen van
een werkgemeenschap te versterken.

Er zijn blijkbaar verschillende aanpakken {strategieen en benaderin-
genl mogelijk voor verandering. Binnen de vier hoofdstrategieen Idie
in essentie iets zeggen over het achterliggende mensbeeldl zijn nog
meerdere benaderingen mogelijk. Cultuurbeinvloeding wordt als
moeilijk grijpbaar gezien. Ook wordt duidelijk dat er onderscheid kan
worden gemaakt in de mate van geplandheid van de verandering
IVan der Zeel.
In de volgende paragraaf wordt stilgestaan bij de voorwaarden voor
verandering.

3.1.5 Voorwaarden voor verandering

In zijn proefschrift wijdt Vinkenburg 119951 op basis van een litera-
tuurstudie een paragraaf aan de randvoorwaarden waaronder verande-
ringsprocessen verlopen. "Wanneer blijkt dat niet aan deze randvoor-
waarden is voldaan, moeten veranderaars ze trachten te creeren"
{p. 821
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Vinkenburg beschriift vier randvoorwaarden:
-  het richten van de aandacht op de verandering
-  het bieden van perspectief aan degenen die aan het veranderings-

proces deelnemen
-  het verzorgen van een klimaat waarin mensen willen en kunnen

veranderen
-  het beramen van interventies die het veranderingsproces

beinvloeden.

Ik vat deze randvoorwaarden hier samen, omdat ze theoretische
aanwijzingen kunnen geven over randvoorwaarden die gecreeerd
moeten worden voor de verandering en het veranderingsproces in
organisatie X.

Aandacht richten

Deze randvoorwaarde verwiist naar { 11 de reputatie van de verande-
ring. Dit heeft te maken met de voorgeschiedenis, en de verhalen die
over de verandering de ronde doen.
In organisaties spelen doorgaans meer veranderingsprocessen tegelijk.
Men moet er zijn aandacht over verdelen. In die zin {21 concurreren
de veranderingen met elkaar. Dit is het tweede aspect van aandacht
richten.
Het derde is de {31 reflectie op het besturen van de verandering. Dat
betekent stilstaan bil de manier waarop ie, ala interventionist, te
werk gaat Izie ook SchDn, 19833
Vinkenburg 119951 brengt omtrent "aandacht richten' twee conclude-
rende inzichten naar voren:
- veranderaars moeten ervoor zorgen, dat anderen zich op het veran-

deren kunnen concentreren
- veranderaars moeten zich bezinnen op de wijze waarop zij het

veranderen besturen {p. 841

Perspectief bieden

Waarden, doelen en perspectieven worden door de top verwoord en
uitgedragen. Welke betekenis hebben ze echter voor de mensen van
het middenkader en de werkvloeri Voelen die er zich door aangespro-
kent In de literatuur wordt er over het algemeen stilzwijgend vanuit
gegaan dat dit het geval is. De praktijk leert anders. "Veranderingen
moeten geindividualiseerd worden, pas dan wordt duidelijk wat het
effect van de verandering zal ziin voor iederle! Igroep vanl indivi-
du(en).
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Te vaak bliiven discussies rond een organisatieverandering zweven
op een onpersoonlijk niveau ...:
{Ribbers, 1995, geciteerd in Vinkenburg {19951 9 84}

Elk mens heeft behoefte aan een zeker perspectief. Hii wil biivoor-
beeld weten waar hii aan toe is. De cruciale vraag voor de verande-
raar is dan, in hoeverre hij met "zijn' veranderingsproces de anderen

perspectief kan bieden.
Samenhang tussen het strategisch en operationeel niveau is vaak
gewenst. Een verandering in de visie op de dienstverlening zou dan
moeten doorwerken in een verandering in de uitvoering door de
dienstverleners. En andersom: een verandering in de uitvoering zou
door de dienstverleners moeten kunnen worden gezien in samenhang
met een verandering in visie.
Vinkenburg 119951 formuleert twee inzichten omtrent de randvoor-
waarde "perspectief bieden':
- veranderaars moeten anderen de samenhang kunnen laten zien

tussen veranderingen op beleids- en uitvoerend niveau
- veranderaars moeten met de verandering aan anderen perspectief

bieden Cp. 851.

Klimaat scheppen

Veranderaars moeten in staat zijn een goed samenwerkingsklimaat te
scheppen. E6n mogelijkheid daartoe doet zich altijd voor: zij kunnen
het goede voorbeeld geven door respect te tonen, vertrouwen te
schenken en hulp te bieden. De randvoorwaarde 'klimaat scheppen'
verwijst ook naar een faciliterende taak van de veranderaar. Hii moet
ervoor zorgen dat de Crest van del organisatie "zijn" veranderingspro-
ces ondersteunt. Het gaat daarbil om materiele, personele en mentale
steun van mensen die niet direct aan wzi in" verandering deelnemen.
Wat de mentale steun betreft kan worden gedacht aan een verande-
ringsgezind bedrijfsbeleid of een bedrijfscultuur die verandering
bevordert.
Het voorgaande levert twee inzichten over de randvoorwaarde 'kli-
maat scheppen"
- veranderaars moeten regelmatig Ifysiekl aanwezig en voortdurend

Imentaall beschikbaar zijn voor anderen
- veranderaars moeten de steun kunnen mobiliseren van niet-deelne-

mers aan de verandering IVinkenburg 1995, p. 861
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Interventies beramen

De vierde randvoorwaarde is interventies beramen. Hier doet zich
onder meer de kwestie voor van de volgorde van de interventies.
Daarover verschillen de meningen grondig {Vinkenburg, 19951.
Enerzijds zijn er de min of meer traditionele opvattingen: "eerst visie
ontwikkelen, dan draagvlak zoeken"; "eerst de top veranderen, dan de
rest". Anderzilds wordt gesproken van parallelle en synchrone
Ideellprocessen.
De wijze waarop de verandering wordt aangeboden is van belang,
zeker waar andere omgangsvormen in het vooruitzicht worden
gesteld. Volgens Verhallen 119791 moet reeds tijdens een verande-
ringsproces de toon worden gezet die in de uiteindelijk beoogde
situatie zal doorklinken. De wijze waarop men in het nu met elkaar
omgaat, houdt een belofte in voor de bejegening straks. De kwestie is
nu of veranderaars van zichzelf weten welke toon zij zetten, welke
indruk zij op anderen maken.
Uit het voorgaande komt een inzicht naar voren over de randvoor-
waarde interventies beramen": de volgorde van de interventies is
minder van belang dan de houding van waaruit ze worden gepleegd
{Vinkenburg, 1995: p. 87).

3.1.6 Conclusies

Welke conclusies kan ik hieruit trekken voor de grootschalige
interventie die ontworpen moet worden; Voorgaande literatuur is
nog vrij algemeen, de conclusies ziin dat dus ook. Maar het is nu
mogelilk om een aantal aanwijzingen te geven. Ik sluit daarbij aan bij
de uitgangssituatie in hoofdstuk 2.

Er moet samenhangende aandacht gegeven worden aan de inhoud van
de verandering {wat moet veranderenl, de ordening van de verande-
ring {aanpak en volgordel, de actoren {wie worden op welke manier
betrokkenl, de betekenisgeving Ide zin en het belang van de verande-
ringl en de voorwaardelijke dimensie. De inhoud van de verandering
is Ivrij gedetailleerd) gegeven Izie paragrafen 2.2.2 en 2.2.31.

Het betreft hier duidelijk een vernieuwing, aangezien men een
structurele, sprongsgewiize verandering beoogt. De verandering kan
planmatig aangepakt worden, en moet worden opgedeeld in fasen,
waarbii aanvankelilk veel moet worden gedaan aan: (fase 11 bewust-
wording, energie ontwikkelen en in beweging komen.
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In de benadering moet het normatief-reeducatief element sterk
benadrukt zijn omdat het de bedoeling is dat medewerkers zelf het
functioneren van hun team doornemen en verbeteren. De norm is als
het ware gegeven; medewerkers en managers moeten nieuw {organi-
satielgedrag leren. Dat vereist expertise-inbreng, maar vooral het
beinvloeden van de cultuur, omdat ander gedrag en andere normen
vereist zijn.

De benadering moet naar de indeling van Van der Zee Izie para-
graaf 3.1.41 een ontwerpbenadering ziin, omdat diffusie niet tot het
gewenste resultaat zal leiden en de interactieve of ontwikkelingsaan-
pak in deze situatie niet mogelijk is, gezien de aard van het bedrilf en
het ontwikkelingsstadium.
Bovendien lijkt een resolute aanpak Cheldere doelen en een helder
plan) voor de hand te liggen. Met betrekking tot voorwaarden moet
de aandacht sterk gericht zijn op de verandering, moet de samenhang
en het perspectief steeds voor het voetlicht komen, moet een gunstig
klimaat worden geschapen en is de houding van waaruit wordt
geopereerd belangrijk.
Een dergeliike aanpak ben ik "groendruk" gaan noemen {zie para-
grafen  1.2.3  en 2.1.11.  Een groendruk is het integrale, consistente,
haalbare en relevante plan voor een interventie in een organisatie,
gericht op het feitelijke implementeren van de doelen van een
Comvangriike) vernieuwing.
Integraal betekent dat alle stappen en elementen van tevoren en in
hun onderlinge samenhang zijn doordacht.
Consistent betekent dat alle elementen in het plan hetzelfde stelsel
van heldere doelen steunen.
Haalbaar betekent dat het voldoet aan randvoorwaarden van stuur-
baarheid en uitvoerbaarheid.
Relevant betekent dat het aantoonbaar bijdraagt aan de doelen.

In de volgende paragraaf ga ik nader in op interventies en soorten
interventies. De toespitsing naar transformatie en cultuurverandering
wordt tevens gemaakt.

3.2 Interventies

In deze paragraaf beschrijf ik wat een interventie is en welke soorten
er zijn (zie paragraaf 3.2.11. Dit wordt toegespitst op interventie
gericht op transformatie van de organisatie, omdat deze inzichten
voor dit geval relevant zijn Izie paragraaf 3.2.21.
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Vervolgens worden cultuur en interventies voor cultuurbeInvloeding
beschreven om dezelfde reden van relevantie voor het gevallzie
paragraaf 3.2.31. Tenslotte trek ik hieruit weer conclusies {zie para-
graaf 3.2.41

3.2.1 Wat ziin interventies en soorten interventies

Definities

Ik begin deze paragraaf met een paar definities van het begrip inter-
ventie. Van der Vlist noemt in "Organisatieveranderkunde' een
interventie: 'datgene wat een organisatie-adviseur doet wanneer hij
of zij in direct contact staat met 66n of meer leden van zijn/haar
clientsysteem en daarbij invloed uitoefent op het communicatiesys-
teem dat plaatsvindt Idus bewust en onbewust)" 11989). Argyris in:
"Intervention Theory" zegt het als volgt: "To intervene is to enter
into an ongoing system of relationship, to come between or among
persons, groups of objects, for the purpose of helping them" (19701
Cummings et al. 119931  zien het als volgt: 'Any action on the part of
a change agent. Intervention carries the implication that the action is
planned and deliberate and presumably functional.
Many suggest that an OD 10rganization Developmentl-intervention
requires valid information, free choice and a high degree of owner-
ship by the client system of the course of action: Ip. 1631
De interventie waar ik het over Cgal hebben, is bedoeld om verande-
ringen tot stand te brengen. Het is dus een veranderkundige inter-
ventie omdat de interventie gebaseerd is op de principes van de
veranderkunde en "planned  change' Izie paragraaf 3.11. Het gaat mi j
ook niet om alleen acties van adn change agent of adviseur, maar om
het geheel van samenhangende geplande activiteiten om de verande-
ring te bewerkstelligen. Cummings en Worley 119931 noemen een
plan dat de activiteiten relateert en integreert een interventiestrate-
gie of strategie voor interventie. Daarbii moeten criteria worden
betrokken die zijn ontleend aan de situatie die veranderd moet
worden en criteria die ontleend zijn aan de Isoort vanl interventie
{zie p. 172/1731. Deze omschrijving ligt dicht tegen het begrip groen-
druk dat in paragraaf 3.1.6 is geintroduceerd.
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Typen interventies

Cummings en Worley 119931 geven een overzicht van vier typen
interventies.
1. Human proces. Zij zijn gericht op mensen binnen de organisatie

en op de manier waarop zii de organisatiedoelen bereiken. Hij
maakt daarbij onderscheid tussen individuen/groepen en organi-
saties. Voorbeelden ziin: voor individuen/groepen: T-groepen;
conflicthantering, teambuilding. Voorbeelden voor organisaties
zijn: werkconferenties of intra-groepsrelaties.

2.   Technostructural. Die zijn gericht op de technologie (taakont-
werp, functiebeschrijvingen of op de structuur Chierarchie; werk-
verdelingll. Het gaat over structuurontwerp; betrekken van
werknemers Ibijv. kwaliteitscirkels) en ontwerp van werkwii-
zen/samenwerking Ibijv. zelfregulerende groepen).

3 Human Resource Management. Die zijn gericht op performance
management {doelen stellen; beoordelen; belonenl of op het
ontwikkelen van mensen Icarritreplanning; welbevinden; stress

managementj.
4.   Strategic. Die zijn gericht op het verbinden van het interne

functioneren van de organisatie aan de omgeving Istrategisch
management; open-systeemtheoriel. Daarnaast worden interven-
ties onderscheiden gericht op transformatie van de organisatie,
waarbij een fundamentele linternel vernieuwing wordt beoogd.

De interventie waar ik het in dit geval over ga hebben, heeft veel weg
van type d. Daarom is het interessant om samen te vatten wat de
auteurs schrijven over dit type interventie.

3.2.2 Organisatie transformatie: strategische interventies

Cummings en Worley 119931 {p. 523 e.v.1 stellen dat interventies
gericht op organisatietransformatie recente toevoegingen zijn aan de
literatuur van organisatie-ontwikkeling. De kennis hierover is nog
gering maar sterk groeiend. De volgende kenmerken kunnen ge-
noemd worden:
1.   Ze worden uitgelokt door plotselinge veranderingen extern en

intern. Bedrijven zullen pas aan een transformatie beginnen als er
grote bedreigingen zijn of te verwachten ziin.

Drie typen van deze bedreigingen worden onderscheiden:
discontinuiteit in een bepaalde branche
verandering in de productlevenscyclus die een andere bedrijfs-
strategie vereist
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interne veranderingen: veranderingen in de omvang van de
portfolio, vertrekkende managers.

2. Revolutionaire veranderingen. Het gaat vaak om abrupte verande-
ringen in de organisatie. De hele aard van de organisatie wordt
hervormd. Vaak gaat het snel en wordt het op gang gehouden
door machtige topmanagers. Vaak gaat het om samenhangende

organisatiekenmerken, zoals structuur, informatiesystemen,
personeelssystemen etc. Deze kenmerken beinvloeden elkaar en
moeten dus gelijktijdig aangepast worden.
Studies wijzen uit dat het voordelen heeft om de transformatie zo
snel mogeliik te doen. Hoe sneller een organisatie op een externe
verandering kan reageren, des te sneller kan het de voordelen
behalen om op een nieuwe manier te werken.

3. Nieuw organisatieparadigma. Bij transformatie horen ook veran-
deringen in mentale en organisatorische referentiekaders. In de
tachtiger jaren zijn bijvoorbeeld nieuwe denkkaders geintrodu-
ceerd, zoals: flexibele structuren, besluitvorming op de laagste
niveaus, decentralisatie, business units: participatief
management, werken in teams Izie paragraaf 3.2.31.

4.   Op gang gehouden door topmanagers en lijnmanagers. De actieve
rol van topmanagers en lijnmanagers in alle fasen van het veran-
deringsproces is een sleutelkenmerk. Zii zijn verantwoordelijk
voor de strategische richting en uitvoering en leiden de transfor-
matie actief.
Tushman, {Newmanl Nadler 1988 {geciteerd in Cummings and
Worley, 19931 geven drie sleutelrollen aan voor de leiders van
dergelijke veranderingen:
- visie geven. Het gaat om een heldere en geloofwaardige visie

over de nieuwe strategische orientatie. Maar het gaat ook over
nieuwe en moeilijke standaarden voor prestaties en om trots te
ontwikkelen over prestaties en over enthousiasme voor de nieu-
we strategie

- energie geven. Managers moeten persoonlijk warm lopen voor
de verandering en het gedrag vertonen dat zij van anderen
verwachten. Ze moeten voorbeelden van succes communiceren

-  in staat stellen. Deze rol houdt in dat de noodzakelijke midde-
len worden gegeven om de verandering te realiseren en het ge-
bruik van beloningen om nieuw gedrag te stimuleren.

5. Continu leren en veranderen. In tegenstelling tot een aanpassing
van de organisatie aan gewiizigde omstandigheden, is transfor-
matie een onzekerder proces en vereist aanzienlijke vernieuwing
en leren.
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Organisatieleden moeten leren hoe ze de nieuwe gedragingen
onder de knie krijgen teneinde de nieuwe strategische richtingen
te implementeren. Dit houdt in dat continu geleerd moet wor-
den om nieuw gedrag uit te proberen, de consequenties hiervan
in te schatten en het gedrag indien nodig te wijzigen. Omdat
mensen gewoonlijk kwalitatief verschillende manieren van kij-
ken, denken en gedragen moeten leren, is het leerproces vaak
substantieel en bevat veel afleren. Het leren wordt gericht door
de visie op de toekomst en door de waarden en normen die nodig
zijn om dat te ondersteunen. Leren vindt plaats op alle niveaus
van de organisatie, van top tot werkvloer.

Een voorbeeld van een aanpak die ook op dergelijke principes is
gebaseerd is het Pii-project {Buiis, 1984/19871. In dit project is onder-
zoek gedaan naar korte- en lange-termi ineffecten van een specifieke
innovatie-aanpak. Voor honderden ondernemingen. Innoveren is
gedefinieerd als het bereiken van een sprongsgewijze verandering in
de product/markt/technologie combinatiels) van een bestaande
Cindustrielel organisatie {Buijs, 1987, p. 14-151
In dit project worden innovatieprocessen gezien als leerprocessen.
Innoveren betekent vaak het aanleren van nieuw gedrag en het
afleren van oud gedrag. Zowel in de benadering van de bedrijven als
in technieken die gebruikt worden Icreativiteitstechnieken) blijken
de leeraspecten een cruciale invloed te hebben op sprongsgewilze
veranderingen {innovaties) in bedriiven.
Tussen dit project en de genoemde kenmerken ziin grote parallellen.

In de volgende paragraaf wordt het thema cultuur en cultuurver-
andering uitgediept. De interventie moet de cultuur beinvloeden.
Daarom wordt nader ingegaan op benaderingen en aanpakken om de
organisatiecultuur te veranderen.

3.2.3 Interventies  voor  verandering  van   de  organisatiecultuur

In deze paragraaf wordt het begrip "organisatiecultuur" nader om-
schreven. Bovendien worden bronnen beschreven die aanwijzingen
geven voor het veranderen van organisatiecultuur.
De literatuur over dit onderwerp is omvangrijk. Ik heb mii beperkt
tot overzichtsliteratuur.
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Wat is organisatiecultuurt

Weggeman et al. {1992) omschrijven cultuur als 'de gemeenschappe-
liike waarden en normen van een groep mensen en de daaruit voort-
vloeiende manieren van doen Igedragl".Cp. 1031.
Cultuur is vooral 'the way we do things around here" en "zo gaan die

dingen hier nu eenmaal'. Centraal bii cultuur staan de opvattingen,
voorkeuren en leefregels die in een organisatie als richtlijnen voor
het handelen worden gebruikt, samengevat als de waarden en normen
die een groep naleeft. De "bezitters" van een specifieke verzameling
waarden zijn zich hier meestal niet van bewust, hetgeen het bespre-
ken ervan aanzienliik bemoeilijkt. Voor buitenstaanders zijn waarden
niet direct zichtbaar. Zij kunnen alleen worden afgeleid uit de
manier waarop mensen in verschillende situaties handelen
IWeggeman,  1992, p. 105, Hofstede 19911.
Naast waarden en normen zijn er drie andere elementen van cultuur.
1.    Rituelen zijn handelingen die volgens traditie verricht moeten

worden. Rituelen waarborgen volgens betrokkenen een goede

gang van zaken. Het naleven ervan geeft een gevoel van zeker-
heid en ondersteunt relaties. De waarde ervan ligt dan ook niet
zozeer in de technische effectiviteit ervan, maar meer in het
collectieve geloof van de deelnemers eraan.

2.    De personificatie van de in de organisatie levende waarden vindt
plaats door helden. Dit zijn "voorbeeldige' medewerkers waar-
van de gedragingen als richtsnoer Crol modell voor anderen

gelden.
Anti-helden ziin dan juist voorbeelden van hoe het niet moet.

3.   Om opvattingen en waarden herkenbaar te maken kan men deze
visualiseren door middel van woorden, emblemen, logo's, tekens

of dingen die voor de betreffende organisatie een speciale beteke-
nis hebben, anders gezegd, cultuur komt ook tot uiting in

symbolen {uit: Weggeman et al. 19921

Een andere interessante definitie is die van Schein {1985, p. 91 die
cultuur definieert als: 'a pattern of basic assumptions - invented,
discovered or developed by a given group as it learns to cope with its
problems of external adaptation and internal integration - that has
worked well enough to be considered valid and, therefore, to be
taught to new members as the correct way to perceive, think and feel
in relation to those problems'. En om precies te zijn, juist omdat

dergelijke basis assumpties bij herhaling werkzaam bleken :..they
are likely to be taken for granted and to have dropped out of
awareness , CP. 91
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Een organisatiecultuur kan volgens Schein op drie niveaus worden
bestudeerd. Het eerste, buitenste niveau bestaat uit de Martefacten en
voortbrengselen: Schein doelt met deze termen op de zichtbare
verschijnselen die in een onderneming voorkomen, zoals de kantoor-
inrichting, de architectuur, de hierarchie, de voorschriften en
gedragspatronen, de technologie, de beloningsvormen en de veronder-
stelde en feiteliike medezeggenschap. Het bestuderen van al deze
verschijnselen in een organisatie is betrekkelijk eenvoudig. Hoe ik de
verschiinselen moet interpreteren, is echter moeiliik.

Waarom kiest een organisatie voor bepaalde oplossingeni Om deze
vraag te beantwoorden is het nodig af te dalen naar het tweede
niveau, dat van "de onderliggende waarden". De onderliggende waar-
den komen tot uitdrukking in de redenen die mensen opgeven voor
hun gedrag. Helaas is het vaak zo dat mensen een onvolledige of een
deels onjuiste motivering geven voor het gedrag dat ze vertonen. Dit
komt volgens Schein omdat aan de waarden "basisveronderstellingen"
ten grondslag liggen.

Op het derde en laagste niveau, het niveau van de 'basisveronderstel-
lingen", ziin allerlei veronderstellingen aanwezig over hoe de wereld
in elkaar zit en in elkaar moet zitten. Ik vind hier bijvoorbeeld
ideeen over de aard van de menseliike natuur: dat de mens van
nature lui is, onberekenbaar en uitsluitend op eigen winstbeiag uit:
of dat de mens iuist van nature actief is, geneigd tot leren en ontwik-
kelen, consistent en gericht op het gemeenschappelijk belang. Andere
basisveronderstellingen betreffen bijvoorbeeld opvattingen over de
juiste wijze van leidinggeven, over samenwerken of concurreren, over
de relatie met de omgeving, over de rol van het management en over
de verdeling van macht en opbrengsten.
Het eigenaardige van basisveronderstellingen is de relatieve ongrijp-
baarheid ervan; ze zijn grotendeels onbewust. Pogingen om ze
bespreekbaar te maken leiden veelal tot irritatie, iuist omdat het
voor de betrokkenen zulke vanzelfsprekende waarheden {lijken tel
ziin. Naar de mening van betrokkenen ligt het succes van een organi-
satie in de gekozen gedragsalternatieven waaraan de betreffende
veronderstellingen ten grondslag liggen. De veronderstellingen
moeten dus wel waar zijn. Op deze wiize versterken de basisveron-
derstellingen zichzelf. Hoe vaker oplossingen hebben gewerkt lof als
zodanig zijn waargenomen), hoe moeilijker de veronderstellingen te
bespreken of te veranderen zijn. Ze zakken als het ware steeds verder
weg naar het onbewuste.
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Volgens Schein hebben alle bewuste en half-bewuste motieven en
waarden de neiging steeds vanzelfsprekender te worden Cen dus meer
onbespreekbaarl, naarmate ze vaker worden gebruikt.
Met andere woorden: de (bestaande! cultuur heeft een conserverende
werking en de neiging zichzelf in stand te houden. Losmaken,
bewustmaken van de (bestaandel cultuur is een voorwaarde om iets
te veranderen. Dat is analoog aan de "unfreeze" fase van Lewin
119511.

Het veranderen van organisatiecultuur

Van der Vlist  1 1992) onderscheidt drie belangrijke manieren  om  de

bedriifscultuur te veranderen. Het ziln
- behavior modification
- event management
-  verandering van de context voor gedrag.

Deze manieren beschrijf ik hierna.

Behavior modification

Centraal in deze opvatting, die gebaseerd is op leertheoretische
overwegingen, is de stelling dat '...behavior is shaped and maintained
by its consequences" ISkinner, 1972, p. 181. Daaraan ten grondslag
ligt een mensbeeld dat stelt dat mensen pogen zich zo te gedragen

dat onaangename gevolgen van gedrag worden vermeden, en dat
aangename gevolgen van gedrag worden nagestreefd oftewel gedragin-
gen die met zo min mogelijk inspanningen het grootst mogelijke
voordeel opleveren. IVan der Vlist, 1992)
Dit betekent dat de cultuur van een verzameling individuen kan
worden beinvloed met behulp van 'behavior modification"-
programma's.
"De basis van behavior modification-programma's is een utilitair
mensbeeld. Uitgangspunt blijft de veronderstelling dat een individu
een overmaat aan prikkels ondergaat waarop hii reageert met gedra-

gingen die hem met zo min mogelijk inspanning het grootst mogelii-
ke voordeel opleveren. Dat uitgangspunt verlangt dan ook voortdu-
rend toezicht op het handelende individu en consequente toepassing
van omgevingscontingenties. Nadeel van dergeliike programma's is
dat het verlangde gedrag gedetailleerd omschreven moet worden, wil
het gewenste effect optreden. En dat betekent dat de handelende

persoon niet handelt uit eigen inzicht en niet flexibel is.
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Creatief gedrag, innovatief gedrag, kortom gedragingen die niet
concreet te specificeren ziin, ziin met behulp van 'behavior modifica-
tion'programma's moeilijk te realiseren. Dergeliike programma's
vragen bovendien van de leiding Ide chefl een taakgerichte, toezicht-
houdende opstelling; een vorm van leidinggeven waarvan bekend is
dat ondergeschikten er weinig vreugde aan beleven: {Van der Vlist,
19921.

Event management

"Event management; de wiize waarop leidinggevenden met relevante
voorvallen omgaan, is een krachtig middel om een gewenste cultuur
te realisereni belangrijker dan woorden. Een strijdigheid tussen

gedrag en woorden ligt voor de hand als de gewenste cultuur uitslui-
tend een verbale constructie is en ook bii leidinggevenden niet verder
reikt dan het cognitieve vlak.

Ook wanneer leidinggevenden met behulp van trainingen zijn voor-
bereid op een nieuwe taakinvullin& kan men daarvan voor een
daadwerkelijk andere wijze van gedragen niet veel verwachten {Van
der Vlist, 19921. Allerlei vormen van training die zich per definitie
buiten de dagelijkse praktijk afspelen, kennen weinig overdracht naar
de dagelijkse praktijk, omdat zowel ondergeschikten als superieuren
hun gebruikeliike routine niet snel veranderen en op die manier de
chef zullen dwingen tot conformisme en aanpassin& zoals tevoren. In
die gevallen is een zekere afstand tussen beleden waarden en geprak-
tiseerde waarden Itussen woord en daad) vanzelfsprekend, met alle
negatieve consequenties van dien. Dat superieuren en ondergeschik-
ten zich niet snel zullen aanpassen, wordt veroorzaakt door enerzijds
de inertie, de traagheid van verandering van een cultuur en ander-
zijds door de structuur van de organisatie (Van der Vlist, 19921. De
inertie van de bestaande cultuur is een gevolg van het feit dat cul-
tuur in belangrijke mate ook identiteit betekent. Mensen hebben
leren leven met bestaande verhoudingen en dat heeft geleid tot een
draaglijke "modus vivendi.{Van der Vlist,  19921. Dit bestaat onder
andere uit een reeks impliciete opvattingen Icultuurl die gedeeld
worden door de leden van de groep. Verandering daarin betekent
onzekerheid, identiteitsverlies en angst. Het roept zonder meer
emotionele weerstanden op. Die cultuur is er ook niet zomaar, ze is
verbonden met de structuur van de organisatie die in feite dicteert
welke taken op welke wijze moeten worden uitgevoerd.

55



Zonder veranderingen in de structuur wordt aan een belangrijk
fundament van de cultuur niets gedaan en wordt er ook niet daad-
werkelilk een ander beroep gedaan op uitvoerenden {Van der Vlist,
19921.

Verandering van de context voor gedrag

Wiiziging van de context voor gedrag kan ziin een wijziging van de
taakstructuur, van de psychologische kenmerken van de situatie en
van de arbeidsomstandigheden. Een dergelijke wijziging heeft meestal
directe implicaties voor de interactie.
De introductie van kwaliteitscirkels, van trainingen gericht op de
bevordering van klantvriendelijkheid, van managementcursussen
gericht op het vergroten van sociale vaardigheden enzovoort, kan
worden gezien als de introductie van technieken om het motivatie-
probleem binnen bureaucratische organisaties op te lossen. Ze zijn
meestal niet effectief, tenzij het geleerde een zinvolle verankering in
de organisatie heeft door een verandering van de structuur van de
organisatie. {Van der Vlist, 1994

Diametraal tegenover de klassieke mechanistische organisatie staat

de organisatie die overeenkomstig moderne socio-technische princi-
pes is ingericht {vergelijk De Sitter, 1989; Kuipers en
Van Amelsfoort, 19901.
Kenmerken van dit type organisatie ziin:
-  de opheffing van de functionele scheiding tussen werkvoorberei-

ding, uitvoering en controle
-  het gebruik maken van taakgroepen waarbii de taakomschrijving

betrekking heeft op de hele groep
-  dat er brede groeptaken ontstaan in plaats van smalle individuele

taken

-  dat er maximale mogelijkheden worden geboden voor intrinsieke
motivatie Inaast extrinsieke motivatiel

Belangriike principes die hier gehanteerd worden, ziin zelfregulatie
en overleg. Bedoeld wordt tevens de motivatie en de bedrijfscultuur
positief te beinvloeden. De structuur van de organisatie Ide context

voor gedragl is zodanig veranderd, dat de motivatie en cultuur posi-
tief beinvloed kunnen worden.

Soeters (1988, 19941 beschouwt Istrategischel cultuurveranderingen
qua sociale dynamiek als mobilisatieprocessen en collectieve actie,
zoals die op gezette tijden in de samenleving voorkomen.
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Menselijke energie wordt gemobiliseerd en ingezet om de verande-
ringsdoelen te bereiken. De veranderingsdoelen kunnen echter per
organisatie sterk verschillen. Soeters {19941 onderscheidt de volgende
procesmatige aspecten waarop bii cultuuringrepen de nadruk kan
liggen:
-  het mobiliseren van menselijke energie veroorzaakt een culturele

sprong. Alledaagse problemen worden opnieuw geformuleerd in
termen van nieuwe waarden die werk en leven in de organisatie
nieuwe betekenis en richting geven

-  waardenoverdracht, de overdracht van centrale waarden kriigt
absolute voorrang. Het management van de organisatie klimt op de
zeepkist om alle medewerkers toe te spreken

-  uniformering van de beleving van de noodzaak tot veranderen en
de voorgestelde aanpak. Dit gebeurt met de bedoeling ervoor te

zorgen dat alle medewerkers "vol' zijn van de nieuwe aanpak en er
veelvuldig samen over praten

-  kenmerkend is dat leiderschap prominent aanwezig is
- dominante waarden in een strategische organisatieverandering zijn

primair zaken als het product of de klant. Procedures, planning,
beheersing en structurering zijn secundair

-  sprong in de tijd, de verandering is vaak een proces onder
hoogspanning. Er moet veel ineens gebeuren en er wordt koorts-
achtig gestreefd naar nieuwe resultaten.

Organisatieveranderingen die in belangrijke mate het bilstellen of
revitaliseren van de cultuur inhouden, richten zich dus zeer nadruk-
kelijk op de dragers van de organisatiecultuur: de medewerkers.
Systeemveranderingen zijn niet genoeg: de mensen zelf moeten
veranderen.

Over de effectiviteit van dergelijke programme's behoeft weinig
twijfel te bestaan. De effectiviteit is groot, zegt Soeters, maar: 'een
duidelijke relatie tussen cultuur en performance is via degeliik
empirisch onderzoek nog niet vastgesteld" {Soeters, 19881. De vraag is
hoe lang dergelijke processen beklijven.
Tildens mobilisatiecampagnes wordt bijzonder veel menselijke
energie opgewekt, maar doorgaans slechts voor een korte periode.
Mobilisatieprocessen ziin tijdelijke verschiinselen die na verloop van
tijd aan kracht verliezen {Van Doorn, 19731.
Onderzoek heeft aangetoond dat het effect van de 'boodschappen"
van de leider niet lang nawerkt, tenzij de organisatieleiding er
bewust aan werkt om het mobilisatieproces continu nieuw leven in
te blazen ISiehl, 1985).
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Veranderen bedrijfscultuur

Cummings en Worley 119931 zeggen dat hoewel 'knowledge about
changing corporate culture is in a formative stage, some practical
advice can serve as guidelines for cultural change' {p. 5341. Zij
noemen zes van die richtlijnen.
1. Heldere, strategische visie. Effectieve cultuurverandering moet

starten vanuit een heldere visie op de nieuwe strategie van het
bedrijf en op de gemeenschappelijk waarden en gedragingen om
deze te doen werken. Deze visie geeft de bedoeling en richting
voor verandering van de cultuur.

2.    Commitment van het topmanagement. Verandering van de
cultuur moet gemanaged worden vanuit de top van de organisa-
tie. De bovenlaag moet erg gecommitteerd ziin aan de nieuwe
waarden en moet constante druk creeren voor de verandering.

3. Symbolisch leiderschap. De managers moeten de nieuwe cultuur
door hun eigen acties communiceren. Hun gedrag moet het soort
waarden en gedrag symboliseren dat nagestreefd wordt.
In de voorbeelden van succesvolle cultuurverandering hebben
topmanagers een bijna missionarisachtige ijver getoond voor de
nieuwe waarden, hun acties hebben nadrukkelijk de waarden
gesymboliseerd.

4.    Ondersteuning van organisatieverandering. Cultuurverandering
moet vergezeld gaan van ondersteunende wijzigingen in de
organisatiestructuur, personeelssystemen, informatie- en contro-
lesystemen en managementstijl. Deze organisatiekenmerken
kunnen helpen het gedrag te ori8nteren op de nieuwe cultuur.
Ze kunnen mensen bewust maken van het vereiste gedrag om
dingen gedaan te krijgen in de nieuwe cultuur en kunnen dat
gedrag oproepen.

5.    Selectie en socialisatie van nieuw personeel en het beeindigen
van het werknemerschap. Edn van de meest effectieve methoden
om de bedrijfscultuur te veranderen is het lidmaatschap van de
organisatie te veranderen. Mensen kunnen geselecteerd en
verwijderd worden naar gelang ze passen in de nieuwe cultuur.
Dit is van extra belang in sleutelposities, waar acties significant
de nieuwe waarden en het nieuwe gedrag kunnen bevorderen of
belemmeren.

6.    Ethische en wettelijke sensitiviteit. Cultuurverandering kan
grote spanningen veroorzaken tussen belangen van de organisa-
tie en het individu.
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Dat is speciaal het geval als organisaties proberen om culturele
waarden te implementeren die integriteit van werknemers
bevorderen, geliikwaardige behandeling of behoud van een baan.
Uitspraken over dit soort waarden geven werknemers bepaalde
verwachtingen over hun rechten en hoe ze behandeld zullen
worden. Als de organisatie deze impliciete rechten niet volgt,
ontstaan ethische en wettelijke problemen. In dit soort gevallen
is het van belang om realistische waarden vast te leggen en niet
te beloven wat de organisatie niet waar kan maken; het aanmoe-
digen van bijdragen uit de hele organisatie bij het vaststellen van
culturele waarden; mechanismen geven om varitteit toe te staan
en verschil van mening; managers opleiden om deze valkuilbn
van ethiek te vermilden.

Mol, Born en Vroom {19941 stellen dat wanneer medewerkers niet
zelf worden aangespoord tot het wijzigen van de regels die hun
dagelijkse betekenisverlening bepalen, niet meer effect kan worden
verkregen dan wanneer je gaat staan blazen in de richting van een
molen. Zij pleiten er daarom voor programma's voor cultuurverande-
ring zo in te richten dat er niet simpelweg op instrumentele wilze
gepoogd wordt "de neuzen weer dezelfde kant uit te krijgen:
Onder druk van de omstandigheden en gegeven de beperkte 'indivi-
duele kosten' die een single-loop leerproces (zie paragraaf 3.51 met
zich meebrengt, reageren mensen in eerste instantie positief op zulke
aanpakken {...1. De latente weerstand I...1 blijft als verborgen weerzin
of sterker nog, als verzet echter wel bestaan. Het is te gemakkelijk
dergelijke situaties af te doen als "een terugval in het oude patroon"!
Die beschrijving is wel accuraat, maar daarachter gaat de verklaring
schuil dat de veranderingspogingen veel te instrumenteel zijn opge-
zet. Het is echter wel mogelijk om cultuurpatronen over langere
perioden te veranderen. Dit kan worden gerealiseerd door in het
veranderingsproces het innovatievermogen En het leervermogen van
medewerkers van de organisatie zelf centraal te stellen I...1. Voortdu-
rend moeten zij zich afvragen of ze de goede veranderingen op de
goede manier trachten te realiseren. Alleen dan bestaat de kans dat
effecten van een poging tot cultuurverandering van blijvende aard
zijn. {p. 502 en 5031. De auteurs zijn ervan overtuigd dat het verande-
ren van een organisatiecultuur makkelijker wordt, wanneer op basis
van de "wet van behoud van cultuur", die mensen bij het veranderen
worden betrokken die dagelijks de organisatiecultuur innoveren: de
medewerkers van de organisatie zelf {p. 5051
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Onder verwiizing naar het begrip "double-loop learning" CArgyris,
19701 stellen Mol, Born en Vroom {19941 dat succesvolle verande-
ringen van de cultuur (...1 juist vereisen dat de medewerkers van de
organisatie zelf leren reflecteren op de wijze waarop zij met hun
werkeliikheid omgaan. 'Double-loop learning" richt zich op het
maken van een nieuwe afweging ten aanzien van de prioriteiten en
het gewicht van normen (regels en conventiesl. De regels en conven-
ties die mensen bewust en onbewust hanteren, vormen hun zter
concrete bestaan dat dagelijks inhoud kriigt in alle handelingen die
ze verrichten. Een ingriipende verandering hiervan vereist een onge-
lofeliike omvangrijke wijziging van Ihun kennis overl hun wereld.
Bovendien zullen mensen niet willen nadenken over de bewuste en
onbewuste regels die aan hun gedrag ten grondslag liggen, wanneer ze
daar niet zelf de behoefte toe voelen {p. 5011

3.2.4 Conchisies

Op grond van de beschreven literatuur kan ik de volgende aanwijzin-
gen destilleren voor het ontwerpen van een grootschalige cultuurver-
andering.

Als  ik  kilk naar de typen interventies {zie paragraaf 3.2.1 )  dan  is  in

dit geval de strategische interventie {en wel de organisatietransforma-
tiel van toepassing, aangevuld met interventies uit de
"human-proces'-sfeer. In tijd gezien is de structuurinterventie
Itype 21 achter de rug {de blauwdrukl en ziin "human-resources-
management"-interventies (type 31 in voorbereiding Ibeoordelen,
beloneni de 'scorecard'I.

De veranderingen moeten in samenhang worden gebracht en het
heeft voordelen om de veranderingen snel uit te voeren. Er is sprake
van een nieuw organisatieparadigma: andere mentale kaders moeten
worden aangebracht.

Het is belangrijk om de topmanagers en managers gedurende de hele
verandering actief te houden. Zij moeten visie geven, energie geven
en in staat stellen.
Er moet sprake ziin van continu leren en afleren van de top tot en
met de werkvloer. Het leren wordt gericht door de visie op de toe-
komst en door de waarden en normen die nodig ziin om dat te
ondersteunen.
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De verandering moet beschouwd worden als een leerproces met het
karakter van een double-loop leerproces, waarbil normen en waarden
bewust en bespreekbaar worden. Vanzelfsprekendheden in de cultuur
moeten bewust gemaakt worden zonder irritatie te veroorzaken. De
verandering moet verder reiken dan cognitieve effecten. Woorden en
Igewenstl gedrag moeten bij elkaar gebracht worden.
In het leerproces moet varieteit mogelijk zijn, moeten eigen bijdragen
worden aangemoedigd en moeten eigen Cleerlbehoeften kunnen
worden ingesluisd.

Er moet echter ook een heldere visie zijn op het gewenste gedrag en
de gewenste waarden. Die moeten dus op hoofdlijnen worden gefor-
muleerd en varieteit daarbinnen moet worden toegestaan.

Alle medewerkers moeten worden betrokken, omdat mensen zelf
beslissen over het al dan niet wiizigen van hun gedrag. Er moet
gewerkt worden aan het motiveren van de medewerkers.

Het management moet sterk gecommitteerd zijn en moet het na te
streven gedrag symboliseren. Zij moeten woord en daad geloofwaar-
dig bij elkaar brengen. Leiderschap moet, in de aanpak, dominant
aanwezig zijn.
De structuur moet aangepast zijn voor deze nieuwe visie en moet
aansluiten bii moderne socio-technische inzichten. Dat is in feite
door de blauwdruk en de rooddruk gerealiseerd.

In de aanpak moeten alle mensen gemobiliseerd worden en moet het
management op de zeepkist. Medewerkers moeten 'vol zijn" van de
verandering en er veel over praten. Het is gewenst om "hoog tempo"
en 'veel tegelijk' als belangriike karakteristieken van de aanpak te
zien.
Veel aandacht moet worden gegeven aan continu leren om de impact
van het geleerde voor de dagelijkse praktiik hoog te doen ziin en om
verder leren te bevorderen.

De waarden en normen kunnen mede worden beinvloed door bewust
te werken met rituelen, helden en symbolen.
Aandacht moet worden gegeven aan de bezetting van sleutelposities.

Er moet een goede start worden gemaakt maar het proces zal bliivend
nieuw leven moeten worden ingeblazen. Flankerende acties {struc-
tuur, personeelsysteem, beloningssysteem) zijn gewenst.
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3.3       Waarom een spelsimulatie gebruiken in een veranderkundige
interventie

In deze paragraaf beschriif ik argumenten die ervoor pleiten hoe een
lop maat gemaaktel spelsimulatie een krachtig onderdeel kan zijn
van een veranderkundige interventie zoals die waarvan in deze studie
sprake is. Ik baseer me op de literatuur uit de voorafgaande para-
grafen en op de kennis en inzichten over spelontwerp en spelgebruik
die in de volgende paragrafen zullen worden beschreven.

 Een eerste argument is het feit dat hier sprake is van een normatief-
 reeducatieve strategic {zie paragrafen 3.1.4 en 3.1.61. De norm {een

nieuw organisatieparadigma, waarbij teams, collectieve verantwoor-
delijkheid en outputsturing centrale thema's zijnl is gegeven, maar
managers en medewerkers moeten dit nieuwe lorganisatielgedrag nog
leren. Het is bovendien de bedoeling dat zij het eigen functioneren
bewust worden, doornemen en verbeteren. Met spelsimulaties kan
dat.

Een tweede argument is te vinden in het gegeven (zie paragraaf 3.2.41
dat de verandering beschouwd moet worden als een leerproces met
het karakter van een "double-loop"-leerproces, waarbij normen en

- waarden bewust en bespreekbaar worden. Vanze#sprekendheden in
de cultuur moeten bewust gemaakt warden zonder irritatie te
veroorzaken en in een omgeving die veilig is.
Een derde argument is in dat spelsimulaties, woorden en gewenst
gedrag bii elkaar gebracht kunnen worden en consistent zijn te

-4 maken. Er moet dus een op feitelilk gedrag georignteerd leermiddel
komen, waarin dat gedrag zichtbaar wordt, waarin geexperimenteerd
kan worden met nieuw Igewenstl gedrag en waarin het gewenste
perspectief duidelijk kan worden.

- Het vierde argument zit in de wens om concrete betekenis te geven
la.h.w. nieuwe mentale modellen) aan de verandering. De verandering
komt tot leven, krijgt handen en voeten. Het signaal wordt afgege-

ven: "Hier gaat het om'.
Het laatste argument is gebaseerd op het continu of verder leren. Als
deelnemers van elkaar leren en beter van elkaar leren en als ze in het
eigen groepsverband meedoen aan een spelsimulatie zal dat verder
leren bevorderen, omdat grondslagen ziin gelegd en methoden ziin
geleerd om het leren verder door te zetten.
Genoemde argumenten pleiten ervoor om in dit geval een lop maat
gemaakte en volgens bepaalde ontwerpwensen {zie hoofdstuk 61
samengesteldel spelsimulatie een kernelement te laten vormen van

' de interventie.
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Gebruik van een spelsimulatie in een dergelijke omvangrijk en
ambitieus verandertraject heeft, naar ik weet, nog nooit eerder
plaatsgevonden, Ilaat staan de evaluatie van een dergelijke aanpakl.
Organisatie X bleek met genoemde argumenten overtuigd te kunnen
worden Izie paragraaf 4.21.

In de navolgende paragrafen zal ik dan ook nader ingaan op wat
spelsimulaties zijn en wat inzichten zijn omtrent ontwerp en gebruik
ervan (paragraaf 3.41 en hoe leren en veranderen met behulp van
spelsimulaties in zijn werk gaat of kan gaan Iparagraaf 3.51. In deze
paragrafen staan lopnieuwl veel literatuur en inzichten die de argu-
menten krachtig ondersteunen.

3.4       Ontwerp en gebruik van spelsimulaties

In deze paragraaf beschrijf ik definities, functies en vormen van
spelsimulaties Izie paragraaf 3.4.1.1, ik zet de inzichten over ontwerp
op een rij Izie paragraaf 3.4.21 en geef inzichten over het gebruik van
spelsimulaties (zie paragraaf 3.4.31. Ik besluit met conclusies Izie
paragraaf 3.4.41

3.4.1 Definities, functies en vormen van spelsimulaties

- Definities

Een beschouwing over dit onderwerp kan niet zonder een stukie,
voor miin eigen ontwikkeling relevante, geschiedenis.
Richard D.  Duke, 66n van_digmndleggers-Yan-d-e-Ziming-traditie,
heeft in 1974 in ziin boekl-Gaming: the future's languaget de basis
gelegd voor de ontwikkeling van een organisatiekundige theorie
over gaming. De hoofdgedachten uit dat boek wil ik hier samen-
vatten om vervolgens de verbinding te leggen naar de actuele
ontwikkelingen. Aan het eind van deze paragraaf kom ik weer
terug bii Duke.
Maar ik begin met een definitie van spelsimulatie. Het woord
bestaat uit twee delen, namelijk simulatie en spel.
Het begrip "simulatie' verwilst naar een dynamisch model van
essentitle kenmerken of elementen van een echt of hypothetisch
systeem, proces of omgeving.
Opvallend in deze definitie is dat spelsimulatie:
-  een model van een systeem is
- dynamisch is
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- alleen bepaalde elementen van het lechte) systeem lin het jargon:
"referentiesysteem" 1

bevat.

Het tweede element van de term, namelijk 'spet, wordt toegepast

op simulaties die geheel of gedeeltelijk werken op basis van beslis-
singen van spelers. Spelers spelen rollen, proberen doelstellingen te
bereiken, moeten activiteiten uitvoeren, ervaren beperkingen en
bereiken resultaten {positief en negatief! als gevolg van hun activi-
teiten in relatie tot andere spelers of elementen.
Het begrip 'spelsimulaties" combineert beide begrippen: er is een
(gesimuleerdl model van een Iwerkelijkl systeem en er zijn actoren
die in verschillende rollen doelstellingen proberen te bereiken
binnen een set van regels.

Spelsimulaties bevatten dus:
-  actoren {in verschillende rollen en perspectievenl
-  die volgens een set van regels
-  handelen in een gesimuleerd model dat afgeleid is van een

werkelilk systeem, de spelers worden door hun handelingen een
deel van het model.

IOntleend aan De Caluwa, Geurts, Buis, Stoppelenburg, 19961.

Voor Richard Duke 119741  is 'een spelsimulatie een samengestelde
1"hybrid') vorm van communicatie voor multiloog: de gelijktiidige
dialoog tussen verschillende actoren die samen op zoek zijn naar
een groter begrip van het onderwerp dat voorligt'. Spelsimulatie is
hybride, omdat het een veelvoud aan talen {communicatietechnie-
ken en interactiepatronenl aankan. Multiloog gebruikt hii omdat er
sprake is van meervoudige en gelijktiidige dialoog: meerdere
personen interacteren via meerdere manieren met elkaar.
Van der Meer 119831 wijst vooral op het sociaal-interactieve aspect
van spelsimulatie. Onder nagebootste condities ziin deelnemers
met elkaar in interactie. In een Isociale) simulatie van een {deel
van een! organisatie bezetten zij de verschillende functies, voeren
zij de taken uit, participeren zii in de besluitvorming en voeren zij
eventuele organisatieveranderingen door. Van der Meer hecht dus
grote waarde aan het gegeven dat een spelsimulatie een micro-
kosmos is waarin mensen organisatieprocessen (in versneld tempo
en op kleine schaall doen ontstaan. Impliciet in deze omschriiving
is dat simulaties meehelpen de relatie tussen structuur en functie
of structuur en dynarniek bloot te leggen.
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Spelsimulaties ziin te typeren met drie kerndimensies en zes
gezichten. Dat wordt in tabel 3.2 aangegeven.

Tabel 3.2   De zes gezichten van spelsimulaties

1.    Spelsimulatie als model Het wezen:
het is een afbeelding mensen in model-

-   het geeft inzicht in complexe gehelen len

het analyseen de relatie tussen structuur en gedrag

2.   Spelsimulatie als interactie
- actoren vormen mede de simulatie

spelers brengen eigen inzichten mee
-   simulaties zi n organisatorische "prototypes'

3.   Spelsimulatie als communicatie De functie:
spelers leren van elkaar en van het model oefenen in com-
het is een hybride taal voor complexe problemen municatie

4.  Spelsimulatie als oefening
-   het is een veilige omgeving

spelsimulatie is een lextral interventie
spelsimulatie als terugkilken op de toekomst

5.   Spelsimulatie als georganiseerde procedure De vorm:
-  spelen zijn gedocumenteerd, herhaalbaar georkestreerde

spelen hebben een geprepareerd vertrekpunt complexiteit
onderscheid spelpakket en spelgebruik

6.  Spelsimulatie als set van bouwstenen
een simulatie is opgebouwd uit twaalf bouwstenen

COntleend aan De Caluwt et al., 1996)

Als voordelen van spelsimulatie worden de volgende punten in de
literatuur vermeld.

Spelsimulatie:
-  biedt een veilige omgeving om te experimenteren met de toe-

komst, deelnemers kunnen vertrouwen opbouwen
-  onderstreept het belang van ervaringsleren
- stimuleert deelnemers om de eigen expertise actief in te zetten
- maakt problemen met een ruime tijdshorizon overzienbaar, de

effecten van het eigen handelen worden snel zichtbaar
-  is bij uitstek geschikt om veel variabelen met elkaar in verband te

zien, om zelfstandig een overall-visie op de situatie te ontwikke-
len. De directe ervaring zorgt ervoor dat deelnemers de loop der
gebeurtenissen doorzien. Zii begrijpen de verschillende belangen
en invalshoeken en de consequenties daarvan

65



- maakt directe terugkoppeling van resultaten mogelijk. Deelnemers
krijgen een spiegel voorgehouden waardoor zii het eigen gedrag
beter kunnen beoordelen. Hetgeen een mens zegt te doen en
hetgeen een mens werkeliik doet is namelijk niet altijd met elkaar
in overeenstemming (zie paragraaf 3.51

-  geeft een sterke band met de dagelijkse praktijk want een spelsi-
mulatie wordt ontworpen vanuit de dagelijkse praktilk

-  kan naast andere instrumenten worden gebruikt. Spelsimulaties
vervangen niet volledig de traditionele leermethoden. Een combi-
natie is goed mogelijk en vaak effectief.

- Functies

Spelsimulaties kunnen volgens de gangbare inzichten in de litera-
tuur acht functies of clusters van doelstellingen hebben.
1.      Bewustwording en motivatie:

deelnemers worden zich bewust van de aard en omvang van
een probleem en ervaren de effecten van hun handelen. Dit
leidt ertoe dat zij gemotiveerd raken om daarover te praten en
te leren.

2. Vaardigheidstraining:
deelnemers leren nieuwe vaardigheden om te handelen, te
beslissen of om een aanpak te kiezen voor problemen en
praktijksituaties die in de spelsimulatie zijn nagebootst.

3.   Kennis en inzicht:
deelnemers krijgen de gelegenheid om mogeliike effecten van
beslissingen te onderzoeken en te testen.

4.  Communicatie en samenwerking:
deelnemers leren een team te vormen, het gevoel van saamho-
righeid te versterken of om samenwerkingspatronen te verken-
nen of te verbeteren.

5.   Integratie van leerervaringen:
aan het eind van een opleidingstraject zetten deelnemers het
geleerde om in concreet handelen.

6. Assessment:
deelnemers worden beoordeeld op hun kennis, vaardigheden of
houding.

7. Beleidsontwikkeling:
beleidsmakers verkennen alternatieve strategieen en bedenken
eventueel nieuwe alternatieven.

8. Onderzoek:
onderzoekers zetten spelsimulaties in om processen in organi-
saties te leren kennen.
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- Vormen

De basisregel voor het kiezen van vormen voor een spelsimulatie
is: "form follows function'.
Geurts en Van Wierst {1991, p. 111 zeggen hierover het volgende:
'Voor een spel dat goed ontworpen is, geldt dat de vorm zorgvuldig
zal ziin afgestemd op 66n of enkele van deze hoofddoelstellingen.
Hoewel er bil het ontwerpen van het spel vele vriiheidsgraden zijn
en er bii de vormgeving van het spel aan de menselijke inventivi-
teit geen grenzen liiken te bestaan, is er toch wel wat te zeggen
over het verband tussen vorm en doelstelling. Zo is een motivatie-
spel meestal kort en intensief. De werkelijkheid wordt zeer geab-
straheerd weergegeven, soms zelfs in metaforen of analogieen.
Belangrijke ontwerpcriteria voor motivatiespelen zijn verder:
plezier, actie, overzicht, sterke dynamiek en eenvoudige simulatie-
mechanismen. Een spel dat bedoeld is orn als instrument voor
kennisoverdracht te dienen, zal daarentegen veel meer detail
hebben, complexiteit moet stap voor stap worden geintroduceerd
en de nadruk ligt op het tonen van het verband tussen spel en
werkeliikheid. De simulatiemechanismen moeten transparant ziin,
want de spelers moeten de spelresultaten exact kunnen begrijpen.
Dit soort spelen duurt vaak langer dan motivatiespelen. Dit geldt
ook voor vaardigheidsspelen. Wil een vaardigheid echt 'inslijten",
dan zijn er veel leerlussen nodig. Veel herhaling van taken en
terugkoppeling daarop ziin dan van belang. De inhoud moet her-
kenbaar zijn vanuit de werksituatie. Metaforen ziin in dit geval
minder van toepassing. Spelen voor beleidsontwikkeling stellen
zeer hoge eisen aan de validiteit van de afbeelding van de werke-
lijkheid. Men kan niet volstaan met het aanbieden van een kunst-
matige, niet bestaande wereld. Het spelen dient te gebeuren met
een functioneel vereenvoudigde afbeelding van de echte probleem-
situatie. Meestal is dit soort spelen dan ook speciaal voor de
beleidsexercitie gemaakt en is de actualiteit van het spel maar
kort".
Hoewel spelsimulaties meestal voor een specifiek doel ziin ge-
maakt, is er, veelal achteraf, toch wel sprake van functionele
flexibiliteit. Geurts en Van Wierst 11991, p. 121 zeggen hierover:
'In de praktijk vervult een spelsimulatie namelijk meestal een
combinatie van deze functies. Zo heeft bilvoorbeeld een training-
spelsimulatie vaak ook een motiverend en teamvormend effect en
door de toepassing van een motivatiespelsimulatie wordt veelal
ook een leereffect bereikt.
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Toch willen wij crop wijzen dat de functionele flexibiliteit grenzen
heeft. Men kan niet elk spel overal inzetten. Zorgvuldig moet
worden afgewogen welk speltype wanneer relevant is. Het ondoel-
treffend gebruik van spelsimulatie is 66n van de grote bedreigingen
voor dit waardevolle instrument:

- Spelsimulaties

Hoewel ik in paragraaf 3.5 nog uitgebreid zal stilstaan bii leren en
veranderen door spelsimulaties, wil ik hier de oorspronkelijke
gedachten van Richard Duke alvast vermelden teneinde het histo-
risch perspectief te completeren, maar vooral ook om de verbin-
ding te leggen tussen leren door een spel, Izie paragraaf 3.51, men-
tale modellen Izie paragraaf 3.51 en taalspel en dialoog {zie hoofd-
stuk 12)

Duke {19741 zegt, dat de ambiance van een spel de context geeft
voor leren in operationele zin, omdat de betekenis van de speciaal
gebruikte symbolen de abstracte werkelijkheid representeren. Hii
ontleent vier belangrijke principes voor leren aan Moore en
Anderson 1 1969}.
1.   Het perspectief principe: een bepaalde omgeving is productie-

ver als deze het mogelilk maakt om vanuit meer perspectieven
naar een probleem te kilken.

2. Autotelisch principe: de omgeving moet veilig zijn om flink te
experimenteren zonder hoge persoonliike risico's.

3. Productief principe: het vermogen van de deelnemer om bin-
nen de context van de leeromgeving te redeneren of conclusies
te trekken. Dat moet een omgeving ziin die logisch is en goed

gestructuurd, zodat de deelnemer stappen kan maken naar een
ander perspectief of naar een ander denkniveau {vergeliik: de
dialoog, zie hoofdstuk 121.

4. Personalisatie principe: die omgeving is het meest productief,
die de meeste reactiemogelijkheden biedt aan de deelnemer;
het is een omgeving die de deelnemer aanmoedigt om eerst een
vraag te vinden en dan een antwoord.

Spelsimulaties moeten, volgens Duke {19741, ontworpen worden
als een 'environment for learning as an underlying rationale'
{p. 621 en gebaseerd op de genoemde vier principes.
In spelsimulaties fungeert de "conceptual map' die opgebouwd
wordt in de hoofden van de deelnemers als een mentale blauwdruk
om complexe systemen te begrijpen.
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De "conceptual map" geeft een heuristische taal die gebruikt kan
worden als een gemeenschappeliike symboolstructuur voor het
bediscussieren van een complex systeem {Duke, 1974, p. 631
Ik zie hierin zeer veel overeenkomsten met de gedachten over
mentale modellen en collectief leren zoals die in paragraaf 3.5
worden beschreven.

Over taal zegt Duke dat gaming een spelspecifieke taal zal gebruiken.
Die kan weloverwogen ziin ontworpen of door de spelers zijn ontwik-
keld als jargon om hen te helpen in hun multiloog. Deze taal moet
complex genoeg zijn om de discussie over een specifiek probleem te
verbeteren, maar simpel genoeg om geleerd te worden tijdens het
doen van het spel. Die taal bestaat uit:
-  symbolen die rollen of componenten representeren
-  een set van conventies {tussen spelers of eenheden) die het gebruik

van die symbolen reguleert.
Het spel heeft cycli, die elk een tiidsfase representeren van de
werkelijkheid. De resultaten worden bekeken, dan is er discussie,
dan een beslissing en dan wordt het uitgevoerd.

3.4.2 Inzichten over het ontwerp van spelsimulaties

In het eerder genoemde boek dat ik samen met Jac Geurts,
Douwe Buis en Annemieke Stoppelenburg heb gepubliceerd is uitvoe-
rig stilgestaan bij ontwerp en gebruik van spelsimulaties. Ik vat de
inzichten hier samen Iverkortl omdat ze als ontwerpvoorkeuren ziin
gaan functioneren voor de spelsimulatie in deze gevalsstudie. De
thema's voor ontwerp ontleen ik aan genoemd boek {p. 139 t/m 1421

Een sterke geliikenis met de werkeliikheid is vereist om de vertaling
naar de eigen praktiik makkeliiker te kunnen maken. Een
"tailor-made-game" ligt daarom voor de hand, waarin de kernproces-
sen nauwkeurig zijn gesimuleerd. Er wordt gebruik gemaakt van de
kracht van de herhaalde ervaring doordat deelnemers verschillende
malen door een cyclus van spelstappen worden geleid. Dit geeft
tevens de gelegenheid tot experimenteren met eigen gedrag. Een

goede intake tussen deelnemers en spelleiders is van cruciaal belang
voor het wegnemen van Connodige) onzekerheden of weerstanden.
Verlos ons van de hectiek kan ervoor zorgen dat deelnemers teveel in
het spel opgaan en te weinig leren en reflecteren. Een deelnemer
krijgt dan een speciale lobservatie-lopdracht en rapporteert daarover.
De zogenaamde "rule of three", een begrip dat is ontleend aan
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Richard Duke, zegt dat drie deelnemers gezamenlijk een rol of
functie in het spel bezetten lof tenminste samen een beslissing
moeten nemen). Zo worden zij op een vanzelfsprekende manier
gedwongen hun beweegredenen te expliciteren (zie paragraaf 3.51.
Verschillende perspectieven ervaren in verschillende rollen is voor
het leereffect heel belangrijk. Een herhaalde rolwisseling draagt
hiertoe bij. Een manager uit de klantorganisatie als (mede-)spellei-
der draagt bii aan een realistische feedback en aan mogeliike coa-
ching {zie paragraaf 3.51 Indicatoren geven aanwiizingen over de
effectiviteit van het gewenste gedrag in relatie tot de gewenste
verandering. In tEn oogopslag zien deelnemers de effecten. C)nver-
wachte gebeurtenissen geven extra dynamiek en druk op deelnemers
of sturen het scenario bij. Een computer in de spelkamer moet bij
voorkeur vermeden worden, omdat die de mondelinge communicatie
en sociale interactie sterk naar de achtergrond dringt.

Bovengenoemde tien thema's geven aanwijzingen voor de fysieke
verschijning van het spel. Maar voor het ontwerpproces Ihet tot stand
brengen van het spell ziin ook drie thema's te formuleren.

De klant als spellenmaker leert. Hier komt het principe van de

participatieve modelbouw zie {Geurts en Vennix, 19891 naar voren.
De samenwerking is nodig voor de spellenmaker om voldoende
gelijkenis te hebben en te houden met de werkelijkheid. Maar deze
samenwerking is voor de klant ook leerzaam, vooral in de fase
waarin het systeemanalytisch schema wordt ontwikkeld.
Meewerken helpt voor draagvlak. Door brede vertegenwoordiging
vanuit de klantorganisatie te betrekken bii het spelontwerp, wordt
draagvlak ontwikkeld, zowel voor de verandering als voor het ge-
bruik van een spel daarbii.
Het spelontwerp vraagt beslissingen. Maakt duidelijk over hoe
bepaalde zaken in de organisatie werken of moeten Igaanl werken.
Dat noopt tot beslissingen aan de kant van de klantorganisatie.

3.4.3 Inzichten over het gebruik van spelsimulaties

Op analoge wijze vat ik hier verkort de belangrijkste thema's samen
uit de eerdere publicatie: "Gaming: organisatieverandering met
spelsimulaties", 11996, p. 143-145, p. 171-1901.

De spelleider kan door middel van voorbeeldgedrag bijdragen aan de
verbeelding van de ingezette organisatieverandering en maakt die
zichtbaar in zijn eigen opstelling.
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Een co-trainer uit de klantorganisatie heeft voordelen met betrekking
tot de vertaling van de implementatie in de prakti ik. Gedocumen-
teerde ervaringen tussentijds geven belangrijke aanwiizingen voor de
spelleiders en de change agents. Een actieplan {aan het eind van de
trainingl en een follow.up
(8 A 10 weken daarnal helpt bij de vertaling naar de eigen werksitua-
tie. De direct leidinggevende betrekken bil start of afsluiting bena-
drukt het belang van het geheel. Bij veranderingsprocessen treedt
soms veel weerstand op. Dit blokkeert een open, lerende houding en
de zin om te experimenteren. Alvorens te beginnen met een spelsi-
mulatie moet de weerstand worden weggenomen, bijvoorbeeld door
informatie te geven of door een intake-bijeenkomst. Door het uitvoe-
ren van de spelsimulatie kunnen sluimerende spanningen manifest
worden. Soms moet dan de spelsimulatie worden stopgezet. In elk
geval ziin dan trainers nodig die dit aankunnen. Variatie in gebruik
moet mogelijk zijn om met verschillende typen groepen om te
kunnen gaan. Feedback geven en doorvragen zijn de belangrilkste
vaardigheden van de spelleider.

De debriefing is een proces waarin deelnemers reflecteren op hun
ervaringen en daaraan betekenisvolle lessen ontlenen. Er ziin ver-
schillende benaderingen van debriefing. Een tussentijdse debriefing
met een goede mix {afhankelijk van de groepl tussen gestructureerd
en ongeleid, heeft mijn voorkeur. Als er ondersteuning is voor
gestructureerde debriefing Ceen agenda; vragen) kan de spelleider er
altijd nog voor kiezen om die niet te gebruiken.

3.4.4 Conclusies

Het is, met name met betrekking tot de laatste twee paragrafen,
lastig om conclusies te trekken of aanwijzingen voor het ontwerp of
gebruik van de spelsimulatie te geven, omdat de tekst zelf al een
verzameling van conclusies en aanwijzigingen is. Ik doe het voor alle
volledigheid toch, zii het dat het detailniveau lager zal zijn dan in de
voorgaande tekst. Maar een opsomming is bijna niet te vermijden.

Het gebruik van spelsimulaties ondersteunt de argumenten zoals
genoemd in paragraaf 3.3. Ze inzetten als kernelement in de inter-
ventie kan krachtige leer- en veranderingsprocessen teweegbrengen.
In de volgende paragraaf ga ik op zoek naar aanvullende literatuur
hierover.
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De spelsimulatie die voor organisatie X gemaakt moet worden, zal
vooral gericht zijn op drie functies:
-  bewustwording en motivatie {omdat hier nog weinig aan gedaan isl
- vaardigheidstraining lomdat teams pas beginnen en Inogl geen

teamvaardigheden hebbenl
-  communicatie en samenwerking Ivoor teamvorming en saamhorig-

heidI.

Dit wordt in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt.

Voor de vorm van de spelsimulatie betekent dit principe dat een
meerdaagse training nodig is, waarin een aantal {4 of 51 leerlussen

ingebouwd kunnen worden.
De spelsimulatie moet ontworpen zijn op de leerprincipes die Duke
aangeeft:
- meerdere perspectieven inbouwen
-  uitnodigen tot experimenteren
-  uitnodigen tot gestructureerde dialoog
-  veel reactiemogelijkheden bieden.

De spelsimulatie moet een andere omgeving ziin dan de werkelijk-
heid en spelspecifieke taal hebben, gebaseerd op de concepten

Co.a. van werken in teams) die geleerd moeten worden.
De spelsimulatie moet een sterk simulatiekarakter hebben, met een
cyclische opbouw. Een intake gaat vooraf aan de training. Mogelilk-
heden voor observatie-opdrachten ziin nodig. Er komen meerdere
deelnemers per rol. Rolwisseling is mogelijk. Managers van de

klantorganisatie worden Cco-)spelleider. Indicatoren zijn rechtstreeks

gekoppeld aan het gewenste gedrag. Er komen onverwachte gebeurte-
nissen.
De spelsimulatie wordt participatief ontworpen en er wordt breed
draagvlak nagestreefd. Op gezette tijden {van tevoren aangegeven!

worden tijdens het ontwerp beslissingen van de klantorganisatie
verwacht. De spelleider moet het voorbeeld geven in relatie tot de
verandering. Een manager als co-trainer helpt daarbii goed. Er komen
verslagen van trainingen en bileenkomsten van trainers. Een actie-

plan en follow-up worden ingebouwd. Direct-leidinggevenden openen
en sluiten. Er dient rekening gehouden te worden met weerstand.
Spanningen kunnen manifest worden. Er zal variatie in gebruik

mogelijk moeten zijn. De spelleiders moeten over specifieke vaardig-
heden beschikken. De debriefing vindt cyclisch plaats en moet
eventueel voorgestructureerd kunnen verlopen.
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3.5      Leren en veranderen door middel van spelsimulaties

In de eerder genoemde publicatie {De Caluw6, Geurts, Stoppelenburg,
Buis  1199611 is een hoofdstuk opgenomen met relevante literatuur
over leren en veranderen in relatie tot Chet gebruik vanl spelsimula-
ties. Dat hoofdstuk bevat inzichten en gedachten die ook voor deze
publicatie relevant zijn. Ik vat daarom dat hoofdstuk samen, voeg
andere relevante inzichten toe en trek conclusies in het licht van de
hier beschreven Igrootschaligel interventie en het geplande evaluatie-
onderzoek.

Ik begin met de literatuur over theorieen over leren en veranderen
van individuen {zie paragraaf 3.5.11. In paragraaf 3.5.2 behandel ik op
vergeliikbare wiize leren en veranderen in groepen Iteamsl en para-
graaf 3.5.3 legt de verbinding tussen organisatieverandering en
spelsimulaties. In paragraaf 3.5.4 trek ik de conclusies hieruit die
aanwijzingen geven voor het ontwerp van de totale interventie, het
ontwerp van de spelsimulatie en voor het gebruik van de spelsimu-
latie.

3.5.1 Leren en veranderen van individuen

Ik beschrijf hier zes theorieen die mij sterk hebben geinspireerd. Het
betreft het concept van Karl Weick over losjes gekoppelde systemen,
het gedachtengoed van Kolb over leren, het "second order-learning"
van Argyris en Schon, het "Concerns Based Adoption Model" van
Hall, Hersey en Blanchard over taakvolwassenheid en de visie van
onder andere Lane op de koppeling tussen denkvaardigheden en
emoties bii leerervaringen. Die zes gedachten wil ik hier kort typeren

Izie tabel 3.31.
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Tabel 3.3 Theorieen over leren en veranderen van individuen

Theorieen Auteurs

Losjes gekoppelde systemen Weick
Leercyclus Kolb

Tweede orde of deutero-leren Argyris & Schon
Concerns Based Adoption Model Hall
Taakvolwassenheid Hersey & Blanchard
Denkvaardigheden en emoties Lane

-  Losies gekoppelde systemen

Karl Weick {1969) past het concept van losies gekoppelde systemen
toe op organisaties, maar ook op individuen. Gedrag en opvattin-
gen zijn volgens hem vaak losgekoppeld. Opvattingen sturen
gedrag vaak niet, maar gedrag doet zich voor, onafhankeliik van
opvattingen. Vraag je mensen naar de redenen of motieven van
waargenomen gedrag, dan gaan zii op dat moment een opvatting
construeren. En als je mensen vaak vraagt om gedrag te explicite-
ren of erover na te denken, dan worden gedrag en opvattingen
steeds sterker gekoppeld. Ze worden als het ware meer consistent
met elkaar. Dit gegeven hebben Petri en ik { 1981 ) uitgewerkt in
een visie op veranderen: "koppelen en ontkoppelen als verande-
ringsstrategie' Veranderen wordt beschreven als een proces van

koppelen en ontkoppelen. Met name het bewust warden en expli-
ciet maken van de koppeling tussen gedrag en opvattingen wordt
als een belangrijke verandering bii individuen gezien. Dat begint
bij het bewust worden van gedrag, want gedrag gaat meestal vooraf
aan bedoelingen, voornemens en opvattingen.

In dit kader kan ook het begrippenpaar van Argyris en Sch6n

119781 aangehaald worden, namelijk de "espoused theory' {de theo-
rie die mensen aanhangen of wat ze zeggen dat ze {zullen) doen) en
de "theory-in-use' Ide feitelijke, observeerbare theorie of wat ze
feitelijk doenl. Elk individu kan ziin eigen 'espoused theory"
hanteren die ver verwijderd van of dicht naast de "theory-in-use"
kan liggen. Argyris en Sch6n stellen dat pas als individuen in de
organisatie het verschil tussen beide theorieen leren inzien, er
sprake kan zijn van organisatie-leren. Een lerende organisatie
onderkent dus de potentiele spanning tussen beide theorieEn en is
in staat, naar zichzelf kijkend, haar problemen in dit spannings-
veld te zien en Op te lossen Cp. 431
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Maar het is voorwaardelijk dat een soortgeliik proces zich (eerstl
bij individuen afspeelt. Dit verwiist weer naar de inzichten van
Weick.
Spelsimulaties bevorderen de consistentie tussen gedrag en opvat-
tingen. Immers: simulaties lokken normaal, natuurlijk gedrag uit,
maar vragen mensen tevens naar het waarom of de motieven van
dat gedrag. Games dwingen om gedrag te expliciteren en ze laten
individuen zich afvragen of dit gedrag en deze opvattingen gewenst
zijn, of hun gedrag conflicteert met bestaande andere gedragingen
of opvattingen, en of het gedrag of de opvattingen veranderd
moeten worden. Impliciet gedrag of opvattingen - of beter gezegd:
onbewust of losgekoppeld gedrag en opvattingen - worden bewust
gemaakt en raken met elkaar verbonden.

- Leercyclus

Kolb 119911 introduceerde een theorie over de leercyclus die sterk
de nadruk legt op ervaringsleren. Wil er sprake zijn van leren, zegt
Kolb, dan moeten er vier fasen doorlopen worden. Die fasen vor-
men een cyclus. De cyclus begint bij het actief experimenteren op
basis van de ideeen die een individu heeft over ziin relatie met de
omgeving.
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Figuur 3.1 De leercyclus van Kolb
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Door te doen, ervaart de mens problemen of uitdagingen, daarna
komt het bezinnen op deze ervaring, hij gaat er over nadenken,
reflectie en via analyse en conceptualisering tracht hij de ervaring
te begrijpen. Op grond daarvan ontstaan keuzes en beslissingen
over de volgende stappen, waarna de cyclus zich herhaalt.
Buils 119881 noemt het leren omgaan met veranderingen de essen-
tie van innoveren. Het betreft het enerzijds afleren van bestaand
{organisatiel gedrag, anderziids het aanleren van nieuw {organisa-
tie) gedrag. Afleren vraagt voortdurende aandacht en concentratie
{p. 2121. Dezelfde auteur {p. 219/2301, maakt onderscheid tussen
ontwikkelend leren Ileren bepaalde dingen beter te doen en vooral
door meer van hetzelfde te doenl en innoverend leren leen sprong
naar een hoger niveau van leren die kwalitatief iets anders is
Ca.h.w. een nieuwe visie!1. Dit hogere niveau bereiken, kan alleen
in de reflectiefase van de leercyclus van Kolb, over de volgende
stappen, waarna de cyclus zich herhaalt. Door de cyclus veelvuldig
te doorlopen, kan ingesleten gedrag worden geherformuleerd. Het
gedrag verandert.
Buils {1988, p. 2201 noemt reflecteren het beschouwend waarne-
men van de werkelijkheid. Waarnemen gebeurt altijd vanuit een
bepaalde perceptie; als ik mijn perceptie van de werkelijkheid nu
eens zou veranderen, wie weet vind ik dan wel andere concepten
die mij kunnen helpen tot een bevredigender concrete ervaring. Hii
geeft drie basisregels voor de innoverende leersprong:
-  meedenken met de ideeen van een ander, erop voortbouwen
-  divergeren, in alternatieven denken
- afstand nemen en denken in analogieen en metaforen.

De leercyclus is zeer van belang bij het opzetten en gebruiken van
spelsimulaties. In een goed spel wordt bij het ontwerpen gedacht
in elkaar opvolgende rondes, waarbij in elke ronde de Kolb-leercy-
clus volledig wordt doorlopen. In elke ronde zitten dan alle ele-
menten van leren. De reflectie leidt weer tot Inieuwel voornemens
voor experimenteren.

-  Tweede orde leren

Argyris en Sch ijn {19781, p. 271 gebruiken naast "theory-in-use" en
'espoused theory' het begrip 'second order-learning".
Tweede orde leren betekent het kiiken naar de manier waarop het
leren plaatsvindt, het stellen van vraagtekens daarbij, het bilsturen
van die leerprocessen, en dus ook het samen onder ogen willen en
durven zien van de eigen bekwaamheden en onbekwaamheden.
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Deze begrippen worden ook wel 'single-loop' en 'double-loop
learning' genoemd. Single-loop learning is "leren door te doen: Dit
leren behelst vaak het oplossen van routinematige problemen in
een bekende omgeving. Binnen een bekend kader wordt geprobeerd
een werkwijze te verbeteren.
Kenmerkend voor "single-loop learning' is dat achterliggende
inzichten {theorieen, veronderstellingen, redeneringenl niet of
nauwelijks ter discussie staan. De gedragsveranderingen liggen op
het niveau van hetzelfde beter doen. Het gaat hierbil vooral om
"hoe'-vragen; "waarom"-vragen ziin nauwelijks aan de orde.
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                                 concepts
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Figuur 3.2 De leercyclus en tweede orde-leren

Bij "double-loop learning" gaat het niet zozeer om het verbeteren,
maar om het vernieuwen. Ook achterliggende inzichten worden ter
discussie gesteld. In figuur 3.2 die ik ontleen aan een recente
publicatie van simulatiedeskundige David Lane, worden Kolbs
leercyclus en de visies van Argyris & SchDn met elkaar vergeleken.
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De laatste twee auteurs voegen in zekere zin een lus toe aan Kolbs
model. Dit is de lus van het 'leren om te lerenf
Reeds eerder ben ik dergelijke onderscheidingen tegengekomen. In
paragraaf 3.1 ziin verbeteren/vernieuwen; continu leren en
sprongsgewiize verandering genoemd. Hiervoor is al ontwikkelend
leren en innoverend leren genoemd. Dit kwalitatieve onderscheid
van leerprocessen is blijkbaar relevant.
Dit enkele- en dubbele-lus-leren zijn zeer relevante begrippen voor
ontwerp en gebruik van spelsimulaties. Een goed simulatie wisselt
fasen met leren-door-doen af met fasen om het geleerde en het
leren zelf ter discussie te stellen. Een spel is een vereenvoudiging
van de werkelijkheid en deze vereenvoudiging maakt het mogelijk
in versneld tempo vele malen door de lussen te lopen die figuur 3.2
beschrijft.

-  "Concerns Based Adoption Model"

Hall {19771 is de bedenker van het Concern Based Adoption Model.
Volgens dit model zullen individuen wanneer een verandering
wordt geintroduceerd, zich een aantal vragen stellen en wel in een
bepaalde Ivastel volgorde.
Allereerst vragen zij zich af wat de verandering voor henzelf zal
betekenen: wat verandert er voor mij persoonlijk, wordt het beter,
verandert miin status, hoe zal het mii rakent Pas daarna gaan
mensen de verandering evalueren of beoordelen in de zin van: wat
zal het betekenen voor mijn taak, voor mijn werk, voor datgene
wat ik moet doeni
Wanneer deze fase achter de rug is, gaan ze pas over op vragen die
te maken hebben met de samenwerking met anderen. Hall noemt
die drie groepen van vragen 'concerns' (zorgen). Hij wijst er onder
meer op, dat het noodzakelijk is om bii veranderingsprocessen oog
te hebben voor deze drie groepen vragen en er in de juiste volgorde
aandacht aan te besteden.
Bij het gebruik van spelsimulatie in veranderingsprocessen zijn
Halls opvattingen van groot belang. Met name een zorgvuldige
intake", het omgaan met weerstand, het door spelers zelf lindivi-
dueell formuleren van leervragen en het vinden of opleiden van
kwalitatief hoogwaardige spelleiders zijn hiervoor belangriike
middelen.
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Als mensen in staat ziin geweest om in een veilige en beschermde
omgeving het gewenst gedrag te oefenen en te ervaren, helpt dat
een antwoord te vinden op de 'zorgen" van de spelers. Hierdoor
kan de weerstand tegen de verandering verminderen. Betrokkenen
zullen de verandering positiever benaderen of de verandering
gemakkelijker accepteren.

Taakvolwassenheid

In  de  opvattingen van Hersey en Blanchard  119881 over veranderen
van individuen speelt leren een belangrijke rol. In het leren van
mensen onderscheiden zii twee elementen: bekwaamheid en
bewustzijn.

Bekwaamheid is de mate waarin mensen in staat zijn zelfstandig
taken naar behoren uit te voeren en zich daarover zeker te voelen.
Bewustzijn is de mate waarin mensen zich bewust ziin van hun
capaciteiten. Beide elementen zijn te onderscheiden, maar ze be-
invloeden elkaar ook. Diverse combinaties zijn mogelijk en deze
bepalen volgens Hersey en Blanchard vier stadia in het leren:
- onbewust onbekwaam; een medewerker is zich niet bewust van

het feit dat hij een bepaald type werkzaamheden nog niet zelf-
standig kan uitvoeren

- bewust onbekwaam; een medewerker is nog niet in staat een
bepaald type werkzaamheden uit te voeren, maar is zich hiervan
wel bewust

- bewust bekwaam, een medewerker heeft geleerd de werkzaam-
heden zelfstandig uit te voeren en is zich ervan bewust dat hii
dit kan

- onbewust bekwaam, een medewerker kan de werkzaamheden
zelfstandig naar behoren uitvoeren en is zich hier al niet eens
meer van bewust.
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Figuur 3.3 toont deze vier combinaties of stadia.
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Figuur 3.3 Taakvolwassenheid: vier stadia

In deze figuur is de leercyclus van Kolb te herkennen en de leer-
sprong van Buijs {1988, p. 2271.

In het gebruik van spelsimulaties zit een sterke bewustwordings-
component, die er toe leidt dat personen zich realiseren, dat ze
bepaalde vaardigheden {nogl niet onder de knie hebben of dat ze
dingen niet kunnen. Dit kan bildragen aan de motivatie om dat
wel te willen leren.
Simulaties ziin voor spelers een middel om van onbewust onbe-
kwaam, via bewust onbekwaam te evolueren naar de twee Mhogeren
vormen van taakvolwassenheid.

-  Koppelen van denkvaardigheden en emoties aan spelervaringen

In een recent artikel doet David Lane 119951 een knappe poging om
leerervaringen die in spelsimulaties worden opgedaan in een
theoretisch kader te plaatsen. Hillegt de koppeling met denkvaar-
digheden en emoties.
Lane karakteriseert ervaringen opgedaan in spelsimulaties als rijke
I'rich'l ervaringen en wel in twee betekenissen. Voor de eerste

verwijst hil naar het klassieke werk van Bloom (19561
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Bloom ontwikkelde de theorie over hierarchie van doelstellingen
in denkvaardigheden Izie figuur 3.41. De hierarchie gaat van het
leren van feiten {niveau  11,  via generalisatie  Iniveau 2 en 31  naar
synthese Iniveau 4 en 51. Lane koppelt het gebruik van spelsimula-
ties aan het ontwikkelen van deze denkvaardigheden.
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79TGIN1Oj (naar Lane, 1995)

Figuur 3.4 De hierarchie van denkvaardigheden gekoppeld aan
fasen in simulatiegebruik

Het is een moeiliik en subtiel proces om een individu aan de top
van de linker schaal te brengen. Games en simulaties, vooral als
die gebaseerd zijn op systeem-dynamische modellen, kunnen
deelnemers vooruitgang laten maken in alle viif elementen en wel
met name in het laatste. Een complexe micro-wereld, de term die
Lane gebruikt voor spelsimulaties, laat toe dat betekenissen
worden getest, motiveert tot het begrip van de delen en van het
geheel.

De tweede betekenis waarin spelervaringen volgens Lane rijke
ervaringen ziin, heeft te maken met het feit dat ze persoonlilke en
zelfs emotionele elementen van leren oproepen, losmaken en
gebruiken. Menselijke reacties en interacties en emoties worden
ingebracht. Meadows 11989, p. 6401 zegt: 'Conducting a game is an
interesting combination of theatre, system science, didactics and
social psychology counselling:
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Blijkbaar zijn spelsimulaties, bij adequaat ontwerp en gebruik, in
staat om hoge vormen van leren mogelijk te maken en om per-
soonlilke en emotionele elementen op te roepen. Het ziin dus rijke
leermiddelen in de hiervoor beschreven dubbele betekenis van dit
woord.

3.5.2 Leren en veranderen in groepen of teams

In deze paragraaf zal ik enkele theorieen over leren en veranderen in
groepen of teams de revue laten passeren. Ook hier gaat het weer om
inzichten die van belang ziin voor de rol van spelsimulaties in
veranderingstrajecten. Ik baseer me op de volgende vier theoriean.

Tabel 3.4 Theorieen over veranderen van groepen

Theorieen Auteurs

Groepsdynamica Blake en Mouton
Fry, Rubin en Plovnik

Fasen in ontwikkeling van groepen Caple
Blake en Mouton

Leren in groepen/teams Senge
Swieringa en Wierdsma

Leren over mentale modellen Geursen

- Groepsdynamica

Lewin {1961! heeft er sterk aan bijgedragen om de aandacht van de
sociale psychologie te verplaatsen van het individu naar de groep.
Hil is de geestelijke vader van toegepaste groepsdynamica. Hii
startte onderzoekscentra in New York, aan het MIT en de beroem-
de National Training Laboratories in Bethel, Maine. Zijn theorieen
benadrukken het belang van doelen en bedoelingen bii het richting
geven aan gedrag en hii biedt een alternatief voor de meer mecha-
nistische modellen die gebaseerd zijn op het behaviorisme.
Het groepseffectiviteitsmodel {Blake en Mouton, 1988; Fry et al,
19811 onderscheidt drie aspecten: inhoud, procedure en proces.
Inhoud verwi ist naar de taak, naar de werkzaamheden die door de
gjoep worden verricht. Procedures vormen het institutioneel of
structuuraspect. Proces heeft te maken met 'hoe we met elkaar
omgaan',
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Figuur 3.5 Groepseffectiviteitsmodel

Het groepseffectiviteitsmodel {Fry et al., 19811 stelt dat een groep
alleen effectief kan zijn als zij de problemen met betrekking tot
alle drie de hiervoor genoemde aspecten oplost.
De drie niveaus beinvloeden elkaar. Door de communicatiepatro-
nen en besluitvorming te observeren kan een goed beeld verkregen
worden van het functioneren van de groep. Met dit model zijn
interventies door een derde partij {een trainer, begeleider, adviseur,
manager, spelleiderl bewust te richten: op welk niveau grijpt de
trainer ini (zie o.a. Vroemen, 19951. Een interventie kan plaatsvin-
den op de inhoud, de procedure en het proces en een adviseur zal
goed moeten overwegen welke van deze aspecten zijn eerste
aandacht verdient.
Dit Crelatief) eenvoudige model van groepseffectiviteit en niveaus
van interventie kan gebruikt worden als referentiekader bij het
observeren van, het feedback geven aan en het intervenieren in
groepen die spelsimulaties doen.
Het model is tevens goed bruikbaar om groepen het eigen functio-
neren zelf te laten analyseren en bespreken.
In het ontwerpen van spelsimulaties wordt de uitvoering van de
taak zichtbaar gemaakt met indicatoren. Procedures ziin in een
spelsimulatie veelal een gegeven bij de start, maar ze zijn te
veranderen door de groep als deze dat wenst omdat een andere
werkwijze effectiever wordt bevonden.
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De interactie Chet procesl wordt niet ingebouwd, want die brengt
elke groep die een spel speelt, zelf mee. Het proces wordt bepaald
door normen en de groepscultuur en die zijn vaak impliciet. Het
kenmerkende van spelsimulaties is, dat door interventies van de
spelleider het onzichtbare zichtbaar en het impliciete expliciet
gemaakt kan worden.

-  Fasen in de ontwikkeling van groepen

Groepen veranderen voortdurend, er is een constante ontwikkeling
die de mate van effectiviteit sterk kan beinvloeden. De ontwikke-
ling van groepen is een terrein waarnaar uitgebreid onderzoek is
gedaan.

In de ontwikkeling is een aantal fasen te onderscheiden waarin
steeds een bepaald thema dominant is, biivoorbeeld leiderschap, en
waarin specifieke oplossingen of interventies geboden zijn.
Groepsontwikkeling vindt volgens velen plaats in de volgende
fasen Izie o.m. Vroemen, 19951:
. de orientatiefase waarin groepsleden in het startende team hun

wensen en verwachtingen op elkaar afstemmen, elkaar leren
kennen en zich afvragen wat precies de doelstelling en de werk-
wiize van het team is. Er is onwennigheid en onzekerheid,
weinig staat vast. Men tast elkaar af en is op zoek naar gezamen-
lijke normen en omgangsregels en naar wederzijdse acceptatie

. de invloedsfase, waarin men op zoek is naar de mate van invloed
en macht die kan worden uitgeoefend. Wanneer er een vooraf
vastgestelde leider{-schapsstructuur) is, zal deze fase minder
heftig verlopen en zich vooral concentreren op het al dan niet
accepteren van leiderschap

. de affectiefase, waarin het team zoekt naar de mate van open-
heid en intimiteit die gewenst en geaccepteerd is. Teamleden
worden meer open naar elkaar, geven feedback en er ontstaan
nauwere onderlinge banden.

Deze thema's komen in vrijwel ieder team in meer of mindere
mate voor. In principe zijn ze volgtiideliik, maar sommige fasen
komen regelmatig terug Icf. Vroemen, 19951.
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Het maakt voor het ontwerp, maar zeker voor het gebruik van een
spelsimulatie veel uit of de deelnemers elkaar wel of niet kennen.
Indien ze elkaar wel kennen, is het van belang te weten of er al
dan niet een noodzaak of wens is om met elkaar samen te werken.
Ook kan het zo zijn dat zij al veel met elkaar hebben gewerkt,
maar grote problemen hebben, enzovoort. Deze "startsituatie' van
de deelnemers bepaalt hoe een spel zal worden ingericht en ge-
bruikt. Het maakt zeer veel uit wat de doelstellingen ziin die
bereikt moeten worden door het gebruik van een spelsimulatie
Ibijv. elkaar beter leren kennen; aan teambuilding doen; een
overgang van de ene naar de andere fase bewerkstelligen; meer
openheid creerenl.

-  Leren in teams

Leren in teams of in groepen staat, zeker sinds de gedachten
omtrent de lerende organisatie naar voren kwamen, sterk in de
belangstelling. Van elkaar leren, in teams leren en mentale model-
len delen zijn centrale begrippen daarbii. Een van de meest beken-
de auteurs over de lerende organisatie, Senge 119901, beschriift viif
cruciale vaardigheden voor een lerende organisatie. Die cruciale
vaardigheden moeten geleerd en uitgeoefend warden in groepsver-
band. De vijf vaardigheden zijn:
- systeemdenken: ieder houdt het geheel in de gaten en beperkt

zich niet alleen tot een deelactiviteit
- persoonlijk meesterschap: ieder streeft ernaar de eigen talenten

te ontwikkelen en de eigen visie steeds verder uit te bouwen ten
behoeve van zichzelf en van het geheel

-  onderzoek van de eigen mentale modellen: ieder maakt zijn
eigen interne beelden van de werkeliikheid expliciet om ze
toegankeliik te maken voor onderzoek en beinvloeding door
anderen

-  vormen van een gemeenschappelijke visie: een gemeenschap-
pelilk zicht op doelen, waarden en missie van de organisatie.
Ook daarvoor is explicitering van persoonliike visies nodig,
gevolgd door onderzoek

-  'teamlearning": de groep bezit het vermogen om als groep te
leren. Dit vermogen draait, behalve om het expliciteren van
ieders denkbeelden over een bepaald onderwerp, vooral om
gemeenschappelijke reflectie en onderzoek.
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Elk van deze kenmerken moet volgens Senge worden beschouwd
als een discipline, een geheel van theorie en techniek dat voortdu-
rend oefening vereist om het onder de knie te krijgen en in de
praktijk te kunnen toepassen.

Leren in teamverband is een zo dominant kenmerk van de lerende
organisatie dat veel auteurs er impliciet of expliciet voor pleiten de
organisatie op te bouwen rond "lerende teams", in plaats van rond
lijn- en stafafdelingen. Bomers 119901 bijvoorbeeld stelt dat multi-
dimensionele teams de bouwstenen vormen van lerende organisa-
ties. Dit zijn teams die zo zijn samengesteld dat daarin een mix
van zowel kennis, inzichten en vaardigheden als karakters, waar-
den, rollen en functies zijn vertegenwoordigd. Deze ziin als het
ware dimensies die alle in zo'n multi-dimensioneel team moeten
zitten.

De grootste paradox van de lerende organisatie {en dus van lerende
groepenl is dat men, om de organisatie lerend te houden, op meta-
niveau belerend dient te Zijn, namelijk daar waar het het handha-
ven van de leerprincipes betreft. Wil men een organisatie lerend
houden dan mag men paradoxaal genoeg tan ding niet ter discussie
stellen, namelijk dat men lerend wil blijven. Het lerend willen
blijven, het zoeken van het debat, is de kern van de identiteit van
de organisatie {Swieringa en Wierdsma, 19901.

Voorgaand gedachtengoed speelt een grote rol in veel spelsimula-
ties, maar zeker ook bij het ontwerp van het gebruiksproces van
spelsimulaties. In het spelontwerp komt het collectieve leren
onder andere teruggekoppeld in de {collectievel indicatoren; er
wordt vrijwel alti id teruggekoppeld naar de prestatie van de totale
groep. Collectief leren kan ook worden gestimuleerd door de
opbouw van de cycli, door het onderliggende systeemmodel en
door perspectieven en perspectiefwisseling te hanteren. In het
gebruik van simulaties komt collectief leren terug door de metho-
den van briefen en debriefen, door de keuze van de samenstelling
van groepen Iwel of niet functionele groepen bijv.1 en door de wijze
van introductie van de spelsimulatie.
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-  Leren over mentale modellen

Leren van en met elkaar is dus een belangrijke activiteit als men
wil veranderen. Dat leren kan men zien als het uitwisselen van
mentale modellen. Senge 119901 definieert een mentaal model als
een diep in de individuele persoonlijkheid verankerd wereldbeeld,
dat de basis biedt voor interpretatie van de werkelijkheid en
derhalve een grote invloed uitoefent op het handelen. Geurts en
Vennix {19891, p. 56-571 definieren mentale modellen als volgt:
"Mentale modellen ziin de individuele en subjectieve voorstellin-
gen die mensen vaak onbewust van de werkelijkheid maken en die
worden geconstrueerd en getoetst doordat mensen in hun dagelijk-
se doen en laten met de werkelijkheid omgaan. Mentale modellen
ziin 'impliciet' omdat ze in het hoofd van een persoon zitten en
niet onmiddelliik ter beschikking staan voor overdracht aan en
analyse door anderen".
"Het mentale model is een van de centrale punten waarop een
veranderkundige ingreep zich moet richten. Het mentale model
van deelnemers aan een veranderingstraject dient de alfa en de
omega van een simulatietraject te ziin. Mensen in een organisatie
hebben altild relevante kennis die in een spelmodel moet worden
opgenomen. Geen wetenschappelilke systeemanalyse kan voorbij
aan het feit dat 'tacit knowledge" of 'ervaringsexpertise' van
betrokkenen een essentieel deel moet ziin van de modelconstruc-
tie'. {Geurts en Vennix 19891.
Kim {19941 onderscheidt operationeel en conceptueel leren die
gerelateerd ziin aan twee verschillende delen van een mentaal
model.
Operationeel leren speelt zich af op procedureel niveau, bij het
leren van de verschillende stappen die nodig zijn om een bepaalde
taak te volbrengen. Het leren beheersen van routines is hier aan de
orde. Conceptueel leren daarentegen stelt vragen. Hierdoor kunnen
binnen het mentale model nieuwe interpretatiekaders ontstaan,
die op hun beurt tot verbeteringen kunnen leiden door de moge-
lijkheid een probleem in geheel nieuwe kaders te zien. Hier is
weer een sterke overeenkomst met sprongsgewijs leren en tweede-
orde-leren.
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Swieringa en Wierdsma { 19901 zeggen  dat  een van de meest essen-
title voorwaarden om leerprocessen in organisaties op gang te
brengen is: "het onderling uitwisselen en aanvullen van de beelden
die men heeft over het werkproces, het handelen van elkaar en
zichzelf" {p. 171. "Een belangrijk deel van de organisatie zit name-
lijk in de hoofden van de mensen. En het ziin de in die hoofden
opgeslagen beelden over de werkelijkheid die het gedrag bepalen.
De beelden onderling ziin vaak verschillend en incompleet' Cp. 17).
Dat uitwisselen en expliciet maken van de mentale modellen is de
kern van groepsleren.
Spelsimulaties moeten recht doen aan de mentale modellen van
betrokkenen, ze moeten ook helpen de {verschillendel mentale
modellen van betrokkenen goed op elkaar af te stemmen of in elk
geval optimaal te delen. De Geus zegt het kernachtig als hii op-
merkt: 'so the real purpose of effective planning is not to make
plans, but to change the microcosm, the mental models that these
decision makers carry in their heads"  IDe Geus,  1988,  p.  711
Igeciteerd bil Geurts en Vennix 11989, p. 583
Geursen 119941 stelt het heel pregnant. Hii zegt dat leren in teams
bestaat uit de kunst van het beheersen van dialoog en discussie.
Het gaat er daarbil niet om geliik te krijgen, maar om creatief
gebruik te maken van de verschillende inzichten en ervaringen van
elk teamlid. Hij ziet dialoog als: "De vriie stroom van betekenissen
tussen mensen". Door de dialoog ontstaat een grotere pool van
gedeelde betekenissen. Deze gedeelde betekenissen organiseren de
delen. Dat leidt tot een interessante visie op leren door middel van
een spel.
"Bij het spel als wedstriid gaat het om de vraag wie beter is. Bij het
spel als leren gaat het om de vraag hoe het komt dat de winnaar
beter is. En: kan de kennis die in het winnen tot uiting komt,
worden overgedragenl
Hierbii speelt de coach een rol, want het trainen is meer dan het
opbouwen van conditie om voorgeprogrammeerde taken uit te
voeren: trainen is tevens de ontwikkeling van inzicht in het spel
en hoe een sociaal systeem dit speelt" {Geursen 1994, p. 201. Hier
is veel overeenkomst met de innoverende leersprong {Buijs, 19881.
Genoemde inzichten over leren en veranderen in groepen en teams

ziin bii uitstek van toepassing op lerende groepen die deelnemen
aan spelsimulaties met als oogmerk om het individuele en collec-
tief functioneren te verbeteren of te vernieuwen.
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3.5.3 Leren en veranderen in organisaties

Hiervoor is al veel gezegd over veranderen in organisaties. Waar ligt
de grens tussen veranderingen in individuen, groepen en organisatiest
Is een groot aantal Isoortgelijkel veranderingen bij individuen of groe-
pen niet een organisatieveranderingl
Een organisatieverandering zonder impact op het individuele niveau
is niet goed denkbaar.

Relevante literatuur vind ik vooral bii de lerende organisatie. Een
aantal principes zijn reeds aan bod gekomen. Ik kan daar nog enkele
gedachten aan toevoegen.

Senge's lerende organisatie moet voortdurend vernieuwing mogelijk
maken en wil werknemers de kans geven hun creativiteit te tonen.
Bomers (19901 en Goossens 119921 hanteren als definitie voor een
lerende organisatie: een organisatie die bewust beleid voert, haar
lerend vermogen op alle niveaus en op continu-basis te vergroten ter

verbetering van haar effectiviteit, efficientie, flexibiliteit en creativi-
teit. Thijssen (19921 omschrijft het als volgt: een organisatie die
beleidsmatig gericht is op het benutten van mogelijkheden om
leerstrategiean te verwerven en te hanteren die ertoe bijdragen haar
continuiteit in veranderende omstandigheden te waarborgen.

De lerende organisatie moet de knelpunten oplossen die zich in een
organisatie voordoen als gevolg van een te sterke scheiding tussen
denken en doen Izie paragraaf 3.2.11. Bovendien worden medewerkers
vaak beperkt in hun inzet en creativiteit {Goossens, 19923. Vanwege
beperkte speelruimte zijn er vaak onvoldoende mogelijkheden om
leerervaringen op te doen in het dagelijkse werk. Medewerkers
ontwikkelen hierdoor defensieve en contraproductieve denkwijzen
{Kessels en Smit, 19921
Argyris en Schon zijn de feitelilke grondleggers van de ideeen over
"de lerende organisatie'. Organisaties reageren voortdurend op
interne en externe veranderingen {responsesl. "These responses take
the form of error detection and error correction. Single-loop learning
is sufficient where error correction can proceed by changing
organisational strategies and assumptions within a constant
framework of norms for performance.
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It is concerned primarily with effectiveness - that is, with how best
to achieve existing goals and objectives and how best to keep
organisational performance within the range specified by existing
norms.
In some cases, however, error correction requires an organizational
learning cycle in which organizational norms themselves are modi-
fied.- 11978, p. 20/211.
Dit laatste noemen Argyris en Sch6n zoals reeds eerder vermeld
"double-loop-learning:

Swieringa en Wierdsma 119901 scheppen een probleemgericht beeld
van een lerende organisatie. Een lerende organisatie leert probleem-
gericht. Problemen vormen uitdagingen om te zoeken naar verbete-
ringen en eventueel fundamentele veranderingen. De direct betrokke-
nen worden ingeschakeld. Er wordt als collectief geleerd, als team,
met elkaar. Er is een sterke koppeling tussen denken en doen. Ook is
er sprake van bewust, methodisch leren. Onbewust leren is vaak
herhalend leren: het imiteren van voorbeelden, meer van hetzelfde.
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat leren automatisch plaatsvindt
door het opdoen van ervaringen, met het werken zelf dus. Dat is niet
het geval. Bewust leren vergt de collectieve wil, durf en kunde om te
blijven vragen naar wat iemand doet, waartoe, waarom en hoe. Soms
gaat het zelfs om het ontrafelen van de eigen persoonlijke theorieen:
waarom kiik ik daar zo tegen aani Welke vanzelfsprekendheden
liggen voor mii ten grondslag aan deze manier van ki ikeni
Het leren binnen een lerende organisatie kenmerkt zich door het
handhaven van de vragen in plaats van het formuleren van eenduidi-
ge antwoorden {zie ook Kim, 19941.

Dezelfde auteurs ISwieringa en Wierdsmal vinden dat de lerende
organisatie bewust paradoxen en tegenstellingen moet toestaan.
Mensen moeten daar juist mee leren omgaan.
Mensen die geen paradoxen kunnen verdragen, hebben meer last van
cognitieve dissonantie en selectieve perceptie: niet in hun wereld- en
mensbeeld passende waarnemingen worden vervormd dan wel
verdrongen. Verschillen, verschillende uitgangspunten en verschil-
lende zienswijzen vormen energiebronnen voor een organisatie,
houden een organisatie levend en alert. De kunst is om er lerend en
constructief mee om te gaan. Daarbij is meta-leren een belangriik
vermogen. Het gaat dan om het afstand nemen, kilken naar en reflec-
teren op het eigen collectief functioneren.
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Daartoe dient men de kunst te verstaan om boven zichzelf Uit te
stijgen {een nieuwe visie ontwikkelen). En het vereist moed, want
wat je in die spiegel ziet, kan soms piinliik en hard ziin. Maar boven-
al vereist het de wil om op gezette tijden tijd te nemen om dit te
doen.

Een spelsimulatie is als het ware een lerende organisatie in het klein.
De groep of team die deelneemt aan de spelsimulatie zal dubbellus
leren, zal denken en doen aan elkaar koppelen, zal probleemgericht
en methodisch leren. Verschillen in perspectieven en in mentale
modellen Imanieren van kiiken) worden bewust en zichtbaar ge-
maakt. De condities voor een productieve leeromgeving worden in
het ontwerp of het gebruik ingebouwd.

3.5.4 Conclusies

Welke aanwiizingen kan ik hieruit destilleren voor de opzet van een
grootschalige interventie;

Gegeven de aard van het introductie- en trainingsprogramma en de
aard van de beoogde doelstellingen Izie hoofdstuk 41 is een keuze
voor een training met daarin een prominente plaats voor een op maat
gemaakte spelsimulatie aannemeliik. Een spelsimulatie is naar
verwachting namelijk in staat om:
-  denken en doen en gedrag en opvattingen aan elkaar te koppelen
- bewustwording teweeg te brengen en het onzichtbare in de cultuur

expliciet te maken
-  betekenis te kunnen geven in concrete termen aan de beoogde

verandering
-  de deelnemers de mentale modellen te leren
-  een veilige omgeving te creeren waarin leren kan plaatsvinden.

De besproken literatuur in deze paragraaf ondersteunt deze argu-
mentatie sterk. Omdat de spelsimulatie in staat is om effecten te
bereiken die de interventie en de bedoelingen ervan ondersteunen.

Daarbij concludeer ik {aanvullend) dat voor het ontwerp en voor het
gebruik de volgende elementen van belang zijn.

91



1

Voor het ontwerp

De Kolb-leercyclus moet in de spelsimulatie als steeds terugkomend
worden ingebouwd. Alle aspecten van groepseffectiviteit (inhoud,
procedure, interactiej moeten naar voren komen.
Indicatoren moeten collectief terugkoppelen op het niveau van de
lerende groep.
De spelsimulatie moet het mogelijk maken dat elke specifieke groep
eigen leerdoelen kan toevoegen.
Ik moet de samenhang van alle aspecten van de verandering in het
ontwerp inbouwen. Voorbeeld geven is belangrijk: in het ontwerp van
de rollen moeten goede voorbeelden voorkomen.

Het betreft veelal startende/nieuw samengestelde teams, met een
{nogl onduidelijke leiderschapsstructuur Ide rol van de teamleider).
Doelstellingen zullen vooral moeten liggen op het terrein van geza-
menliike normen, omgangsregels en wederzijdse acceptatie.

Voor het gel)ruik

Er moet veel energie worden gestopt in een intake waar onnodige
weerstand kan worden weggenomen en aandacht besteed kan worden
aan zorgen of vragen. Eigen leervragen moeten worden gestimuleerd.
De leersituatie moet als veilig worden beleefd.
Experimenteren en leren worden gestimuleerd. Emoties mogen.

Voor de totale interventie is het belangrijk dat een start gemaakt
wordt die continu leren en teamontwikkeling stimuleert en bevor-
dert dat de teams verder leren in de periode na de interventie. Dit
continu leren is een element van de laatste paragraaf, waarin ik, tot
slot, hoofdliinen uit de literatuur geef die mij nog aanwijzingen
geven voor onderdelen van de interventie, naast het reeds beschreven
kernelement: de spelsimulatie.

3.6 Overige literatuur relevant voor de interventie

In deze laatste paragraaf worden de noties over continu leren be-
schreven. Deze noties zijn ontleend aan de literatuur over "transfer of
training; waarin de condities warden bestudeerd waaronder effecten
van trainingen optimaal kunnen doorwerken naar de dagelijkse
praktijk. Daarnaast ga ik nog in op coaching en teambuilding als
mogelijke onderdelen voor de interventie.
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3.6.1 Continu leren: hoe gebrekkige "transfer of training" voorkomen

Met transfer of training wordt bedoeld {Gielen, 1995,9 1831: de mate
waarin cursisten in staat ziin de kennis, vaardigheden en attitudes,
die ze hebben geleerd in een opleiding, op een effectieve wilze te
gebruiken in hun werksituatie. Deze definitie impliceert drie zaken.
Allereerst wordt er verondersteld dat er iets is dat toegepast kan
worden: namelijk de kennis, vaardigheden en attitudes die in een
opleiding ziin geleerd. Met andere woorden, er moet een leereffect
zijn opgetreden. Ten tweede, de cursist lof werknemerl is in staat en
gemotiveerd om het geleerde toe te passen. Tenslotte is er een
situatie, die verschilt van de leersituatie, waarin het geleerde moet
worden gebruikt.

Samengevat betekent dit dat er vele factoren ziin die de mate van
transfer of training, en dus ook het werkgedrag, positief dan wel
negatief kunnen beinvloeden. De factoren worden ondergebracht in
drie categorieen: de training, cursistkenmerken en kenmerken van de
werksituatie {Gielen, 1995, p. 1841

Gielen onderzocht welke variabelen binnen de drie genoemde catego-
rieen het leereffect en het werkgedrag beinvloeden binnen de context
van het opleiden in organisaties. De resultaten kunnen als volgt
worden samengevat.
1.  De steun van de chef heeft een positieve invloed op de gelegen-

heid tot toepassen van het geleerde en op het werkgedrag. Beide

effecten zijn niet groot.
2.   Het oordeel van de chef over het werkgedrag van de medewerker

hangt samen met de betrokkenheid bil het werk, de gelegenheid
tot toepassen en het zelfvertrouwen.

3.   Naarmate de chef nA de training meer ondersteuning moet bieden
aan de medewerker, beoordeelt hij het werkgedrag van de mede-
werkers len de trainingl negatiever.

Branderhorst en Wognum 11994, p. 221 presenteren, op basis van een
literatuuronderzoek een overzicht van transferbevorderende activitei-
ten door het hoger, midden en lager management per fase van het
opleidingsproces {zie tabel 3.51.
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Tabel 3.5 Overzicht van transferbevorderende activiteiten door het
hoger, midden en lager management per fase van het
opleidingsproces

Hoger Midden Lager
management management management

Voorafgaand aan de Faciliteiten regelen. Werkplekbegelcider Prestatienormen
opleidingsactiviteit Volgen opleiding regelen. bepalen. Collega's

belonen. Werktijden Zorgen voor korte informeren of de-
veranderen voor tildsduuI tussen zelfde opleiding
volgen opleiding. leer- en werksitua- laten volgen. Voor-
Bijdragen aan ont. tie. Opleidingsdoe- bereidingstild ge-
werp van opleidin- len bep:lien. Inhoud ven. Gesprek met
gen. Evalueren, be- opleiding kennen. medewerker over
oordelen en belonen Selecteren en voor- reden, inhoud,
van het Inanage- hchten van cursis- voordelen van op-
ment m.b.t. trans- ten. Consensus tus- leiding en de rol
ferbevordering sen cursist en ma- van de manager

nager over de oplei- daarbii. Tekenen
ding bevorderen. contract met ver-
Evalueren, beoor- antwoordelijkheden
delen en belonen van manager/cur-
van het lager mana- sist. Criteria voor
gement m.b.t. selecteren van cur-
transferbevordering. sisten ontwikkelen.

Inhoud opleiding
kennen. Bildragen
aan ontwerp oplei-
dingen.

Ti idens de oplei- Participeren bij op- Evalueren, beoorde- Oefengelegenheid
dingsactiviteit leidingsonderdelen.   len en belonen van geven. Werkinter-

Evalueren, beoorde- het lager manage. rupties voorkomen.
len en belonen van ment m.b.t. trans. Participeren bij op-
het management ferbevordering. leiding.
m.b.t.

transferbevordering
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Tabel 3.5 Ivervolgl Overzicht van transferbevorderende activitei-
ten door het hoger, midden en lager manage-
ment per fase van het opleidingsproces

Hoger Midden Lager

management management management

Na afloop van de Evalueren, beoorde- Evalueren, beoorde- Gesprek met me-
opleidingsactiviteit   len en belonen van len en belonen van dewerker over

het management het lager manage- wat, wanneer op
m.b.t. transferbe- ment m.b.t. trans- welke wijze toege-
vordering. Gesprek ferbevordering past kan worden
met cursisten over en plan maken.
toepassing van op- Het in de oplei-
leidingen. ding geleerde ob-

serveren, verster-
ken, belonen.
Duidelijke, consis-
tente aanwlizin-
gen geven. Geleer-
de met eigen ge-
drag bevestigen.
Medewerker toe.
wilzen aan per-
soon die geleerde
al beheerst.
Teveel werk voor-
komen. Open
staan voor delega-
tie, experimenten.

Het genoemde onderzoek wijst uit dat direct-leidinggevenden zowel
in het voor- als in het natraject een belangrijke rol hebben bii het
bevorderen van de transfer. Zij kunnen de cursisten op de opleiding
voorbereiden door bijvoorbeeld vooraf met hen een gesprek te hebben
over de doelen en de toepassingsmogelijkheden en over de verwach-
tingen die zij {de managers) van de opleidingsactiviteit hebben. Na
afloop van de opleiding kan het lager management de toepassing van
het geleerde versterken door bijvoorbeeld de cursist bii de toepassing
van het geleerde te begeleiden, door duidelijke feedback te geven, een
actieplan te maken en het geleerde te belonen
{Branderhorst en Wognum, 1994, p. 221.
De volgende maatregelen liiken, vanuit de literatuur, effectief:
-  het houden van een bijeenkomst met de cursist voorafgaand aan en

na afloop van de opleidingsactiviteit
-  het bijdragen aan de bepaling van de opleidingsbehoeften en

-doelen
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-  het tekenen van een contract met betrekking tot de verantwoorde-
lijkheden van de direct-leidinggevende en de Cursist tijdens het
transferproces

-  het bieden van mogeliikheden om het geleerde toe te passen
-  het kennen van de inhoud van de opleidingsactiviteit
-  het geven van begeleiding en feedback na afloop van de opleidings-

activiteit
-  het geven van het goede voorbeeld door het geleerde te bevestigen

met het eigen gedrag
-  het belonen van het geleerde.

Ibron: Branderhorst en Wognum, 1994, p. 231.

Branderhorst en Wognum stellen dat leidinggevenden hun medewer-
kers gerichter kunnen begeleiden, wanneer zij op de hoogte ziin van
de inhoud van de cursus. De beste manier om dat te bewerkstelligen
is ze zelf de cursus te laten volgen.
In hun onderzoek was dat niet mogelijk. Er is daarom een schriftelii-
ke samenvatting gemaakt aan de hand waarvan de direct-leidingge-
venden werden voorgelicht over de doelen, methoden en procedures
van de cursus.
Zij vonden nauwelijks verschillen tussen een experimentele groep
{waar leidinggevenden transferbevorderende activiteiten uitvoerdenl
en een controlegroep. De langere-termijneffecten bleken zelfs nihil.
Zii wijten dat aan tekortkomingen in de opzet van de training. De
conclusies van Branderhorst en Wognum 119941 ziin Cp. 261:
"De in de literatuur genoemde transferbevorderende activiteiten voor
direct-leidinggevenden lijken zeer plausibel. Echter, de effecten in de
praktijk ziin verre van gegarandeerd, zelfs wanneer zowel cursisten
als direct-leidinggevenden de maatregelen van belang zeggen te
vinden en in de praktiik brengen.
Leidinggevenden zullen meer invloed kunnen uitoefenen op de
transfer van de leerresultaten naar de werkplek indien zij ook betrok-
ken ziin bij het vaststellen van de cursusdoelen"

De betrokkenheid van het midden en hoger management bil transfer-
bevordering lijkt medebepalend. Waarderen en/of belonen spelen
waarschiinliik een belangriike rol in het transferproces. Tenslotte
geven zii aan dat de opleidingsafdeling intensiever betrokken moet
worden bij de begeleiding van het transferbevorderende gedrag van
leidinggevenden door het trainen van leidinggevenden in die vaardig-
heden die zii tildens het transferproces nodig hebben.
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Overduin {19951 geeft in een recent artikel een literatuuroverzicht
van onderzoek naar transfer van opleidingen. Daaruit komen de
volgende aspecten naar voren:
-  feedback, dus ook naar aanleiding van een training, verbetert in

het algemeen de werkprestatie
- steun {supportl bevordert 'transfer of training"
- externe consistentie is van bepalend belang voor succesvolle

implementatie. 'Externe consistentie duidt op de samenhang die er
bestaat tussen de opvattingen van het topmanagement, de ontwer-

per, de chefs van de cursisten, de opleiders en de cursisten, over de
aard van het probleem dat opgelost moet worden, over de doelen
die daartoe nagestreefd worden en over de wijze waarop dat zal
moeten geschieden' (Kessels, 19941

-  het organisatieklimaat, dat bepaald wordt door onder meer de belo-
ningssystematiek, attitude van het management en stijl van
leidinggevenden, decentralisatie van bevoegdheden, open commu-
nicatiecultuur.

Overduin { 19951 stelt  dat de ontwikkelende en coachende  rol van  de
manager van cruciaal belang is voor een blijvend effect van
trainingen in de organisatie {p. 101. Overduin concludeert hieruit dat
je "opleiden kunt uitbesteden, leren niet" Ip. 101. Daarbii stelt hij:
'Als we er al ooit klip en klaar achter kunnen komen dat bepaalde
activiteiten van managers transfer bevorderen ... dan plegen managers
die toch niet, omdat het vaak onbegrepen en nutteloze activiteiten
zijn in hun biotoop' Cp. 103. Te kunt dit, volgens hem, slechts ten dele
veranderen door:

- managers steeds meer te betrekken bii opleidingsinspanningen
-  het leerproces focussen op de werkplek
-  het leren zien als bloed dat door alle organen van de organisatie

moet gaan stromen
-  de verwachting dat managers in een kenniseconomie het leren

onafwendbaar als belangrilk zullen gaan zien.

Kessels {19941 zegt dat it is implicitly acknowledged that acquiring
skills is a matter of training and that performance is a matter of
management:
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3.6.2 Coaching en teambuilding

Coaching en teambuilding worden nog kort besproken, omdat ze
onderdelen zullen worden van de interventie.

- Coaching

Coaching laat zich kort en bondig omschrijven als een interventie
op Imeestall individueel niveau met als opzet een verandering te
bereiken in de manier van denken en doen van betrokkene, zodat
zijn functioneren Iweerl beter aansluit bij de vereisten in de orga-
nisatie. Coaching is gericht op attitude- en gedragsverandering en
bedoeld om de betrokkene Iweerl zo adequaat mogelijk te laten
functioneren in de organisatie (Krijger in Gerrichhausen et al,
1994, p 140.1.
Hoewel er in dit traject geen training in kennis of vaardigheden
voor coaching zijn opgenomen, is de notie zelf belangriik voor het
ontwerp en gebruik van de spelsimulatie. De spelleider {en m.n. de
trainer/manager van organisatie XI wordt als coach gezien. In de
spelsimulatie kan deze rol worden ontworpen als manager/coach
van het spelende team. Zo kan deze een voorbeeldrol vervullen.

- Teambuilding

Met teambuilding wordt een proces bedoeld dat erop gericht is,
teams en groepen te helpen met de verbetering van de uitvoering
van hun taken en bij het vergroten van de interpersoonlijke en
probleemoplossingsvaardigheden van de teamleden ICummings en
Huse, 19891. Om deze opzet te realiseren maakt men gebruik van
de ervaringen van de teamleden met het functioneren van het
team. Deze ervaringen kunnen het team leren de eigen processen
te diagnostiseren en te begrijpen. Door teams beter te laten functi-
oneren, kan men een organisatie ontwikkelen. De gedachtengang
hierbij is dat de processen die het functioneren van een team
beinvloeden, evenzeer van belang zijn voor het functioneren van
de organisatie {Steyaart in Gerrichhausen et al., 1994, p. 2143.
Ervaringen opdoen en probleemoplossingsvaardigheden leren
kunnen goed in een spelsimulatie worden ingebouwd. Het gegeven
dat met functionele groepen kan worden gewerkt, ondersteunt dit
nog meer.
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V

3.6.3 Conclusies

De conclusies uit deze paragraaf voor een introductie en trainingspro-
gramma luiden als volgt.

Transfer of training of continu leren is een wezenlijk aandachtspunt.
Er moeten in de interventie activiteiten worden opgenomen die de
transfer van het geleerde sterk bevorderen.

Dat leidt tot de volgende aanwijzingen.
-  cursisten en leidinggevenden moeten zelf kunnen bijdragen aan of

betrokken worden bij de opleidings- of leerdoelen in een bijeen-
komst vooraf

-  de leidinggevende volgt zelf de training zodat hij de inhoud kent
-  er wordt een actieplan gemaakt aan het eind van elke training
-  er worden mogelijkheden gecreeerd om het geleerde toe te passen
- leidinggevenden geven het goede voorbeeld
-  het geleerde wordt beloond
-  er is begeleiding Cfeedback en support) na de opleiding
-  de leidinggevenden worden ook getraind in transferbevorderende

vaardigheden Ibijv. coachenl
-  er is een grote mate van externe consistentie Izie paragraaf 3.6.1;

Kessels, 1994)
-  het organisatieklimaat bevordert leren.

Daarnaast wordt in de rolverdeling van spelleiders expliciet gekeken
naar de rol van buitenstaander en coach.
Het feit dat de teams pas gevormd zijn en nog de noodzakeliike
cohesie en vaardigheden moeten ontwikkelen is een kans voor
teambuilding.

In dit hoofdstuk is de literatuur beschreven die aanwilzingen bevat
voor het ontwerp van de interventie. Op basis van de literatuur over
veranderkunde en interventies en op basis van de uitgangssituatie is
beargumenteerd dat gebruik maken van een {bepaald type) spel-
simulatie gewenst is. In het tweede deel van het hoofdstuk is de
theorie over spelsimulaties zelf en over leren en veranderen met
behulp van spelsimulaties behandeld.
Gebleken is dat er allerlei conceptuele verbindingen liggen tussen de
behandelde theoretische noties. Dat is op diverse plaatsen aangege-
ven.
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V

Gebleken is nu ook dat er weinig empirische studies zijn over de
effecten van:
-  een dergelijke grootschalige verandering
-  het gebruik van spelsimulaties hierbij.

Dat vormt de kern van het empirische onderzoek in deze studie.
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4    Aannames en ontwerp-variabelen voor de
groendruk

In dit hoofdstuk beschrijf ik, gegeven de uitgangssituatie Izie hoofd-
stuk 21 en de relevante literatuur {zie hoofdstuk 31 de aannames die
ziin gemaakt voor het ontwerp van de groendruk {zie paragraaf 4.11.
Het gaat daarbij om gedachten en veronderstellingen die door organi-
satie X en/of door de adviseur zijn gemaakt en die van invloed zijn
geweest op het hele ontwerp. Deze gedachten en veronderstellingen
zijn tot stand gekomen in gesprekken tussen sleutelfiguren in organi-
satie X en de adviseur. Daarna komen ontwerpkeuzen {zie para-
graaf 4.21 aan de orde waarbii telkens beredeneerd en onderbouwd
wordt waarom welke keuze wordt gemaakt. Deze ontwerpkeuzen
ziin specifieker dan de aannames.
In de volgende hoofdstukken wordt het ontwerp {van het totaal in
hoofdstuk 5 en van de spelsimulatie in hoofdstuk 61 beschreven.

4.1 Aannames voor het ontwerp van de groendruk

In deze paragraaf beschrijf ik de aannames die tot stand zijn gekomen
in de eerste serie gesprekken tussen sleutelfiguren uit organisatie X
en de adviseur. Deze aannames weerspiegelen enerzijds theoretische
inzichten en anderzijds hele praktische en voorwetenschappelijke
stellingnames. De beschrijvingen zijn ontleend aan eigen aanteke-
ningen, documentatie uit organisatie X en theoretische literatuur {uit
hoofdstuk 31.

1.    Veranderen organisatiecultuur

De groendruk is in de termen van Cummings and Worley 11993) een
organisatie transformatie waarbij een nieuw organisatie-paradigma
wordt geintroduceerd Izie paragraaf 3.2.23. Het gaat om het verande-
ren van de organisatiecultuur Izie paragraaf 3.2.31. De eerste relevan-
te vraag is hoe ziet de bestaande organisatiecultuur er dan uitl

In gesprekken met vertegenwoordigers van de organisatie heb ik daar
een beeld van proberen te krijgen. In de aantekeningen kom ik de
volgende uitspraken tegen:

"X was een schoolvoorbeeld van een 'verstoorde", "vette' organi-
satie. Er heerste een formele, bureaucratische cultuur, om over
klantgerichtheid rrlaar te zwilgen. Er was te weinig ruimte voor
eigen initiatief, voor eigen nadenken over oplossingen voor
problemen.
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Er heerste een 'job for life" attitude. Er was weinig veranderings-
bereidheid: geen wonder. Daar kwam bij dat, naast het genoem-
de aspect van een relatief te hoog kostenniveau, ook onze
service matig was te noemen. Clienten moesten soms maanden
op hun polis wachten" Ivoorzitter Raad van Bestuur, 19951.'
"X is een goed bedriif, betrouwbaar, solvabel, financieel sterk,
maar te bezadigd, te naar binnen gekeerd, te procedureel, te
bureaucratisch'. {Elan, november, 1993, voorzitter RvB)

Uit gesprekken met managers komen de volgende zaken naar
voren: 'Vitaliseren is hard nodig, sommigen zijn niet vooruit te
branden". "Niemand weet nog hoe het met die teams zal gaan,
het is dus ook nog onduidelijk of mensen het wel willen: "Er is
nog veel weerstand tegen de procesvisie, daar moet eerst nog
veel gebeuren, alvorens aan teamwerk gedacht kan worden' Cuit
eigen aantekeningen)

Bij het management van de afdeling Sociale en Algemene Zaken
wordt mii verteld dat 'het zal gaan om "heftige" groepen. Het is
een risicovolle operatie, omdat de dingen nu echt op tafel moe-
ten komen; mensen moeten nu echt vertellen wat ze ervan
vinden en of ze het gaan doen".'Er zullen teams ziin die abso-
luut spaak lopen: 'De emoties zouden wel eens hoog op kunnen
lopen, dus de trainers moeten groepsdynamici en therapeuten
zijn' {uit eigen aantekeningen).

De situatie is dus gedifferentieerd en er is veel onzekerheid hoe
de trainingen zullen worden ontvangen op de werkvloer.

2.   Doelstellingen van de trainingen

Een andere relevante vraag heeft te maken met de doelstellingen
van de trainingen.

Een cruciale vraag onzerziids is, of de training vooral moet
werken aan kennisoverdracht <waarom teams en wat zijn tearns),
aan bewustwording en acceptatie Ihoe leuk kan het ziin om in
teams te werken) of aan vaardigheden {zie paragraaf 3.4.11. Daar
heeft organisatie X geen eenduidig antwoord op. De training
moet het liefst alles doen. Bovendien wordt geschat dat de
situatie zeer gedifferentieerd zal liggen.
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Er zal nog een groot scala aan communicatie-activiteiten worden
ontplooid over waarom teams en wat zijn teams. Dat zal vooraf-
gaan aan de training. Kennisoverdracht is dan geen belangrijke
functie meer van de trainingen. Maar men vindt het zeer reeel
dat teams een grote set van vaardigheden kunnen leren in een
training. Geconcludeerd kan worden dat bewustwording en het
leren van enkele vaardigheden de belangrijkste doelstellingen
zijn voor de trainingen. Gegeven het feit dat het veelal startende
teams zullen ziin, zal de nadruk moeten liggen op de orientatie-
fase en mogelijk de invloedsfase van die ontwikkeling van teams
{zie paragraaf 3.5.2; Vroemen, 19951. Dat betekent het zoeken
naar gezamenlijke normen en omgangsregels en het zoeken naar
invloed en macht.

3.    Wat kunnen we verwachtenk

Het gaat om een grote Isprongsgewilzel vernieuwing Izie para-
graaf 3.5.1; Buijs, 19881 die beoogt iedereen te beinvloeden
in werkwiizen, omgang met elkaar, leidinggeven, gedrag en hou-
ding. De effecten laten zich moeilijk voorspellen, mede omdat
de huidige bedriifscultuur niet goed kan worden doorgrond en in
kaart gebracht. Het introductie- en trainingsprogramma wordt
gezien als limpactvollel start van het veranderingsproces. Er
is geen alternatief. Er zal dus ook een follow-up moeten zijn,
eventueel teamspecifiek, omdat wellicht zal blijken dat er
grote verschillen ziin tussen teams met betrekking tot deze
vernieuwing.

4. Spelsimulatie

Een spelsimulatie zal in staat ziin om de complexe begrippen
waar het hier om gaat Iteams, samenwerken, leidinggevenl
concrete betekenissen te geven en ze zal een gezamenlijke taal
en referentiekader bieden voor de totale organisatie {zie para-
graaf 3.5.21. De spelsimulatie kan in staat ziin betekenis en taal
te geven aan deze complexe begrippen en kan ze concreet maken
in feitelijk gedrag. "Het game moet gebruikt worden om de
relaties binnen de teams en de aansturing net daarboven duide-
lijk te maken: "Het game moet niet worden overschat. Het
moet een vehicle ziin. Cursorische onderdelen zijn zeker nodig".
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'Het game moet wel een identiteit kri igen" Ceigen aantekeningen

op basis van interviews!.

'De Raad van Bestuur en de managers moet je niet aan een game
laten meedoen. Dat is niets voor hun. Dat moet toch meer iets
workshopachtigs worden' {manager SAZI.

5. Zorgvuldige introductie

De introductie van de trainingen en van de spelsimulatie is heel
belangrijk. Dat mott zorgvuldig gebeuren omdat het risico
bestaat dat een negatieve stemming zich zou kunnen ontwikke-
len rondom de trainingen en de spelsimulatie. Als we dat niet
goed zouden doen, zouden we grote risico's lopen, was de aanna-
me. Tevens werden begeleidende communicatie-activiteiten van
groot belang geacht, omdat feitelijk nog heel weinig was gedaan
naar de medewerkers met betrekking tot communicatie over:
waarom teams; wat ziin teams; wat zijn de consequenties voor
de medewerkers,

6.    Transfer of training

In het ontwerp moet worden getracht om problemen met betrek-
king tot "transfer of training" te voorkomen {zie paragraaf 3.6.1;

Gielen, 1995). Dat kan door deelnemers in staat te stellen zelf
leerdoelen in te brengen. Daarnaast zullen de leidinggevenden
dezelfde training volgen zodat zij zelf de inhoud kennen van de
trainingen.
Managers zullen bovendien sterk worden betrokken bij de
uitvoering van de trainingen Copenen en sluitenl en als spellei-
der.

De eigen manager als spelleider wordt echter gezien als te

bedreigend en een belemmering voor het leren.

7.    Rituelen en symbolen

Rituelen, symbolen en helden {zie paragraaf 3.2.3, Weggeman,
19921 zouden een goede werking kunnen hebben.
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Er zou een mystiek maar aantrekkelijk imago ontwikkeld
moeten worden rondom de training. Motiveren was zeker nodig,
en door aantrekkingskracht van de training kan die waarschiin-
liik worden vergroot.

8.     Als teams niet willen...

Als medewerkers of teams niet willen trainen of leren, is dat
een zorg van de eigen manager. In het traject zal veel gedaan
worden aan opvangen van weerstand, aan het toespitsen van de
training op eigen leerdoelen van deelnemers, aan het aantrekke-
lijk maken van de training. Maar als mensen niet willen, moet
de manager, niet de trainer daar iets aan doen.

9. Weerstand

Er zal nog veel tot heel veel weerstand ziin tegen de verandering,
het management, de procesvisie etc. Er zou een manier gevon-
den moeten worden om adequaat met de weerstand om te gaan.
Het zou ook kunnen betekenen, dat de geplande training qua
inhoud of tijdstip gewijzigd moet worden.

10.  Edn spelsimulatie

Er wordt 66n spelsimulatie gemaakt, die het primaire proces
weerspiegelt. Teams uit het secundaire proces en management-
teams zullen eraan meedoen en hoewel de spelsimulatie niet
hun eigen proces simuleert, moet er een manier gevonden
kunnen worden om de doelstellingen en het gebruik relevant
voor hen te maken.

11.  Vilf dagdelen

De training zal zich afspelen in twee dagen Ivijf dagdelen). Deze
keuze is gebaseerd op eerdere ervaringen waarbij twee standpun-
ten worden geprobeerd te verenigen: een {te} lange training kost
{tel veel verlettild, een Ite) korte training zal weinig impact
hebben. De keuze voor den overnachting is welbewust gedaan.
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12.  Teamleiders en managers als groep

In de presentatie van de voornemens aan de OR, komt de OR
met een afwilkende mening. De OR stelt dat de manager met
zijn teamleiders ook getraind moeten warden, omdat daar
mogelijk grote communicatiebarrieres kunnen liggen of ont-
staan. Dat heeft tot de discussie geleid, of dit onderdeel al dan
niet zou moeten worden toegevoegd. Maar het wordt {op dit
moment) niet toegevoegd om een aantal redenen:
-  managers en teamleiders moeten dan nogmaals getraind

worden {teamleiders krijgen al twee trainingen!
-  de werkrelatie tussen VE-management en teamleiders wordt

als anders ingeschat dan tussen managers onderling of tussen
teamleider en team

-  de vraag is of managers en teamleiders samen een "veilige
omgeving" vormen om in de training met en van elkaar te
leren.

Genoemde 12 punten zijn uitvoerig ter discussie geweest tussen
organisatie X en de adviseur. De conclusies van deze discussie zijn
hierboven verwoord; deze conclusies zijn in het verdere traject een
grote rol gaan spelen.
Daarnaast echter zijn door de adviseur zelf {in discussies met colle-
ga'sl nog zes aannames {zorgenl geformuleerd die niet expliciet met
het clientsysteem zijn besproken, maar die wel van invloed ziin
geweest op de later gemaakt keuzen. Het zijn aannames waar de
adviseur meer en de klant minder {althans in eerste instantie) van
wakker ligt.

1.    Het is onduidelijk of voor alle teams en alle trainingen wel een
'standaard" aanpak zal werken. Er zullen grote verschillen ziin,
maar het kan ook wel zo zijn dat op de training diepgravende,
onopgeloste problemen plotseling opduiken of dat conflicten
naar boven komen.
Ik moet daarom zeker kiezen voor ervaren trainers die kunnen
omgaan met onverwachte situaties. En ik moet kiezen voor het
feit dat trainers wellicht, gegeven de situatie in het team, naar
een hele andere aanpak of activiteit moeten overschakelen. De
trainers moeten daartoe in staat zijn; in het programma moet
een overschakeling mogelijk ziin.
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2.    Ik heb op dat moment niet veel ervaring met het begeleiden van
spelsimulaties, waarbii mensen niet vrifwillig moeten meedoen.
De benadering is top-down. Iedereen moet door dezelfde stan-
daardaanpak. Zal de weerstand zich ook niet ontladen op de
training zelf 1 Het doen van een spelsimulatie vereist minimaal
dat mensen willen leren. Maar als die wil er niet is, kan de
training in deze vorm een fiasco worden. Zullen mensen actief
genoeg ziin en in het algemeen een leerstiil hebben die gekarak-
teriseerd kan worden als 'leren door te doen'; Met name het feit
dat deelnemen niet vriiwillig is, baart mil op dat moment zor-

gen. Uit deze overwegingen is onder meer de zogenaamde
"intake" ontstaan {zie paragraaf 4.21

3.    Hoe om te gaan met de paradox dat er zeer gedetailleerde blauw-
drukken liggen van werkprocessen die iedereen zal moeten
uitvoeren terwijl er steeds gezegd wordt dat teams meer vrijhe-
den en bevoegdheden krijgen, meer zelf mogen regeleni De
trainers hebben de procesvisie niet bedacht, maar worden er
wellicht wel mee geassocieerd.
De veronderstelling is dat er veel over de Iniet-acceptatie van) de
procesvisie zal worden gesproken en dat er veel geklaagd zal
worden over de uitkomst van de procesvisie of over het gebrek
aan inspraak. {En dat er geklaagd zal worden over de uitkomst
en het proces van matching}.
De fundamentele organisatievernieuwing moet ingezet worden
met het introductie- en trainingsprogramma. Zal dat lukkeni

4.    Hoe te voorkomen dat de spelsimulatie gezien zal worden als
"een spelletie; dat Itel weinig met de werkelijkheid te maken
zou hebben en waarvan ie niet veel kunt lereni. Een dergelijk
gevaar ligt altiid op de loer als men onvoldoende attent is op het
communiceren van de bedoelingen van het gebruik van een
spelsimulatie Izie o.a. De Caluwd 1996 et al.1. Dan kan een
stemming ontstaan die afstotend werkt voor deelnemers.

5.    Het kan wellicht zo lopen dat de externe adviseurs/trainers als
dragers van de verandering worden gezien. Het mag niet zo
worden dat ik {de trainer van adviesbureau Y) de organisatie ga
veranderen. Dat moet het management zelf doen, met hulp van
mij.
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De zorg is dat de organisatie te veel aan mij overlaat, zelf af-
stand neemt en tenslotte klaagt dat de verandering onvoldoende
is aangeslagen. Die zorg is des te serieuzer, omdat het andere
adviesbureau Z, dat de procesvisie heeft helpen ontwikkelen, in
dat proces veel werk en taken heeft overgenomen van de organi-
satie.

6.    Er is behoefte, zeker bii de adviseur, om te meten in hoeverre de
teamgedachte en het feitelijk kunnen werken in teams aanslaat.
Om zicht te hebben op de acceptatie en beklijving van de veran-
dering wordt gedacht aan een vragenlijst over teamgericht
werken, die op regelmatige tijdstippen kan worden afgenomen
om de stand van zaken met betrekking tot teamvorming te
monitoren. Een nulmeting op het moment dat de teams pas zijn
gevormd, is ideaal.

De zogenaamde team-enquBte is gemaakt. Maar ambigue is wie
de eigenaar van de informatie is. Ziin dat de teams zelf, of is dat
de manager; Is het informatie waarmee een team zelf inzicht
kan krijgen in het functioneren en van daaruit verbeteren of is
het informatie voor de manager om daarmee te kunnen sturen?
Als het de laatste functie heeft, is de stelling, wordt de enquete
gesaboteerd en dan wordt ingevuld wat de manager graag wil
horen. Dan is het instrument als monitor-instrument voor de
verandering verloren.

De team-enqutte is bii de intake, de training en de follow-up
steeds afgenomen door de trainer van organisatie-adviesbureau
Y. De gegevens ziin verzameld op het organisatie-adviesbureau.
Aan de deelnemers is gezegd dat de gegevens vertrouwelijk en
anoniem worden behandeld. Dit is ook gebeurd.
Dat neemt niet weg dat managers op verschillende niveaus het
daar niet mee eens ziin en de gegevens als startinformatie willen
hebben.

De aanname is dat als de enqu6te niet vertrouwelijk en anoniem
wordt afgenomen, de gegevens minder betrouwbaar zijn, omdat
diegenen die de vragenliist invullen, niet onbevangen hun
mening zullen geven.
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In deze paragraaf zijn de aannames beschreven die door organisatie X
en de adviseur expliciet zijn besproken. Daarnaast zijn zes aannames
beschreven die vooral door de adviseurlsl zelf zijn bediscussieerd en
ervaren. In de volgende paragraaf beschrijf ik de belangrijkste ont-
werpkeuzen voor de groendruk, ontleend aan de uitgangssituatie Izie
hoofdstuk 21, de literatuur Izie hoofdstuk 31 en de aannames {zie
paragraaf 4.11. De keuzen worden steeds onderbouwd.

4.2      Ontwerpkeuzen voor de interventie

Ik beschriif de kenmerken van de interventie als totaliteit. Ik loop
daarbii langs een groot aantal ontwerpkeuzen die ontleend zijn aan de
uitgangssituatie Izie hoofdstuk 2),de literatuur (zie hoofdstuk 31 en
de aannames {zie paragraaf 4.11.
Dit bliiken keuzen te zijn van uiteenlopende soorten.
Ik heb ze geordend volgens de viif dimensies van Vinkenburg {1995,
zie paragraaf 3.1.11  en  ik zal  ze  in deze paragraaf successievelijk
beschrijven.

Er ziin keuzen gemaakt op de volgende punten.

A. Inhoudeliik dimensie:
Al.  Diepgang en verwachte effectiviteit
A2.  Keuze voor een spelsimulatie
A3.  Standaardaanpak met veel variatiemogelijkheden
A4. Dezelfde spelsimulatie met verschillende doelstellingen.

B. Ordenende dimensie:
Bl. Wanneer starten met de interventie
B2.  Tempo van de interventie
B3.  Volgorde van informatie, voorlichting en training
B4.  Volgorde van doelgroepen
BS.  Kantelpunt, "rite de passage".

C. Sociale dimensie:
Cl.  Gericht op alle medewerkers
C2.  Gericht op functionele groepen
C3. Aparte teamleiderstraining
C4.  Commitment van de leiding
CS. Interne en externe trainers.
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D. Betekenisgevende dimensie:
Dl. Verhuizen als kans
D2.  Naam en symbool
D3. Mystiek
D4. Model en materiaal
DS. Helden.

E. Voorwaardeliike dimensie:
El. Intake

E2. Follow-up
23. Feedback-loops.

Ik bespreek deze 22 ontwerpkeuzen in de volgende tekst. Er is een
grote onderlinge samenhang in de ontwerpkeuzen. De volgorde is dan
ook van een zekere willekeur.

Al.  Diepgang en verwachte effectiviteit

Van meet af aan is duideliik dat de interventie gezien moet worden
als een start, een kick-off van de nieuwe werkwiize en de nieuwe
cultuur. Er wordt rekening mee gehouden dat de "timing" voor som-
mige teams wel en voor ander teams niet goed is; er wordt rekening
gehouden met het feit dat er mogelijk veel weerstand is tegen alle
veranderingen {de reorganisatie, de procesvisie, de benoemingen, het
teamconcept, de samenstelling van het teaml; er wordt rekening
gehouden met het feit dat veel teams nog Iveell meer en meer op
maat gesneden hulp nodig kunnen hebben.
"Als de interventie klaar is, hebben we een hopelijk goede start ge-
maakt, maar het is een illusie om te denken dat we er dan zijn' is de
visie van de direct betrokkenen bij het ontwerp. Dat betekent dat de
diepgang waarschi inlijk sterk zal varieren, naar gelang de specifieke
teamkenmerken, de stand van teamontwikkeling en andere factoren.
Dat betekent ook dat de verwachte effecten Iwat zal er bereikt zijn
na de interventiel voor een deel onzeker zijn. Wat is er dan gebeurdi
Is er een start gemaakt; Is het bewustzijn over wat ie nog zou moeten
leren toegenomen; Of is er nog veel verzeti
In dit stadium word ik gefascineerd door een aantal vragen, waarop
ik geen antwoord weet. Dat ziin vragen als: hoeveel mensen of teams
willen al als team werkenl Hoeveel mensen of teams kunnen het al
dan nieti In hoeverre is er sprake van bewust onbekwaam Izie Hersey
en Blanchard, 1988; paragraaf 3.5.11. Het is moeilijk om een zinvolle
inschatting te maken.
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In feite wordt besloten om de interventie uit te voeren en te monito-
ren met het uitdrukkeliike idee om, op basis van bereikte effecten of
tussenresultaten, vervolgacties te ontwerpen.

A2.  Keuze voor een spelsimulatie

Hoewel opleiden noodzakelijk wordt geacht {zie hoofdstuk 21 is men
huiverig om de klassieke manier van opleiden te kiezen ("sell and
tell"-methodel. Ten eerste omdat veel weerstand wordt verwacht die
door zo'n aanpak misschien alleen maar wordt vergroot. Ten tweede
wordt de effectiviteit van zo'n aanpak laag geacht.
Organisatie X kiest voor een spelsimulatie op basis van de volgende
argumenten Cuit: presentatie van adviesbureau Y, februari 19941.
1.    Het gaat om veranderen. En dat is synoniem met leren. En

omdat het aanleren van de nieuwe werkwijze en cultuur zo
belangrijk is, kies ik ook voor een geavanceerde manier van
leren.

2.    Het is van belang dat deelnemers systeem- en rolbewustzijn
ontwikkelen. Zij moeten het geheel overzien en snappen hoe het
totaal werkt en van daaruit de eigen plek herkennen en ontdek-
ken.

3.    Een spelsimulatie kan overkomen als een spiegel, dat wil zeg-
gen, het kan laten zien wat ie doet en hoe je het doet, en als
venster, dat wil zeggen, het kan perspectief bieden, laten zien
hoe het anders kan.

4.    Gemikt kan worden op veranderen en leren met betrekking tot
cognities (kennis}, maar juist ook met betrekking tot gedrag en
attitude.

5.    Een game kan een vehicle zijn voor onderling debat en voor
leren van elkaar.

6.    Het doen van een game geeft betekenissen aan begrippen, con-
cepten, ideeen. Ze komen tot leven, kriigen handen en voeten.

Het geeft het signaal af: 'Hier gaat het om:
7.    Toegepast in functionele groepen faciliteren games sterk de

groepsvorming, het collectief leren Ivan elkaar) en verder leren.
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Bovendien is ook al snel duideliik dat een op maat gemaakte spel-
simulatie nodig is vanwege de specifieke inhoud van de verandering
Izie hoofdstuk 21 maar ook vanwege de benodigde herkenbaarheid
voor de deelnemers. De ontwerpspecificaties voor het game staan
verder in hoofdstuk 6 beschreven.
De meeste hier genoemde argumenten komen overeen met argumen-
ten uit de literatuur met betrekking tot een dergelijke interventie
Izie paragraaf 3.31.

A3.  Standaardaanpak met veel variatiemogehikheden

Een standaardaanpak ligt voor de hand, omdat iedereen het waarom
van werken in teams moet begriipen, de vaardigheden, het jargon- en
begrippenkader en de bijbehorende betekenissen moet leren, en
gevoel moet krilgen voor het gewenst gedrag en de gewenste waarden
en normen. Een zekere uniformiteit daarin is zeer gewenst. Maar
tegelijkertijd is het zeer gewenst Izie hoofdstuk 31 om, afhankeliik
van bijvoorbeeld leerwensen van een team, of afhankelijk van de
stand van ontwikkeling van een team, of andere specifieke kenmer-
ken de doelstellingen en het verloop van de training aan te kunnen
passen.
Die variatiemogelilkheden zijn op de volgende manieren aangebracht:
-  de doelstellingen van de trainingen {zie paragraaf 5.3 t/m 5.51 zijn

zo gemaakt, dat er ruimte is voor toevoeging van eigen leerwensen
en doelstellingen. De intake {zie paragraaf 5.81 is mede bedoeld om
de algemeen geldende doelstellingen en eigen wensen op elkaar af
te stemmen of te integreren

-  de spelsimulatie is zo gemaakt Izie paragraaf 6.1.43 dat deze op
bepaalde punten Igroepsgrootte; aantal rondes, complexiteit van de
taak, de tijdsdrukl door de trainer naar wens aangepast kan worden
op specifieke kenmerken van de groep

-  het gebruik van de spelsimulatie heeft veel variatiemogelijkheden
{de inhoud, verloop en lengte van de debriefing; de keuze van aan
de orde te stellen onderwerpen; alternatieve oefeningenl

-  het Plan van Aanpak {zie E.21 is slechts in formele termen aange-
reikt. Het team maakt de eigen invulling

-  de follow-up wordt geacht zo teamspecifiek mogelijk te worden
ingericht Izowel inhoudeliik als qua gang van zaken)
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A4.  Deze#de spelsimulatie met verschillende doelstellingen

Na de overeenstemming over de aard van de spelsimulatie {zie
paragraaf 6.1.21 komt de vraag naar voren of deze spelsimulatie, naast
verondersteld effectief gebruik voor "gewone' teams in het primaire
proces ook geschikt is voor teams uit het secundaire proces Ialgeme-
ne zaken, sociale zaken, financien, personeelszaken e.d.1, omdat het
game zo nadrukkelijk het primaire proces van verzekeren gaat
simuleren Cmet daarin verdisconteerd de vernieuwde werkwiize).
Ook wordt eenzelfde vraag gesteld met betrekking tot de teams van

managers.
De oplossing die gekozen is, is de volgende. Voor teams uit het
secundaire proces geldt dat zij het Ivernieuwdel primaire proces goed
moeten kennen om dit adequaat te kunnen ondersteunen. Zij besef-
fen door het doen van het game beter wat het vernieuwde primaire
proces nodig heeft aan ondersteuning. Zij kunnen dan beter de
inhoud en wiize van ondersteuning vanuit het secundaire proces
vormgeven. Deze extra doelstelling wordt toegevoegd voor deze
groepen.

Voor de managementteams geldt een analoge redenering. Zii zullen
beseffen wat adequaat gedrag is van managers als zij goed weten hoe
het nieuwe primaire proces zal werken (zowel in werkwijze als in
teamfunctioneren). De doelstelling: leren wat teameffectief
management is, wordt hier toegevoegd.
Uiteraard blilven voor deze groepen de basisdoelstellingen Cleren
werken in teams) voorop staan. Genoemde doelen worden als het
ware toegevoegd.

Bl.      Wanneer  starten  met  de  interventie

De samenstelling van de teams, de verhuizing, en het starten met de
nieuwe procesvisie wordt gezien als een momentum waarop ook de
nieuwe cultuur-elementen en de wijze van werken in teams inge-
voerd moet worden. Daar is geen verschil van inzicht over. Er zijn
echter wel een paar alternatieven.
1.    De start van het werken in teams {d.w.z.: de voorlichting, de

intake, de training met de spelsimulatiel zal zo spoedig mogeliik
volgen nadat de rooddruk {de bemensing van de nieuwe functiesl
is afgerond.
Argumenten daarvoor ziin: de nieuw samengestelde teams
mogen geen "verkeerde' omgangsvormen en samenwerking
ontwikkelen.
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De sociale relaties zijn instabiel vanwege de nieuwe samenstel-
ling en die kunnen vanuit de training in het teamconcept gun-
stig worden beinvloed. Een derde argument is, dat de teams, met
de goede bagage, zo snel mogelijk aan het werk kunnen zodat
het primaire proces op volle toeren kan gaan draaien.

2.    Men kan een paar maanden wachten en dan de teams naar de
training met spelsimulatie sturen en de voorlichting activeren.
De argumenten daarvoor zijn: mensen hebben dan een kennis-
makingsperiode achter de rug, en zullen tenminste iets meer van
elkaar weten. Een tweede argument is dat mensen en teams dan
beter in staat ziin om eigen tekortkomingen of zwaktes in het
teamfunctioneren te onderkennen of zich daarvan bewust te
ziin. Zij zullen dan dus ook beter in staat ziin om eigen leerdoel-
stellingen te formuleren.

3.    Een derde alternatief is om weliswaar de voorlichting en com-
municatie-activiteiten zo snel mogelijk te doen na de rooddruk,
maar om, afhankelijk van aanwijzingen en wensen van de betref-
fende manager en het team, de timing van de training te bepalen
vanuit het argument dat waarschijnlijk sommige teams er al
snel aan toe zullen ziin en dat andere teams dingen aan hun
hoofd hebben die een effectieve training negatief zullen be-
invloeden (bilv.: {nog) veel onduidelijkheid over een specifiek
deel van de procesvisie, of een incomplete samenstelling {veel
vacatures of ontbrekende teamleiderl, of ontbrekende automati-
sering of een gigantische werkachterstand. Het idee hierachter
is, dat wellicht eerst aan dit soort basisvoorwaarden moet ziin
voldaan, om de effectiviteit van de training te kunnen vergroten.

De drie alternatieven worden afgewogen ten opzichte van elkaar.
Gekozen wordt voor alternatief 1. De redenen zijn: het veranderings-
proces heeft tot nu toe een hoog tempo. Dat is een voordeel: het
tempo moet hoog blijven. Ten tweede acht men het argument van
het voorkomen van 'verkeerde omgangsvormen" erg valide. Ten
derde wil men tegeliikertiid hele onderdelen "kantelen; zodat in een
totaal onderdeel de hele nieuwe procesvisie van kracht is en men in
teams werkt. De onderlinge afhankelijkheid in het werk bliift voorlo-
pig nog zo groot dat denken in teams met teamontwikkeling in
verschillende snelheden niet goed mogelijk is.
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82.   Tempo van de interventie

Hiervoor is eerder aangegeven dat de voorlichting en training {waarin
de spelsimulatiel zo snel mogelijk moeten volgen op de samenstel-
ling van de teams. En dus zo snel mogelijk na de rooddruk. Tussen
onderdelen ziin er tempoverschillen wat betreft de blauwdruk en
rooddruk. Om die reden vinden voorlichtingsbijeenkomsten, intro-
ductiedagen, teamleiderstrainingen, managementtrainingen en
teamtrainingen plaats vanaf mei 1994 tot en met november 1994.
Follow-ups lopen door tot maart 1995.
Echter per onderdeel worden de verschillende onderdelen in een hoog
tempo afgewerkt. De trainingen voor vele groepen van 66n onderdeel
worden in periodes van enkele weken afgewerkt. In 66n week tijd
vinden, in juni 1994, bijna 20 trainingen plaats.
De overweging daarbij is, dat 66n onderdeel als totaliteit dan "snel
om is", iedereen heeft dan alle onderdelen gehad en de start is ge-
maakt. In de vakantieperiode {die feiteliik duurt van begin juli tot
begin september! vinden geen activiteiten in dit kader plaats, omdat
alle teams incompleet ziin.
De hausse van trainingen ligt in juni 1994 en in september/oktober
1994, met daaraan voorafgaand de genoemde andere onderdelen
{voorlichting, introductie, managementtraining, teamleiderstraining,
intakel.
De keuze voor een hoog tempo wordt ondersteund vanuit de litera-
tuur {zie paragraaf 3.2.43.

B3.  Volgorde van informatie, voorlichting en training

Er wordt voor gekozen om eerst te beginnen met informatie en
voorlichting teneinde de kennis over het hoe en waarom van werken
in teams te vergroten en om daarna pas iets te doen aan de vaardighe-
den, gedrag en houding {via de trainingen) Eerst werken aan kennis
en bewustwording en dan aan vaardigheden. Dit is een bekende aan-
pak (zie o.m. paragrafen 3.2 en 3.51.
De informatievoorziening wordt aangepakt via:
-  een aparte voor dit doel gemaakte brochure "Werken in teams" die

iedereen uitgereikt krijgt na de voorlichtingsbileenkomst
-  SPITS, een maandeliiks verschiinend intern periodiek, dat maan-

denlang aandacht besteedt aan het thema werken in teams.
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De voorlichting gebeurt door:
-  voorlichtingsbijeenkomsten door de stuurgroep Opleidingen voor

nnanagernentteanns
-  voorlichtingsbijeenkomsten voor groepen van ongeveer 100 mede-

werkers {zie paragraaf 5.11.

Door de meeste leidinggevenden wordt communicatie en voorlich-
ting heel belangrijk geacht. Ook wordt beseft dat herhaalde com-
municatie zinvol is.

B4.  Volgorde van doelgroepen

"Van boven naar beneden" is het kenmerk van deze aanpak, waarbii
de laag erboven een rol vervult voor de laag eronder in het doorgeven
van de boodschap. In volgorde van tijd is dan eerst de top aan de
beurt en daarna de andere lagen. Deze aanpak is consequent gevolgd:
eerst worden managementteams voorgelicht; daarna kriigen zij een
belangrijke rol in de voorlichtingsbijeenkomsten voor hun onderdeel.
Eerst worden managementteams getraind; daarna vervullen zij een
belangrijke rol bij het openen en sluiten van de training van hun
tearns.

De argumentatie daarvoor ligt voor de hand. "De boodschap wordt
doorgegeven" is een principe. Maar hij wordt ook door de eigen baas
bn specifiek naar de situatie van de medewerkers doorgegeven. Dat
zal de impact vergroten bij de medewerkers maar ook het commit-
ment van de leiding zelf, die gevraagd wordt om 'de boodschap door
te geven".
Voor deze aanpak is veel ondersteuning in de literatuur die in para-
graaf 3.2 is beschreven.

85.  Kantelpunt, "rite de passage"

In de opzet van de interventie heeft het maken van een kantelpunt,
een overgangspunt van *oud' naar "nieuw", een sterke rol gespeeld.
De overheersende gedachte is om "afscheid te nemen van het oude'
en een "start te maken met het nieuwe"
Om die reden is de rooddruk zeer snel gevolgd door:
-  de voorlichtingsbijeenkomsten en introductiebiieenkomst
-   de interne verhuizingen {zie Dll
-  de intake en daaropvolgende trainingen.
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Onder punt  Bl zijn reeds overwegingen gegeven voor deze snelle
opeenvolging. Daar kan ik nu een reden aan toevoegen die de ge-
dachte: "van oud naar nieuw' en het zogenaamde kantelpunt ver-
tolkt. Het kantelpunt is het moment waarop de organisatie in
transitie gaat; het oude verlaten en het nieuwe binnenstappen. Door
de aard van de introductiebijeenkomst wordt geprobeerd deze gedach-
te te versterken {zie paragraaf 5.21.

Cl.  Gericht op alle medewerkers

Alle medewerkers van alle onderdelen die de blauwdruk en rooddruk-
fase hebben doorlopen, moeten worden bereikt door de interventie.
Van hoog tot laag. Een aantal kleine onderdelen van het totale
concern ziin niet betrokken bij de blauwdruk en rooddruk, omdat
zich daar geen knelpunten voordoen. Deze kleine onderdelen worden
dus ook niet in deze interventie betrokken.
Er zijn twijfels bii twee categorieen medewerkers. Daar doet zich de
vraag voor of die wet object moeten zijn van de interventie.
De eerste categorie betreft de Raad van Bestuur zelf. Is het wel nuttig
en zinvol dat diegenen die de verandering hebben geinitieerd en be-
dacht zelf ook de voorlichting en training ondergaan! De Raad van
Bestuur loopt bovendien over van het werk dat met de reorganisatie
te maken heeft. Ze kunnen de tijd goed gebruiken. Er is voor gekozen
dat de Raad van Bestuur niet alleen actief betrokken wordt bij de
voorlichting en informatie Izie paragraaf 5.11,  maar ook dat zij,  zij  het
niet de volle twee dagen, meedoen aan het TOP-garnet. Dat gebeurt
tijdens de voorscholing van de trainers {zie paragraaf 5.10.11. De
redenen daarvoor ziin de volgende:
-  het is van belang dat iedereen aan de spelsimulatie meegedaan

heeft. Dat zal de geloofwaardigheid over het belang van deze inter-
ventie maar ook van de totale verandering positief beinvloeden.
Want iedereen doet eraan mee en steekt er tijd in

-  dit voorbeeldgedrag zal positief uitwerken op het commitment en
de motivatie van andere leidinggevenden.

De laatste categorie betreft medewerkers in functies met een laag
opleidingsniveau {onder het niveau basisonderwiis). Het betreft dan
functies als postbezorger of magazijnhulp. De tWijfel bestaat of zij in
staat zullen ziin bijvoorbeeld door middel van de training te leren
over werken in teams.

1 j  het TOP-game is de specifiek ontworpen spelsimulatie voor organisatie X
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Bovendien is de vraag of werken in teams op dat niveau gewenst is.
Deze vragen ziin snel beantwoord: iedereen zal in teams werken, dus
zij ook. Dus moeten ze het leren. Verwacht wordt dat de specifieke
Wiize van trainen Cd.m.v. een spelsimulatiel op deze groep een posi-
tieve uitwerking zal hebben.

£2.  Gericht op functionele groepen

De groendruk moet zich richten op functionele groepen: delen van
een onderdeel, groepen managers, teams en de teamleider. Functio-
neel wil in dit geval zeggen: deze groep mensen wordt geacht in het
dageliiks werk als team te werken. Activiteiten met betrekking tot
communicatie, voorlichting en training worden geacht meer effect te
hebben als ze sterk zijn gericht op het functionele verband Izie o.m.
paragraaf 3.5 en paragraaf 3.63. Om die reden zijn de introductiedagen
gehouden voor een aantal teams tegelijk {steeds ongeveer 100 perso-
nenl en ziin de trainingen voor het management en voor de teams

gehouden in de, weliswaar nieuwe, maar functionele samenstelling.
Daarbii ziin drie soorten uitzonderingen gehanteerd:
-  het team is te klein, dat wil zeggen kleiner dan 8 personen {dit was

het minimum-aantal voor het game; zie paragraaf 6.11. In dat geval
zijn twee Ckleine) teams samengevoegd voor de intake en de trai-
ning

-  een heel team kan onmogelijk naar de voorlichting of training,
omdat de functie die het vervult altijd uitgeoefend moet worden.
Het gaat dan om service-diensten en beheer en onderhoud van
hardware en software. In die gevallen zijn steeds halve teams naar
de diverse activiteiten gegaan en is de manager gevraagd om na de
training zelf een integratie-activiteit op te zetten

-  een derde uitzondering betreft functies die sterk individueel ziin,
zoals prolectleiders die productontwikkeling doen in variabele,
kort lopende teams) of die software ontwikkelen of selecteren. In
die gevallen zijn "groepen" van individuen samengesteld voor
voorlichting en training.

Om praktische redenen ziin geen andere keuzen mogelilk bii de
genoemde uitzonderingen.
Een heel ander element betreft een aparte training voor teamleiders.
Dat is ook een training die niet in een functionele samenstelling
wordt gedaan Izie (31
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C3. Aparte teamleiderstraining

Ten aanzien van de teamleiders zijn er de volgende zorgen.
1.    De functie van teamleider is een zeer cruciale om het teamcon-

cept te verwezenlijken. Maar tegelijkertiid wordt beseft dat het
een hele moeiliike rol is: nauwelijks hierarchische bevoegdhe-
den; wel leidinggeven; sterke identificatie met het team; veel
ruimte geven in het teami meewerkend voorman ziin; de doelen
en kaders uitleggen; groepsoverleg initieren en voorzitten. Kort-
om een hele nieuwe managementstiil.
Dit is een eerste reden om een aparte teamleiderstraining te
ontwerpen.

2.    Een tweede reden zit in het feit dat voor het welslagen van de
teamtraining zelf (waaraan de teamleider weer meedoetl de
teamleider een belangrijke motiverende invloed kan uitoefenen.
Maar ook dat, als hij goed op de hoogte is wat de teamtraining
mogelijk kan bewerkstelligen, hii in de teamtraining een betere
actor kan zijn in het licht van teamontwikkeling. De boodschap
die overgebracht moet worden in de teamleiderstraining is:
"gebruik de teamtraining als een unieke kans om een start te

maken met je team'.
3.    De derde reden is de bedoeling om de teamleiders 'game-min-

ded" te maken. Dat ze de overtuiging kriigen dat ie door middel
van een game kunt leren: op een leuke, maar indringende wiize.

Deze drie redenen leiden tot een aparte teamleiderstraining voor alle
teamleiders, voorafgaand aan de teamtrainingen Izie paragraaf 5.41.

(4.  Commitment van de leiding

De medewerking van de top {Raad van Bestuur) en van een aantal
andere sleutelfiguren is verzekerd. Het besef van de noodzaak van de
verandering is erg groot, breed onder het totale management. Het is
belangrijk echter om dit commitment verder Uit te breiden naar een
actieve rol in het tot stand brengen van de verandering. De overwe-
gingen daarvoor ziin, dat:
-  het management actieve drager en 'uitdrager" moet zijn/worden

voor de verandering
-  het management zelf nog veel over werken in teams en over de

eigen rol daarbij moet leren
-  het management een kritische factor is voor het welslagen van de

verandering: als zii het niet oppakken, zal het verzanden of ver-
dampen.

119



Dezelfde overwegingen gelden op analoge manier voor de teamlei-
ders.

In het ontwerp ziin daarom de volgende kenmerken opgenomen:
-  alle managers worden actief voorgelicht over de veranderingen,

maar er wordt ook een actieve rol van hen verwacht in de voor-
lichting naar medewerkers

-  alle managers worden in de zogenaamde managementbijeenkom-
sten {66nmaal per maand voor alle managers! op de hoogte gehou-
den van alle plannen tot op een gedetailleerd niveau, van de rol die
zii verwacht worden te spelen, en van de informatie gedurende het
proces

-  circa 15 managers worden aangezocht om de intake-training-
follow-up mee te verzorgen Cals zogenaamde co-trainers {zie (51)
Zii ziin geselecteerd op basis van drie criteria:
* sterke affiniteit met de verandering zelf {procesvisie en werken

met teams)
- sterke affiniteit tot opleiden of training, geinteresseerd in

mensen en bij voorkeur ook enige vaardigheid om te trainen
-  een "vertegenwoordiging' van het nieuwe elan, personen die

deze verandering actief willen realiseren
Zil zi in co-trainers en gekoppeld aan een externe trainer {zie (51.

-  alle managers worden uitgenodigd om de training van hun
team{sl te openen en sluiten. Dit 'uitnodigen' heeft een min of
meer verplichtend karakter: hier kan men zich moeililk aan
onttrekken.
Van elke manager wordt verwacht dat hii/zii bij het begin van de
training zijn/haar verwachtingen of zorgen met betrekking tot dit
team vertelt, de doelstellingen die hil/zij voor ogen heeft en de
moeiliikheden of uitdagingen die hij/zii ziet.
Bij de sluiting komt de manager terug en reageert zo authentiek
mogelijk {althans dat was de vraagl op het Plan van Aanpak van
het team: instemmend, discussierend, weigerend, stimulerend of
wat dan ook

-  alle managers vervullen een rol in de introductiebijeenkomsten
voor hun teams. Zij vertellen hun plannen, voornemens en vragen
om reactie.

De teamleiders hebben een aparte training gehad {zie (31.
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CS.  Interne en externe trainers

De groepen worden getraind door twee trainers, 66n manager van de
clientorganisatie {zie (41 en 66n externe trainer van organisatie-
adviesbureau Y. Ze worden geacht aanvullende rollen ten opzichte
van elkaar te hebben. De externe trainer wordt gezien als eindverant-
woordeliik voor de training. Zijn rol is die van spelleider die de
debriefings leidt en feedback geeft aan de deelnemers en de groep. Hij
is degene die vanuit de rol van naieve buitenstaander vanzelfspre-
kendheden ter discussie kan stellen, dingen kan "losmaken" en de
cultuur in de groep kan spiegelen {zie o.m. paragfraaf 3.21.
De interne trainer is assistent van de spelleider. Helpt bil het inbren-
gen van de werkelijkheid van het team (problemen/wensen) in de
training; helpt bii de vertaling van het game naar de werkelijkheid. Is
degene die niet 'nateY is en weet wat er moet veranderen.
Ten aanzien van de externe trainers wordt gesteld dat zij in staat

moeten zijn om, naast de begeleiding van veranderingsprocessen en
het hanteren van groepsdynamica, ook heftige conflicten te hanteren.
De verwachting leeft immers dat in sommige groepen veel "oud zeer"
kan zitten en dat diepgravende, onopgeloste problemen naar boven
kunnen komen.
Het vormen van een groep interne trainers heeft ook de bedoeling om
een groep 'koplopers" ten aanzien van de nieuwe cultuur te vormen:
als het ware de 'helden' van de nieuwe werkwijze en de nieuwe
cultuur. Een andere bedoeling {zie (41 was om actief het eigen
management te betrekken.

Deze koppels van trainers kennen elkaar niet, maar staan gezamen-
liik voor een serie belangrijke klussen. Om het elkaar leren kennen
en de mogelijke samenwerking te bevorderen, is ernaar gestreefd om
de koppels 'stabiel" te houden, dat wil zeggen: zo weinig mogelijk
wisselingen in de samenstelling van het koppel. Dat is overigens om
agendatechnische redenen lang niet altiid mogelijk.
Om elkaar beter te leren kennen, maar ook om het game en het
gebruik ervan te leren, vindt voorafgaand aan de teamtrainingen een
zogenaamde voorscholing plaats, waarbij alle trainers aanwezig ziin.
Daar doen zij het game als waren zii zelf deelnemers en wordt
stilgestaan bii de variatiemogelijkheden en gebruikswijzen die elke
trainer kan hanteren (zie paragraaf 6.23
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Dl.  Verhuizen als kans

Aangezien de werkprocessen grondig ziin veranderd, maar ook de
daarbil horende samenstelling van teams en aangezien daardoor elk
onderdeel een ander "plaat je' was geworden, wordt besloten om ook
de plaatsing van alle onderdelen en teams opnieuw te bezien. Ieder-
een wordt verhuisd. Naast de achtergrond die hiervoor is geschetst,
ziet men tevens een mogelijkheid voor een symbolische nieuwe start

"op een nieuwe plek'. Verhuizingen vinden op een efficiente manier
plaats, vaak in het weekend, en meestal vlak voor de training. Soms
echter ook erna.

D2.  Naam en symbool

De interventie moet een naam krilgen en een symbool. Bovendien
moet de naam verbonden worden met de kernelementen in de hele
interventie, zodat iedereen makkeliik door middel van taal Inaaml
zou kunnen verwijzen of refereren aan het programma of aan onder-
delen {zie o.m. paragraaf 3.61
Gekozen is voor de naam 'TOP". Die naam is ontleend aan een
passage uit de oorspronkeliike speech uit 1992 bii de start van de
verandering {"X op weg naar de top"1. Deze naam wordt als volgt
gebruikt:
-  het hele programma krijgt de naam "TOP"
-  in de introductiebijeenkomst wordt "X op weg naar de top' nog-

maals sterk benadrukt. Het symbool van een berg leen foto van de
Matterhorn! wordt daaraan gekoppeld

-  de spelsimulatie wordt het "TOP-game"
-  de verzekeringsmaatschappii in de spelsimulatie wordt 'TOP-

verzekeringen"
-  in het karrewiel Izie D41 worden 'succesfactoren voor een TOP-

team" beschreven.

Het biibehorende symbool is de berg. Die komt in veel presentaties
voor. Maar ook wordt de berg in een reuze-forrnaat in de hal geplaatst
bil het begin van de trainingen. Van elk team dat op training is
geweest, verschiint een {polaroid) foto op de flanken van de berg.
Geleidelijk aan wordt die berg voller.
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D3. Mystiek

De aantrekkingskracht om aan de trainingen deel te nemen moet zo
groot mogelijk worden gemaakt. Als er enige mystiek en daardoor
positieve nieuwsgierigheid kan worden gecreterd, kan dat wellicht
weerstand overwinnen en de aantrekkingskracht vergroten.
Dat wordt op verschillende manieren gedaan.
1. Zoveel mogelijk wordt gecommuniceerd dat "als je met aan TOP

hebt meegedaan, le niet weet waar ie het over hebt". 'Eerst doen
dan meepraten over de nieuwe organisatie:

2.    Vermeden moet worden dat het TOP-game zou worden betiteld
als 'een spelletie" C"wel leuk, maar stelt verder niet veel voor")
Het woord spel of spelletie wordt zorgvuldig vermeden. Steeds is
gesproken over een spelsimulatie of een game. En steeds wordt
bewust getracht de betekenis aan te geven: "een vehicle/middel
om te leren als team te werken in het nieuwe X".

3.    Na de training wordt aan elke deelnemer persoonlijk een zoge-
naamde "Verklaring" uitgereikt, een soort certificaat in een
wisselliist. Met naam en foto van de deelnemer, ondertekend
door de trainers. De verwachting hiervan is dat deelnemers het
op hun bureau zullen zetten of aan de wand zullen ophangen. Zo
kunnen mensen onder elkaar makkelijk identificeren wie wel en
wie niet Call heeft meegedaan "zodat je de ingewilden van de
niet-ingewijden kunt onderscheiden'.

4.    Aan alle deelnemers wordt aan het eind van de training gevraagd
om  w81 aan anderen de indrukken te vertellen {'leuk, leerzaam,
indringend"1 maar om niets te vertellen over het game en het
verloop van de training. Gevraagd wordt om te zeggen: 'dat
moet je echt zelf meemaken"

D4.  Model en materiaal

Een eenvoudig maar omvattend model voor werken in teams wordt
nodig geacht. Het moet een model zijn waarin schematisch en
overzichtelijk de succesfactoren voor een team worden benoemd. Dit
is het karrewiel '1 geworden {zie paragraaf 5.61.

1 j   Het karrewiel  beschrijft  de  zes  succesfactoren voor teams prestatiegerichtheid;

betrokkenheidi openheid; waardering; flexibiliteit en initiatief
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De benaming 'karrewiel" is gekozen om Izoals bij D31 een naam en
symbool {model in dit gevall aan elkaar te koppelen. De verwachting
is dat dit karrewiel op vele muren, bureaus en vergadertafels terug te
vinden zal ziin. Het karrewiel is tevens het achterliggende model
voor de trainingen.

Daarnaast wordt ook ander ondersteunend materiaal gemaakt
Isyllabil. Gekozen wordt voor een boekje in A-5-formaat met daarin
de tien belangrijkste vaardigheden Imet oefeningenl voor werken in
teams Izie paragraaf 5.71. Dit boekie wordt aan iedereen in de training
uitgereikt met de verwachting dat het in de praktijk veel gebruikt zal
worden.
De checklist "teamdiagnose" Izie paragraaf 5.91 is bedoeld om teams
in staat te stellen om Cuiteindeliik) zelf een diagnose te maken van de
stand van zaken in het team en om knelpunten te kunnen opsporen.
De checklist is dus ook gemaakt als ondersteunend instrument.

DS. Helden

Het idee om helden te cretren, is gewenst, omdat dragers van de
nieuwe cultuur nodig zijn; goede voorbeelden die laten zien hoe het
moet {zie paragraaf 3.21. De keuze voor interne trainers Izie (51 is
mede daarvoor gemaakt: deze groep wordt geacht om een 'koplopers-
groep' te worden. Zij komen regelmatig bii elkaar v66r en tiidens de
trainingen.
In de communicatie na de eerste trainingen worden goede voorbeel-
den van teams ten tonele gevoerd door middel van interviews en
beschrijvingen in de interne communicatiebladen.

El. Intake

Het beeld is dat trainers te maken kunnen krijgen met een scala aan
"situaties" in teams, varierend van zeer veel weerstand, tot onbegrip
en onduidelijkheid, tot interne conflicten, tot gebrek aan acceptatie
van de leervorm of van de trainers zelf. Om voor de trainers een
mogelijkheid te hebben om de situatie te diagnostiseren len op basis
daarvan eventueel de plannen of acties bii te stellen) is de "intake"
naar voren gekomen: een moment voorafgaande aan de training,
waarin trainers en teams kunnen kennismaken, de verwachtingen
kunnen afstemmen, onnodige weerstand kunnen wegnemen en de
training kunnen toespitsen op wensen en leerbehoeften van het team
zelf. De intake gaat een paar weken vooraf aan de training.
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E2. Follow-up

Ook wordt besloten om in alle gevallen een follow-up te plannen
ongeveer drie maanden na de training. Deze follow-up wordt wense-
lijk geacht om na een zekere tiidsperiode een idee te hebben over het
verloop van de verandering en de effectiviteit van de training. Boven-
dien wordt gedacht dat de mogelijke vrijblijvendheid van de training
kan worden tegengegaan want de trainers komen nog op bezoek na
drie maanden. Een derde reden is, dat gekeken kan worden hoe het
staat met het Plan van Aanpak dat is gemaakt aan het eind van de
training en dat aan dit Plan van Aanpak wellicht nog een impuls kan
worden gegeven.
Zowel de intake als de follow-up zijn geinspireerd door de literatuur
over cultuurverandering {zie paragraaf 3.21 en over continu leren {zie
paragraaf 3.61

E3. Feedback-loops

Feedback-loops zijn een belangrijk element bij het ontwerp van de
interventie. Feedback-loops worden ingebouwd in het game {zie
paragraaf 6.11.  Na elke cyclus wordt geevalueerd en worden nieuwe
voornemens gemaakt.
Maar er zitten ook twee feedback-loops in de opzet van de training
Calthans in het samenspel van intake-training-follow-up).
De eerste zit in het gegeven dat elke trainer de zogenaamde team-
vragenlijst afneemt na de intake en die terugkoppelt bij de start van
de training I"zo denken iullie over werken in teams'I. Dat kan
nogmaals worden gedaan in de follow-up met de resultaten van de
vragenlijsten na intake en training.
De tweede zit in het gegeven van het Plan van Aanpak en het terug-

kijken daarop {'wat is ermee gebeurdi", 'wat hebben jullie over-
schat/onderschati") tiidens de follow-up.
Een feedback-loop over het totaal is zichtbaar in de aggregatie van
alle resultaten van de vragenlilsten op het niveau van onderdelen {of
daar weer delen van) of van het totale concern. Bovendien is er het
voornemen om die vragenliist (die later 'team-enquBte" zou heten)
periodiek te gaan afnemen om het verloop van de verandering en
implementatie van het werken in teams te monitoren. In dit onder-
zoek {zie hoofdstuk 81 zijn vijf van die metingen door de tijd heen
opgenomen. De eerste drie metingen zijn teruggekoppeld aan alle
onderdelen in februari-april 1995. Daarnaast ziin uiteraard monde-
linge biieenkomsten en presentaties voorzien die ook als feedback-
loop fungeren.
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5   Het ontwerp van de interventie

In het vorige hoofdstuk {zie paragraaf 4.21 heb ik 22 kenmerken of
ontwerpkeuzes beschreven die bepalend ziin geweest bij het ontwerp
van de totale interventie. De achterliggende gedachten en argumen-
ten ziin geexpliciteerd. Bovendien zijn de diverse onderdelen die de
kern vormen van de interventie benoemd. Elk van die onderdelen is
uiteraard verder uitgewerkt. In die uitwerking ziin meer gedetail-
leerde ontwerpkeuzes gedaan die ik in de volgende paragrafen zal
beschrijven.
In dit hoofdstuk beschrijf ik alle onderdelen van de interventie met
uitzondering van de spelsimulatie. In hoofdstuk 6 wordt dat apart
beschreven omdat de spelsimulatie zo'n essentieel onderdeel is Izie
paragraaf 6.11. In paragraaf 6.2 worden de ontwerpkeuzes met betrek-
king tot het gebruik van de spelsimulatie nader toegelicht.

In dit hoofdstuk behandel ik achtereenvolgens de:
-  communicatie en voorlichtingsbileenkomsten {zie paragraaf 5.11

-  introductiebijeenkomsten Izie paragraaf 5.21
- VE-management training {zie paragraaf 5.31
-  training van teamleiders Izie paragraaf 5.41
-   training van teams {zie paragraaf 5.51
-  het model "kritische succesfactoren voor teams" Ckarrewiel) {zie

paragraaf 5.61
-  syllabi {zie paragraaf 5.71
-  intake en follow-up {zie paragraaf 5.81
- checklist teamdiagnose Izie paragraaf 5.91
- overige onderdelen in de interventie {zie paragraaf 5.101.

In figuur 5.1 is het overzicht opgenomen van alle onderdelen van de
interventie.

5.1      Communicatie en voorlichtingsbijeenkomsten

Eerst beschriif ik het communicatieplan, daarna de voorlichtings-
bijeenkomsten.

5.1.1 Communicatieplan

Eind maart 1994 wordt een communicatieplan vastgesteld voor de
communicatie rond het TOP-traject {Plan van Aanpak communicatie
rond Team Opleidingen Programme, 25 maart 19941. De belangrijkste
ingredienten daaruit worden hierna weergegeven.
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Uitgangspunten:
-  communicatie-inspanningen zijn geconcentreerd op het TOP-

traject als totaal en op diverse onderdelen binnen dat traject.
Ze worden niet gericht op verhuizingen, benoemingen en aanzeg-
gingen of op communicatie in de nieuwe organisatie loverleg, plan-
ning en control, interne PRI

- individuele medewerkers zullen pas actief over het TOP-traiect
worden
geinformeerd en geenthousiasmeerd als zii duidelijkheid hebben
over hun plaats in de nieuwe organisatie

-  de beleidsvoornemens van organisatie X en het Programrna van
Eisen voor de spelsimulatie en trainingen Cop 15 maart 1994 vast-
gesteld; zie paragraaf 5.3, 5.4, 5.5 en 6.11 zijn een gegeven

-  het TOP-traject heeft het gezicht van organisatie X. Dit betekent
dat uitsluitend communicatiemiddelen en -kanalen uit die organi-
satie zullen worden gebruikt

-  de communicatie sluit nauw aan bij het nieuwe besturingsconcept.
Dat betekent dat managers en teamleiders verantwoordelijk ziin
voor de communicatie binnen hun eigen organisatie-onderdeel en
dus een belangrijke schakel zullen vervullen in de communicatie.

Doelstellingen en doelgroepen van de communicatie
De doelstelling is: 'Bekendheid van en medewerking creeren aan het
TOP-traject. De diverse doelgroepen moeten willen weten wat het
TOP-traject voor hen inhoudt, wat er van hen verwacht wordt en wat
er na TOP komt. Op basis daarvan willen ze vervolgens een actieve
biidrage leveren aan dat traject".
De doelgroepen zijn: VE-managers Ialgemeen en per onderdeel {VE)),
teamleiders C idem), medewerkers {idem! en OR.
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Inhoud
De inhoud van de communicatie zal fris en vernieuwend zijn. Aan de
tijd van de 'zware" reorganisatie komt langzaam een einde, er ont-
staat voor de mensen die bliiven een nieuw en uitdagend perspectief:
samen in teams werken aan een nieuwe organisatie en aan een
toppositie op de verzekeringsmarkt. Zonder afbreuk te doen aan het
verleden en de spannende tijd waarin leiding en medewerkers hebben
verkeerd, zal toch vooral vooruit gekeken moeten worden. De intro-
ductiedag en de teamtrainingen vervullen daarin een belangrijke rol
en zullen communicatief goed moeten worden neergezet.

Gebruikte metaforen
Om de herkenbaarheid van het traiect te vergroten en een apart en
motiverend gezicht aan het traject te geven, zullen metaforen worden
gebruikt en een biipassend beeldmerk worden ontwikkeld. Met
behulp van de metaforen zal een sfeer van lontlspanning en mystiek
worden gecreeerd rond met name de introductiedag en de team-
trainingen. Een sfeer die nieuwsgierig maakt en enthousiasmeert.
De woorden "top' en 'team' zullen duidelijk in de metaforen tot
uiting moeten komen. De metaforen zijn.
-  de bergmetafoor. Als team, in grote onderlinge afhankeliikheid,

naar de top gaan c.q. het bedrijf X naar de top brengen.Ie zekert
elkaar, bevoorraadt elkaar, loopt samen risico's

-  de topteammetafoor. Overal tref ie topteams aan. In de sport, in
kunst en cultuur, in de politiek; elk met zijn eigen kenmerken.
Een grote varitteit in teams, teamopvattingen en succesformules
zorgen ervoor dat bedriif X zich ontwikkelt als een flexibel en
creatief bedrijf.

Communicatiemiddelen
De volgende communicatiemiddelen worden gebruikt:
-  SPITS, het maandelilks magazine met nieuws over het verande-

ringstraject, wordt na de benoemingen en aanzeggingen toegespitst
op het TOP-traject

-  in het wekelijks magazine voor het "going concern" worden berich-
ten opgenornen

- voorlichtingsbijeenkomsten management {zie paragraaf 5.1.21
-  voorlichtingsbijeenkomsten voor de managementgroep Imaande-

lijks voor alle managersl
-  besprekingen met de OR
-  training van teamleiders {zie paragraaf 5.4)
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-  introductiebijeenkomsten {zie paragraaf 5.21:
. introductiedag: eenmalige bijeenkomst als start van het TOP-

traject

. een uitnodiging voor de introductiedag
- brochure 'Werken in teams", een eenmalige uitgave met basisge-

dachten over teamgericht werken.

De brochure bevat stukies tekst over de volgende onderwerpen:
-  samen naar de top: een voorwoord van de voorzitter van de

Raad van Bestuur
teamwerk maar dan tcht

- klant belangrilk
-  het grote verschil
-  nog meer verschillen
-  de teamleider M/V
-  wel gelijk, niet eender
- grote voordelen
-  samen naar de top

werken in teams is anders
-  werken in teams is prettiger.

In bijlage 1 is de tekst van de brochure opgenomen.

De brochure is aan iedereen uitgereikt tijdens de introductiedag bil
het instappen in de bus voor de terugreis Izie paragraaf 5.21.

5.1.2 Voorlichtingsbifeenkomsten management

De voorlichtingsbijeenkomsten hebben de volgende doelstellingen:
-  een nadere toelichting geven over het teamgericht werken
- voorlichting geven over het totale TOP-traject en aangeven wat dat

betekent voor deze Verantwoordelijke Eenheid {VE) {de eigen
teamtraining, maar ook het rooster voor teamleiders en teams)

- toelichting geven op en commitment vragen voor de rol van de
Resultaat Verantwoordeliik Manager IRVM) en de Verantwoor-
deliik Managers {VM) op de introductiedag Ilezing verzorgen en in
het forum zitten) en in de teamtrainingen 1"openen en sluiten'}

- VE-specifieke vragen of knelpunten horen of meteen oplossen.

De bijeenkomsten vinden, voor die onderdelen waarvoor v66r de
zomervakantie de teamtrainingen beginnen, plaats in de tweede helft
van april 1994. Ze vinden VE-specifiek plaats: het management van
66n onderdeel doet eraan mee.
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Ze nemen ongeveer twee uur in beslag en worden uitgevoerd door de
stuurgroep TOP-traject {zie paragraaf 7.31.

5.2 Introductiebijeenkomsten

Introductiebijeenkomsten ziin gepland vanaf eind april tot en met
eind juni voor 15 groepen. Na de zomer zijn er nog 5 tot 8 bijeen-
komsten voorzien. Een introductiebijeenkomst is steeds bedoeld voor
ongeveer 100 personen, zijnde steeds een aantal nieuw gevormde
teams uit 66n onderdeel. Voor sommige onderdelen ziin meerdere
introductiebijeenkomsten georganiseerd vanwege de omvang.
De bedoelingen ziin:
-  een startschot van een nieuwe periode
-  voorlichting over de veranderingen en over teamgericht werken
- voorlichting geven over het TOP-programma
- enthousiasmeren
-  een leuke teamervaring laten opdoen door de nieuwe teams.

Gekozen is voor een locatie buiten de eigen organisatie vanwege het
karakter van "de nieuw start' Irite de passage), maar ook vanwege het
feit dat daar de teamspellen Cbuiten!1 kunnen worden gehouden en
aan het geheel een feestelijk tintje kan worden gegeven. Elke mana-
ger krijgt voorgedrukte uitnodigingen in de communicatie-stijl van
het TOP-programme. Hij vult daar zelf de geadresseerde in Ibeste ...1,
datum en tijd en ondertekent. De uitnodiging ziet er als volgt uit:
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Beste..........

Het is zover!

Wil staan aan de vooravond van de introductie van het nieuwe bedrijf X.
Een van de kenmerken van dat nieuwe bedrijf X is, dat we in teams gaan

werken. Dit zullen we moeten leren.

Op speciaal georganiseerde introductiedagen wordt uitgelegd hoe dat gaat

gebeuren en wat dat voor ons werk betekent.

Het is belangrilk dat de medewerkers die samen een team vormen ook ge-

zamenlijk zo'n dag bijwonen.

Vandaar dat wij jou en je mede-teamleden uitnodigen voor de introductiedag

OP „„„„„
We vertrekken om .  . uur met de bus vanaf kantoor naar een locatie

elders in het land.
Het is raadzaam om sportieve vriietildskleding en stevige Isportlschoenen
aan te trekken

Op de pagina hiernaast kun te lezen wat het programma deze dag in petto
heeft

Tot ziens!
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En dit is het programme op de 'pagina hiernaast"

Programma

09.00 uur Koffie
09.30 uur Start programma
10.00 uur Introductie nieuwe organisatie en werken in teams

Paneldiscussie

12.00 uur Lunch

13.00 uur Diverse teamactiviteiten

16.30 uur Borrel en buffet
18.00 uur Einde dagprogramma

Vertrek met de bus naar kantoor

De hoofdlijnen van het programma zijn als volgt:
-  de voorzitter van de Raad van Bestuur opent alle introductiedagen

met een inleiding over:
. (nogmaals) het waarom en het doel van de verandering Cals

totaall en specifiek voor het dan deelnemende onderdeel
. wat er tot nu is gebeurd in het veranderingsproces
. de fase die nu begint: werken in teams; de {nieuwel rol van de

teamleider en de manager
. het TOP-programme {met de concrete activiteiten en data voor

de deelnemende onderdelenl
. de rest van het programma van die dag

-  elke RVM (de baas van een onderdeell geeft zijn visie over zijn
totale onderdeel, zowel strategisch en extern {waar gaan we heenj
als intern {we gaan dat in de nieuwe procesvisie en in teams doenl

-  hetzelfde is van toepassing op de managers IVM{sll van het deel-
onderdeel dat aanwezig is. Zowel de RVM als de VM kunnen
daarbij een beroep doen op een standaard set van sheets over het
karrewiel Izie paragraaf 5.61, gewenst en ongewenst gedrag van
managers, teamleiders en teamleden.
Op de meeste introductiedagen ziin er dus drie lezingen aan het
begin van de dag {totaal tussen de 1 & 1,5 uurl bedoeld voor organi-
satie X totaal, voor dit onderdeel en voor deze teams. Nogmaals
wordt de noodzaak voor de verandering toegelicht. De keuzes voor
de procesvisie en het werken in teams worden uitgelegd. Daarna is
er pauze.
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Elk team (want iedereen zit in zijn nieuwe team in de zaall kan
vervolgens vragen stellen via formulieren. Deze vragen worden
verzanneld

-  de RVM, VM, een representant van het adviesbureau die de blauw-
druk heeft helpen ontwikkelen {ZI en een representant van het
adviesbureau dat het TOP-programma gaat doen CY) zitten in een
forum om de vragen te beantwoorden.
Na de lunch ziin er buitenactiviteiten in de vorm van teamspellen.
Daarbii moet men fysieke teamopdrachten uitvoeren, waarbij men
sterk onderling afhankelijk is voor een goede taakuitoefening. Men
gaat daarbij roulerend door een aantal van dit soort spellen

-  tegen het einde van de middag wordt toegewerkt naar een feeste-
lijk en bruisend collectief einde. Alle teams winnen een stuk van
de sleutel waarmee het onderdeel van start kan gaan. Een borrel en
buffet, muziek en zang sluiten het geheel af. Daarna met de bus
terug. Instappend in de bus ontvangen alle medewerkers een
rugzak en kompas met het TOP-programma- logo en de brochure:
'Werken in teams".

Op de dag is in allerlei uitingen de berg prominent aanwezig, zowel
op de sheets, als in de zaal.
De dag heeft tevens het karakter van een "uitje". Bovendien zijn er
kosten noch moeite gespaard om er een leuke en gezellige dag van te
maken.

Inhoudeliik zijn in de lezingen over teamgericht werken de volgende

belangrijke boodschappen verwerkt (de hoofdkoppen uit de stan-
daardpresentatiel:
-  bedriif X gaat teamgericht werken
-  een team werkt samen aan een duidelijk omschreven taak {groepen

van  4  tot 15 medewerkers; samen verantwoordelijk  voor  een
doelstelling; samen in 66n ruimte; geen 'chef" maar een teamlei-
derj

-  in het nieuwe bedrijf X ziin drie teamniveaus CRaad van Bestuur,
Verantwoordeliike Eenheden (VE) en Teamsl

-  het teamdoel is duidelijk omschreven en wordt regelmatig geme-
ten

-  het management zal teamgericht werken ondersteunen
-  de teamleider is de coach van het team
-  elk team kan zo zelfstandig mogeliik functioneren
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-  werken in teams vraagt een teamgerichte opstelling van iedereen
Ipresentatie van het karrewiell

- teamgericht werken is niet Ihier komt dan een lijst van ongewenst

gedragl.

5.3 De VE-managementtraining

De bronnen voor de hiernavolgende beschrijvingen ziin het "Ontwerp
TOP-trainingen" 118 april 19941 en de trainershandleiding 'Training
VE-management' Imei  19941 11.

Reeds in een vroeg stadium is ervoor gekozen dat managementteams
66k de spelsimulatie zullen doen {zie o.a. 84 in paragraaf 4.21, vanwe-
ge het feit dat ook zilzelf als team moeten leren werken, maar ook
vanwege het geloofwaardigheidsargument Izie Cl in paragraaf 4.21 en
vanwege het argument dat zij de communicatie naar hun teams
moeten kanaliseren als voorbereiding op de teamtrainingen Izie
paragraaf 5.1.11.
Een complicatie is dat de managementteams vrij klein zijn, zodat
teams ziin samengevoegd. In twee gevallen zijn twee teams samenge-
voegd en in 66n geval drie.

De doelstellingen voor de VE-managementtrainingen zijn:
-  helder krijgen van de rol van manager en leren om deze rol team-

effectief in te vullen
-  als manager leren opereren in een eigen team waarin samenwer-

king en besluitvorming belangrilke vaardigheden zijn
- leren omgaan met veranderingen lomgaan met weerstand en

veranderingszin stimuleren).

De didactische uitgangspunten ziin sterk beinvloed door de leer-
cyclus van Kolb {zie paragraaf 3.51. Er wordt gebruik gemaakt van
het TOP-game en de daarbij behorende wijze van leren {zie para-
graaf 3.51 Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van discussies en
opdrachten gericht op houding en inzicht Ii.p.v. op vaardighedenl.

'
1   Voor de trainingen en  voor de spelsimulatie geldt,  dat zii stapsgewijze zijn ontwik·

keld Ceerst een Programma van Eisen, daarna een ontwerp in hoofdliinen, daarna

gedetailleerd) teneinde op verschillende momenten goed af te stemmen met de

clientorganisatie. Wil beschrijven hier de grote lilnen van het definitief ontwerp en
niet steeds de gedetailleerde ontwerpen.
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Het programma duurt twee dagen, inclusief de avond.
Het heeft de volgende globale opzet:

Dag 1 Dag 2

Ochtend Ochtend

- opening en introductie - TOP-game: ronde 3
- thema: succesfactoren van TOP-teams - debriefing algemeen
- leerdoelen voor het TOP-game . thema: de functie van de VE-manager
- introductie in het TOP-game

Middag Middag

- TOP-game: 2 rondes + nabesprekingen - thema: implementeren van verande-

ringen
- afron(ling, afspraken en evaluatie

Avond

- thema: coaching en feedback geven

Het trainersduo voor deze managementtrainingen bestaat uit een
ervaren externe trainer en een interne manager, die geselecteerd
is als co-trainer. Deze laatste persoon is dus een collega van het-
zelfde hierarchische niveau als de deelnemers, maar uit een ander
onderdeel.

Inhoudeliik komen er vier thema's aan bod.
-  Succesfactoren in TOP-teams.

Hierin staan een zestal clusters van teamkenmerken. Elk van deze
factoren is herkenbaar gemaakt in termen van waarneembaar
gewenst en ongewenst gedrag Izie paragraaf 5.61

-  Omgaan met veranderingen.
Dit thema is verder opgesplitst in: fasen in veranderingsprocessen,
acceptatie van veranderingen; weerstand tegen veranderingen;
vergroten van acceptatie; het herkennen en omgaan met weer-
stand.

-  Coaching en feedback geven.
Een korte theoretische inleiding.
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-  De functie van de VE-manager.
Hier wordt een specifiek, op maat gemaakt, normatief kader aange-
reikt. De functie van manager wordt onderverdeeld in de rol, de
taak en de positie van de manager. De rol werd omschreven in een
drietal dilemma's:

coach en contractant
delegeren versus sturen

. deel of geheel.

Elk van de drie dilemma's is uitgewerkt in een zogenaamde

gedragskaart.

-

imium/9/ 2/,192/2

Figuur 5.2 Format voor gedragskaart voor managers.

Deze gedragskaarten zijn opgenomen in bijlage 2.

De VE-managementtraining is overladen met onderwerpen. Al deze
onderwerpen zijn inhoudelijk van belang omdat ze de diverse aspec-
ten bestriiken waarin de manager een rol speelt.
Een complicatie is dat er altijd meerdere teams in 66n groep worden
getraind. Dat kan invloed hebben op de teamvorming.
Een andere complicatie is, dat de trainingen Ipasl begin juni plaats-
vinden, omdat het TOP-game niet eerder gebruiksklaar is. De VE-
managementtrainingen komen daardoor na de meeste teamleiders-
trainingen en na de introductiedagen.
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5.4      Training van teamleiders

Ook hier baseer ik me weer op de relevante bronnen "ontwerp TOP-
trainingen' lapril 1994) en de 'Trainershandleiding Teamleiders-
training" Capril 19941 en de syllabus 'Teamleiderstraining"
{mei 19941.
In paragraaf 4.2 (C31 is al gesteld dat er een aparte teamleiderstrai-
ning moet komen, om drie redenen:
-  vanwege de complexe nieuwe functie
- motiverende werking voor de teamtrainingen zelf
- game-minded maken.

De specifieke doelstellingen voor deze training zijn:
-  een positieve houding ontwikkelen ten opzichte van het werken in

tearns
- inzicht krijgen in groepsdynamische aspecten van het werken in

een team en in de interventies in samenwerkingsprocessen
- inzicht krijgen in de rol en positie van de teamleider met speci-

fieke aandacht voor een aantal aspecten (zie verder onder de in-
houdeliike thema'sl

-  leren om feedback te geven
-  informeren over het vervolg van het TOP-traject.

Er zijn 7 teamleiderstrainingen gepland in de periode tussen 2 mei
en 3 iuni 1994. Het aantal deelnemers bedraagt steeds ongeveer 16.
Afgezien van 66n groep, zi in de groepen steeds combinaties uit
verschillende onderdelen van het concern. De teamleiders staan

nauweliiks in een functioneel verband met elkaar, behalve dat ze
soms onder dezelfde manager vallen en soms op het werkgebied
raakvlakken hebben {bijv. een front-office team en een back-office
team).

De omvang van de training is drie dagdelen. Een langere training is
uitgesloten omdat in een kort tijdsbestek de teamleiders zelf op
training moeten en de teamtraining moeten volgen. Maar ze moeten
ook een nieuw team opzetten in soms een nieuw werkgebied.
De drie dagdelen liiken voldoende om, in het licht van de doelstel-
lingen, de teamleiders een Igoedel voorbereiding te geven. Om de
teamleiders 'game-minded' te maken, moet je een game doen, maar
niet hetzelfde game als zij met hun team gaan doen. Bovendien is de
tijd beperkt. Gekozen is voor een bestaand, metaforisch game:
Hexagon.
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Dit game laat spelers ervaren wat het is om met een team voor een
lastige groepsopdracht te staan en wat leidinggeven aan zo'n team
betekent.

De didactische uitgangspunten zijn de volgende. De training duurt
relatief kort maar moet een hoog rendement hebben en zeer toepas-
baar zijn op de dagelijkse werkelijkheid van de teamleider. Dit
betekent dat het aantal inhoudeliike onderwerpen wordt beperkt tot
twee (de functie van de teamleider en de essenties van effectief
teamwerkl. Ervaring en reflectie en theoretische input worden
optimaal ingezet. De theoretische input wordt in eenvoudige, over-
zichtelijke modellen gepresenteerd. De modellen worden vertaald
naar concrete probleemsituaties en waarneembaar gedrag.

Het programma bestaat uit drie dagdelen. Gekozen is voor de avond
'ervoor' in plaats van "erna' om de teamleiders de kans te geven
elkaar wat beter te leren kennen. De groepen zijn immers heterogeen
samengesteld. Het programma heeft de volgende opzet.

Dag 1 Dag 2

Morgen: spel Hexagon

- introductie
. ronde 1 It/m 41

- nabespreking Ct/m 41

Middag: wat is teamwerk

- evaluatie van het spel
- essenties van teamwerk
- persoonlijk actieplan

Avond: functie van teamleider

. opening en introductie
de taken van de teamleider

de positie van de teamleider
. de rol van de teamleider

Het trainersduo voor deze trainingen bestaat uit een externe ervaren
trainer en een interne trainer van de clientorganisatie. In dit geval is
dat steeds een opleider, geen manager.
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Inhoudelitk komen er twee thema's aan bod:
-  succesfactoren voor TOP-teams {essenties voor teamwerk). IZie

paragraaf 5.61
het model: de functie van de teamleider. Ook hiervoor is een
normatief model gemaakt dat onderscheid maakt tussen de rol, de
taak en de positie van de teamleider {zie billage 31.

De taak staat omschreven in de beleidsvoomemens. In het model
worden de algemene taakeisen concreet gemaakt en verhelderd.
De positie ten opzichte van de manager, collega's, medewerkers,
klanten en staf is in kaart gebracht om speelruimte, kaders, afhanke-
lijkheden en bevoegdheden helder te maken.
De rol is ook hier de lastigste. De rol wordt uitgelegd in drie landere
dan bii managers) dilemma's. Deze worden via de gedragskaart Izie

biilage 31 beschreven in 'critical incidents": mogeliike probleem-
situaties waarin de teamleider terecht kan komen. Behandeld wordt
hoe deze situaties herkend kunnen worden en wat een effectieve
handelwijze van de teamleider kan zijn. De drie dilemma's ziin
- eerste onder geliiken
-  vrijheid in gebondenheid
- individu versus groep.

Voor de teamleiders is een aparte syllabus gemaakt die de succesfac-
toren voor TOP-teams en het model: de functie van de teamleider
bevat. Bovendien bevat de syllabus een viertal concrete hulpmiddelen
voor het bevorderen van teameffectiviteit {m.b.t. overleggen in
teams, informatievoorziening, besluitvorming en samenwerkingsre-
gelsl.
Daarnaast wordt een checklist gepresenteerd voor teamontwikkeling
en voor teamdiagnose {zie paragraaf 5.91.
In een persoonlijk actieplan maken de teamleiders aan het eind van
de training individuele voornemens over:
-  wat ik zeker niet moet doen als teamleider
-  wat ik als teamleider zeker moet houden
-  wat ik als teamleider beter wil/moet doen.

De teamleiderstraining wordt dus gegeven aan losse individuen die
tezamen geen functionele groep vormen. De teamleiders zijn allen
net benoemd als zij de training volgen.
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5.5 Training van teams

De training voor de teams wordt voor het overgrote deel gevuld door
het TOP-game. Dat wit zeggen dat de doelstellingen die gelden voor
de spelsimulatie {zie hoofdstuk 61 ook gelden voor de teamtrainingen.
Aanvullende doelstellingen zijn:
-  er is een Plan van Aanpak voor het eigen team geformuleerd
-  inzicht in en kennis van een aantal teamspecifieke onderwerpen

{bijv. probleemoplossing/conflicthantering/teamontwikkeling)
-  de eigen leerdoelen van de deelnemers.

Aangezien deze teamtraining het hart is van de totale interventie
wordt aan de beschrijving iets uitgebreider aandacht besteed. De
beschriiving bevat passages die ontleend zijn aan het document
'Ontwerp TOP-trainingen" Capril 19943.

5.5.1 Didactische vormgeving

Het game is naar verwachting motiverend door de uitdaging die het
biedt, door de herkenbaarheid en door de aantrekkelijke vormgeving.
Het grote voordeel moet zijn dat de deelnemers het veelal als plezie-
rig ervaren eraan mee te doen. Om ook het leren te waarborgen, is
het van belang om iuist door die motivatie heen ook de aandacht te
vestigen op de leerpunten die het spel biedt. Het game is bij uitstek
een vorm waarin ervaren centraal staat. Reflectie en abstractie/
theorie zullen in en om het spel gebouwd worden. Dit betekent dat:
-  de introducties helder moeten zijn, niet alleen wat de speltechniek

betreft, maar ook over de doelstellingen en mogelijke leerpunten
-  bij de nabesprekingen de aandacht niet te zeer gevestigd moet ziin

op de inhoud van het spel, maar juist op het proces van samenwer-
ken, leiding geven, output-sturing en onderlinge interactie

-  elke deelnemer gestimuleerd wordt alert te zijn op leerpunten, de
eigen verantwoordelijkheid voor het leren te nemen en elkaar
feedback te geven

-  de conclusies en leerervaringen productief gemaakt moeten wor-
den: uitmondend in een concreet Plan van Aanpak voor het team

-  op specifieke onderdelen inhoudeliike modulen beschikbaar zijn
wanneer het team daar behoefte aan heeft.

De teamtraining moet goed ingebed ziin in de dagelijkse werkelilk-
heid van de deelnemers. Er zit een kop en een staart aan.
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Dit betekent dat:
-  de training vooraf gegaan wordt door een intake door de trainers
-  de training gevolgd zal worden door een follow-up, enkele maan-

den later, begeleid door de eigen trainers
-  de eigen manager het Plan van Aanpak in ontvangst neemt en

toetst aan de doelstellingen van het team en het onderdeel
-  de eigen manager de training opent met zijn visie op dit team.

5.5.2 Programma

De teamtraining beslaat viif dagdelen gedurende twee dagen. Hiervan
worden drie dagdelen besteed aan het spelen van het spel. Het eerste
en het laatste dagdeel bestaan uit voorbereiding en het maken van
een Plan van Aanpak.

Dag 1 Dag 2

Morgen: introductie Morgen: spel

- opening door de manager · rondes
- inleiding teamgericht werken - nabesprekingen
- teren te leren

inleiding op het spel
- walk-through

Midlag: spel Middag: Plan van Aanpak

- rondes - vertaling naar eigen team

- nabesprekingen - maken Plan van Aanpak

- aanbieden aan de manager

Avond: spel

rondes

- nabesprekingen

De training wordt steeds begeleid door twee trainers: een spelleider
van adviesbureau Y en een co-trainer {een manager van bedrijf X).
De groepen bestaan uit intacte teams, soms combinaties van 2 of 3
kleine teams, tezamen met hun teamleider{sl. Per training zijn er 10
tot 16 deelnemers. Er zijn voor de "eerste lichting" 57 trainingen
gepland in de periode van 6 juni tot en met 1 juli 1994. In september
en oktober 1994 wordt dit aantal nog overschreden.
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5.5.3 Inhoudelilke uitwerking

De intake voor de teamtraining
Twee tot vier weken v66r elke training wordt een intake van onge-
veer twee uur gedaan waarin de trainers met het team een aantal
punten onderzoekt:
-  is er nog informatie nodig over praktische organisatie en doel-

stellingen van de trainingl
- welke verwachtingen leven er bil de deelnemersi
-  in welke ontwikkelingsfase verkeert het team, hoe lang is het bij

elkaar, hoe goed kent men elkaarl
-  wat is de doelstelling en de output van het team i
- welke leerdoelen zijn er voor het team als geheel en voor de leden

afzonderlijki
- welke zorgen en weerstanden leven er.7

De intake mondt voor de trainers uit in een inschatting van de
haalbaarheid van de teamtraining. Het kan voorkomen dat er in het
team dermate belemmerende factoren zijn Iconflicten, weerstanden,
onzekerhedenl dat de teamtraining beter op een later tijdstip kan
plaatsvinden. Dit is overigens maar 66nmaal gebeurd. Dit in overleg
met de manager en de stuurgroep opleidingen.

De trainers ontvangen voor de intake een vragenlijst met aandachts-
punten. De intake vindt plaats in het gebouw van organisatie X.

Opening en sluiting door de manager
De eigen manager opent en sluit de teamtraining. De managers
worden voor deze handelingen voorbereid door middel van:
-  een outline voor de opening van de training en daarbil horende

sheets, de outline geeft structuur, de manager bepaalt zelf de
inhoud

-  een checklist waarmee het Plan van Aanpak aan het einde van de
training tvoorlopigl beoordeeld kan worden: het is niet de bedoe-
ling om meteen na afloop harde kritiek te geven, maar zinnige
feedback is gewenst.

De rol van de manager in deze zal persoonliik met de trainers worden
doorgenomen. Beide checklists zijn in bilage 8 opgenomen.
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De tussentildse nabesprekingen
Hoewel het game iedere keer per situatie verschillende leerpunten en
dynamieken te zien zal geven, kunnen grote lijnen wel voorspeld
worden. De nabesprekingen zullen worden ondersteund door indica-
toren, door observaties van de spelleider en door eenvoudige, door de
deelnemers zelf te hanteren checklisten waarop aandachtspunten en
leervragen staan. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat elk team in
hoofdpunten dezelfde boodschappen krijgt

Onderwerpen die tiidens de nabesprekingen in ieder geval aan de orde
zullen komen, zijn:
-  outputsturing en afrekenen op resultaat
-  succesfactoren voor TOP-teams
- leiding geven aan teams
- teamontwikkeling
- leren herkennen van elkaars sterktes en zwaktes
- feedback geven en krijgen.

De deelnemers worden gestimuleerd om eigen leerervaringen {TOP-
ervaringenl op te schrijven in een persoonlijk logboekje. Per
nabespreking zal een aantal specifieke aandachtspunten worden
nneegegeven.

De trainer houdt tijdens de nabespreking de punten die in de intake
aan de orde zijn gekomen en de eigen leerdoelen of knelpunten
scherp in het oog.

Het Plan van Aanpak per team
Het team levert in het laatste dagdeel een Plan van Aanpak op
I'De weg naar de TOP"). In dit Plan, dat in hoofdlijnen op papier
wordt gezet, staan:
-  de harde paragraaf:

. de wijze waarop output en indicatoren worden vastgesteld
. afspraken over werkwijze, besluitvorming en taakverdeling

-  de zachte paragraaf:
doelstellingen voor teamontwikkeling

. afspraken over samenwerking, omgangsvormen en overleg
- leerdoelen

. vragen die nog beantwoord moeten worden door externen Cande-
ren dan de teamleden)

. onderwerpen waarover het team meer wil leren

. individuele opleidingsdoelen en aandachtspunten.
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Dit Plan van Aanpak wordt in een vast format opgesteld en na afloop
aan elk teamlid, de teamleider, de manager en aan de spelleider ter
beschikking gesteld Izie bijlage 5}.

Het Plan van Aanpak wordt opgesteld op basis van consensus en
vormt de neerslag van hetgeen tildens het spel is ervaren, geleerd en
besloten.

Inhoudeliike modules
Het game kan op een aantal onderwerpen behoefte aan inhoudelijke
of theoretische inbreng oproepen. Voor deze onderwerpen is materi-
aal beschikbaar dat door de trainer tildens de tussenbesprekingen of
tijdens de nabespreking kort kan worden geintroduceerd. Op zeer
beknopte hand-outs, een handzaam werkboekje, komen onderwerpen
aan bod als:
-  probleemoplossing en conflicthantering
-  ontwikkeling van een team
- effectief overleg voeren
-  niveaus van samenwerken
-  gedragsstijlen in teams.

In ditzelfde boekje staat per onderwerp niet alleen een korte theoreti-
sche achtergrond, maar ook enkele eenvoudige, concrete hulpmidde-
len onder de naam "Succesvaardigheden voor TOP-teams" {zie para-
graaf 5.71.

De follow-up van de teamtraining
Het team maakt aan het einde van de training samen met de trainers
een afspraak over een follow-up bijeenkomst van een dagdeel Ina 2
tot 3 maanden}. Tijdens deze bijeenkomst zal het Plan van Aanpak
geevalueerd warden en worden knelpunten in de samenwerking
geinventariseerd. Eventueel wordt geadviseerd over aanvullende
opleidingen.

5.6 Het model "kritische succesfactoren voor teams" (karrewiel)

Zoals reeds eerder vermeld {zie paragraaf 4.2 D.41 was er behoefte aan
een ondersteunend, eenvoudig model. Het ontwerp van het model is
als volgt tot stand gebracht.

De blauwdruk heeft geresulteerd in de beslissing om de organisatie
op te bouwen rond teams, met vrij gedetailleerde ideeen over hoe die
teams moeten werken {zie paragraaf 2.23
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De training Cals deel van de totale interventiel heeft onder meer tot
doel dat teams ook zelf indicatoren voor effectief teamwerk ontwik-
kelen. Om een verbinding te kunnen leggen tussen de inhoud van de
verandering en het proces van veranderen Ide trainingl zijn er twee
uitersten mogeliik:
-  een open model: het team moet tiidens de training maar zelf

ontdekken wat effectief teamwerk is
-  een gesloten model: de teams krijgen een gedetailleerde checklist

voorgelegd waarin staat wat effectief werken in teams inhoudt.

Ik heb besloten daar iets tussenin te nemen, dat niet voorschriift wat
een effectief team moet zijn, maar dat ondersteunend is voor het
helpen ontdekken van factoren voor effectieve teams.
Dat betekent dat de inhoud van zo'n model generiek moet ziin en de
hoofddimensies bevat zonder al te veel voor te schrijven.
Dat betekent voor de vorm van zo'n model dat het simpel moet zijn,
in 66n beeld te vangen is en dat het de mate van teamgericht werken
tiidens de spelsimulatie zichtbaar kan maken. Langs deze redenering
is het model "het karrewiel" geboren. Het is bediscussieerd met en
geaccordeerd door de ontwerpers van de blauwdruk.
Het model ziet er als volgt uit.

Fre.ta:e
en doel-

geriGhtheid

Betrokken- Initiate
Mot,v/tie

heid en verant- 6.0.der-
woordelykheld Te/rrlgeest .i·t *ine .emin060665t

easmhorie
heid '11  Energie

Cr tiviteit

Effect,ef
TOP-te'm

Dul'atelijkhad
helderhe

A          L"e.
ont,vikketinq Flexi illtcit

Openh/0 Vertroun.en en verander-
en directhed cons€.sus ir,0ezin
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Figuur 5.3 Het karrewiel: factoren voor succesvol werken in teams
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Om het model goed te begriipen, is de volgende handleiding nodig
{Vroemen, 1995):
-  elk kenmerk Ide bollen) kan - indien goed nageleefd door de team-

leiders - meehelpen bij het vormen van een effectief team. De
resultaten van die kenmerken liggen op de spaken van het wiel.
Resultaten die leiden tot waar het om draait: effectief teamwerk.
Doelgerichtheid levert biivoorbeeld "uitdaging" op en flexibiliteit
leidt tot "ontwikkeling"

-  het wiel is rond: de kenmerken hangen onderling samen. Zo kun je
geen open en directe communicatie hebben zonder dat ie respect
voor elkaar hebt

-  de kenmerken ziin idealiter in evenwicht. Als 66n van de kenmer-
ken sterk onder- of oververtegenwoordigd is, komt er een slag in
het wiel

-  een groot wiel loopt soepeler dan een klein wiel. Elk team, ook al
is het in balans, kan groeien

-  een wiel met meer spaken is steviger. Een team kan eigen ken-
merken formuleren: het model kan worden aangevuld.

Het model kan worden gebruikt om het teamfunctioneren te
evalueren. Het kan ook een richtsnoer zijn voor teams die zich gaan
vormen. Het is, in dit geval, voor beide doeleinden gebruikt, zij het
dat het tweede gebruik Inieuwe teamsl dominant is. Daarnaast is het
model gaan werken als gewenst model voor de teams binnen de hele
organisatie.

Voor verdere concretisering ziln aan dit model en aan elk van de
bollen afzonderliik "gedragskaarten" gehangen. Deze gedragskaarten
formuleren onder meer gewenst en ongewenst gedrag. Dit is hun
format {licht afwijkend van eerder beschreven formats).
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Succesfactor:

Boodschap:

Resultaat:

Gewenst gedrag Ongewenst gedrag

Figuur 5.4 Format voor gedragskaarten voor teams

In bijlage 4 ziin de concrete {zes) gedragskaarten opgenomen.

Het karrewiel is in vrijwel elke training gebruikt om de succesfacto-
ren van teams te laten zien. Dat geldt ook voor de gedragskaarten.
Rond deze gedragskaarten is een aantal oefeningen gemaakt die
trainers naar behoeven kunnen toepassen. De oefeningen zijn vooral
gericht op het herkenbaar maken van gewenst en ongewenst gedrag
en om de gegeven li isties aan te vullen.

5.7 Syllabi

Ter ondersteuning van de trainingen zijn syllabi gemaakt. De
syllabus voor de teamleiderstraining is reeds genoemd en in grote
lijnen beschreven. Aan de syllabus voor de teamtraining wil ik nu
aandacht geven, omdat deze specifieke bedoelingen heeft en in een
oplage van zo'n 2000 exemplaren de organisatie is ingegaan.

Verondersteld wordt dat zich in de trainingen momenten zullen
voordoen, waarbij de trainer het zinvol acht orn een klein stukie
theorie in te brengen en/of om een specifieke vaardigheid te oefenen

Cm.b.t. werken in teamsl. Dit moet ondersteund worden met een
korte schrifteliike beschrijving.
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Er ziin tien teamvaardigheden geselecteerd op grond van de ver-
wachting dat deze geleerd moeten worden en in korte tijd geleerd
kunnen worden. Het zijn vaardigheden die veel gebruikt worden en
vrij algemeen bekend ziin. Van elk van die tien is een korte beschrii-
ving gemaakt van ongeveer 250 woorden en een illustratief schema.
De volgende tien ziin geselecteerd:
-  het oplossen van een probleem
-  omgaan met onderlinge conflicten
-  teamontwikkeling: wat is datz
- effectief teamoverleg voeren
-  het proces van samenwerking
-  gedragsstijlen in teams
- individuele kwaliteiten in teams

-  stijlen van leiding geven
- communicatie: luisteren en vragen
-  feedback en kritiek geven.

Een trainer kan op elk moment van de training het boekje uitreiken
en deelnemers vragen om een specifiek stukje theorie of vaardigheid
te bekijken. De trainer heeft overhead-sheets beschikbaar over de
tien vaardigheden Istandaard bij de game-kit).

Naast genoemde vaardigheden bevat het boekle CAS-formaat,
32 pagina's; in de stijl van TOP) het model "kritische succesfactoren"
en de 6 gedragskaarten Chet karrewiell. Aan het eind zit een logboekie
om leerervaringen tijdens het doen van het game te noteren. De
instructie van het logboekie staat in bijlage 6.

In de syllabus staan ook 'instructies" voor het Plan van Aanpak en
voor de follow-up. Deze instructies- worden uiteraard door de
trainers ook mondeling gegeven, maar de trainer kan de teksten uit
de syllabus gebruiken. De teksten ziin tevens zelfinstructief bedoeld.
De teksten ziin opgenomen in bijlage 7.
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5.8 Intake 1) en follow.up

De intake en de follow-up worden gezien als belangrijke onderdelen
van de hele training, zij het om verschillende redenen. Bij de intake
kunnen de trainers de relatie leggen met de deelnemers en komen tot
een mentaal contract over doelstellingen, werkwijze, wederzijdse
bijdragen, rollen enz. Het is een kans om te motiveren en vertrouwen
te winnen. Het stelt de trainer in staat om de groep {en de wensen) te
leren kennen en het programma daar (mede) op af te stemmen.
In de follow-up beeindigen de trainers als het ware de Ctij delijke 1
relatie. Hier ligt een laatste mogelijkheid om te intervenitren naar
het team toe Ibehalve als er nog een vervolg achteraan komtl. De
leidraad in de follow-up is het door het team op de training gemaakte
Plan van Aanpak.
Ik beschrijf nu de intake en de follow-up gedetailleerder.

5.8.1 Intake

De doelstellingen van de intake zijn
- wederziids kennismaken
-  (voor de trainers) enig begrip krijgen van de werkzaamheden van

het team
-  inventariseren van de leerdoelen van individuen en het team
- informatie verstrekken aan de deelnemers over de training, de aard

van de training en de planning
-  peilen van de motivatie van de deelnemers; zonodig enthousiasme-

ren

- verwachtingen afstemmen
-  Cdoor de trainers) teamontwikkeling inschatten
- zoveel mogelijk weerstanden en zorgen wegnemen.

De procedure is dat de externe trainer contact zoekt met de trainer
uit organisatie X. Zij spreken af wie het team benadert. EEn van hen
maakt vervolgens een afspraak van ongeveer twee uur, liefst op of
nabii de werkplek.

1

)          Deze term  is  een beetie ongelukkig gekozen.  Het gaat hier immers niet  om na te
gaan of er een training zal volgen of om in te schatten of de groep eraan toe is.

Het gaat meer om kennismaken, verwachtingen afstemmen en een relatie leggen.
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De trainers krijgen de volgende achtergrondinformatie mee.

- De volgende zaken kun le eventueel verwachten:

benoemingen/aanzeggingen van medewerkers zijn soms recent
de introductiedag vonden de meesten erg leuk
sommige teams hebben Inogj geen teamleider
sommige teamleiders zijn tevens managers (bilv. YI
in een aantal trainingen zitten meer dan 66n team
in sommige trainingen zitten deelnemers die geen team hebben
veel teams zitten nog niet fysiek bij elkaar
er kunnen vacatures zijn
sommige deelnemers zitten op ti0 delijk contract.

-  Let in ieder geval voortdurend op:
de motivatie van de deelnemers
eventuele weerstanden, vragen, conflicten.

- Wat je af en toe moet checken is:
is er voldoende informatie
weet iedereen waar hil moet zijn, wanneer en hoe Iroutel.

- Mogetiike vooroordelen ten aanzien van het spel:
is maar een spelletje: nee, het is een serieuze leervorm
is sensitivity training: nee, het is een taakgerichte oefening
gaat niet over mi0n werk: klopt, zie dit als een complexe teamopdracht
die je alleen door goed samenwerken kunt volbrengen

-  De sfeer van de intake:
probeer echt tweerichting-verkeer te krilgen!

hou geen monologen: vraag door, prik, confronteer desnoods

maak concreet, geef simpele voorbeelden Cvan een game bijv.3
het eindresultaat is commitment: "ja, we willen zo'n training en
iedereen wil daaraan meedoen'.

Voor de intake krijgen de trainers een standaardset van 7 sheets mee.
Het betreft:

de doelstellingen van de intake Izie hierbovenl
het TOP-programma Izie figuur 5.11
doelstellingen van de teamtrainingen {zie paragraaf 5.51
doelstellingen van de spelsimulatie Izie paragraaf 6.1.21
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-    over leren.
er zijn meerdere manieren van leren:
- theorie, abstracte modellen, nadenken
* uitproberen hoe het in de praktijk werkt
* reflecteren, terugkiiken, nabespreken
in de training komen al deze vormen aan bod
het game is vooral leren door uitproberen en door doen
tijdens de nabesprekingen kijk je terug, is er reflectie
het game kun ie zien als den grote, geintegreerde oefening

over de werking van het game:
jullie gaan stage lopen bii TOP-verzekeringen
dit is een verzekeringsmaatschappii in het klein
met polissen, brieven, telefoon, mutaties en ... klanten {vooral
tussenpersonen)
iedereen krijgt een bepaalde taak in dit 'bedrijf"
alle werknemers van dit bedrijf vormen samen een team
de samenwerking kun ie beoordelen op teamgedrag
elke ronde is den dag, na elke ronde is er werkoverleg om terug
te kijken op de vorige dag en vooruit te kiiken naar de volgen-
de

-   het programma in hoofdliinen tzie paragraaf 5.51

De wiize waarop de trainersduo's de intake zullen inrichten, is
relatief vrii. Zij ziin voorzien van mogelijkheden {zie hiervoor), maar
kunnen eventueel alternatieve wegen kiezen. Zo zullen sommige
trainers de checklist teamdiagnose gebruiken {zie paragraaf 5.91

Belangrijk is dat de trainers met deelnemers afspreken welke eigen
leerdoelen wel en niet kunnen worden opgenomen in de training. De
trainer moet inschatten wat daarbij wel en niet haalbaar is.

Aan het eind van de intake nemen de meeste trainers de vragenlijst
af Izie hoofdstuk 71

5.8.2 Follow-up

Aan het eind van de training maken de trainers een afspraak voor een

follow-up. Zij dringen aan op een afspraak van ongeveer een halve
dag na 2&3 maanden.
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De doelstellingen van de follow-up zijn:
evaluatie van het Plan van Aanpak: wat is ervan terechtgekomen;
waar liggen barritres en mogelijkheden
knelpunten in de teamsamenwerking opsporen en Izo mogelijkl
verhelpen
adviseren over eventuele vervolgstappen {met of zonder trainersj
66n of meer thema's uit de syllabus Izie paragraaf 5.71  Inogmaals!
behandelen.

Maar uitdrukkelijk zijn ook doelstellingen:
-    "een stok achter de deur": de eventuele vrijbliivendheid van de

training tegengaan
-   monitoren van het veranderingsproces: komt de teamontwikke-

ling op gangl

Na de follow-up zoeken de trainers contact met de betreffende
manager om een overzicht van de stand van zaken te bespreken en
Izonodigl aanbevelingen te geven voor het vervolg

Op grond van de evaluatieverslagen van de trainers Izie hoofdstuk 71
zijn, ten behoeve van een 'stand van zaken overzicht" van alle teams
Ceerst de ene helft na juni 1994, later de tweede helft na oktober
1994),de teams gescoord op de volgende vier dimensies.
1.  Dit team wil als team werken en kan dat ook.
2.  Dit team wil als team werken, kan dat niet en beseft dat.
3.  Dit team wil als team werken, kan dat niet en beseft dat niet.
4.  Dit team wil niet als team werken, kan het ook niet.

Na de eerste serie trainingen {en v66r de follow-upI is onder de
trainers de afspraak gemaakt dat ten aanzien van de vier 'typen'
globaal als volgt gehandeld zal worden lin type interventiegedrag van
de trainers):
ad  1. Complimenteren, verder stimuleren, verder niet veel aan doen.
ad 2.  Helpen te zoeken naar manieren om de teamvaardigheden te

verbeteren, hetzij op eigen kracht hetzij met begeleiding of een
stukie opleiding. Een meer adviesgerichte interventie dus.

ad 3.  Confronteren - op basis van observaties, incidenten vanuit de
training of de follow-up - met het gebrek aan teamvaardig-
heden. Trachten te prikkelen om nog eens goed naar het eigen
functioneren te kijken.
De trainers kunnen daarbij enig risico lopen. Hun relatie is ten
einde na de follow-up. De prikkel mag dan in dat opzicht
scherp zijn.
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ad 4.  Aan deze categorie kan een trainer weinig doen; het is meer
een probleem voor de manager: wat te doen als het team niet
wil wat ik will

Aan het eind van elke follow-up wordt de vragenlijst teamfunctione-
ren afgenomen {zie hoofdstuk 71.

5.9 Checklist teamdiagnose

Een ander onderdeel van het instrumentarium betreft een "checklist
teamdiagnose". Deze checklist is, analoog aan het karrewiel, ont-
leend aan de gangbare literatuur over teams Izie paragraaf 3.5.21. De
checklist is echter uitgebreider dan het karrewiel 1 10 categorieen,
met in elke categorie 2 tot 4 richtvragenl. De checklist kan gebruikt
warden op de training, bij de intake, bij de follow-up.
Op de teamleiderstraining is de checklist behandeld als instrument
dat de teamleider zelf kan gebruiken. De checklist is hierna opgeno-
men {zie tabel 5.11.

Tabel 5.1 Checklist teamdiagnose

Checklist teamdiagnose

1.  Zijn ten aanzien van de output de volgende zaken duidelijkr
doelstellingen van het team

-   taken en verantwoordelijkheden
prestatie-indicatoren/normen
evaluatie van de voortgang.

2. Welke verschillende kwaliteiten zi0n er in het team aanwezigz
op technisch/inhoudelijk gebied

op sociaal gebied

3.   Hoe is in het algemeen de motivatie van de mensen in het team;

betrokkenheid en zorg voor het resultaat

sfeer in het team.

4.  Hoe staat het met de flexibiliwit van het teami
willen inspringen voor een ander

leergierig zijn, iets nieuws uitproberen
acceptatie van veranderingen.

5.  In welke mate zijn de teamleden onafhankelifkz
-   tonen zich zelfstandig

zijn zich bewust van onderlinge afhankelijkheid.
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Tabel 5.1 Ivervolgl Checklist teamdiagnose

Checklist teamdiagnose

6.  Wat zijn zoal de interactie-regels in het teamz
kunnen we open zijn tegen elkaar:

-    wordt er kritiek gegeveni Hoei

7.  Is er effectief overleg in het team2

frequent genoegz
mate waarin iedereen ook echt meedoet

wordt daar gezegd wat nodig ist
-   gebruik van de agenda.

8.  Op welke wiize komen besluiten tot standz
is iedereen betrokken:
heeft iedereen invloed2

-   mogen er meningsverschillen bestaan,
welke regel geldt (meerderheid, consensus, vetorechtlz

9.  Hoe is de werkdruk op dit momentz
is er genoeg werk voor iedereenT

hoe ontwikkelt zich dat in de nabije toekomstz
-   kan er efficientlerl gewerkt wordenT

10. Hoe wordt er leiding gegeven i
is er ten die de kar moet trekken of doet men dat gezamenlijkz

voelt de leider zich plezierig in zijn rolz
ervaren de teamleden de bijdrage van de leider als waardevoli

5.10 Overige onderdelen in de interventie

Naast de genoemde punten ziln er nog drie elementen die hier
beschreven moeten worden. Dat zijn de voorscholing van de trainers
{kort voorafgaande aan de feitelijke VE-managementtrainingen en
teamtrainingent, het opstellen van het draaiboek en de bundeling van
ervaringen door trainers.

5.10.1 Voorscholing trainers

Een voorscholing van alle trainers {externe en internel is noodzake-
lijk, omdat:

de trainers het game moeten leren kennen, zowel in de effecten
die het teweeg brengt als in de mogelijkheden om het te bestu-
ren/leiden als trainer Cgebruikl
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-    de trainers moeten weten hoe ze de training {en de intake en
follow-upI kunnen inrichten

-   de trainers de totale organisatie en logistiek {draaiboek) moeten
leren kennen
de trainers elkaar len vooral de -stabiele koppels", zie paragraaf

4.2, (51 moeten leren kennen.

Reeds lang van tevoren is een tweedaagse bijeenkomst {5 dagdelen!
hiervoor gepland op 26 en 27 mei 1994. Kort daarvoor is de spelsimu-
latie enkele malen getest. Al het materiaal is nu gebruiksklaar,
inclusief een uitgebreide handleiding voor elke trainer.

De opzet van de voorscholing is de volgende.
Er nemen ruim 30 trainers aan deel. De leiding is in handen van de
ontwerpers van het game en de training. Er zijn twee parallelgroepen

gemaakt van elk 15-16 deelnemers. De eerste dag Imorgen, middag en
avondl en de halve ochtend van de tweede dag wordt het TOP-game
gespeeld, als waren de trainers deelnemers aan het game. De intro-
ductie, de leerdoelen, de walk-through Izie paragrafen 6.2 en 5.51
wordt nauwkeurig gevolgd. Met 66n uitzondering: na elke cyclus of
ronde rouleren Irole-switch) alle rollen, inclusief die van de game-
overall director en de assistent {zie paragraaf 6.1.41. De leiding van de
training gaat dan de nieuwe game-overall director coachen.
Zo zijn vier rondes gespeeld {tot en met de halve ochtend van de
tweede dag).

De indeling in de twee parallelgroepen is zodanig dat de koppels van
interne en externe trainers in 66n groep zitten.
Aan de ronde van de tweede dag doet de Raad van Bestuur {"als
stagiairs") mee.
Aan het eind van de eerste dag krijgen alle trainers een handleiding
uitgereikt. Gevraagd wordt om die tot persoonlijk bezit te maken en
te verluchtigen met eigen aantekeningen.

De rest van de tWeede dag wordt besteed aan de volgende onderdelen:
de totale training:

intake - training - follow-up
openen en sluiten door de manager
de syllabus {zie paragraaf 5.71
Plan van Aanpak
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1

de mechanieken en achtergronden van het TOP-game. Het sys-
teem-dynamisch diagram Izie paragraaf 6.1.31, de spelmechanis-
men, maar vooral ook de variatiemogelijkheden van de trainers
{zie paragraaf 6.1.41

-    logistieke en organisatorische zaken (helpdesk voor planning,
materiaal, mensen die er niet ziin, die op de verkeerde plek ziin,
conferentie-oorden die niet kloppen, managementvragen etc.J
de rol van de spelleider. Hierbij wordt, om redenen van gebrek
aan tijd, de groep externe trainers en interne trainers gesplitst en
worden afzonderlijk geinstrueerd in de spelleidersrol, de mana-
gementrol en andere pseudorollen.

Tot slot is, onder meer met behulp van de handleiding voor trainers
een aantal mogelijkheden verkend: "wat te doen als ....'. Dit teneinde
trainers voor te bereiden op de grote varieteit aan situaties die zij aan
zullen treffen en op onverwachte gebeurtenissen tijdens de training.

5.10.2 Draaiboek

Voorafgaand aan alle onderdelen is een uitvoerige planning gemaakt
C"Het lijkt wel een militaire operatie' zegt een lid van de Raad van
Bestuurl om alle deelnemers, alle trainers, alle conferentie-oorden, al
het benodigde materiaal luitvoerige game-kits die steeds opnieuw
geladen moeten worden, bijv.1, in de goede volgorde en op de iuiste
tijd bij elkaar te krijgen. Hiervoor is een uitvoerige organisatie en
draaiboek opgesteld. In het kader van dit boek laat ik dit verder
achterwege.

5.10.3 Bundeling van ervaringen door trainers

Alle trainers zullen na afloop van elke teamtraining een evaluatie
maken. De observaties van alle trainers, over alle trainingen heen
vormen een uniek, geintegreerd ervaringsgegeven.
Tweemaal zal een verslag hiervan aan de opdrachtgever worden
gepresenteerd, eenmaal na de eerste serie trainingen in juni en
eenmaal na de tweede serie in september.

In deze evaluaties zullen de volgende vragen beantwoord worden:
wat is de motivatie van de deelnemers voor en na de training;
welke onderwerpen vragen in het algemeen om aanvullende
opleidingi
welke moeilijkheden komen teams tegen in de samenwerkingi

-    wat is het algemene beeld;
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I

- waarover leven de voornaamste vragen en weerstandenl
hoe komt de rol van de teamleider als nieuw organisatiefenomeen
uit de verfl

Daarnaast spreken de trainers af om regelmatig Chalverwege de
maand juni, begin juli, eind augustus en half november! bij elkaar te
komen Izie hoofdstuk 81 om mondeling de stand van zaken Op te
maken.
In dit hoofdstuk zijn alle onderdelen van de interventie beschreven,
met uitzondering van het ontwerp en het gebruik van de spelsi-
mulatie (TOP-gamel. Dat gebeurt in hoofdstuk 6.
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6    De spelsimulatie als kernelement in de
interventie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de spelsimulatie is ontworpen
Izie paragraaf 6.1.11, hoe het {inhoudelijkl ontwerp eruit ziet  Izie
paragraaf 6.1.2 en voor details biilage 91 en wat het {inhoudelijkel
ontwerp is voor het gebruik van de spelsimulatie {zie paragraaf 6.21.

6.1 Ontwerp van de spelsimulatie

In de periode tussen begin maart en half mei 1994 is het TOP-game
ontworpen. Het is mogelijk om alle ontwerpstappen en keuzes te
beschrijven, maar dat betekent, dat ik enkele honderden pagina's
nodig heb. Ik beperk me dan ook tot de belangrijkste ontwerpstappen
en de belangrijkste keuzes per stap. Het gedachtengoed uit paragraaf
3.4 over ontwerp van spelsimulaties is hier toegepast.

Ik beschrijf eerst de 7-stappen-methode om een game te ontwerpen.
Vervolgens beschrijf ik het Programma van Eisen zoals dat door
organisatie X is vastgesteld. In paragraaf 6.1.3 bespreek ik het
systeem-dynamisch diagram. Overige punten met betrekking tot de
spelsimulatie zijn opgenomen in bijlage 9.

6.1.1 De 7-stappen-methode

De spelsimulatie is volgens een stapsgewijze methode ontworpen. In
alle publicaties over het ontwerpen van op maat gemaakte spelsimu-
laties {zie Duke, 1980, Duke, Geurts en Underwood, 1989,
Greenblat, 19881 komen ongeveer dezelfde stappen voor. Ontleend
aan genoemde auteurs, maar ondertussen verfijnd en van veel prak-
tiikervaring voorzien, gebruik ik de 7-stappen-methode. Deze metho-
de staat beschreven in De Caluwt et al. {19961, en is voorzien van
vele voorbeelden en annotaties. Daar wordt ook het belang van de
methodische aanpak aangegeven Cp. 148}.
De stappen ziin:
1.  Het opstellen van het functioneel Programma van Eisen.

Waarom een spelsimulatiei Wat zijn de beoogde doelstellingenl
Wat moet het doen met en voor de deelnemersT In hoeverre moet
de simulatie de werkelijkheid benadereni
Het gaat ook om organisatorische eisen. Wie doen er mee; Hoe-
veel mensen moeten meedoeni Hoe lang mag het dureni
De speltechnische eisen leggen vast welke elementen terug moe-
ten komen in de spelsimulatiel Welke rollen moeten erin zitten i
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2.  Analyseren van processen en mechanismen.
Het gaat hierbil om het vergaren, analyseren en stileren van
relevante processen en mechanismen uit de werkelijkheid, vol-
gens een systeemanalytische procedure, door middel van
interviews, documentenstudie en toepassing van wetenschappe-
lijke kennis.

3. Integraal schema of systeem-dynamisch diagram.
De in de vorige fase verzamelde gegevens worden in 66n groot
schema ondergebracht. De definitieve versie, vaak meerdere
vierkante meters groot, is een weergave van alle elementen die in
de spelsimulatie terug moeten komen. Het geeft een overzicht
van het te simuleren systeem.
In latere fasen fungeert het schema als blauwdruk of werkteke-
ning voor het spelontwerp.

4. Speltechnisch Programma van Eisen.
De vorige fase resulteert in een overzicht van al datgene dat in
het spel moet worden opgenomen {de systeemcomponenten). In
het spelontwerp worden nu de systeemcomponenten in spelele-
menten Iscenario, format, rollen, gebeurtenissen, spelstappen,
beslissingen, cycli, indicatoren) vertaald. De echte wereld wordt
afgebeeld in een "gespeelde" wereld. Dit resulteert in een "spel op
papier' dat zegt: "ik ga de te simuleren werkelijkheid als volgt
omzetten in een spel".

5. Ontwerpen prototype.
Het spel wordt nu drie-dimensionaal. Het prototype ontstaat in
verschillende 'trial-and-error'-versies. Het is nodig om de
verdere ontwikkeling te ondersteunen met "testen" in beperkte
kring. Nu ontstaan alle symbolen, formulieren, kaarties en andere

hulpmiddelen.
6.   Testen van het prototype.

Het prototype wordt nu een aantal keren getest met participanten
die of uit de doelgroep zelf komen of uit vergelijkbare doelgroe-
pen. Dit levert honderden verbeterpunten op, omdat een grotere
groep deelnemers 'meer uit een game haalt dan enkele ontwer-
pers van tevoren kunnen bedenken" Izie De Caluwt et al., 1996
p. 1601.De beoogde leereffecten {zie stap 11 worden weer inge-
bracht: gekeken wordt of het spel hieraan voldoet. De spelsi-
mulatie wordt nu ook gedetailleerd in de opbouw en de timing.

7.  Verfiinen en gebruiksklaar maken.
Nu worden de definitieve spelattributen, handleidingen, een spel-
leidersboek, lay-out van formulieren, indicatorlijsten en dergelij-
ke gemaakt.
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Deze zeven stappen heb ik voor het ontwerpen en bouwen van TOP
zorgvuldig gevolgd. Elke fase is afgesloten met de goedkeuring door
de opdrachtgever {Raad van Bestuurl
De spelsimulatie is gemaakt door een projectgroep bestaande uit drie
adviseurs en een stagiaire. Zii ziin regelmatig geholpen door twee
adviseurs van het bureau dat de procesvisie heeft ontworpen {advies-
bureau ZI {m.n. bij stap 2 en 31 en door twee managers van de
clientorganisatie.

Hierna beschriif  ik het Programma van Eisen Istap  11, het systeem-
dynamisch diagram {stap 31 en in hoofdlijnen de rest van het ont-
werpproces.
In biilage 9 zijn stap 4 Ispeltechnische keuzen), stap 6 Itestgegevens)
en stap 7 Idefinitieve vormgeving) uitgewerkt. Stap 2 en stap 5 zijn
niet opgenomen, omdat ze aan dit boek niet veel toevoegen.

6.1.2 Programma van Eisen

De hierna volgende formuleringen ziin ontleend aan het Programma
van Eisen voor het TOP-game.
De doelstellingen (zie A) zijn gebaseerd op:

de inhoud van de vernieuwing {werken in teams; zie hoofdstuk 23
-      de overall-doelen voor de interventie {zie paragraaf 4.11

de procesvisie (zie hoofdstuk 21 waarin 24-uurs-sessie en presta-
tie-indicatoren zijn genoemd.

De secundaire doelstellingen Ziin gebaseerd op de visie van
teambuilding, leren in groepen en continu leren Izie paragraaf 3.5
en 3.61.
De organisatorische uitgangspunten zijn gebaseerd op de aannames
en ontwerpkeuzes voor de interventie die in hoofdstuk 4 zijn
genoemd.
De functionele uitgangspunten zijn gebaseerd op de inzichten van
veranderen en leren door spelsimulaties Izie paragraaf 3.51.
De speltechnische uitgangspunten zijn gebaseerd op de procesvisie
{zie hoofdstuk 21 en de inhoud van de vernieuwing Izie hoofdstuk 23
Het onderscheid tussen doelstellingen, organisatorische, functionele
en speltechnische uitgangspunten is ontleend aan De Caluwd et al.
{1996 pp 152/1533

Ik beschrijf de vier onderwerpen en geef daarna een aantal conclusies.
1. Doelen spelsimulatie.

De doelen meer specifiek geformuleerd voor de spelsimulatie ziin
hierna weergegeven in primaire en secundaire doelstellingen.
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Primaire doelstellingen:
de deelnemers leren zich verantwoordelijk te voelen als
individu tn als team en leren te sturen op output, biivoor-
beeld in termen van maxirnaal aantal fouten, te behandelen
volume/tijd, maximale doorlooptijd (24-uurs-service/24-uurs-
responsj

- teams leren betere service te verlenen. Dat wil zeggen sneller
en meer conform de service doelstellingen van de organisatie;
klantgerichtheid en klantbewustzijn zal worden benadrukt

- teams leren te sturen op prestatie-indicatoren {d.w.z. binnen
de marges die zij kunnen en mogen beinvloeden)
teams leren arbeidsuren efficient in te zetten; deelnemers
leren onder andere om te gaan met de ruime mate van zelf-
standigheid om de inzet van capaciteit en de kwaliteit van het
eigen team te kunnen sturen.

- teams worden zich bewust van hun relatie tot andere teams

binnen de eigen eenheid, maar ook daarbuiten.

Secundaire doelstellingen
Naast genoemde doelstellingen zijn er voor de spelsimulatie de
volgende nevendoelstellingen geformuleerd:

de deelnemers leren, in gezamenlijke nabesprekingssessies,
van elkaar
de deelnemers krilgen zicht op de sterktes en zwaktes van de
leden van het tearn
de deelnemers leren om feedback te geven en te krijgen.

-   de deelnemers kriigen zelfvertrouwen in teamgericht werken.
-     de deelnemers werken met plezier samen en zien met voldoe-

ning terug op het volbrengen van een groepsprestatie.

De deelnemers/teams worden in staat gesteld naast de genoemde

primaire en secundaire doelstellingen ook eigen doelstellingen,
die specifiek ziin voor het eigen team, te formuleren. Steeds
zal worden nagegaan of deze specifieke doelstellingen ingepast
kunnen worden bii de genoemde primaire en secundaire doelstel-
lingen.

De spelsimulatie is bedoeld als opleidingsinstrument;
assessment of beoordeling van individuele deelnemers behoort
uitdrukkelijk niet tot de doelstellingen.
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2. Organisatorische uitgangspunten
De spelsimulatie zal aan de volgende organisatorische uitgangs-
punten nnoeten voldoen.
Doelgroep
-  benoemde RVM en managers, teamleiders en teams
Groepsgrootte:

minimaal 10, maximaal 16 deelnemers
binnen de marge van 10-16 deelnemers is een aantal extra
rollen mogelijk. Deze zullen de essentie van de spelsimulatie
niet beinvloeden.

Tijd:
- maximale speeltiid: 4 dagdelen linclusief voorbereiding en

nabesprekingl.
Spelleiding

deskundige begeleiders die het spel goed kennen en de cruciale
processen kunnen hanteren
twee  begeleiders 11 externe trainer  en  1 interne trainer  {bii
voorkeur managers met opleidingsaffiniteit! 1.

Voorbereiding:
-  de deelnemers aan de trainingen zullen vooraf de doelstellin-

gen en een globale beschrijving van de spelsimulatie ontvan-
gen.

3. Functionele uitgangspunten
Voor de ontwikkeling van de spelsimulatie gelden de volgende
functionele uitgangspunten:

het spel stelt de deelnemers in staat zich in een herkenbare rol
te plaatsen; de deelnemers moeten niet het gevoel hebben dat
ze 'een spelletie spelen", maar wel dat ze leren hun eigen
functioneren te verbeteren
de simulatie is uitdagend en moet motiverend zijn; de deelne-
mers worden uitgenodigd er iets goeds van te maken en zich
met het spel te identificeren
de deelnemers oefenen en ervaren in de spelsimulatie vanuit
verschillende perspectieven Crollen) de aspecten van en de
samenhang binnen de organisatie en de werkwijze - nieuwe -
Stijl
in de spelsimulatie worden de deelnemers gestimuleerd de
effectiviteit van hun handelen te vergelijken met die van ande-
ren, zonder dat in deze vergelijking "scoringselementen" een
hoofdrol spelen

163



de simulatie geeft de deelnemers inzicht in de eigen rol, tn in
andere rollen in het eigen team of andere teams en in de
relevante omgeving van het team
de spelsimulatie geeft de deelnemers terugkoppeling over
zowel kwantitatieve als kwalitatieve effecten van hun functio-
neren in de simulatie.

4. Speltechnische uitgangspunten
In de spelsimulatie zal ik een klein verzekeringsbedriif naboot-
sen. De procesgang in dit kleine verzekeringsbedrijf is een gene-
rieke, gestileerde procesgang binnen X die aansluit op de nieuw
ontworpen werkprocessen en organisatie van X. De simulatie zal
de onderlinge afhankeliikheden laten ervaren binnen teams, maar
ook tussen teams en tussen het team en zijn directe omgeving
{waaronder klantenl.

Een rol zal door ten minste twee personen worden bezet, omdat
het belangriik is dat over binnen de rol te nemen beslissingen een
debat plaats heeft {zie paragraaf 3.51.
Voor teams uit het secundaire proces geldt dat zii zich in het
formuleren van de leerdoelen, de debriefing en de te maken
teamafspraken zullen richten op hun rol ter ondersteuning van
het primaire proces.

Overige spel-technische uitgangspunten:
Te simuleren tijd:
-  een korte en een lange termiin

er zullen meerdere ronden/cycli worden doorlopen.
Scenario:
-  in de spelsimulatie zal een korte en een lange termijn

scenario gehanteerd worden.
Kwantitatieve aspecten:
- prestatie-indicatoren, gebaseerd op onder andere offerte-ratio,

hit-ratio, aantal productintroducties, gemiddeld offertebedrag,
klanttevredenheid, doorlooptild, aantal verwerkte "schades",
kwaliteit

- prioriteitsstellingen
-  inzet van middelen

tussentijdse rapportage.
Kwalitatieve aspecten:
-  motivatie van het team
-  organisatie van de werkprocessen
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-  het vermogen om doelstellingen te operationaliseren en te
communiceren

- evenwichtige aandacht voor korte en lange termijn
- evenwichtige aandacht voor ontwikkelingen buiten de organi-

satie
planning versus realisatie; leren van kengetallen door het team
om op basis daarvan betere indicatoren en betere waarden van
indicatoren op te bouwen.

Rollen. De volgende rollen komen in de spelsimulatie voor
(inclusief pseudo-rollen)
-  "klanten- Ctussenpersonenl
- meerdere teams, elk met verschillende taken
-  een team uit het secundaire proces Icommercieel, verkoop,

financiele aangelegenhedenl
- manager.
Eisen aan de spelleiding:
-   omgaan met groepsdynamische aspecten
- diagnostiseren teamvormings- en leiderschapsaspecten en deze

beinvloeden
diepgravende, onopgeloste problemen mogen niet blijven
bestaan
essentiele vaardigheden: spelsimulatie besturen, luisteren,
vragen stellen, feedback geven
de vertaalslag maken en relaties leggen met organisatie-
nieuwe-stijl

-  omzetten in reele en haalbare teamafspraken.

Enkele conclusies op basis van dit Programma van Eisen.
1.  De te ontwerpen spelsimulatie zal een sterk simulatiekarakter

dragen, dat wil zeggen dat het dicht zal liggen bii de werkelijk-
heid. Deze conclusie is af te leiden uit de sterke gerichtheid van
de doelstellingen op kernelementen uit de nieuwe procesvisie van
organisatie X Izie hoofdstuk 21 en uit de output-indicatoren
(zie D en D 31.
De spelsimulatie moet als het ware een micro-kosmos worden,
waarin gecondenseerd de essenties van de vernieuwde organisatie
X zitten ingebouwd.

2.   Het gaat om het simuleren van de toekomstige situatie. In het
game wordt een situatie gecreeerd die er {nogl niet is en deelne-
mers kunnen daarmee oefenen.
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3.  De procesvisie draagt sterk de kenmerken van systeemdenken
{output; indicatoren; tellingen; feedback-loops). De spelontwerper
gebruikt voor het ontwerp van de spelsimulatie, althans in de
stappen 2 en 3, ongeveer hetzelfde gedachtengoed om het sys-
teem-dynamisch diagram te maken. In de stappen daarna overi-
gens juist niet. Deze verwantschap in denken tussen het ontwerp
van de procesvisie en van de spelsimulatie zal het uitvoeren van
stap 2 en 3 aanzienlijk kunnen versnellen.

4.  De spelsimulatie zal worden gebruikt voor alle doelgroepen van
hoog tot laag in de organisatie {zie hoofdstuk 4 8.1 1

5.  De groepsgrootte kan varieren van 10-16 deelnemers. Dat bete-
kent dat ingenieuze ontwerpkeuzes moeten worden gemaakt om
deze varieteit mogeliik te maken, maar de essenties van het spel
niet aan tasten.

6.  De kern van het spel draait om 66n team dat de {totalel gesti-
leerde procesgang van de nieuwe organisatie laat zien. De teamle-
den vervullen dus alle gespeelde rollen, en het gaat om een bedrijf
waarin alle functies door 66n team worden vervuld.

6.1.3 Systeem-dynamisch diagram

Het systeem-dynamisch diagram is ontwikkeld in een periode van
ongeveer 3 weken Imaart 19941 door een groep bestaande uit twee
personen van de clientorganisatie, drie personen van het advies-
bureau Z dat de blauwdruk had ontworpen en door drie personen van
het bureau Y dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de
spelsimulatie {waaronder de auteurl. Het diagram is gemaakt in drie
versies. De uiteindelijke versie dateert van begin april 1994.

De hoofdstructuur van het diagram is in figuur 6.1 opgenomen.

In dit systeem-dynamisch diagram is de micro-kosmos getekend van
de basale functies van een verzekeringsbedrilf. Het gaat om wat er in
komt en wat er uitgaat, en om drie karakteristieke en kernachtige
werkprocessen. De indicatoren zouden kunnen gelden voor elke
administratief georienteerde organisatie met dat verschil dat hier
sterk de nadruk ligt op 24-uurs-service {"'s morgens ontvangen -\
's avonds er weer uit"). De andere indicatoren kunnen gelden voor
elke andere - op kwaliteit lettende - organisatie in de {meer admini-
stratievel zakelijke dienstverlening.
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Opvallende keuzes in het systeem-dynamisch diagram ziin:
1.  Er is sprake van een generiek team, X, Y, Z genoemd, dat Igene-

riekej werkprocessen uitvoert en bestuurt. Dit team voert werk-
processen uit die een sterk vereenvoudigde afbeelding zijn van
het totale primaire proces van organisatie X, nameliik verwerven
Ivan verzekeringen, nieuwe klanten, polissenl, onderhouden
Iwiizigen en aanpassen van bestaande polissen/overeenkomsten)
en uitkeren Chet afhandelen van schades en claims, uitkeringen
van pensioenen of levensverzekeringent

2.  Er is sprake van nauwkeurig omschreven input en output van het
werk en van nauwkeurig omschreven input- en output-actoren.

3.  Er zijn gedefinieerde prestatie-indicatoren voor elk van de drie
{sublwerkprocessen. Deze zijn te beinvloeden door het team.

4.  De manager stelt kaders en doelstellingen, ontvangt
management-informatie en stuurt op de prestatie-indicatoren
loutputl

5.  Elk {sublwerkproces heeft een aantal karakteristieke volgordes in
termen van de aard van het werk. Elk (sublwerkproces moet
intern worden bestuurd door het team.

6.  De informatie Ischriftelijk: post en mondeling: telefoonties) moet
op een adequate manier worden gesorteerd en toegewezen aan elk
van de drie {sublwerkprocessen.
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Figuur 6.1 Hoofdstructuur van het systeem-dynamisch diagram

7.  Binnen het {sublwerkproces moeten de stukken of de telefoonge-
sprekken worden behandeld door een junior of senior. Of inter-
collegiale toetsing moet plaatsvinden is onder meer afhankelijk
van de hoogte van het bedrijfseconomisch risico en de complexi-
teit van het geval. De sortering van de verzoeken over en de
toewijzing aan de categorieen:

junior of senior
- intercollegiale toetsing: ja of nee

24-uurs-service: ja of nee.
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Is de eerste stap in de {sublprocessen: verwerven en uitkeren.
Daarna vindt een "behandelproces' plaats. Dat kan ziin het vast-
stellen van de premie {bii Verwervenl; het feiteliik wijzigen van
de overeenkomst Ibii Onderhouden) of het wel of niet uitkeren bii
schade of pensioen {bij Uitkeren). Na deze beslissing wordt of
geld geind of betaald {incasso/excasso)

8.  De prestatie-indicatoren ziin voor de drie Isublwerkprocessen
nagenoeg gelijk. Er zijn echter ook een paar verschillen. De
indicatoren die voor alle werkprocessen gelden, zijn:
-   fouten-ratio: dat is het aantal fouten gedeeld door het aantal

afhandelingen
doorlooptiid

-  productiviteit: dit is het aantal afhandelingen gedeeld door het
aantal ingezette uren

-   out-of-pocket-kosten: dat zijn kosten van de inschakeling van
uitzendkrachten en externe experts

- klanttevredenheid.
Voor Verwerven komt daar nog bij:

offerte-ratio: hoeveel offertes zijn er gevraagd en hoeveel
uitgebracht

-   de hit-ratio: hoeveel uitgebrachte offertes ziin omgezet in een
overeenkomst.

Voor Uitkeren komt daar bij:
- schadelastbeheersing: wordt er niet meer uitgekeerd dan

noodzakelijk ist
9.  In het systeemdynamisch diagram ziin vervolgens nog elementen

beschreven die te maken hebben met de omgeving van het team.
Dat zijn:
- soorten overeenkomsten
-  kenmerken van klanten en tussenpersonen

-  verstoringen van het proces
-  invloeden van de commerciele buitendienst
- mogelijke relaties met andere teams

Ideze ziin in de hoofdstructuur niet vermeld, zie figuur 6.13

Dit systeem-dynamisch diagram is tot stand gekomen in uitvoerige
discussies binnen de projectgroep en is besproken en vastgesteld door
de Raad van Bestuur als een valide, relevante en complete beschrii-
ving van het te simuleren systeem.
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6.1.4 Het verdere ontwerpproces en een korte karakteristiek van de

spelsimulatie

Om redenen van beperking van de tekst ziin de gedetailleerde overige
stappen van het ontwerpproces: de speltechnische keuzes, de rollen,
het testen van de spelsimulatie en de definitieve vormgeving uitge-
werkt in bijlage 9.
Ik volsta op dit punt met de uitspraak dat de spelsimulatie verloopt
conform het systeem-dynamische diagram Izie figuur 6.11 en met een
korte karakteristiek van de spelsimulatie. Wie meer details wil over
Chet ontwerp van) de spelsimulatie wordt ook naar deze billage
verwezen.

Korte karakteristiek van de spelsimulatie TOP

Het gaat om een kleine ionge veelbelovende verzekeringsmaatschap-
pi j die een paar eigenaardigheden heeft, bijvoorbeeld 24-uurs-service,
outputsturing, werken in teams.
Aan het begin van elke cyclus Ivan 40 minuten) wordt bij de
frontdesk van TOP een zak post bezorgd, die verdeeld moet worden
over de verschillende bewerkingen Iverwerven, onderhouden, uitke-
renl en binnen een dag {cyclusl er ook weer uit moet. En de telefoon
rinkelt maar door: alle deelnemers zijn via de telefoon bereikbaar.
Edn van de spelleiders brengt voortdurend klantvragen of klachten in.
De groep staat onder leiding van de {echtel teamleider. De deelne-
mers ziin in groepen verdeeld over de verschillende rollen
{frontdesk, verwerven, onderhouden, uitkeren).
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In figuur 6.2 wordt de organisatie van TOP-verzekeringen weergege-
ven.

 '1.n.6 r

Team Xt
Teamlcider&             
assistent tumleider

Telefoondeek Groep verwerven
lig. -t

Groep o.derhouden Tuesenpersoon klans
-lit Illi.

Postk.... Groep litk/ren
--I. •Cod.ren lig,

• Alloceren

79TGIN130

Figuur 6.2 De organisatie van TOP-verzekeringen

Elk team moet de beschikbare capaciteit op de juiste wiize verdelen,
de teamleden moeten bijspringen waar nodig en dus samen voor het
vereiste resultaat zorgen. Na de werkdag van 40 minuten komt het
team in vergadering bijeen om de gang van zaken te bespreken, te
kiiken waar het mis is gegaan en hoe de werkwijze verbeterd kan
worden. Dat herhaalt zich vier of vijf keer {cycli).

Het spel is zodanig ontworpen dat het gespeeld kan worden met een
variabele groepsgrootte Ide lading kan gevarieerd worden). Ook
kunnen de spelleiders de werkdruk verhogen Ivanwege grote niveau-
verschillen van deelnemersl en zii kunnen meer of minder verstorin-
gen inbrengen.
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6.2      Ontwerp van het gebruik van de spelsimulatie

In deze paragraaf zal ik aandacht besteden aan de activiteiten die in
de training een belangriike rol vervullen, die van tevoren zijn ont-
worpen en bedacht en die een essentitle toevoeging ziin aan het
gebruik van deze spelsimulatie.
Het gaat om:

introductie-activiteiten {zie paragraaf 6.2.1 1
-    debriefing en dialoog (zie paragraaf 6.2.21
-    gebruik van de syllabus Izie paragraaf 6.2.31

Plan van Aanpak: van spelsimulatie naar werkelijkheid Cop het
laatste dagdeel van de trainingl {zie paragraaf 6.2.41

-    checklist voor afspraken met de Italrijkel conferentie-oorden
waar, als het ware, in fysieke en logistieke zin de randvoorwaar-
den voor adequaat gebruik moeten worden geschapen {zie para-
graaf 6.2.51

6.2.1 Introductie-activiteiten

De introductie-activiteiten zijn opgesplitst in 12 stappen.
Stap 1 tot en met 5 vinden plaats in de ontvangstruimte en ziin
bedoeld voor Chernieuwd) kennismaken, de opening door de eigen
manager, Copnieuwl de doelstellingen bevestigen of aanvullen en een
geleideliike introductie in het spel.
Vanaf stap 6 worden de deelnemers meegenomen naar de compleet
ingerichte spelzaal en worden ze, als het ware in het spel gebracht.
Hier worden weer een aantal activiteiten gedaan die ertoe leiden, dat
kort na de lunch de spelsimulatie begint.
Zoals altiid het geval is bij introductie-activiteiten, is ook hier
gezocht naar een balans tussen: "alles weten alvorens je begint" en "je
leert het spel kennen tijdens het spelen van de eerste ronde"
Izie o.a. De Caluwd et al., 19961
Ik beschrijf achtereenvolgens de stappen; de hoofdactiviteiten per
stap en de bedoeling per stap.

172



Tabel  6.1       Hoofdactiviteiten en bedoelingen  per  stap  bij de introduc-
tie.

Tiids- Stap Hoofdactiviteit Bedoehng

duur

10'             0 thernieuwdl kennismaken Ils breken

20'                  1 Welkom. Opening door de De eigen manager motiveert
eigen manager. Vragen en de deelnemers.
discussie Hil/zii geeft hen zi in ver-

wachtingen en bedoelingen.
Eventueel ook zijn zorgen

39              2             Doelstellingen van de trai- Mentaal Iherlcontracteren
ning toehchten. Eigen doel. tussen deelnemers en trainers
stellingen toevoegen.
Presentatie 'karrewiel" + Cognitief model aanbrengen
toelichting {zie p. 5.2.6) voor in teams werken

10'              3             Tildschema van de training Overzicht over werktiiden,
presenteren + huishoudelij- eetti den, ontspanning
ke regels
Basisregels voor het doen Normen aanbrengen voor het
Van een spelsimulatie toe- doen van een spelsimulatie
lichten

10'              4             Inkiding in TOP-verzeke. Gevoel kriigen voor wat TOP
ringen is en "doet"
De producten en klanten De ambities van TOP begrij.
van TOP pen
De hoofddoelstellingen van
TOP
De rollen in TOP

19                5 Rolverdeling De juiste personen met de
juiste leerdoelen in de juiste
rol

Overstap naar de speelzaal

15'                6              Rondleiding door TOP Gevoel krijgen voor alle rol-
1"walk through"1 len en hoe die met elkaar
langs alle rollen verband houden

19              7             Toelichten van de hoofd. Laten zien waar het echt om
doelstellingen door middel gaat
van indicatoren-formulie-
ren op de wanden

20'                8 Lezen handleiding op de In de eigen rol inleven en de
plek van de rol informatie van de eigen rol

verwerken
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Tabel  6.1 {vervolg! Hoofdactiviteiten en bedoelingen per stap bij
de introductie.

Tiids- Stap Hoofdactiviteit Bedoeling
duur

Overstap naar de speelzaal

10'             9 Uitleg spelstappen Overzicht: wie doet wat wan-
Uitleg: hoe ziet een ver- neeri

zoek eruitz Een verzoek is het belangrijk-
ste formulier in de spelsimu-
latie. Dat moet je goed snap-
pen

10'                10              Werkbezoek aan 'Verwer- Gevoel krijgen voor de con-
ven' crete handehngen in het spel,

en voor wat in- en uitgaat

15'             11 Vragent Eerste ronde is Vragen beantwoorden. Aange-
leerronde ven dat het niet erg is als ie

alles Inog) niet weet of ont-
houden hebt

Lunch

15'              12 Edn senior per groep Senioren enige voorsprong ge-
wordt "getraind' door de ven in expertise en ervaring
spelleider in het hanteren
van schema's en tabellen

De manager voert een ge- Team richten op outputdoel-
sprek over de doelstellin- stellingen
gen en output van het
team

In dit ontwerp ziin de volgende processtappen zichtbaar:

stap 1 t/m 3 Introduceren van de training; waar gaat het om; hoe
gaat het zich afspelen.

stap 4 en 5 Toelichten van de spelsimulatie: de doelstellingen
ervan en de rolverdeling.

stap 6 en 7 Overzicht geven over de spelsimulatie op een "walk
through' manier.

stap 8 Inleven in de eigen positie en rol.
stap 9 Toelichten, hoe de spelsimulatie gaat lopen en hoe de

eigen rol daarin past.
stap 10 Werkbezoek brengen aan 6En stukie werkproces een

demonstratie van concrete activiteiten.
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stap 11 Gelegenheid geven tot vragen.
stap 12 Starten van de spelsimulatie door voorbereidende

activiteiten.

Vervolgens: Start van spelcyclus  1.

In het ontwerp van het gebruik van de spelsimulatie ziin de volgende

principes gehanteerd:
van grof naar fijn: van het totaal naar een deel
van werkelijkheid naar spelsimulatie. van de intake naar doelstel-
lingen voor de training, naar doelstellingen voor de spelsimulatie

-    van het totaaloverzicht naar de eigen rol: van de "walk through";
Istap 6 en 71 naar de stappen in de eigen rol. Hoe zit mijn rol in
het totaal van spelstappen en het behandelen van verzoeken
{stap 912
informatie geven afwisselen met rust en leestiid. Stap 8 is bewust
ingebouwd om even te stoppen met informatie geven en om de
deelnemers te laten wennen aan de eigen rol
concreet voordoen "hoe het loopt' helpt om de abstracte infor-
matie te verwerken {de demonstratie van het werk in ten groep:

stap 101
'je kunt niet alles van tevoren weten: Stap  11 onderstreept dat
het biina onmogelijk is om alles te onthouden en om alles in tEn
keer goed te doen. Het geeft de mogelijkheid om te leren door te
doen en stimuleert dat ook.

6.2.2 Debriefing en dialoog

Na elke 'dag" van TOP is er een teamvergadering. De teamvergade-

ring is zo ingericht dat deelnemers - in het spel en in de eigen rol -
kunnen terugkiiken op de prestaties en het functioneren van het
team tiidens de vorige "dag"; daar evaluatieve opmerkingen over
kunnen geven en voornemens kunnen maken voor de komende "dag .

De teamleider zit de vergadering voor en krijgt ter suggestie een

agenda met de onderwerpen:
een korte presentatie van elk van de groepen over de afgelopen
dag. Discussie
de teameffectiviteitsscore, gepresenteerd door de spelleider.
Discussie
de presentatie van de resultaten van de vorige dag door de mana-
ger lindicatorenl.

-    de evaluatie van de vorige dag
het beleid en procedures voor de volgende dag
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de verdeling capaciteit over het werk
de beslissing over een korte, normale of lange dag.

Deze agenda structureert het debriefingsproces tussen de spelrondes.

Het gaat om een aantal bespreekpunten die essentieel zijn in een
debriefingsproces Izie De Caluw6 et al., 1996 en paragraaf 3.51:
gestructureerd terugkiiken en reflecteren. Conclusies trekken. Voor-
uitkiiken en beslissingen nemen over wat veranderd zal worden en
hoe.

Het eerste stukje van de agenda, rapportage uit verschillende
groepen, is bedoeld om:

groepen zelf eerst na te laten denken over wat er is gebeurd en
wat wel en niet goed is gegaan

-    het team te stimuleren te luisteren naar alle rapportages alvorens
over oplossingen te praten

-    de beide spelleiders in de gelegenheid te stellen de indicatoren te
berekenen. Spelleider 1 berekent de teameffectiviteitsscore aan de
hand van de door alle deelnemers ingevulde formulieren.
Spelleider 2 berekent alle andere scores.

De spelleiders observeren na het berekenen van de scores de teamver-

gadering en intervenieren als zij dat wenselijk of nodig achten.
Daartoe hebben zii in de voorscholing en in het spelleidershandboek
tips gekregen.
Deze luiden in hoofdlijnen:

zorg ervoor dat de teamleider het aan bliift kunnen. Dit is de
meest kwetsbare rol. De manager kan eventueel heel direct
coachen om hem/haar te helpen en om het, in kritieke situaties,
beter te doen
zorg voor betrouwbare observaties en koppel die, indien gewenst,
terug

-    wat aan de orde komt in de debriefing en hoe dat gebeurt, is door
de spelleider sterk te beinvloeden. Afhankelijk van de doelstel-
lingen en van wat zich in de groep voordoet, kun je het onder-
werp en de werkwiize bepalen. Laat dEn of twee rondes de spelsi-
mulatie lopen conform het ontwerp en de debriefing-agenda.
Maak dan een "plan' over die aspecten die je, in het licht van de
doelstellingen, sterk naar voren wilt halen
let op de teamvergaderingen. Na twee ronden zijn er ook twee
teamvergaderingen geweest die een schat aan observaties en
onderwerpen aan het licht hebben gebracht. Te kunt ervoor kiezen
om te debriefen over laspecten van del teamvergadering.

176



-    gebruik de syllabus als dat nodig of gewenst is. Die bevat korte
stukjes theorie over aspecten van werken in teams. Van alle
onderdelen zijn overheadsheets aanwezig in de kit.
werk toe naar een situatie {op de tweede dagl waarin de deelne-
mers het gevoel hebben dat zij "goed" hebben gepresteerd en dat
zij de belangrijkste aspecten doorzien C"happy ending") en dat zij
geleerd hebben om beter in een team te werken.

-    er is een formulier Speciale Opdrachten, waarmee je:
Edn of meer deelnemers tijdelijk een iets afstandelijker rol
kunt geven
ze aspecten kunt laten observeren die jij belangrijk vindt om
onder de aandacht te brengen

hou de deelnemers in het spel. Als ze er eenmaal uit ziin of Clangl
over het spel praten, is het lastig of bijna onmogelijk om ze er
weer in te krijgen.

Deze tips ziin bedoeld om de spelleider te helpen de kwaliteit van de
debriefing te verhogen of om de debriefing toe te spitsen. Uitgangs-
punt is dat alle trainers met groepsdynamische aspecten kunnen
omgaan en dat zij op dat punt geen voorschriften of structurering
willen. Daarentegen ziin er hulpmiddelen ontworpen en gemaakt die
zij kunnen gebruiken.

6.2.3 Gebruik van de syllabus

In paragraaf 5.7 ziin de onderwerpen van de syllabus beschreven.
Deze syllabus is, gepakt in de spelkit, beschikbaar in dezelfde aantal-
len als de deelnemers. Wat de trainer gebruikt hoe hij/zil het ge-
bruikt en wanneer in de training, is volledig opengelaten, omdat het
erg afhankelijk is van de specifieke doelstellingen van de groep en
het verloop van de training.

6.2.4 Plan van Aanpak: van spelsimulatie naar werkeliikheid

In de spelleidershandleiding staat een aantal suggesties om vanuit de
spelsimulatie te komen tot een Plan van Aanpak en een presentatie
aan de {eigenl manager.

Daar worden vier stappen in gesuggereerd:
1.   Verzamelen van relevante ingredienten voor teamwerk.
2.   Plan van Aanpak maken.
3.  Presentatie aan de manager.
4. Afsluiting/afspraken.
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Gesuggereerd wordt om het volgende tiidschema te hanteren:
stap 1: 11.30 - 12.45 uur
stap 2: 14.00 - 16.00 uur
stap 3: 16.00 - 16.45 uur
stap 4: 16.45 - 17.00 uur

Ik beschrilf de ontworpen stappen in hoofdlijnen.

Ingredienten teamwerk

Met behulp van het -karrewiel" Izie paragraaf 5.61 dat aan het begin
van de training is gepresenteerd, wordt naar aanleiding van de erva-
ringen uit het spel een discussie in kleine groepen gehouden over
"do's" en 'don'ts" voor elk van de zes aspecten Izie syllabus 5.71 in
termen van waarneembaar gedrag. Hierna volgt een ronde, waarin de
resultaten worden gepresenteerd. Daarna plakt elke deelnemer
stickers bij dat gedrag dat hem het meest wenselijk en/of onwense-
lijk voorkomt.

De eruit springende aspecten zijn belangrijke ingredienten voor het
Plan van Aanpak.

Plan van Aanpak

De inhoud van het Plan van Aanpak moet ziin:
-    de outputindicatoren, de regelingen omtrent bezetting en

planning
- samenwerking, communicatie en besluitvorming en andere

aspecten van teamwerk
-    en: hoe deze afspraken te toetsen.

Het gaat dus over het werk Ceerste aspect) en de samenwerking
Ctweede aspect).

De volgende eisen zijn geformuleerd voor het Plan van Aanpak Izie
hoofdstuk 5, hoofdstuk 4 E21

het is opgesteld in concrete termen
de afspraken zijn haalbaar, realistisch en toetsbaar
het Plan komt tot stand op basis van consensus
het Plan is gericht op de eerste 2 A 3 maanden

-    het Plan wordt gepresenteerd aan de manager
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-   het Plan wordt zichtbaar opgehangen op de werkplek
er wordt ook afgesproken dat steeds gekeken wordt of iedereen
zich nog aan de afspraken houdt.

Er is een formulier gemaakt, dat is vergroot tot AO-formaat {poster-
formaatl, dat in grote lijnen de genoemde aspecten bevat en veel
ruimte geeft voor het opschriiven van afspraken.
Er is bovendien een procedure gesuggereerd om {in 2 uur tijd) dit Plan
te maken.

Ook hier is het proces voorgestructureerd, zowel in stappen als in
globale categorieen. De spelleider heeft echter de vrilheid om deze
wel of niet te Ilatenl volgen.

De poster is gemaakt vanuit de overweging dat het nuttig is als het
team letterlijk "met de afspraken onder de arm' terug naar het werk
gaat, dat het nuttig is om het op te schrijven en op de werkplek Op te
hangen.
Door de afspraken te presenteren aan de eigen manager {zie para-
graaf 5.5.31 en aan de spelleiders wordt het commitment vergroot en
de vrijblijvendheid verminderd.

Presentatie aan de manager

In aanwezigheid van de trainers presenteren de teamleden hun Plan
van Aanpak. Het is in principe een gesprek tussen de manager en het
team. De doelstellingen vanuit de manager, waarvoor hij/zij van
tevoren instructies heeft gehad, ziin:
- aandacht tonen voor de teamverrichtingen
-    ontvangen en becommentarieren van het Plan van Aanpak

tzo authentiek mogelijk}
antwoord geven op de vragen die leven
nagaan of de verwachtingen, zoals bii de opening verwoord, zijn
uitgekomen.

Afsluiting

Er wordt een afspraak gemaakt tussen de trainers en de groep over
een follow-up van een halve dag. Het doel van de follow-up is: nazorg
bieden, een "stok achter de deur" en het veranderingsproces monito-
ren. Het Plan van Aanpak is leidraad. De follow-up vindt plaats
tussen 2 en 3 maanden na de training. De follow-up is in paragraaf
5.8 beschreven.
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De training wordt afgesloten met het maken van een groepsfoto ten
behoeve van de berg in de thuisorganisatie (zie hoofdstuk 4 D21 en
het uitreiken van de "Verklaring' {zie hoofdstuk 4 031
De vragenliist 'team-enqu8te' (zie hoofdstuk 71 wordt door alle
deelnemers ingevuld.

6.2.5 Checklist voor afspraken met conferentie-oorden

Totaal ziin er 15 conferentie-oorden betrokken bij de trainingen. Er is
een checklist gemaakt ten behoeve van de logistieke en fysieke
randvoorwaarden voor het management van deze conferentie-oorden.
Een medewerker van organisatie X bezoekt alle conferentie-oorden
met een checklist. De checklist bevat:
-   alle werktijden, eettiiden, snacks
- aantal zalen, grootte, opstelling, apparatuur, aantal stoelen

{dubbel aantal namelijk!!, tafels Clos! 1, schermen.

Deze fysieke randvoorwaarden liiken triviaal, maar zijn dat niet. Er is
strikt onderscheid gemaakt tussen het doen van de spelsimulatie en
de debriefing.

Daar ziin twee verschillende ruimtes voor nodig, of twee te onder-
scheiden delen van 66n grote ruimte. En dus een dubbel aantal
stoelen. De tafels ziin gebruikt voor de verschillende rollen. De
schermen ziin nodig om de rollen ten opzichte van elkaar te scheiden
en enige "verkokering" in de hand te werken.

In dit hoofdstuk is het {inhoudelijkl ontwerp van de spelsimulatie in
hoofdliinen beschreven {voor details zie bijlage 91 en het {inhoudelijkl
ontwerp voor het gebruik van de spelsimulatie. In het volgende
hoofdstuk wordt de gang van zaken en de uitvoering van het onder-
zoek toegelicht.
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7    Beschrijving van de gang van zaken en
de uitvoering van het onderzoek

In dit hoofdstuk zal ik de feiteliike gang van zaken van de interventie
beschrijven. Waar dat conform het ontwerp is Izie hoofdstuk 5 en 61,
neem ik dat hier niet op. Dit hoofdstuk bevat vooral praktische
zaken, maar ook besluiten, presentaties en bijsturingen "tijdens de
rit'. Het is belangrijk dat de lezer weet hoe het veranderingstraject
lin de tild) feitelijk is verlopen en hoe en waar de metingen hebben
plaatsgevonden.
Vervolgens worden de onderzoeksinstrumenten beschreven en de
praktische gang van zaken met betrekking tot het onderzoek.
Voor een overzichtelijk geheel van deze beschrijvingen wordt verwe-
zen naar figuur 7.1. Deze figuur reconstrueert de elementen in het
veranderingsproces van organisatie X tussen januari 1994 en oktober
1995. Tevens wordt aangegeven welke gegevens wanneer en waarover
zijn verzameld (de onderste strookl. Ook is aangegeven wat buiten
het onderzoek valt Clinks en rechts in het schema). Het geheel wordt
gecompleteerd door een tijdsas {de bovenste strook!
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Figuur 7.1

Organisatie X: tijdsas en reconstructie van veranderingtraject en verzameling van gegevens
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Allereerst beschrijf ik in chronologische volgorde de elementen in
het veranderingsproces, conform een tijdlijn. Ik volg daarbii het
genoemde schema Izie figuur 7.11. In paragraaf 7.2 vermeld ik de
belangrijkste bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden gedurende
het verloop van het traject.
Het zwaartepunt ligt op de periode februari 1994 tot februari 1995,
omdat:
-  daarin het traject ontworpen is
-  daar de eerste drie metingen plaatsvinden
-  over die periode later is geinterviewd.
De periode daarna Ifebruari 1995 tot oktober 19951 wordt meegeno-
men, omdat het mogeliik blijkt {zij het met een aantal beperkingenl
nog een vierde en vijfde meting te doen.
In de paragrafen  7.3,7.4,7.5 en  7.6 beschriif ik de opzet van  het
empirische deel van dit onderzoek en de gehanteerde waarnemingsin-
strumenten

7.1      Gang van zaken in chronologische volgorde

In deze paragraaf worden de belangrijkste gebeurtenissen chronolo-
gisch op een rij gezet. In de linkerkolom van de tabel is steeds de
datum aangegeven. Figuur 7.1 wordt gevolgd.
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Tabel 7.1 Reconstructie elementen veranderingsproces organisatie X

februari 1994 Er wordt een start gemaakt met het ontwerpen van de totale
interventie. Na enkele weken worden er drie werkgroepen ge-
vormd:

ten werkgroep ontwerpt de trainingen Izie par.5.3,5.4 en

5.5.)

ten werkgroep ontwerpt het simulatiespel en het gebruik
ervan {zie hoofdstuk 61
ten werkgroep ontwerpt de introductiedagen {zie par.5.21

De drie werkgroepen worden gecoordineerd door een stuurgroep

De stuurgroep zorgt tevens voor de communicatie-activiteiten
izie par.5.1 3. De stuurgroep rapporteert aan  de  Raad van Bestuur
en het concernoverleg. Azie par. 7.21
De werkgroepen zijn bemenst door medewerkers van organisatie

X Imanagers en opleiders) en door externe adviseurs

half maart De Programma's van Eisen voor de verschillende onderdelen zijn
1994 klaar en worden goedgekeurd.

eind maart Het systeem-dynamisch diagram wor(it goedgekeurd.
1994

half april 1994 De ontwerpen voor de diverse onderdelen zijn gereed en worden

goedgekeurd.

Trainers van het externe adviesbureau worden gevraagd en

voorgelicht.
Managers die als co-trainer zullen gaan optreden, worden gese-
lecteerd en voorgelicht.
In het informatiebulletin over de totale reorganisatie verschijnen

de eerste publikaties over het voorlichtings- en trainingspro.

gramma.

van 19 april - 26 Zes maal voorlichting VE-management

april 1994 Izie par.5.1.23

van 25 april - 24 15 maal introductiedag Izie par.5.21

juni 1994

begin mei tot Zeven teamleiderstrainingen tzie par. 5.41
begin juni  1994

10 mei 1994 Eerste test van de spelsimulatie TOP
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Tabel  7.1 {vervolgl Reconstructie elementen veranderingsproces

organisatie X

17 mei 1994 Tweede test van de spelsimulatie TOP

26 en 27 mei 1994 Voorscholing van alle trainers

1 juni 1994 Biieenkomst met Raad van Bestuur en managementgroep

tussen 1 en 10 juni VE-management trainingen met behulp van de spelsimulatie

1994 Izie par.5.3)

van 6 iuni t/m 1 juli 56 teamtrainingen met behulp van de spelsimulatie
1994 Izie par.5.51

Varierend van 7 tot 9 parallel en van 14 tot 18 per week

14 juni 1994 Eerste biteenkomst van de trainers {op een avond) om halver-

wege de eerste serie teamtrainingen te spreken over de gang

van zaken izie hoofdstuk 71

6 juli 1994 Tweede biieenkomst van de trainers iweer op een avond} om

over de eerste serie teamtrainingen te spreken Izie hoofdstuk 71

augustus 1994 Verzameling gegevens teerste en tweede meting en trainers-

verslagen) over de eerste serie

Terugkoppeling van die gegevens aan trainers, Raad van Be-
Bestuur en concernoverleg

24 augustus 1994 Derde bileenkomst van de trainers Izie hoofdstuk 71

begin septennber Drie VE-managementtrainingen

1994 Zes teamleiderstrainingen

september en okto- 17 introductiedagen

ber en begin novem- 62 teamtrainingen
ber 1994

28  september 1994 Biieenkomst van de trainers van organisatie X en

het concernoverleg Izie hoofdstuk 71

oktober 1994 Ontwerp vervolginterventie
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Tabel  7.1 {vervolgl Reconstructie elementen veranderingsproces
organisatie X

half november 1994 Verzameling gegevens over de tweede serie leerste en tweede

meting en trainersverslagen) en over de derde meting van de
eerste serie

Vierde bijeenkomst van de trainers
Terugkoppeling van de gegevens aan trainers, Raad van Be-
stuur en concernoverleg
Presentatie vervolginterventie aan Raad van Bestuur en con.

cernoverleg
november 1994

Ontwerp teamleidersontwikkelingstraject

januari 1995
Start teamleidersontwikkelingstraject
Start van enkele intervisiegroepen

februari-maart 1995
Verzamelen gegevens via derde meting over de tweede serie

maart-juni 1995

maart-april 1995 Interviews met managers en trainers

Terugkoppeling over de drie metingen aan elk onderdeel

mei-juni 1995 afzonderlijk

oktober 1995 Vierde meting: gedaan door organisatie X zelf

Vilfde meting door organisatie X zelf

In genoemde tabel staan alleen de data van de bijeenkomsten van de
belangriikste actoren. In de volgende paragraaf benoem ik de belang-

rijkste actoren in het geheel.
De data van de bijeenkomsten van de stuurgroep en werkgroepen ziin
niet opgenomen omdat die {zeker in het eerste half jaarl nagenoeg
wekeliiks vergaderen.

7.2       Documenten over bijeenkomsten van de belangrijkste actoren

Ik onderscheid de volgende relevante actoren in het ontwerp en de
uitvoering van de interventie.
1.   De leiding van organisatie X, ziinde de Raad van Bestuur, het

concernoverleg en de managementgroep.
De Raad van Bestuur is het toporgaan en bestaat uit drie perso-
nen.
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Het concernoverleg bestaat uit de Raad van Bestuur en de Resul-
taat Verantwoordelijk Managers IRVM) van de diverse onderde-
len. De managementgroep bestaat uit alle managers van organisa-
tie X.

2.   De stuurgroep, verantwoordelijk voor het hele introductie- en
trainingstraject, bestaande uit 66n manager van Sociale en Alge-
mene Zaken ISAZI, an adviseur die te maken heeft met de
blauwdruk en rooddruk {adviesbureau ZI en de adviseur die
verantwoordeliik is voor het ontwerp en de uitvoering van het
hele traject Ide adviseur/onderzoekeri adviesbureau Y).
Onder de stuurgroep werken weer verschillende werkgroepen, te
weten: 66n voor de trainingen, 66n voor het simulatiespel en het
gebruik ervan en den voor de introductiedagen.

3.   De groep van trainers, bestaande uit managers van organisatie X
en uit trainers van adviesbureau Y.
Deze groep komt vier maal biieen. Deze bijeenkomsten hebben
een vrijwillig karakter. Het aantal deelnemers varieert aanzien-
liik, waarbii de opkomst lager wordt in de latere bijeenkomsten.
Er is ten bijeenkomst geweest van het concernoverleg en alle
trainers van organisatie X {combinatie 1 en een deel van 21

Daarnaast ziin er bijeenkomsten geweest met de Raad van
Commissarissen en de OR. Dat laat ik hier buiten beschouwing,
omdat ze over dezelfde onderwerpen handelen en vooral informatief
zijn bedoeld.

In de in tabel 7.1 genoemde bijeenkomsten zijn veel zaken aan de
orde geweest die te maken hebben met het inhoudelilke ontwerp, de
planning en allerlei praktische afspraken. Deze ziln al uitvoerig
besproken in de hoofdstukken 2,4,5 en 6. Interessant echter zijn de
indrukken en evaluaties die gedurende het traject zijn verwoord.
Een groot deel daarvan is gedocumenteerd in verslagen, agenda's en
aantekeningen. Deze zal ik bij de resultaten Izie hoofdstuk 81 be-
schrijven.

Concreet gaat het om:
-  wat actor 1 {organisatie X! betreft:

. de presentatie en discussie begin juni 1994 aan de leidingge-
vende organen

. de presentatie en discussie begin september 1994 aan de leiding-
gevende organen

. de presentatie en discussie half november 1994

. de presentatie en discussie februari 1995 en de daaropvolgende
terugkoppeling van resultaten aan alle onderdelen
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-  wat actor 3 {de trainersl betreft gaat het om vier bijeenkomsten
{juni, juli, augustus en november 19941

-  de bijeenkomst van het concernoverleg en de managers/trainers
van organisatie X heeft eveneens tal van punten opgeleverd

-  de discussie over de vervolginterventie.

De uitkomsten {evaluaties) van deze bijeenkomsten zijn opgenomen
in hoofdstuk 8.

De verslagen en documenten van de stuurgroep en werkgroepen gaan
vooral over Idetaillplanning en ontwerp en voegen geen nieuwe
informatie toe.

7.3 Vragenlijsten

Omdat in snel tempo grote aantallen deelnemers aan het traject gaan
deelnemen en omdat er behoefte is bij de stuurgroep en de Raad van
Bestuur om het effect van het traject te meten en te kunnen monito-
ren, wordt in mei 1994 besloten om door middel van een standaard-
vragenlijst de effecten te volgen {zie hoofdstuk 4 831.
De vragenlijst wordt aanvankelijk gebruikt voor monitoring.
Onder monitoring wordt verstaan de techniek van het voortdurend
en gericht verzamelen en interpreteren van informatie om de ontwik-
kelingsgang van een proces of systeem te volgen en te interpreteren,
door middel van een vergelijking van het feiteliike ontwikkelingspro-
ces met het gewenste. Het opzetten en uitvoeren van monitoring
geschiedt aan de hand van bijvoorbeeld 'kritische" vragen omtrent
het gewenste veranderingsproces.
Het werken met een monitoringsysteem levert gegevens op die
betrekking hebben op de relatie tussen het geplande en het feiteliik
uitgevoerde gedrag. De uitkomsten van monitoring betreffen een
analyse van de gang van zaken en kunnen een verklaring geven voor
het verschil in de bestaande en gewenste situatie.
Daarom ook levert monitoring informatie op over de te nemen
maatregelen om eventueel het gewenste gedrag alsnog te kunnen
realiseren.
De resultaten van de vragenliist zijn teruggekoppeld naar organisatie
X en de onderdelen Izie paragraaf 7.3.51 zijn gebruikt voor het ont-
werpen van de vervolginterventie {zie hoofdstuk  111.
In dit onderzoek zijn de metingen ook gebruikt als effectmeting, om
indicaties te krijgen over de effectiviteit van het ontwerp.
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De vragenli ist is gemaakt door de stuurgroep (zie paragraaf  7.1
en 7.21, en is afgenomen aan het eind van de intake Idus v66r de
trainingl, na de training en na de follow-up. De ingevulde vragenlijs-
ten zijn door de externe trainer verzameld en naar een centraal punt
van adviesbureau Y gestuurd.
Er is gekozen voor een vragenlijst om vergelijkbare gegevens te
kunnen krijgen op drie tijdstippen, om vergelijkingen te kunnen
maken tussen onderdelen en om bepaalde kenmerken te kunnen
relateren aan de uitkomsten van de vragenlijst.
De vragenlijst moet bovendien kort zijn, omdat:
-  deze snel ingevuld moet kunnen worden
-  de deelnemers wellicht een lange vragenlijst niet zullen accepteren

of die {tel slordig of {te) snel zullen invullen
-  de stuurgroep koste wat kost wil vermijden dat men denkt dat

iemand zou beoordelen of oordelen aan de hand van de scores. Een
korte vragenlijst met kernachtige vragen roept die gedachte minder
snel op dan een uitvoerige liist.

7.3.1 Achtergrond van de vragenliist

In het nadenken over de inhoud en de vorm van de vragen voor de
vragenlijst worden de volgende eisen binnen de stuurgroep geformu-
leerd.

1.  De vragenliist mag slechts 10 {kort geformuleerdel vragen bevat-
ten.

2.   De vragen moeten zo zijn gesteld, dat ze geen oordeel of beoorde-
ling geven over de teamleider of de manager (want dat zou onge-
wenst zijn en tevens ongewenste vermoedens oproepen), maar dat
daaruit wel informatie naar voren komt over de sturingsrelatie
tussen manager en team en tussen teamleider en team.

3.  De vragen moeten de inhoudeliike aspecten van de vernieuwing
bevatten {zie hoofdstuk 21.

4.  De vragen moeten een relatie hebben met de aspecten van het
karrewiel {zie figuur 5.21, omdat dat gezien wordt als een set van
indicatoren voor succesvol teamwerk.

5.  De vragen moeten gaan over kennis Iwetenl, vaardigheden {kun-
nenl, houding Iwillen) als drie centrale veranderkundige aspecten
van de bedoeling van de interventie (zie hoofdstuk 3 en 41.

6.   De vragenlijst moet eenvoudig in te vullen ziin door op een
schaal -sterk mee eens' tot "sterk mee oneens' aan te kruisen. De
neutrale positie moet worden vermeden.

7.   De vragenlijst moet anonimiteit waarborgen.
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7.3.2 De kleine vragenliist

In  de eerste serie trainingen (zie tabel  7.11 is uitsluitend  de  zoge-
naamde kleine vragenliist gebruikt bestaande uit de volgende
10 vragen.

De kleine vragenlijst ziet er als volgt uit:

Vragenlijst effectief teamwork

Deze vragenlijst wordt door alle deelnemers van de teamtrainingen ingevuld. Vul de
liist individueel in. Denk niet te lang na over elke vraag antwoord spontaan. De
invulling is anoniem: wel willen we graig de num van het team. De teams krijgen de
Scores teruggekoppeld.

1 - sterk mee eens Naam team:
2 - mee eens
3 - mee oneens
4 - sterk mee oneens

1                     2                      3                      4

1.   Mijn team weet welke 0000
teamprestatie wordt ver-
wacht

2.    Miin team beschikt over de         E-1         El          F--1          r--3
kennis en vaardigheden om
als team te kunnen werken

3.   Miin team krijgt regelmatig       E-1        1--1        r--1        1--1
terugkoppeling over de gele-
verde prestaties

4.    De tcamvergaderingen DEEE
Chet teamoverlegl ziin/is
doorgaans nuttig

5.   In het team wordt god naar       i--7        1---1        1---1        1---1
elkaar geluisterd

6.    De teamleden voelen zich          F--3        1--1         1--1         1-3
betrokken bil de teampresta.
tie

7.    In mijn team wordt goed 1100
samengewerkt

8.    Het team heeft voldoende 1--1
ruimte om dc teamdoelstel-
lingen te realiseren

9.   Mijn team lost problemen         F--1        1---1        I-1        I-1
zeM op

10.  Werken in een team vind OEEE
ik prettig
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Deze vragenlijst is door de trainer aan het eind van elke sessie
Cintake, training, follow-upI uitgereikt ter invulling en weer ingeno-
men. Belangrijk is te zien dat er geen individuele code is opgenomen.
Er is dus geen analyse van de verandering op individueel niveau
mogelijk.

Inhoudelijk kan de vragenlijst {zie tabel 7.21 als volgt worden ge-
analyseerd:

X - zegt tevens iets over de sturingsrelatie teamleider-team
• - zegt tevens iets over de sturingsrelatie manager-team

Tabel 7.2 Inhoudeliike analyse van de vragenlijst

Nr. Vraag Inhoudelilk Aspect van Veranderkun-

aspect van de het karrewiel dig aspect

vernieuwing

1.        Miin team weet welke outputstu- prestatie- en weten                    X

teamprestatie wordt ring doelgericht-                             •
verwacht heid

2.       Miln team beschikt vaardigheden flexibiliteit en weten
over kennis en vaardig- voor werken veranderings- kunnen
heden om als team te in teams zin

kunnen werken

3.        Mijn team krijgt regel- prestaties prestatie- en weten                X
matig terugkoppehng meten en doelgericht-                             •
over de geleverde pres- terugkoppe- heid

taties len

4.        De teamvergaderingen teamoverleg betrokkenheid kunnen           X
Chet teamoverleg) is belanFiik en verant-
ziin/is doorgaans nut- woordeliik-
tig                                                   heid

5.        In het team wordt goed vaardigheden openheid en kunnen
naar elkaar geluisterd voor werken directheid

in teams

6.        De teamleden voelen mensen wil- betrokkenheid willen
zich betrokken bii de len in teams en verant-
teamprestatie werken woordelijk-

heid

7.        In mi in team wordt goede samen- flexibiliteit en kunnen
goed samengewerkt werking veranderings-

zin

8.        Het team heeft vol- team kan en initiatief en kunnen
doende ruimte om de wil zelf be- ondernemings- willen
teamdoelstellingen te shssingen geest
reabseren nemen en

krijgt de
mogelijkheid
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Nr Vraag Inhoudehjk Aspect van Veranderkun-

aspect van de het karrewiel dig aspect
vernieuwing

9.        Miin team lost zelf team kan en initiatief en kunnen

problemen op wit zelf be- ondernemings- willen
slissingen geest
nemen

10. Werken in een team het is leuk waardering en willen

vind ik prettig respect

De tien vragen bestrijken dus inhoudeliike aspecten van de voorgeno-
men vernieuwing {vergelijk paragraaf 3.5).
Het karrewiel dat ongeveer gelijktijdig tot stand kwam, bevat zes
succesfactoren. Elk van die factoren komt ten minste 66nmaal terug
in de vragenlijst. Voor elk van de veranderkundige aspecten van
weten, kunnen en willen, zijn meerdere vragen geformuleerd.

Met betrekking tot de sturingsrelatie tussen manager en team en
tussen teamleider en team zijn de volgende vragen relevant:
VIaag 1: zowel voor manager als teamleider: Hebben zii met het

team gepraat  over de teamdoelstellingent
En ze ter kennis gesteldi

VIaag 3: zowel voor manager als teamleider, met accent op de
manager: koppelen zii informatie terugl

En hoe regelmatigi
Vraag 4: voor de teamleider: die wordt verondersteld teamvergade-

ringen te initiaren, voor te zitten en ze nuttig te maken
Vraag 8: voor de manager: kriigt het team ruimte om zelf te be-

slissent

7.3.3 De uitgebreide vragenlilst

In de zomer van 1994 tijdens de uitvoering van het introductie- en
trainingstraject, begint de gedachte aan een promotie-onderzoek vas-
tere vormen aan te nemen. De behoefte om mddr gegevens te verza-
melen, neemt toe onder het motto: 'laat ik nu meten, nu heb ik de
kans, later zie ik wel wat ik ermee doe". Bovendien is gebleken dat
een wat langere vragenlijst niet op de Ivermoedel problemen stuit
zoals in paragraaf 7.3 is verwoord. Dus wordt een uitgebreidere
vragenlijst gemaakt, waarbij -vanwege de vergelijkbaarheid- de tien
oorspronkelijke vragen op exact dezelfde manier zijn opgenomen.
Er zijn 22 vragen aan toegevoegd, waarbij voor elk van de zes succes-
factoren van het karrewiel Izie tabel 7.21 meerdere vragen zijn gefor-
muleerd. Sommige vragen komen, anders geformuleerd, nu twee keer
voor.

193



De uitgebreide vragenliist is op dezelfde gronden samengesteld als de
korte. Ze bevat meer items en meer variatie.
De inhoudelijke analyse van de uitgebreide vragenlijst en de uitge-
breide vragenlijst zelf zijn in bijlage 10 opgenomen.

Deze uitgebreide vragenlijst is beschikbaar bil de tweede serie
trainingen. Doordat meer dan twintig trainers de vragenhisten distri-
bueren en weer verzamelen, is dit niet altild consequent gebeurd.
Vaak is toch de korte vragenlijst gebruikt in de tweede serie. Soms is
vergeten  berhaupt de vragenlijst te laten invullen, wat leidt tot
"missing data: Ik kom daar in hoofdstuk 8 op terug. Daar zal blijken
dat de uitgebreide vragenlijst feiteliik geen rol speelt in het onder-
zoek.

7.3.4 De gewiizigde vragenliist van organisatie X

Nadat het introductie- en trainingsprogramma is afgerond, bestaat bii
organisatie X de behoefte om zelf een soortgeliike vragenlijst perio-
diek af te nemen om de voortgang van de verandering (verderl te
volgen. Het gaat hier om de situatie na de eerste drie metingen
lintake, training, follow-upI.
Organisatie X heeft daartoe een nieuwe Igewijzigdel vragenlijst
opgesteld van 17 vragen, waarin de vragen  uit de korte vragenlijst
zijn opgenomen Inegen vragen zijn identiek aan de oorspronkelijke
vragen; den is nagenoeg identiekl. Daarnaast is de antwoordschaal
omgedraaid I l- sterk mee oneens; dat was  1 - sterk mee eensl. Ik
heb de gegevens uit deze gewijzigde vragenlijst van organisatie X
ontvangen en heb deze gegevens, voor zover dat mogelijk is, gekop-
peld aan de eerste drie metingen. Zo ontstaat een vierde {juni 19951
en een vijfde Coktober 19951 meting.
Uiteraard neemt het aantal 'missing data" toe, onder meer omdat een
groot onderdeel van organisatie X weigert mee te doen aan de vierde
meting, maar ook omdat sommige teams niet meedoen of sterk van
samenstelling zijn veranderd.
Deze gewijzigde vragenlijsten ziin afgenomen door de teamleiders en
ziin teruggekoppeld naar de teams zelf. De personeelsadviseurs
hebben de vragenlijst bij de managers en teamleiders geintroduceerd.

Deze laatste hebben de vragenlijst afgenomen, er {voor het team) een
overzicht van gemaakt, en het overzicht aan de personeelsadviseur
gegeven. Door een projectgroep zijn de gegevens verwerkt en weer
teruggekoppeld via de personeelsadviseur aan de teamleiders. De
gegevens zijn, evenals bii de andere metingen, anoniem verwerkt.
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De gewijzigde vragenlijst van organisatie X ziet er als volgt uit.
Tussen haakjes staat het nummer van de oorspronkelijke vraag.
Vraag 4 is de vraag die niet identiek is maar wel bijnal.

Team-enqu8te effectief teamwork

Deze vragenli ist wordt door alle functionerende teams, waaronder de management.
teams, ingevuld. Vul de hist individueet in. Denk niet te lang na over elke vraag
antwoord spontaan, beantwoord Alle vragen. Kruis ten vakie per vraag aan. De
invulhng is anoniem. Ook bil terugkoppeling van de uitkomsten zat volstrekte
anonimiteit gewaarborgd ziin.

1 - sterk mee oneens
2 - mee oneens
3 - mee eens
4 - sterk mee eens

* 1  - nummer van vraag in korte en uitgebreide vragenlijst

1              2             3              4       ')
1.    Mijn team weet welke F--1 1-3  r--1  1-7 Ill

teamprestatie wordt
verwacht

2.   Miln team beschikt 1-7   1--1   1-7   1-1 {21
over de kennis en vaar-
digheden om als team
te kunnen werken

3.   Mitn team kri,gt reget- r--1 r--1   1-1  1--1 131
matig terugkoppeling
over de geleverde pres-
taties

4.    Ons teamoverleg is F--1 141
doorgaans nuttig

5.    Ik vind de teampres

tatie belangrijker dan
mijn eigen individuele
aandeel daarin

6.   In mijn team wordt 1--1    1--1    1-1    1-1 171
goed samengewerkt

7.   Het team heeft 1-3    1--7    1--1    1-1 181
voldoende ruimte om
de teamdoelstellingen
te realiseren

8.   Werken in een team         --1       1---3 1---1 '-1 cioi
vind ik prettig

1

)        De Oorspronkelijke vraag luidt:  'De  teamvergaderingen  Chet teamoverlegl zijn/is
doorgaans nuttig'. In deze lijst luidt de vraag- "Ons teamoverleg is doorgaans

nuttig".
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1                 2                3                 4         -j

9.    De taken en verant-                                        
woordelijkheden bin-
nen miin team ziin
duideliik

10.  In mijn team worden        El        Fl F--1 r-1-1--1
veel initiatieve geno-
men

11.  In mitn team gaan we       E-1        El        0         E
open en constructief
om met meningsver-
schillen

12.  In mijn team hebben        F-1       F--1 1--1 0.
we hetzelfde beeld van
wat teamgericht wer-
ken inhoudt

13.  In het team wordt goed     r--1        r-1         1--1        1--3   151
naar elkaar geluisterd

14.  De teamleden voelen r-1   r-1   1--1 lA
zich betrokken bil de
teamprestatie

15.  Miin team lost pro- r-7   [-1    1-7    1-7 191
blemen zelf op

16.  De samenwerking tus-       E-1        F-1 r--11--1
sen teams waarmee
een Cdirecte) werkrela-
tie bestaat is goed

17.  De onderlinge commu-      E-1        [--1 1---1 1--11--1
nicatie tussen ons
team, de teamleider en
de manager is goed

7.3.5 Enkele opmerkingen bil het gebruik van de vragenhist

Er is voor gekozen de vragenliisten te omgeven met een strikte
garantie voor anonimiteit. De reden is dat anders teveel sociaal
wenseliike antwoorden zouden worden gegeven. Steeds is benadrukt
dat men de echte mening wil weten. De gegevens zijn gebruikt voor
monitoring van het veranderingsproces. De gegevens zijn geaggre-
geerd naar het niveau van de onderdelen en van het concern als
totaal en daar teruggekoppeld. Maar op die niveaus ziin de gegevens
niet te herleiden naar concrete teams of onderdelen.

Zo heb ik in maart en april 1995 de gegevens over de eerste drie
metingen en de gegevens uit de evaluatieverslagen van trainers Izie
paragraaf 7.41 teruggekoppeld naar alle onderdelen afzonderliik {aan
de managementteams van die onderdelen).
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Daarbij is alleen de relatieve positie van het betreffende onderdeel
aangegeven ten opzichte van alle {anoniemel andere.
Op concernniveau bijvoorbeeld is wel aangegeven dat er grote ver-
schillen zijn tussen onderdelen en hoe groot die verschillen zijn,
maar de score en het onderdeel zijn niet gekoppeld. Hoe de vragen-
lijst gebruikt is in het onderzoek, komt in hoofdstuk 8 aan de orde.

7.4      Evaluatieverslagen van trainers

De trainers is gevraagd om ten behoeve van monitoring {zie para-
graaf 7.31 na elke training een kort verslag te maken over de training
aan de hand van een aantal vragen. Deze verslagen zijn a1166n na de
training gemaakt. De verslagen zijn gemaakt ten behoeve van de
voortgang van het introductie- en trainingsprogramma.
In dit onderzoek kan ik beschikken over al deze evaluatieverslagen.
Ik heb ze voor twee doeleinden gebruikt.
1.  Om de teams te scoren op de volgende kenmerken:

-  de mate waarin men in teams wil werken Ibereidheidl
de mate waarin men in teams kan werken {bekwaamheid)

-  als men onbekwaam is, is men zich dat bewust of niet {bewust
onbekwaam of onbewust onbekwaaml.

Een onafhankelijke en deskundige beoordelaar heeft alle versla-
gen gelezen en heeft op grond daarvan aan elk team een score
toegekend op bovenvermelde kenmerken.
Deze scores zijn teruggekoppeld aan organisatie X {als monito-
ring-informatiel, maar zijn ook in dit onderzoek opgenomen
levenals de vragenlijsten) als maat van effectiviteit van de inter-
ventie.

2.  Om zogenaamde afwijkende teams Iteams die t.o.v. het gangbare
patroon afwilkende scores hebben op de vragenlijsten) te onder-
zoeken op mogelijke verklaringen voor die afwijkingen Izie
hoofdstuk 81 Hiervoor zijn alleen de verslagen van die afwiikende
teams geraadpleegd.

Het evaluatieverslag heeft de vorm van een open enqutte aan de
trainers. De vragen in de evaluatieverslagen ziin genoemd in
tabel 7.3.

197



Tabel 7.3 Evaluatieformulier Teamtraining

Naam trainer:

Datum training:

Team{sl.

Teamleiderls)

1        Wat is je algemene indruk van de training;

2        In steekwoorden de indruk van de deelnemers.

3        In hoeverre ziln de doelstellingen van de training gehaald,

4        In hoeverre wordt de teamgedachte begrepen en gedragen;

5        Hoe komt de teamleider uit de verf2

6       Ervaringen met het spel.

7       Opmerkingen over het materiaal en de hand-outs.

8 Belangrijke discussiepunten tijdens de training.

9 Welke vragen kwamen zoal op bil de teamledenz

10 Welke afspraken heeft het team gemaakt;
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7.5 Interviews

Vanwege de aard van dit onderzoek {exploratief zoeken naar effecten
en de oorzaken van die effectenl is ervoor gekozen om ook door
middel van interviews informatie van betrokken managers en
trainers te krijgen over zes gebieden.
1.   Wat is er waarneembaar veranderdi leffectl
2. Waar liggen de impulsen voor de veranderingl Ide oorzaken van

de verandering)
3.   Wat is de invloed geweest van de blauwdruk of rooddruk op de

veranderingi.
4.  Wat is de effectiviteit geweest van onderdelen van de groendruki

Wat zijn daarbij slaag- of faalfactoren i.
5.  Wat ziin de risico's voor de toekomst en wat moet er Inogl gebeu-

renT

6.   Wat heb ie zelf geleerd van deze periodei

Met alle geinterviewden is gesproken over genoemde gebieden. De
externe trainers zijn niet geinterviewd op punt 2 en 3, omdat zij daar
geen informatie over kunnen hebben.
De zes genoemde gebieden zijn gekozen om de volgende redenen:
ad  1:     om meer kwalitatieve informatie te krijgen  over wat er feite-

lijk en waarneembaar veranderd is in organisatie X. Is in het
dagelijks werk en in het gedrag van mensen iets terug te zien
van de Igeplandel veranderingi

ad 2: om informatie te verzamelen over de impuls voor de verande-
ring en de oorzaak ervan

ad 3:   om een inschatting te kunnen maken wat de bijdrage van de
periode v66r de groendruk is geweest op de effecten daarna.
Zal een groendruk zonder een dergelijke voorgeschiedenis
dezelfde effecten veroorzaken, of heeft deze voorgeschiedenis
cruciale kenmerken die de groendruk hebben beinvloedi

ad 4:  omdat dit een belangrijke vraag is van dit onderzoek. Het
totaal en alle onderdelen worden onder de loep genomen
teneinde uitspraken te doen over de ontwerpkeuzen
{zie hoofdstuk 41

ad 5:  om de stand van zaken op te nemen in het licht van wat nog
moet gebeuren. In feite is dit een gebied dat tegen punt 1
aanligt. Maar hier wordt vooruit gekeken; bij punt 1 achteruit

ad 6:  om te reflecteren over leigenl verwachtingen en de gepercipeer-
de uitkomst en om ook de persoonlijke effecten {immers alle
geinterviewden zijn ook actor! 1 in kaart te kunnen brengen.
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De interviews zijn half-gestructureerd. Op basis van een gespreks-
puntenlijst (die voor de managers van organisatie X iets uitgebreider
is -vanwege genoemde extra gebieden- dan voor de externe trainersj
zijn gesprekken gevoerd van ongeveer anderhalf uur. De gespreks-
puntenlijsten zijn opgenomen in bijlage  11.
De gesprekspunten zijn aandachtspunten voor de interviews voor de
interviewer.
De interviews met 22 managers van organisatie X zijn afgenomen
door de onderzoeker. Daar is voor gekozen, omdat:
-    hii gemakkelijk toegang heeft tot deze personen

deze personen eerder zullen toestemmen in een interview, als hij
het vraagt en het interview afneemt

-    hij goed op de hoogte is van de context van de totale organisatie.

De interviews met 10 externe trainers van organisatie Y zijn afgeno-
men door een studente in het kader van haar afstudeeronderzoek.
Dit heeft voordelen omdat:

de onderzoeker collega is van de externe trainers, als projectleider
voor het hele project fungeert en daarom wellicht niet onbevan-
gen genoeg tegemoet zal worden getreden

-    de trainers met elkaar en met de onderzoeker al diverse evalua-
tieve gesprekken hebben gevoerd
de studente onbevangen kan luisteren en registreren.

De 32 interviews zijn alle op een geluidsband opgenomen. Daarna

zijn zij woordeliik uitgeschreven en door de interviewer gecorrigeerd
op mogelijke verkeerd verstane woorden of zinnen.
Vervolgens ziin de interviews ter autorisatie voorgelegd aan de
geinterviewden. Eventuele wijzigingen ziin daarna verwerkt.
De teksten van de interviews beslaan biina 700 pagina's. De inter-
views zijn v66r de analyse anoniem gemaakt door elk interview een
nummer te geven.
Met behulp van de gesprekspunten en de ontwerpvariabelen is door
genoemde studente een matrix gemaakt. In de riien staan de ge-

sprekspunten en ontwerpvariabelen. In de kolommen het nummer
van de geinterviewde.
Per gesprekspunt en ontwerpvariabele is door haar een inhoudelijke
samenvatting gemaakt. Ik kom op deze resultaten terug in hoofd-
stuk 8.

Om praktische redenen ziin niet alle managers geinterviewd. Het
aantal mag niet extreem groot zijn, omdat de uitvoering veel mens-
kracht vergt.
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Bij de keuze van de te interviewen personen hebben de volgende
overwegingen een rol gespeeld.
Ten eerste moet het aantal niet te klein ziin, omdat gezocht wordt
naar varieteit en nuances in meningen. Bovendien mag verwacht
worden dat de beleving en de opinies erg kunnen verschillen {de
kwalitatieve overwegingen}.
Het aantal mag ook niet te klein ziin, omdat gezocht wordt naar
meer kwantitatieve aanwijzingen in de zin van "het merendeel
vindt...' of 'alle respondenten op 66n na ....".
Bovendien mag verwacht worden dat verschillende groepen
geinterviewden een eigen perspectief en inkleuring zullen hebben. Zo
zullen topmanagers door een andere bril kijken dan managers van het
tweede echelon of trainers.
Ook kan verwacht worden, dat de verschillende onderdelen van
organisatie X wellicht verschillende opinies te zien geven. Gezocht is
daarom naar representativiteit over alle onderdelen van het bedrijf.
De groep geinterviewden van organisatie X bestaat uit:
-    twee leden van de Raad van Bestuur

de acht resultaatverantwoordeliike managers van de acht onder-
delen
twaalf managers van het zogenaamde tweede echelon: steeds
twee uit de grote onderdelen; 66n per klein onderdeel.

Van die twaalf managers zijn er zeven die als trainer hebben meege-
daan aan het traject.
Daarnaast zijn tien externe trainers geinterviewd.

Dat geeft het volgende overzicht.

top- 2 Raad van Bestuur

managers              10
8 Resultaatverantwoordeliik

managers

Managers      12 5 Managers

tweede

echelon 7 Managers, tevens trainers

17         Trainers
10 Externe trainers

Totaal 32 Geinterviewden

Figuur 7.2 Overzicht aantallen en soort geinterviewden

Alle personen die daarvoor zijn gevraagd, hebben positief gereageerd.
Niemand heeft een interview geweigerd.
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7.6      Analyse-schema van het totale onderzoek

In totaliteit kan ik zeven Ideellonderzoeken onderscheiden die in drie
groepen geordend kunnen worden.
De eerste groep betreft deelonderzoeken die de resultaten Ceffecten}
van de interventie laten zien 11 t/m 31.
De tweede groep betreft onderzoek naar verklaringen voor gevonden
verschillen tussen verschillende teams {4 t/m 61.
De derde groep betreft onderzoek naar de werkzame bestanddelen
Cwat is goed en minder goed) van de interventie 171. De Ideel-londer-
zoeken kunnen als volgt worden geordend (zie tabel 7.41.

De deelonderzoeken la, 2,3a, 3b, 4 en 7 zijn van tevoren voorzien en
gepland. Deelonderzoek lb kan eenvoudig worden meegenomen en is
daarom opgenomen in dit onderzoek; het geeft zicht op de lange
termijn-effecten. Deelonderzoek 5 is gedaan omdat de verschillen
tussen teams allerlei vragen oproepen die niet zonder nader onder-
zoek te beantwoorden ziin. Door een diepte-analyse poog ik verkla-
ringen te vinden voor verschillen. Deelonderzoek 6 is gedaan omdat
de vierde meting nieuwe vragen blijkt op te roepen.

De genoemde onderzoeken zullen in groepen in hoofdstuk 8,9
en 10 achtereenvolgens worden beschreven. Na elke groep van
deelonderzoeken is een samenvattende paragraaf opgenomen.
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/1Aard declonderzock Naam deelonder- Methode van onder- Aard van de gege- Doel van het onder-
Para-               5-zoek zoek vens zoek graaf               EL

-\1

AResultaten van de in- la.   Metingen door De kleine en de uitge- Kwantitatief, sys- Opsporen van  de alge-      8.1
terventie zoals die middel van de breide vragenlijst tematische gege- mene effecten van de
bliiken uit de metin- vragenli#st Ile, vensverzameling interventie zoals ge- &9
gen door middel van 2e en 3e me- meten door de vragen- 0  0

de vragenli st tingl lilst R.  .0 0
lb.    Metingen door Een aangepaste vra. Kwantitatief, sys- De effecten nagaan op 8.2 5 5

organisatie X genlitst tematische gege- langere termiln                                  a   
zelf 14e en Se

vensverzameling                       metingl 2.4
Resultaten van de in- 2. Evaluatiever- Onafhankeli'ke be- Kwalitatieve sco- Een meting via een 8.3 A -Ck.

2 evaluatieverslagen meting d. m.v. de vra-
terventie op basis van slagen oordelaar res andere methode om de                        w   w

van trainers genlilst te valideren en

om de stand van de                                  w
verandering in te                                 B

(Dschatten

Resultaten van de in- 3a. Biieenkomsten Beschrilvingen en Kwalitatief en ge- Het geven van een         8.4
(Dterventie op basis van en conclusies analyse van presenta- ringe mate van algemeen beeld van

documentenanalyse van de belang-   ties, verslagen en systematiek het proces tijdens en                              
rilkste actoren aantekeningen van vlak na de interventie
tijdens de in- drie groepen

actoren                                                                                      terventie Imanagement, trai-
ners en een

combi-                                                                                        
natie)                                                                                       2-

Resultaten van de in- 3b Interviews met Interviews, samenvat-
Kwalitatieve gege-    Wat is het effect van     8.5                       terventie op basis van managers en ting en analyse. Sa- vens, met zekere de interventie1

interviews van mana- trainers na de menvatting door mate van systema-
gers en trainers interventie onafhankelijk onder- tiek

zoekster



Aard deelonderzoek Naam deelonder- Methode van onder- Aard van de gege- Doel van het onder- Para-
zoek Zoek vens zoek grad

Verklaringen voor ge. 4. Correleren van Koppelen van ken- Kwantitatief Mogehike verklarin- 9.1

vonden verschillen de uitkomsten merken van teams gen vinden voor de
tussen teams van de vragen- aan uitkomsten van verschillen tussen

lijst met ken- de vragenliisten teams in uitkomsten
merken van van de vragenlijst
teams

Verklaringen voor een 5. Diepte-analyse Aanteggen van files Kwantitatief en Wat voor soort afwil- 9.2

aantal sterk afwilken van ICE-teams   per team van alle be- kwalitatief kende effecten zijn er 1
de teams i le, k en 3e lintegraal, con- schikbare gegevens. En wat kunnen daar
metingl sistent excen- Mini-interview met mogelijke verklarin-

trische teamsl betreffende manager gen voor zi in 7

Verklaringen voor ex- 6. Analyse extre- Mini-interview met Kwalitatief Oorzaken opsporen 9.3

ti
treme verandering bil me negatieve de betreffende mana- voor negatieve ver-
de 4e meting verandering ger andering

vierde meting

Evaluatie van inter- 7.     Interviews met Interviews en samen- Kwalitatieve gege-    Wat zijn de werkzame    10.
ventie zelf managers en vattingen ervan en vens, met zekere bestanddelen

trainers na de analyses. Samenvat- mate van systema-
interventic ting door onafhanke- tiek

lilke onderzoekster



8    Effecten van de interventie

In dit hoofdstuk beschrijf ik wat ik te weten ben gekomen aan
resultaten en opbrengsten van de interventie (groendrukl. Het betreft
deelonderzoeken van uiteenlopende aard, onderzocht met uiteen-
lopende methoden en dus leidend tot verschillende soorten gegevens.
Elk deelonderzoek vormt, als het ware, een manier van kijken en
onderzoeken van dezelfde werkelijkheid in deze casus. Daarom
zullen naar aanleiding van elk afzonderlijk deelonderzoek conclusies
warden getrokken. Tezamen moeten zij een beeld opleveren van de
effecten van de interventie en van de werkzame bestanddelen daar-
van. Aan het slot zal worden getracht conclusies te trekken die
plausibel zijn in het licht van alle deelonderzoeken.
Ik beschrijf achtereenvolgens de deelonderzoeken. In elke paragraaf
zal ik de doelen van het deelonderzoek (waaronder de vraagstellingl,
de methode en de effecten of opbrengsten beschrijven.

8.1           Metingen dnor middel van de vragenlijst  (le,  2e en 3e meting)

In paragraaf 7.3 zijn de opzet van de vragenliist, de achtergronden en
de wiize van afname van de vragenlijsten aan de orde geweest. In
deze paragraaf bespreek ik de uitkomsten en de interpretatie ervan.
Maar eerst beschrijf ik van de zogenaamde kleine vragenlijst de uit-
komsten, omdat daar het grootste aantal gegevens over is. Daarna
komt de uitgebreide vragenlijst aan de beurt.

In paragraaf 8.1 geef ik de resultaten en interpretatie van de eerste
drie metingen. In paragraaf 8.2 beschrijf ik de resultaten van de
vierde en viifde meting.

8.1.1 Beschikbare gegevens

In totaal zijn voor de eerste drie metingen 3.401 vragenlijsten ver-
werkt. Het aantal vragenliisten is als volgt verdeeld over de drie
metingen.
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Tabel 8.1 Aantal vragenlijsten verdeeld over drie metingen

Intake Training Follow-up

eerste meting tweede meting derde meting

Aantal teams waar- 104 107                 76

van vragenliisten
beschikb:tar zijn

Aantal beschikbare 1.211 1.335 855

vragenlijsten

De verschillen in aantallen zijn eenvoudig te verklaren. De
trainingen zijn allemaal centraal gepland en de materialen Ide spel-
materialen, maar bijv. ook de lege vragenlijsten) zijn centraal ver-
spreid {per koerierl Tevens is steeds een geadresseerde retour-en-
veloppe biigesloten. Dat verklaart de hoge aantallen bii de tweede
meting.
Voor de intake en de follow-up moet de trainer zelf voor vragenlijs-
ten zorgen. De datum en het tijdstip worden door de trainers zelf met
het team gepland. Het afnemen van de vragenlijst is wel eens achter-
wege gebleven, omdat de trainer geen exemplaren van de vragenliist
beschikbaar had. Met name bii de follow-up zijn de aantallen hier-
door lager. Er is ook een beperkt aantal follow-ups niet doorgegaan.

Het verschil in aantal respondenten bij de eerste meting en de
tweede meting 11.211  en  1.3351 is groot in vergelijking met het
geringe verschil in het aantal teams bij de eerste en tweede meting.
Dit is te verklaren omdat de teams bii de intake niet altijd compleet
ziin

Het aantal ingevulde vragenliisten  per team varieert van  6  tot  16.
Verondersteld mag worden dat de respons op de vragenliist per team
100% zal zijn, omdat de vragenliist steeds tijdens de bijeenkomst is
afgenomen. Waar 'missing data" zijn, wordt dat vermeld.

8.1.2 Wat meet de vragenliist{

Gevraagd wordt naar meningen en percepties van deelnemers over
aspecten van het functioneren van het eigen team. Er is 66n vraag in
de korte vragenli ist waar geen uitspraak wordt gevraagd over het
team, maar over het individu zelf Izie vraag 10: werken in een team
vind ik prettigl.
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De vragenlijst kan worden beoordeeld vanuit praktische validiteit en
theoretische validiteit. In beide gevallen gaat het om de vraag: meet
ik wel wat ik wil meten i
De praktische validiteit verwilst naar de monitoringfunctie van de
vragenliist: meet de vragenlijst aspecten van het gedrag van deelne-
mers die volgens de praktijktheorie die achter de groendruk zit,
inderdaad moeten worden veranderdi Zoals uitgelegd is in
paragraaf 7.3.1 {zie tabel 7.21 heb ik met een procedure van face-
validatie lexpertraadpleging) proberen te verzekeren dat de korte
vragenlijst zowel een breed scala van inhoudelijke aspecten van de
vernieuwing dekt, als alle thema's van teamgericht werken die in het
zogenaamde karrewiel Izie figuur 5.21 ziin vastgelegd. Ook is de
spreiding redelijk verdeeld over de categorieen: willen, weten en
kunnen. Vanuit praktisch oogpunt kan men stellen dat positieve
verandering op de vragenlijst een indicatie is van de bedoelde veran-
dering in de organisatie. Ons waarnemingsschema voorziet erin om
na te gaan via documentenanalyse en interviews met managers en
trainers of de veranderingen die de vragenlijst laat zien in verband
staan met Canderel relevante en gewenste veranderingen. In paragraaf
8.3 zal ik laten zien dat dit laatste inderdaad het geval is. Ik vind
daar een sterke correlatie tussen de scores op de vragenlijst en het
oordeel van de onafhankelijke beoordelaar Igebaseerd op het verslag
van de trainers over de mate waarin een team een begin heeft ge-
maakt met de gewenste verandering!. De meting door middel van de
vragenliist en het oordeel komen sterk overeen. Ook hier wordt
bevestigd dat de vragenli ist meet wat hii moet meten, namelijk {het
begin van) de bedoelde verandering.

Theoretische validiteit van de vragenlijst kan men in dit geval

interpreteren als: welk theoretisch Isociaal-psychologischl construct
wordt nu precies door de vragenlijst gemetent Van belang is op te
merken dat deze studie niet gaat over het begrip 'teamgericht wer-
ken: De theoretische noch de empirische arbeid is erop gericht om
dit begrip nader te doorgronden. Ik ben immers ook niet betrokken
geweest bii het ontwerpen van de blauwdruk waarin gekozen is voor
"teamgericht werken" met als doel de economische revitalisering van
organisatie X. Deze studie gaat ook niet over de validiteit van deze
werkassumptie die achter de blauwdruk ligt. Ik wil begrijpen of een
groendruk waarin een spelsimulatie een belangriik onderdeel is
feitelijk in staat is een verandering te bewerkstelligen.
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Vooral wil ik kunnen vaststellen wat de "werkzame bestanddelen' in
de groendruk zijn die met name gezorgd hebben voor de effecten die
blijkbaar ziin opgetreden. Ook wil ik nagaan waarom bepaalde teams
anders reageren op de stimulus dan andere teams.

Empirische validatie van de vragenlijst is voor mi j dan ook vooral
vanuit praktijkoverwegingen interessant. Bevestigen de antwoordpa-
tronen de vermoede samenhangen tussen de vrageni Om dat na te
gaan heb ik de antwoorden van de eerste waarnemingsgolf Ide inta-
kesl geanalyseerd met behulp van een factoranalyse tzie
bijlage 211.

In de correlatiematrix valt de relatief sterke samenhang op tussen de
vragen. Dat wordt bevestigd door de factoren. De beste "fit' wordt
verkregen met twee factoren met dien verstande dat de eerste factor
49,5% van de variantie verklaart en de tweede factor daar nog 10,4%
aan toevoegt. De items in het meetinstrument hebben dus een goede

onderlinge samenhang.
Er zijn statistische argumenten om twee dimensies te concluderen.
De vraag is welke dat ziin. Kijk ik in de geroteerde factor- matrix
naar de factor ladingen die in de buurt liggen van of hoger zijn dan .5,
dan blijkt dat voor factor 1 de items 2, 5, 6, 9 en 10 van belang zijn
litem 8 heeft .49 als scorel en voor factor 2 de items 1,3, 4,6 en 7
Izie voor de itemnummers ook tabel 7.21. Interpretatie van deze
groeperingen is niet eenvoudig. In paragraaf 7.3.1 heb ik onder meer
de vragen laten voortkomen uit de dimensies: weten, willen en
kunnen {zie tabel 7.21. Combineer ik tabel 7.2 met de factormatrix
uit biilage 21, dan krijg ik het volgende resultaat.

Eerste interpretatie:

Factor 1 Factor 2
kunnen/weten litem 21 weten litem  1 1
kunnen 151 weten 131
willen {61 kunnen 141
kunnen/willen {83 kunnen 171
kunnen/willen 191 willen {61
willen  1101
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De vragen die met willen te maken hebben komen iets meer voor in
factor 1, vaardigheid Ckunnen) is verdeeld. Weten zit iets meer in
factor 2. Maar de vragenliist is niet in staat om de verschillen helder
te maken.

Ik heb in paragraaf 7.3.1 ook gewezen op de tweedeling die in de
vragen zit: er is een aantal vragen Inl. 1,3,4 en 83 die verwiizen naar
de sturingsrelatie tussen management en team. De overige vragen
verwiizen naar aspecten binnen het team. De factoranalyse onder-
steunt dit beeld tot op zekere hoogte.

Tweede interpretatie:

Factor 1 Factor 2

lintern gericht} lomgevingsgerichtl
item 2 item 1
item 5 item 3
item 6 item 4
item 8 item 6
item 9 item 7
itern 10

Drie van de vier op de sturingsrelatie gerichte items vallen in factor
2. Factor 1 is mogelijk te interpreteren als de "groepsinterne' dimen-
sie, al verwarren items 6 en 7 dat beeld.

Nogmaals, de theoretische focus van dit onderzoek ligt bii de stimu-
lus, niet bii de respons. Het onderzoek is verkennend; ik wil de data
zo goed mogelijk 'lezen" om factoren te vinden die de werkzaamhe-
den van de interventie kunnen verklaren. Datzelfde geldt voor
aanwijzingen die kunnen biidragen aan mijn inzicht in contingenties:
welke factoren verklaren waarom bepaalde teams anders reageren op
de stimulus; Ik heb om die reden niet gewerkt met data-reductie
door de afhankeliike variabele terug te brengen tot 66n of twee meet-
schalen. De factoranalyse maakt dat in principe mogelijk, maar de
focus van dit onderzoek doet mij besluiten de data "voor zich te laten
spreken".
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8.1.3 Turnover van de teams

In deze paragraaf worden de gemiddelde scores per team en per vraag
vergeleken. In paragraaf 8.1.6 worden de individuele scores met
elkaar vergeleken. De individuele gegevens komen sterk overeen met
de groepsscores en ik maak daar aannemelijk dat de groepsscores
inderdaad met elkaar vergeleken kunnen worden.

Per team is steeds de gemiddelde score berekend per vraag. Daarbij
zijn de scores 3 en 4 veranderd in scores 4 en 5, teneinde over een
iets langere schaal te beschikken en om zodoende een neutraal
gemiddelde over te kunnen houden. Op dat gemiddelde ziin dus geen
scores.

Het gemiddelde per team is vervolgens afgezet op een verticale as
Ivoor de eerste metingl en op een horizontale as Ivoor een volgende
metingl. Als we een diagonaal door deze figuur trekken, zijn alle data
boven de diagonaal positieve {in de richting van wat we hopen te
bereikenl veranderingen Izoals door de vragenliist gemetenl en de
data eronder negatieve Itegenovergesteld van wat we bedoelenl veran-
deringen. Daarbii worden dus steeds twee metingen vergeleken. Deze
figuren noem ik turnover-tabellen.

Ze zien er als volgt uit:

0,000*4

C '05itiCve 1

='        |  Verandering  1 --E
-2

i Negatieve  
1  verander·in8 il 

m

1
Latere meting

Figuur 8.1    Turnover-tabellen
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Alle teams waarvoor twee metingen beschikbaar waren, zijn in deze
figuren opgenomen. Ik heb figuren gemaakt voor drie periodes, name-
lijk:
- vergeliiking intake - training
- vergeliiking training - follow-up
- vergelijking intake - follow-up.

Dit heb ik steeds gedaan voor de tien vragen. Dat resulteert in dertig
tabellen {zie billage 123. Aan de hand van die afbeeldingen bespreek
ik de conclusies. Het verdient aanbeveling deze afbeeldingen naast de
tekst te leggen. Het gaat om groepsgegevens Igemiddelden per groepl.
Individuele gegevens komen later  aan  de  orde Izie paragraaf 8.1.61.  Ik
neem 66n voorbeeld op.
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m   Eli   ITE.  /O               0
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1 2                                                                                                                                                 4                                                                      5

Training

Figuur 8.2 Voorbeeld van een turnover-tabel
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Toelichting: op de verticale as staat de score bii de intake. Op de
horizontale as staat de score bij de training. In de
cellen staan de teams. De zwart gekleurde teams zijn
teams waarvan ik individuele scores heb {zie para-
graaf 8.1.61. Op een klein aantal teams na 171 scoren
alle teams na de training positiever dan na de intake.

Turnover intake-training

De teams vertonen over het algemeen en voor alle vragen een positie-
ve verandering. Er zijn enkele uitzonderingen. Het aantal verschilt
per vraag.
Vraag 1 {mijn team weet welke teamprestatie wordt verwacht) en
vraag 6 {de teamleden voelen zich betrokken bil de teamprestatiel
hebben de meeste positief veranderde teams. In de periode tussen de
intake en de training zien we voor de vragen lin mijn team wordt
goed naar elkaar geluisterd) en Imiin team lost problemen zelf opl
relatief de meeste negatief veranderde teams. Bii de andere vragen
zijn er ongeveer geliike verhoudingen tussen positief veranderde en
negatief veranderde teams.

Bliikbaar heeft de training voor vrijwel alle teams bewerkstelligd dat
de teams beter weten welke teamprestatie wordt verwacht en voelen
ze zich meer betrokken bij de teamprestatie dan daarvoor.
Voor een flink aantal teams longeveer 251 geldt dat ze zeggen dat ze
na de training minder goed naar elkaar luisteren {vraag 5) en minder
goed zelf problemen oplossen Ivraag 91. Dit kan worden verklaard
vanuit de hypothese dat ze zich door de training hiervan meer
bewust ziin geworden dan daarvoor. De negatieve verandering kan bij
deze vragen opgevat worden als bewust ziin van het gebrek aan

vaardigheden Cbewust onbekwaaml. Dit fenomeen zal ik vaker
tegenkomen en nog diepgaand analyseren Izie paragraaf 8.1.63

De spreiding in elke afbeelding per vraag is laag, met uitzondering
van vraag 3 {miin team krijgt regelmatig terugkoppeling over de
geleverde prestatiesl en vraag 8 {mijn team heeft voldoende ruimte
om de teamdoelstellingen te realiserenl.
Daar is de spreiding erg groot. Deze twee vragen zijn een indicatie
over de sturingsrelatie manager - team Izie paragraaf 7.31. Daar
worden dus blijkbaar grote verschillen ervaren.
Deze vragen {3 en 81 springen er ook uit wat betreft de hoogte
C- negatief) van de eerste score. In een andere tabel {staafdiagrammen;
zie paragraaf 8.1.71 kan ik dat beter zichtbaar maken.
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Turnover training - follow.up

Bii deze tabellen zie ik bijna een spiegelbeeld van de vorige serie.
Over het algemeen is sprake van een negatieve verandering: na
ongeveer 3 maanden is er een terugval.
Toch is een flink aantal teams in positieve zin veranderd in de
periode tussen de training en de follow-up lenkele tientallen teams
per vraagh Voor deze teams geldt dat ze verder positief ontwikkeld
zijn na de training. Dit geldt overigens niet voor vraag 6 Ide team-
leden voelen zich betrokken bij de teamprestatiel. Blijkbaar heeft de
training hierop een positief antwoord gegenereerd, maar dat is in
vrijwel alle gevallen in negatieve zin veranderd bii de follow-up. De
spreiding Iverschillen tussen teams! is het grootst voor vraag 2 Imijn
team beschikt over de kennis en vaardigheden!, vraag 3 {mijn team
krijgt regelmatig terugkoppelingl, vraag 5 {in het team wordt goed
naar elkaar geluisterdl en vraag 8 Chet team heeft voldoende ruimte
om de teamdoelstellingen te realiserenl.
Voor vraag 3 en 8 zijn de verschillen tussen de intake en de training
ook groot. Dat gold toen niet voor vraag 2 en 5. Blijkbaar zijn voor
deze vragen de verschillen tussen training en follow-up toegenomen.
Ook hier kan de bewust onbekwaam-hypothese van toepassing zijn.
Interessant is nu de turnover-tabellen te bekiiken voor de periode
tussen de intake en de follow-up.

Turnover intake - follow-up

Bij alle vragen is een licht positieve ontwikkeling te constateren. Het
aantal teams met een negatieve verandering is echter beduidend
groter dan bi j de intake-training. Verderop in deze paragraaf sta ik
daar systematisch bij stil.
Als ik kilk naar de spreiding van teams over de turnover-tabellen,
valt een groot verschil op.
Er is nu een grote spreiding bii vraag 1,3,5,6, 7 en 8, die beduidend
groter is dan bij de intake-training. Blijkbaar ziin de verschillen
tussen de teams nog meer toegenomen. Op lange termijn 13 maanden)
maken teams duidelijk verschillende ontwikkelingen door: het lange-
termijneffect {van de training! verschilt dus -sterk- per team.

Vraag 3 en 8 worden het meest negatief beantwoord. Het zijn de twee
vragen die met de sturingsrelatie manager-team te maken hebben.
Maar na dit 'praatie bij een plaatie" zal ik eerst de verschillen op
significantie toetsen.
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8.1.4 Toetsing van de verschillen

Vervolgens is nagegaan of de verschillende antwoorden op de vragen-
liist bij intake, training en follow-up significant van elkaar verschil-
len. Om die reden ziin de antwoorden van de intake van de teams
vergeleken met de antwoorden bij de training en bij de follow-up van
diezelfde teams door middel van een Wilcoxon-toets voor gepaarde

waarnemingen.
De resultaten zijn als volgt.

Tabel 8.2 Toetsing verschil intake - training la  - 0,111

Vraag  1: Significant

Vraag 2: Significant

Vraag 3: Significant

Vraag 4: Significant

Vraag 5: Significant

Vraag 6: Significant

Vraag 7: Significant

Vraag 8: Significant

Vraag 9: Significant

Vraag 10: Significant

Er is dus een wezenlijk verschil tussen de antwoorden bil de intake
en de training. De training genereert duidelijk positievere antwoor-

den voor alle vragen.

11 Dit significantie-niveau wordt voor  dit type onderzoek lexplorerend)  voldoende

geacht.
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Tabel 8.3 Toetsing verschil intake - follow-up Ca - 0,11

Vraag 1 Significant

Vraag 2: NIET Significant

Vraag 3: Significant

Vraag 4: Significant

Vraag 5: Significant

Vraag 6: Signifkant

Vraag 7: Significant

Vraag 8: NIET Significant

Vraag 9: NIET Significant

Vraag 10: NIET Significant

Voor zes vragen is er dus een significant verschil tussen de antwoor-
den bij de intake en de follow-up: de follow-up laat beduidend posi-
tievere antwoorden zien.
Ten aanzien van vier vragen is er echter geen significant verschil
tussen intake en follow-up. Het zijn vraag 2 {mijn team beschikt
over de kennis en vaardigheden om als team te kunnen werkenl,
vraag 8 Chet team heeft voldoende ruimte om de teamdoelstellingen
te realiserenl, vraag 9 {miin team lost problemen zelf op) en vraag 10
Iwerken in een team vind ik prettigl.
Ten aanzien van vraag 2,8 en 9 kan de hypothese over groeiend
bewustziin van toepassing ziin Izie paragraaf 8.1.71
Ten aanzien van vraag 10 geldt dat de beantwoording bij de intake al
erg positief is. Ik kom op dit punt terug.

Uit genoemde gegevens komt het volgende globale beeld naar voren
van het teamgedrag:
- positieve omslag intake - training
- negatieve omslag training - follow-up
- licht positieve omslag intake - follow-up.

Omdat dit zo algemeen voorkomt noem ik dit, op grond van deze
empirische gegevens, het normale gedrag onder invloed van de set
van stimuli Ide interventiel.
Vervolgens ben ik nogmaals nagegaan hoeveel teams zich volgens dit
patroon gedragen en hoeveel er afwijken.
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Tabel 8.4 Aantal teams per categorie van verandering tussen intake
en training

Vraag Positieve verandering % Negatieve verandering    %

Inormaal patroonl (afwilkend patroonl

1                   92             93,1              7               6,9

2                  75             76,2             24              23,8

3                          81                  82,2                   18                    17,8
4                          81                  82,2                   18                    17,8
5                  74             75,2             25              24,8

6                             94                    95                         5                        5,0
7                      85               86,1                14                13,9
8                          81                  82,2                    18                    17,8
9                      68               69,3                31                30,7
10                 75             76,2             24              23,8

Twee teams scoren op Inagenoegl alle vragen negatief. Deze teams
worden later in de diepte geanalyseerd en beschreven {zie deelonder-
zoek 5 in paragraaf 9.21.
Vraag 1 en vraag 6 zi in voor vrijwel alle teams positief verbeterd.
{mijn team weet welke teamprestatie wordt verwacht en De team-
leden voelen zich betrokken bii de teamprestatie! 1
Vraag 9 {mijn team lost problemen zelf opl is voor 30% van de teams

negatiever beantwoord.

Tabel 8.5 Aantal teams per categorie van verandering tussen trai-
ning en follow-up

Vraag Negatieve verandering % Positieve verandering     %
Inormaal patroonl lafwilkend patroonl

1                        51                 69,9                  22                 30,1
2                  47             64,4              26              35,6

3                    50              68,5               23               31,5
4                        45                61,6                 28                 38,4
5                  44             60,3              29              39,7

6                          62                  84,9                    11                    15,1
7                  53             72,6              20              27,4

8                                                     51                                     69,9                                       22                                       30,1

9                  48             65,8              25              34,2

10                 52             71,2              21              28,8
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Ook hier ziin twee teams die op nagenoeg alle vragen afwijkend lin
dit gevall positief scoren Izie deelonderzoek 5 paragraaf 9.23
Per vraag wijkt ongeveer eenderde van de teams af van het normale
patroon. Zij maken een sterkere positieve omslag van de training
naar de follow-up, in plaats van de verwachte terugslag.
De uitschieter is vraag 6: de betrokkenheid is groot na de training
maar de betrokkenheid vermindert voor zeer veel teams.

Tabel 8.6 Aantal teams per categorie van verandering tussen intake
en follow-up

Vraag Positieve verandering % Negatieve verandering    %

(normaal patroon) Cafwilkend patroonl

1                   55             75,7              18              24,3

2                   43 59,5 30 40,5

3                   48             64,2             25              33,8

4                    50              68,9              23               31,1
5                        45                 62,2                 28                 37,8
6                          51                  60,3                   22                   29,7
7                        46                53,5                 27                 36,5
8                          38                  52,7                   35                   47,3
9 34 47,3                 39                 52,7

10                    37               51,4                36                48,6

Hier tekenen zich teams af die consistent afwijkende antwoorden
geven. Het ziin er zes die nagenoeg op alle vragen negatief antwoor-
den. Ik kom er later op terug Ideelonderzoek 51.

Bij tan vraag is het aantal teams dat een negatieve verandering te
zien geeft groter dan die een positieve verandering te zien geeft
{vraag 9: mijn team lost problemen zelf opl.
Bii twee vragen Ivraag 8: het team heeft voldoende ruimte ...1 en
Ivraag 10: werken in een team vind ik prettigl is er nauwelijks
verschil tussen beide categorieen. Voor de laatste vraag geldt dat de
score hoog is en blijft Czeer geringe spreidingl.
Bij vraag 1 Imijn team weet welke teamprestatie wordt verwachtl,
vraag 4 Ide teamvergadering is doorgaans nuttig) en vraag 6 Ide
teamleden voelen zich betrokken bij de teamprestatie) ziin de meest
positief veranderde teams.
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In deelonderzoek 4 Izie paragraaf 9.11 zal ik nagaan of ik, met behulp
van additionele gegevens {teamkenmerken) die ik heb over de teams,
deze verschillen in gedrag kan verklaren (zie hoofdstuk 91

8.1.5 Gegevens over het totaal en verkenning van mogeliike verklaringen

Ik heb de antwoorden op de vragen, verdeeld over de drie metingen,
geaggregeerd naar het niveau van de totale organisatie. Deze gegevens

zijn in figuur 8.3 weergegeven.
Het gaat in totaliteit om 3.401 vragenlijsten.
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Figuur 8.3 Staafdiagram voor organisatie X totaal:

Wat zijn opvallende kenmerken uit deze staafdiagrammen:
1.    Bij 7 van de 10 vragen doet zich het volgende patroon voor

Ill i
////   2

1 j   Een lage staaf is een positieve score. Een verlaging is dus een verbetering.
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Dit patroon noem ik: "na enthousiasmering enige ontnuchtering".
Dit patroon heb ik in de vorige paragraaf al besproken. Ik heb het
het "normale gedrag" genoemd onder invloed van de set van stimu-
li. Voor drie vragen 18,9 en 101 geldt een ander patroon.

==%%- Al
Voor dit patroon geldt: positieve verandering na de training, maar
bii de follow-up is er een sterke terugval, negatiever dan de meting
bij de intake. Dit patroon noem ik: 'Na enthousiasmering sterke
ontnuchtering". Dit zou erop kunnen duiden dat:
-  de teams onvoldoende ruimte hebben gekregen om de teamdoel-

stelling te realiseren
-  de teams Idaardoor;I zelf geen problemen oplossen
-  het werken in een team minder prettig is geworden.

2. Twee vragen scoren constant vrij negatief. Dat zijn vraag 3 en
vraag 8. Ze gaan over de sturingsrelatie tussen de manager en
het tearn.

3.    E6n vraag wordt consequent vrii positief beantwoord Ihoewel er
terugval isl. Dat is vraag 10 {werken in een team vind ik prettig).

Bij de interpretatie van de resultaten tot hiertoe ziin mijns inziens
zes {clusters vanl hypothesen of redeneringswilzen van belang.
1.    De antwoorden ziin inderdaad een afspiegeling van een "echte"

verandering. De antwoorden zijn dan te zien als een meting van
het effect van de interventie {waaronder de training}.

2.    De antwoorden zijn ingegeven door sociale wenselijkheid. Alle
respondenten weten immers dat werken in teams beoogd wordt
door de {top van del organisatie. En zij kunnen vermoeden dat
positieve antwoorden Isociaall wenselijk zijn.

3.    De antwoorden ziin ingegeven door weerstand of ongenoegen
Ibijv tegen de hele verandering of onderdelen ervanl
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Hierdoor kunnen juist over de hele linie negatieve antwoorden
worden verwacht.

4.    Het Hawthorne-effect '1 treedt op. Door de aandacht die de
teams kriigen Ivooral op de trainingl geven zij antwoorden in
positieve zin. Dat betekent dat er grote veranderingen te zien
moeten zijn tussen de intake en de training. En dat de verande-
ringen daarna verdwijnen.

5.    Er treedt bewustwording op als fase van een veranderingsproces
Izie hoofdstuk 31 Hoewel de score negatiever is geworden, kan
de verandering als positief worden geinterpreteerd. Bijvoorbeeld:
de score op vraag 5 lin het team wordt goed naar elkaar geluis-
terdl wordt negatiever na de training. De mogelijke verklaring
hiervoor kan zijn dat men aanvankeliik dacht dat men goed naar
elkaar luisterde, maar dat door de training is gebleken, dat men
dat nog niet zo goed doet {bewust onbekwaaml. Dit geldt voor
alle vragen die naar het "kunnen" {vaardigheidl vragen. Dat zijn
vraag 2,5, 7 en 9.
Het negatiever wordende antwoord kan zowel optreden tussen
intake en training als tussen training en follow-up.

6.    Een zesde mogeliike verklaring kan ziin dat er inderdaad ont-
nuchtering optreedt na de training. Men wil wel, maar de rand-
voorwaarden of de medewerking van de manager ontbreken.
Dit kan een verklaring ziin voor een positief antwoord na de
training en een sterke terugval daarna.

Niet alle hypothesen zijn elkaars tegenpool. Ze kunnen tegeliik waar
ziin {zie bilv. hypothese 1,5 en 61
Ik zie dat alle zes verklaringen van toepassing kunnen zijn en mis-
schien ook wel zullen zijn. Er is nu Inogl geen reden om edn van de
verklaringen als niet valide te beschouwen. Ik ga verder op zoek naar
de geldigheid van elk van deze hypothesen of een combinatie ervan.
In paragraaf 8.1.6 kom ik er uitgebreid op terug.

1

j   In de bekendste van de zogenaamde Hawthorne-experimenten werden vijf vrouwen
gescheiden van de andere werkers en in een speciale kamer gezet. De onderzoekers
introduceerden een aantal verbeteringen in de werkomstandigheden zoals rustperio-
den en kortere werkdagen. Zowel de productiviteit als de tevredenheid van de
werkers ging hierdoor omhoog. Maar verrassenderwijs bleef de productiviteit
omhoog gaan, toen de verbeteringen later weggehaald waren. Blijkbaar was de
houding van de weIkers ten opzichte van hun baan en de speciale aandacht die zil
kregen van de onderzoekers en voormannen net zo belangrijk of nog belangrijker dan
de feitelijke veranderingen in de omstandigheden zelf. Dit fenomeen werd vervolgens
bekend als het "Hawthorne-effect" {Mayo, 1933; Roethlisberger, 1941; Collier et at.
19911.
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8.1.6 Tumovers op individueel niveau

Alle vragenlijsten zijn anoniem afgenomen. Dat wil dus zeggen, dat
de vragenlilsten in gemiddelde antwoorden per team kunnen worden
gescoord en aan elkaar verbonden, maar niet per individu. Ik weet
dus wel hoe een team zich gemiddeld gedraagt, maar niet 6f en hoe
individuen veranderd ziin.

Dat is natuurliik iets wat ik graag wil weten. Zijn individuen feite-
lijk veranderdi Bovendien wil ik weten of de groepsgegevens geinter-
preteerd kunnen worden als individuele gegevens. Om die reden heb
ik als onderzoeker lin miin rol als trainer van enkele teams) bij
enkele groepen, waar ik daartoe de bereidheid positief inschatte,
gevraagd om op de vragenlijsten de naam van de persoon te zetten. Ik
beschik over de volgende gegevens op het niveau van te identificeren
individuen. Het gaat om vier groepen.

Tabel 8.7 Aantal gegevens per periode per vraag op individueel
niveau

vraag intake training training follow-up intake follow-up

1                            43                40               32

2                             42                35                31

3                            40               37               31

4                             39                34                28

5                             43                36                30

6                             41                 37                30

7                                                           43                                 36                                 30

8                            41                37               30

9                             42                37                31

10                            42                37                31

De items zijn allemaal ordinaal. Alleen scores in hele getallen komen
voor. Ik heb daarom turnover-tabellen gemaakt, waarin ik aantallen
kan zetten. De figuur ziet er als volgt uit.
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Score

5 A A A

eerdere           4         A         A              '    B

2        A             ;B        B

meting                  1                               BBB

Score-      1         2        4        5

latere meting

Figuur 8.4 Turnover-tabel voor individuele scores

De gearceerde cellen vat ik op als neutraal Igeen verandering). De
waarnemingen in de cellen met A vat ik op als een positieve veran-
dering; in cellen met B als een negatieve verandering.

Tabel 8.8 Turnover-scores in procenten per periode per vraag voor
individuele gegevens

vraag periode positieve neutraal negatieve tendens

verande- verande-
ring %          ring% %

1       intake - training            54               42 5 Normaal pa-
training - follow-up          13                 66 22 troon; iets
intake - follow-up          53 44 3       positiever bij

follow-up

2      intake - training 32               38            28       Na de training
training - follow-up         26               46            29       is de score ma-
intake - follow-up 32                51              16 tig positief.

Dat krijgt een
kleine terugval

3      intake . training            69               26 9 Individuen
training - follow-up                 17                            33 50 vinden dat ze
intake - follow-up           28                 63               6       na de training

terugkoppeling
kriigen. Enige
terugval bij de
follow-up
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vraag periode positieve neutraal negatieve tendens

verande- verande-
ring %          ring% %

4       intake . training 32              65 5 Sceptisch bil
training - follow.up         12               79             9 het begin,
intake - follow-up           28                 64               7       maar na de

training en de
follow-up gaan
individuen
vergaderen

nuttig vinden

5      intake . training            28               60 12 Luisteren naar
training - follow-up           9                 64 28 elk.aar is na de
intake - follow-up           23                 57 20 training verbe-

terd, terugval
bii de follow-
UP

6       intake . training              63                 32               5       Er is grotere
training - follow-up              11                        60 29 betrokkenheid
intake · follow-up           53                 47 0 gekomen en

die is redelilk
constant geble-
ven

7       intake - training 39                     49 11 Individuen
training - follow-up         19               64 16 menen dat ze
intake - follow-up           43                 47             10 goed kunnen

samenwerken.
Dat is nog
verbeterd

8       intake - training            64               37 0 Normaal pa-
training - follow·up              11                        47 44 troon. Positief
intake - follow-up          49               33            17       na training,

enige terugval

9       intake . training              19                 67             14 Zelf proble-
training - follow-up        25               57            19       men oplossen
intake - follow-up            13                 78              10 is redelijk. Er

treedt niet
veel verande-
ring op

10      intake - training              29                 64               7 Op enkelingen
training - follow-up           6                 68             27 na vindt ieder-
intake - foUow·up                    16                            68                       16            een het prettig

om in teams te
werken

Tabel 8.8 vertoont een sterke overeenkomst met de gegevens die ik
gevonden heb op teamniveau. Het is dus aannemelijk dat de verande-
ringen die ik eerder op teamniveau heb gevonden ook gelden voor
alle individuen in die teams.

De vier teams, waarvan ik de individuele gegevens heb, zijn in bijlage
12 {Turnovers per teaml zwart aangegeven. Na bestudering van deze
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tabellen is te constateren dat deze vier een representatieve weergave
vormen van de overige teams. Met uitzondering van vraag 2, daar
wijkt 66n team steeds sterk af.

Deze individuele gegevens maken nog een andere analyse mogelijk
Zijn de individuen van mening veranderd en in welke richtingl Dat
kan mij helpen om de eerder beschreven hypothesen (zie paragraaf
8.1.53 nader te onderzoeken.
De analyse die ik hier kan maken, is dat ik na kan gaan hoeveel
mensen per periode van mening veranderen. De omslag per individu
in de beantwoording van de vragen Ivan eens naar oneens; van oneens
naar eensl is interessant.

Tabel 8.9 Overzicht percentages omslag in mening van individuen
per vraag per periode

vraag periode van oneens naar van eens

eens naar oneens

Ipositieve inegatieve

verandering} veranderingl% %
1           intake - training                        24                        0

training - follow-up                       5                           4
intake - follow-up                    25                      0

2                        intake - training                                                     16                                                   19

training - follow.up                      14                           9
intake - follow-up                              16                                10

3                        intake - training                                                     5 1                                                      3

training · follow·up                     6                       40
intake - follow-up                      22                        6

4                        intake - training                                                      1 4                                                      0

training - follow-up                     3                        0
intake - follow-up                       7                        0

5                        intake · training                                                     1 4                                                      7

training - follow-up                       3                           6
intake - follow-up                      13                       13

6           intake - training                        26                        0
training · follow-up                       3                           5
intake - follow-up                        33                           0
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vraag periode van oneens naar van eens

eens naar oneens

(positteve Inegatieve
veranderingl verandering!% %

7               intake - training                                 16                                 2
training - follow-up                                1 1                                       8
intake - follow-up                      23                        3

8           intake - training                       39                        0
training - follow-up                     8                        3
intake - follow.up                     33                        7

9           intake - training                         5                       12
training - follow-up                                     1 1                                           1 1

intake - follow-up                       3                       10

10         intake - training                         0                        2
training - follow-up                       3                           3
intake - follow-up                       3                        3

Wat kan hieruit worden afgeleidi
In de periode intake-training vindt de sterkste meningsomslag plaats
bij vraag 3  151 % gaat van oneens naar eens). Die mening slaat bij de
follow-up weer voor 40% om naar de andere kant. Dit zou kunnen
betekenen dat individuen vinden dat in de training en het game
regelmatig teruggekoppeld is over de prestaties, maar na de training
niet of veel minder. De spelsimulatie representeert een werkelijkheid
die er nog niet is.

Eenzelfde fenomeen, maar minder sterk zie ik rond vraag 8. Een
positieve omslag van 39% na de training; een negatieve omslag van
30% bil de follow-up.

Vraag 6 laat zien dat de betrokkenheid is toegenomen 126% van
oneens naar eens). En dat blijft zo. Daar is geen omgekeerde bewe-
ging. Bliikbaar heeft de training een motiverende werking op langere

termiin Ide component 'willen")
Eenzelfde fenomeen is waar te nemen bij vraag  1. Door de training
weten de deelnemers welke teamprestatie wordt verwacht Ide com-
ponent "weten") en dat blijft ook zo.

Voor vraag 4 geldt dat er alleen positieve omslagen zijn gekomen.
Door de training ziin individuen overleg nuttig gaan vinden. Ook op
langere termijn. Het omgekeerde komt niet voor.
Bij vraag 2 zijn er wel redelijk wat omslagen naar beide kanten. Dat
kan mogelijk verklaard worden uit de bewustwordingshypothese. Dat
geldt nameliik ook voor vraag 5 en vraag 7.
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Bij vraag 9 zie ik als enige een groter omslag van eens naar oneens.
Heeft dit ook te maken met voortschriidend inzicht van individuenii

Vraag 10 laat heel weinig wisselingen zien en is dus vrij constant.

Op basis van vorenstaande is het interessant om de zes mogeliike
Chypothesen) nogmaals indringend te bekijken {zie paragraaf 8.1.51.
De hypothesen over weerstand en ongenoegen Chypothese 31 en over
sociaal wenselijke antwoorden Chypothese 21 kunnen nu sterk worden
gerelativeerd. Immers op grond van deze hypothesen zouden de
tendensen tussen de antwoorden op de vragen ongeveer gelijk moeten
ziin, terwijl ik juist grote verschillen tussen vragen zie.
Het Hawthorne-effect Chypothese 41 kan optreden, als er grote ver-
schillen ziin juist tussen intake en de training. En dat verschil zou
dan moeten verdwijnen. Echter met uitzondering van vraag 3 en 8
{waarover verderop meer) zijn de omslagen in mening van oneens
naar eens tussen intake training en intake follow-up niet erg ver-
schillend. Het Hawthorne-effect is dus geen dominante hypothese of
verklaring.

De vragen 3 en 8 geven grote omslagen te zien tussen intake training
en training follow-up. Dit kan verklaard worden door de ontnuchter-
ingshypothese Ihypothese 61.
Men is na de training sterk in positieve zin van mening veranderd,
maar er is daarna tfollow-upI een sterke terugval. Voor deze beide
vragen geldt dat zij rechtstreeks verwijzen naar de sturingsrelatie met
de manager Iterugkoppeling prestaties en ruimte om de doelstellin-
gen te realiseren) Blijkbaar hebben veel deelnemers in de training
een positieve mening ontwikkeld over die sturingsrelatie, maar die
mening is weer sterk negatief omgeslagen in de 3 maanden na de
training.
Voor de vragen 1,4 en 6 geldt dat er in de periode na de training
relatief weinig verandert.
Op het 'weten' en "willen' heeft de training blijkbaar invloed gehad
en dat is ongeveer zo gebleven. Blijkbaar zit er een motiverende
werking in de training en de spelsimulatie.

Bil de vragen 2,5,7 en 9 zie ik de grootste verschuivingen tussen
eens en oneens in beide richtingen. Dit zijn iuist de vier vragen die
verwijzen naar de 'kunnen"-component {vaardigheidl. Voor deze vier
vragen geldt dat een negatievere beantwoording verklaard kan wor-
den door groeiend bewustziin (de bewustzijnshypothese, nr. 53.
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Omdat dit fenomeen niet optreedt bij de andere vragen, moet deze
hypothese dus wel werkzaam ziin geweest; blijkbaar hebben de
trainingen ertoe bijgedragen dat personen zich bewust geworden ziin
van hun gebrek aan vaardigheden Ibewust onbekwaam). Zii zijn zich
door de training bewust geworden dat zii een aantal Iteamlvaardighe-
den nog niet goed beheersen en deze nog moeten leren. Ik kom
hierop terug in deelonderzoek 2.

Als ik de zes verklaringen {hypothesen) uit paragraaf 8.1.5 naloop
kunnen de de volgende conclusies worden getrokken.

Tabel  8.10 Zes verklaringen/hypothesen  en de conclusies

Verklaring-/ Conclusies

hypothese

1. Antwoorden me- Deze verklaring is waarschijnhik en wordt sterk ondersteund
ten houding t.o.v. door de hoge correlatie met scores n.a.v. de evaluatieversla-
werken in teams gen Ideelonderzoek 2)

2.  Antwoorden zijn Deze verklaring is onwaarschilnlijk vanwege grote verschillen
ingegeven door tussen vragen
sociale wenselijk-
heid

3.  Antwoorden ziln Deze verklaring is onwaarschilnlijk vanwege grote verschillen
ingegeven door tussen vragen

weerstand of onge-
noegen

4.  Antwoorden weer- Deze verklaring is waarschijnlijk. Het verschil tussen intake
spiegelen een en training is vrij sterk en verdwijnt niet. Dat laatste past

Hawthorne-effect minder bij deze hypothese '3

5. Antwoorden zi in Deze verklaring is waarschi1nlijk en komt bit vraag 2,5,7 en
uiting van bewust.   9 tot uiting

wordingsproces

1

j   De  interventie  kan ook gezien worden als een bewust gecreeerd Hawthorne-effect
waarin door veel aandacht geven mensen in de gewenste richting veranderen
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Verklaring-/ Conclusies

hypothese

6.  Er treedt ontnuch- Deze verklaring is waarschilnhik. Er is een positieve mening

tering op vanwege ontstaan, maar de randvoorwaarden zijn onvoldoende

ontbreken rand-
voorwaarden

De antwoorden op de vragenliist laten een positieve mening zien ten
opzichte van het werken in teams, laten zien dat men zich bewust is
van wat nog aan Iteamlvaardigheden geleerd moet worden en laten
ontnuchtering zien met betrekking tot gewenste randvoorwaarden
{terugkoppeling van prestaties en ruimte om doelstellingen te realise-
renl. Later kom ik hier op terug.

8.1.7 Vergeliiking tussen bedriifsonderdelen

Eerst wil ik de onderdelen vergelijken en nagaan of tussen onderde-
len met betrekking tot de vragenliist grote verschillen bestaan. De
teams kunnen worden opgesplitst naar de negen bedrijfsonderdelen
van organisatie X. Ik beschik dan over de volgende gegevens.

Tabel 8.11 Aantal teams per onderdeel per tiidstip

onderdeel aantal teams aantal tearns aantal teams

intake training follow-up

1                                                  8                                         8                                        6

2                        6                    6                    3

3                    34                35                28

4                        8                    8                    5

5                           5                      4                     5

6                      18                  16                  12

7                      11                  13                  9

8                                      8                              10                               3
9                       5                   5                  4

Totaal 103 105                75

De onderdelen zijn geplaatst in de turnover-tabellen zoals die ook
zijn  gebruikt in paragraaf  8.1.3.
Bestudering hiervan Izie bi ilage 14! levert de volgende gegevens op:
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- Intake training
De ontwikkeling is voor alle onderdelen en voor alle vragen
positief. Uitzondering is onderdeel 6 bii vraag 4 en 5. Dit onderdeel
wijkt sterk af van de andere. De antwoorden zijn hierbij voor en na
de training voor de vragen {de teamvergadering is doorgaans nuttigl
en lin het team wordt goed naar elkaar geluisterd) gemiddeld
hetzelfde.
Er zijn verder geen afwijkingen te vinden. Dat zal ongetwilfeld
deels te maken hebben met het feit dat het hier gaat om gemiddel-
den van gemiddelden, waardoor vervlakking van resultaten
optreedt.
De vragen 3 en 8 hebben over het algemeen hoge negatieve scores.
Vraag 10 hoge positieve. Dit komt overeen met eerdere bevindin-
gen {zie paragraaf 8.1.41.

-  Training follow-up
Alle onderdelen maken voor alle vragen een negatieve ontwikke-
ling door. Uitzondering nu is onderdeel 7, maar het gaat Iweerl
over vraag 4 en 5. De stijgende lijn na de training zet zich daar
door; er is geen terugval.
Onderdeel 8 onderscheidt zich door een sterkere negatieve ont-
wikkeling voor vijf van de tien vragen {vraag 1, 3,8, 9 en 101. Het
gaat hier echter om een klein aantal teams. Onderdeel 5 onder-
scheidt zich door sterk positieve verschuivingen Itraining is
extreem positief en dat wordt nog beterl.

-  Intake follow-up
De spreiding van de onderdelen is nu veel groter dan bij de vorige
twee sets van turnovers. Onderdelen maken bliikbaar op wat
langere termijn verschillende ontwikkelingen door.
Bij slechts enkele onderdelen is een negatieve ontwikkeling te
constateren bii een bepaalde vraag. Bii vraag 8 en 9 ziin dat er
echter 6 van de 9. Mogelijk hangen deze twee vragen samen, omdat
ze vaker een gelijkluidend patroon laten zien. De factor-
analyse Izie paragraaf 8.1.21 ondersteunt dat.

Onderdeel 8 heeft met uitzondering van vraag 7 bii alle vragen een
negatieve ontwikkeling. Dit onderdeel zegt dat ze beter samenwer-
ken {vraag 71, maar rapporteren op alle andere vragen een terugslag.
Het gaat hier echter om drie teams.
Als voorbeeld neem ik hier een staafdiagram op. Het is het staaf-
diagram van onderdeel 5. Over het algemeen zie ik een positieve
ontwikkeling leen verlaging betekent een verbetering!).
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Figuur 8.5 Voorbeeld van een staafdiagram

Ook zijn per onderdeel staafdiagrammen gemaakt Izie billage 131. De
opvallendste punten daarbi j zijn:
Onderdeel 1: normaal patroon. Vraag 5 {luisteren naar

elkaarl scoort negatiever in follow-up dan bij
de intake

Onderdeel 2: normaal patroon
Onderdeel 3: normaal patroon
Onderdeel 4: normaal patroon
Onderdeel 5: normaal patroon. Voor alle vragen relatief

positieve start en positieve ontwikkeling
Onderdeel 6: weinig verandering. Follow-up ongeveer op

hetzelfde niveau als de intake
Onderdeel 7: positieve ontwikkeling zet door tussen de

training en de follow-up
Onderdeel 8: positief na dc training maar sterkc terugslag

bij de follow-up {negatiever dan de intakel
Onderdeel 9: Bii vraag 2,7,8 en 9 is de score bij de follow-

up negatiever dan bii de intake. Bij vraag 4
en 5 is dat ongeveer gelijk aan elkaar {be-
wustwordingshypotheseil. De andere vragen
volgen een normaal patroon.
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Concluderend kan ik zeggen dat de meeste onderdelen een normaal
patroon volgen. Onderdeel 5 is zonder meer het meest positief.
Onderdeel 6 verandert weinig.
Onderdeel 7 zet de positieve ontwikkeling ook na de training door
Onderdeel 8 en 9 hebben hoge negatieve scores bij de follow-up.
In deelonderzoek 4 {zie paragraaf 9.11 kom ik hierop terug. Ik be-
schouw dan elk onderdeel ten opzichte van elkaar en probeer patro-
nen en vooral ook verklaringen {zie hoofdstuk 93 te vinden.

8.1.8 De uitgebreide vragenliist

Zoals beschreven in paragraaf 7.3.3 is halverwege het aantal te
trainen teams een uitgebreidere vragenlijst ontwikkeld, waarbij -
naast de tien vragen uit de kleine vragenlijst - 22 vragen zijn toege-
voegd. Trainers hebben de keuze om de kleine of de uitgebreide
vragenlijst te gebruiken. In de tweede serie wordt hen gevraagd om
de uitgebreide vragenli ist te gebruiken. Ik beschik over de volgende
gegevens.

Tabel 8.12 Aantal teams met ingevulde uitgebreide vragenlijst  per
periode

intake training follow.up

aantal teams                       23                        21                         19

Nadere analyse laat zien dat er slechts 12 teams ziin, waarvan ik
ingevulde uitgebreide vragenlijsten heb, zowel van de intake, de
training als de follow-up.
Dit kan verklaard worden uit het feit dat veel trainers de kleine
vragenlijst blijven gebruiken, omdat ze het zo gewend zijn of omdat
ze de uitgebreide lijst te bezwaarlijk vinden {het duurt aanzienlijk
langer om in te vullen).

Ik heb de antwoorden van de uitgebreide vragenlijst en de korte
vragenliist met elkaar vergeleken. Daaruit komt naar voren dat het
patroon bij de eerste tien vragen analoog is bii de vragen  11  tot en
met 32. Dat patroon is dat er een sterke positieve beantwoording is
na de training (vergeleken met de intake) en een terugval, maar toch
nog licht positief vergeleken met de intake, na de follow-up. Dit
patroon vind ik steeds terug bij de eerste tien vragen.
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Vanwege de kleine aantallen, vanwege de zogenaamde "missing data'
Ivan vraag  11  tot en met 321 en vanwege de afwezigheid van toege-

voegde waarde, heb ik geen analyses uitgevoerd met de uitgebreide
vragenliist.
Ik heb me beperkt tot de kleine vragenliist omdat daarover grote
aantallen gegevens beschikbaar ziin, die gegevens aanzienlijk comple-
ter ziin en Iblijkbaarl voldoende basis geven voor analyse.

Voor de volledigheid vermeld ik die vragen uit de uitgebreide vragen-
lijst die een afwijkend patroon hebben, omdat deze vragen mij
mogeliikerwijs helpen bij verdere kwalitatieve analyses of verklarin-
gen.

Tabel 8.13 Vragen uit de uitgebreide vragenlijst met de aard van de
afwiiking

nr. vraag afwiiking

12                  De taken en verantwoordelijk- Training positief. Na de follow-up
heden binnen mijn team ziin nog positiever Cdoorgaande ten-
duidelijk dens)

26                  De vergaderingen in het team Training positief  Na de follow-up
ziin goed gestructureerd nog positiever Cdoorgaande ten-

densj

20                   In mijn team ziln we open tegen   Na de training positief. Bij de fol-
elkaar low-up ongeveer op het niveau van

de intake

28                    Mijn team kan constructief om-   Een beetle positief na de training.
gaan met meningsverschillen Bij de follow-up op het niveau van

de intake

30                    De werkdruk in het team is ac Na de training positief. Bij de fol-
ceptabel low-up ongeveer op het niveau van

de intake

16                  De sfeer in het team is goed Positief na de training. Follow-up
negatiever dan de intake

18                  In mijn team willen mensen Positief na de training. Follow-up
graag iets nieuws uitproberen negatiever dan de intake

21                    Het is gebruikelilk om elkaar Positief na de training. Follow.up
kritiek te geven of te krilgen negatiever dan de intake

25                    Iedereen kan in de vergaderin- Positief na de training. Follow-up
gen zeggen wat nodig is negatiever dan de intake

De vragen met de doorgaande tendens 112 en 261 zeggen beide iets
over de 'harde kant" Ctaken en structurering van vergaderingenl. Van
de vragen met negatieve verandering Ifollow-upI gaan er vier over
openheid 120, 21, 25, 281 in het team, 66n over werkdruk 1301
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Afgezien van deze laatste {werkdruk is een veel besproken thema
geweest in organisatie X, na de invoering van de blauwdrukl gaan
deze vragen meer over de zachte aspecten van het werken in teams
Copenheid, sfeer, initiatiefl
Dit ligt in de lijn van de hypothesen over bewustzijn en ontnuchte-
ring, althans die hypothesen worden hier niet tegengesproken.

Zoals gesteld zal ik de uitgebreide vragenlilst niet verder bespreken
of analyseren.

8.2      Metingen door middel van de vragenli ist (4e en Se meting)

In paragraaf 7.3.4 is beschreven dat organisatie X de behoefte heeft
om zelf een soortgelilke vragenlijst periodiek af te nemen om de
voortgang van de verandering verder te volgen. Zij heeft daartoe een
gewiizigde vragenliist opgesteld, waarin de 10 vragen lop een mini-
male aanpassing nal ziin opgenomen. Organisatie X heeft deze
gewiizigde vragenliist gebruikt voor een nul-meting en enkele ver-
volgmetingen. Ik heb de beschikking gekregen over de data en heb ze
gekoppeld aan de eerste {driel metingen. Zo ontstaat vanuit mijn
perspectief een vierde meting {juni 19951 en een vijfde meting lokto-
ber 19951. Het aantal 'missing data" neemt echter ook sterk toe.
In deze paragraaf presenteer en bespreek ik deze gegevens. De diep-
gaande analyse van vorige paragrafen kan ik daarbil niet herhalen
omdat ik daartoe vanwege de aard van de data de mogeliikheden niet
heb. Dit geldt ook voor mogeliike verklaringen van verschillen.

8.2.1 De vierde meting

Door middel van dezelfde toets als waarmee ik eerdere toetsingen
heb uitgevoerd IWilcoxon toets voor gepaarde waarnemingenl is
bepaald of de antwoorden van de intake en de vierde meting signifi-
cant verschillen Ca - 0,101.
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De resultaten zijn

Tabel 8.14 Significanties intake en vierde meting

vraag significant of niet

1                                          significant
2 NIET significant
3                                              significant
4 NIET significant
5 NIET significant
6 NIET significant
7 NIET significant
8                                              significant
9 NIET significant
10 NIET significant

Het aantal teams waarover is getoetst, is 32. Van deze teams is een
intake en vierde meting beschikbaar.
Voor drie vragen is er een wezenliik verschil tussen intake en vierde
meting. Voor twee vragen is dat verschil positief: voor vraag 1 {miin
team weet welke teamprestatie wordt verwachtl en vraag 3 Imiin
team krijgt regelmatig terugkoppeling over de geleverde prestatiesl.
Voor 66n vraag negatief: vraag 8 Chet team heeft voldoende ruimte om
de teamdoelstellingen te realiserenl.
De conclusie kan ziin, dat blijkbaar op lange termijn Congeveer een
iaarl het effect van de training en de follow-up niet meer zichtbaar is.
Het is moeiliik dit te verklaren. Er ziin bovendien zoveel interve-
nierende variabelen die invloed uitoefenen dat de oorspronkeliike
stimulus niet meer teruggevonden kan worden.

Voor de significant uitgevallen vragen zijn twee verklaringen moge-
lijk. In de periode na de training zijn gedurende 6-8 maanden alle
managers en alle teams met elkaar in de slag geweest over de zoge-
naamde "Balanced Business Score Card" Izie hoofdstuk 21 Hierin
worden onder meer de concrete output-doelstellingen per team
omschreven. Dit proces kan de veranderingen in de scores van vraag
1 en 3 verklaren. Vraag 8 kan op twee manieren zijn beinvloed
afhankelijk van de betekenis die men aan het woord 'ruimte" geeft.
Bedoelt men "ruimte' in de zin van beleidsruimte, dan verwiist het
naar de mogelijkheden die een team heeft.
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Wordt met 'ruimte' menskracht Icapaciteitl bedoeld, dan heeft het te
maken met de blauwdruk waarin zeer minitieus een relatie is gelegd
tussen de taken en de beschikbare capaciteiten. Beide interpretaties
worden binnen organisatie X gebruikt en kunnen allebei geldig ziin
en verwijzen naar randvoorwaarden in de sturingsrelatie tussen
manager en team zoals ik eerder vermeldde.

De verwachting van mij en vele anderen in organisatie X is echter
dat de vierde meting over het geheel positiever zal scoren dan de
intake als gevolg van alle veranderingsinspanningen tot op dat
moment. Het erg positieve niveau van de training zal niet worden
gehaald, en ten opzichte van de follow-up is een afvlakking te ver-
wachten met misschien nog een kleine teruggang. Ik heb, om op deze
verwachtingen in te gaan, de volgende tabel opgesteld.

Tabel 8.15 Aantal teams die positief en negatief veranderd zijn per
periode per vraag, inclusief de vierde meting

periode intake - vierde meting training - vierde me- follow-up - vierde me-
ting ting

positief negatief positief negatief positief negatief
vraag veranderd veranderd veranderd veranderd veranderd veranderd

1             24          8          6         25          9          14
2             15         17          9         22         10          14
3             24          8          5         26         12          12
4              16         15          5         25          7          16
5                       13                19                10               21                 6                 17
6              16         16          3         28          5          17
7              19         12         11         20         11          12
8                       10               21                 4               27                 7                 16
9              19         10         13         18         16           7
10                     11                21                 9               22                 8                 16

N- 32                  31                   24

Ik zie in de vergeliiking tussen intake en vierde meting sterke posi-
tieve veranderingen bij:
- vraag 1 Iteamprestaties wetenl
- vraag 3 Iterugkoppeling over prestatiesl
- vraag 7 Isamenwerkingl
- vraag 9 {zelf problemen oplossenl.

Een lichte positieve verandering is er bii vraag 4 Iteamoverleg is
nuttigl.
Ik zie sterke negatieve veranderingen bij:
- vraag 5 {luisteren naar elkaar)
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- vraag 8 Ivoldoende ruimte voor teamdoelstellingen)
- vraag 10 Iwerken in een team is prettigl.

Een lichte negatieve verandering zit bil vraag 2 {kennis en vaardighe-
den voor teamwerkl.
Vraag 6 (betrokken bii de teamprestatiel is precies gelilk verdeeld.
Voor vraag 1,3 en 8 heb ik al gepoogd een verklaring te vinden {zie
hiervoor). Voor de andere vragen moet ik genoegen nemen met de
constatering dat de samenwerking beter wordt gewaardeerd en dat
het team zelf problemen kan oplossen. Het nut van teamoverleg is
licht toegenomen. Luisteren naar elkaar gaat minder goed dan bii de
intake en werken in een team is minder prettig Igewordentl. Men
zegt dat men een beetie minder over de kennis en vaardigheden
beschikt dan bij de intake.
Het is denkbaar om de antwoorden op vraag 2 en 5 te waarderen als
nog steeds groeiend besef of beter zicht op wat daar nog aan moet
gebeuren, maar dat zou dan ook voor vraag 7 en 9 moeten gelden en
dat waardeert men wel als goed lof heeft men die problemen juist
opgelostil. Vraag 10 scoort bij de eerst drie metingen steeds absoluut
als extreem hoog. Het is niet verbazingwekkend dat men na een jaar
teamwerk ook de minder prettige kanten heeft ontdekt.

In vergelijking tussen de training en de vierde meting is er vooral
negatieve verandering. Die is erg groot bij alle vragen, maar relatief
minder bij de befaamde vragen 2, 5, 7 en 9 {en 101, die met eigen
vaardigheden hebben te maken. Zo'n eenderde van de teams is op die
specifieke vragen positief veranderd na de training.

In de vergeliiking tussen de follow-up en de vierde meting zijn de
meeste teams negatief veranderd voor alle vragen, behalve voor
vraag 9 {zelf problemen oplossen): daar ziin meer teams positief
veranderd. En bij vraag 3 is het aantal gelijk gebleven.

In een visuele observatie van de turnover-tabellen {zie bijlage 161 van
intake training, intake follow-up, intake vierde meting voor elk van
de tien vragen, valt op dat de spreiding van de ruim 30 teams steeds
meer toeneemt. De spreiding van de teams bij de intake - vierde
meting over de tabel- is het grootst. Dat zou erop wiizen dat er
Isteeds) grotere verschillen tussen teams ontstaan met betrekking tot
de houding ten opzichte van teamwerk.
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8.2.2 De vijfde meting

Op analoge wilze als de vierde, is de vijfde meting verricht en ver-
werkt. De vijfde meting is uitgevoerd in oktober 1995 {voor sommige
teams biina anderhalf iaar na de training!. De antwoorden zijn weer
getoetst op significante verschillen Ca - 0,101,

Tabel 8.16 Significanties intake en vijfde meting

vraag significant of niet

1                                          significant
2 NIET significant
3                                              significant
4 NIET significant
5 NIET significant
6 NIET significant
7 NIET significant
8                                              significant
9 NIET significant
10                                            significant

Het aantal teams waarover is getoetst, bedraagt 27. Voor vier vragen
is er een wezenlijk verschil tussen intake en vijfde meting. De vijfde
meting resulteert in significant positievere antwoorden voor:
-    vraag  1:     mijn  team weet welke teamprestatie wordt verwacht
-  vraag 3:   miln team krijgt regelmatig terugkoppeling over de gele-

verde prestaties.

Significant negatievere antwoorden zijn er voor:
-  vraag 8:   het team heeft voldoende ruimte om de teamdoelstellin-

gen te realiseren.
-  vraag 10: werken in een team vind ik prettig.

In de vorige paragraaf heb ik voor vraag 1,3 en 8 hetzelfde fenomeen
gezien en ik heb daar een mogeliike verklaring gegeven. Vraag 10 is
nieuw Cals significant verschill. Hier zou kunnen gelden, wat ik in de
vorige paragraaf ook al schreef, dat men ook de niet-prettige kanten
van teamwerk is gaan zien.

Ik heb een analoge tabel als in de vorige paragraaf opgesteld.
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Tabel 8.17 Aantal teams die positief en negatief veranderd zijn per
periode per vraag, inclusief de vijfde meting

periode  intake - vilide meting training. vitlde meting  follow-up - vijfde vierde meting -
meting vilide meting

positicf negaticf positief negatid positief negaticf positief negatief
vriag veranderd veranderd vcranderd veranderd veranderd veranderd veranderd veranderd

1 19          7          7 20 5         13         16        11
2                     14                12                 8                19                 9                 9               17               11
3            19          6          8 19 8         11         13         15
4            15         12          6 21 3 16 18         11

5                     12                15                10                16                 9                 9               20                8
6           11        16         3 24 3                  16                  15                  13

7            17          9          9 18 5          13         14         12
8             7 19 2                  25                     9                    9                  17                  11

9                     10                17                10                16                13                 6               13               15
10            6 20 4 23 8         10         13         16

N.               27                    27                    19                   29

Ik zie, in de vergelijking van de intake en de viifde meting sterke
positieve veranderingen bii:
-  vraag 1 {teamprestatie wetenl
-  vraag 3 (terugkoppeling over prestatiesl
-  vraag 7 Isamenwerking)

Een lichte positieve verandering is te zien bij:
-  vraag 2 Ckennis en vaardigheden voor teamwerkl
-  vraag 4 {de teamvergadering is nuttigl

Een sterke negatieve verandering zie ik bil:
-  vraag 6 {betrokkenheid)
-  vraag 8 Iruimte voor teamdoelstellingen)
-  vraag 9 {zelf problemen oplossenl
-  vraag 10 {prettig in team werken).

Een lichte negatieve verandering is er voor vraag 5 {luisteren naar
elkaarl.
Voor vraag 1,3, 8 en 10 heb ik al gepoogd verklaringen te vinden.
Daarnaast is het volgende te zien. Men waardeert de samenwerking
veel beter. En men vindt dat kennis en vaardigheden en het nut van
de teamvergadering enigszins ziin toegenomen.
De betrokkenheid en het zelf problemen oplossen, is afgenomen en
men luistert iets minder goed naar elkaar.
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In de vergelijking tussen de training en de vijfde meting zijn zeer veel
teams negatief veranderd, zoals eerder geconstateerd werd bij de
vergelijking tussen de training en de vierde meting. De verschillen
zijn alle significant behalve bij vraag 5 Iluisteren naar elkaarl. De
opmerking in de vorige paragraaf over vraag 2,5,7 en 9 is hier ook
enigszins van toepassing: de vaardigheden-aspecten zijn iets minder
negatief.

In de vergelijking tussen de follow-up en de vijfde meting zie ik
alleen vraag 9 met een meerderheid van positief veranderde teams.

Bij een aantal vragen is de meerderheid negatief veranderd, waarbij
vraag 1,4 en 6 significant zijn {weten teamprestatie, teamoverleg,
betrokkenheid). Bij vraag 2,5 en 9 ziin de teams gelijkelijk verdeeld.
In de vergelijking tussen de vierde en de vijfde meting zie ik sterke

positieve veranderingen bij:
-  vraag 1 Iweten teamprestatiel
-  vraag 2 (vaardigheden teamwerk)
-  vraag 4 (teamoverleg nuttigl
-  vraag 5 {naar elkaar luisterenl
-  vraag 8 Iruimte voor teamdoelstellingenl.
Licht positief zijn ze bij vraag 6 Ibetrokkenheid) en bij vraag 7

Isamenwerking).
Er ziin drie lichte negatieve veranderingen:
-  vraag 3 Iterugkoppelingl
-  vraag 9 Czelf problemen oplossen!
-  vraag 10 {teamwerk prettigl.

De verandering met betrekking tot vraag 2 en 5 zijn significant {deze
vragen gaan over vaardigheden!1.

De vijfde meting laat over het algemeen verbeteringen zien voor een
groot aantal vragen ten opzichte van de vierde meting. Blijkbaar
gebeuren er Conzichtbarel dingen die een positieve houding ten
opzichte van teamwerk bewerkstelligen. Het proces gaat dus wel
door....

De turnover-tabellen {zie bijlage 171 van intake vijfde meting laten
ook hier een grote spreiding van teams zien. De verschillen tussen

teams worden blijkbaar steeds groter.

239



8.3       Meting door middel van evaluatieverslagen van trainers

Aan de trainers is gevraagd om ten behoeve van de monitoring van
het veranderingsproces na elke training een kort verslag te maken
over de training aan de hand van een aantal Istandaardlvragen.
Deze verslagen zijn alleen na de training gemaakt en zijn dus een
momentopname.
Zo heb ik de beschikking over 110 evaluatieverslagen.
Ik heb deze verslagen gebruikt om de teams later in te delen in vier
categorieen.
1.   Teams die als team willen werken en dat ook kunnen
2.    Teams die als team willen werken, dat niet kunnen maar dat

wel beseffen
3.    Teams die als team willen werken, dat niet kunnen, maar dat

ook niet beseffen
4. Teams Igroepen} die niet ala team willen werken.

De evaluatieverslagen zijn bestudeerd door een onafhankelijke,
deskundige beoordelaar Iwerkzaam op het genoemde adviesbureau Yl,
die noch bij de trainingen noch bil organisatie X betrokken is ge-
weest, maar die wel werkzaam is als trainer/adviseur.

Op #ond van de bestudering van de ingevulde verslagen heeft zij elk
team ingedeeld in 66n van de categorieen. De uitkomst is als volgt:

Tabel 8.18 Aantallen teams verdeeld  over de categorieen
Ibewust/bekwaaml

categorie aantal teams percentage

1                                                 17                          15,2

2                                                             56                                 50,0
3                                                                    27                                    24,1
4                                                                    10                                      8,9
onbekend -1                                          2                             1,8

* I   van twee teams ziin geen evaluatieverslagen beschikbaar

Deze cilfers zijn teruggekoppeld naar organisatie X. Op basis daarvan
ziin conclusies getrokken over de stand van zaken met betrekking tot
de verandering en over een mogeliike vervolginterventie.
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Over de stand van zaken werden de volgende conclusies getrokken:
90%   van alle teams wil in teams werken. Dat is, zo kort 15 maan-

den! na het introduceren van de teamgedachte in de organisa-
tie opmerkelijk. Bliikbaar is iedereen vertrouwd met deze
vernieuwing.

15% zijn "droomteams", daar gaat alles goed: die willen het en
kunnen het.

50% Ide helftl wil het wel, maar beseft dat ze nog dingen moeten
ontwikkelen of biileren.

25% Men kwartl denkt dat ze er al zijn ("we hebben altijd al als
team gewerkt": 'we zijn toch collega's onder elkaar" 1, maar
volgens de beoordelaar moeten ze nog verder ontwikkelen en
leren.

9%      van de groepen die niet veel moeten weten van de vernieu-
wing. Zij verzetten zich ertegen.

Op basis van deze inzichten is besloten tot de volgende stap:
-  categorie 1 heeft verder geen hulp nodig.
-  categorie 2 kan en wil geholpen worden. Aan die categorie wordt

dan ook hulp aangeboden in de vorm van teamspecifieke scholing
of begeleiding

-  categorie 3 wordt tijdens de follow-up door de trainers flink ge-
prikkeld en geconfronteerd met het niet-beseffen. Wellicht dat een
aantal teams hieruit in categorie 2 terechtkomen.

-  categorie 4 is een probleem voor de desbetreffende manager. Hij/zij
moet teamspecifieke oplossingen zoeken.

De gegevens en uitkomsten van de vragenlijst heb ik gecombineerd
met deze gegevens. Daaruit blijkt een hoge correlatie tussen de
gegevens uit de vragenliist en de gegevens uit de evaluatieverslagen.
Deze gegevens zijn los van elkaar tot stand gekomen en verzameld.
Blijkbaar heb ik in beide gevallen dezelfde effecten van de verande-
ring gemeten {zie paragraaf 8.1.21.

Deze gegevens zijn vermeld in deelonderzoek 4 waarbij ik de catego-
rieen zoals hierboven beschouwd heb als teamkenmerken.

Aan het eind van 1995 is door organisatie X, op basis van eigen
behoefte, met dezelfde categorieen een enqude gehouden. Zii hebben
alle managers naar hun mening gevraagd over elk team in de om-
schreven categorieen. De respons lag iets boven de 50%. De resulta-
ten waren:
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Tabel 8.19 Resultaten mening managers over elk team per categorie

categorie 1 66%

categorie 2+3 33%

categorie 4 1%

Ik vermoed dat deze gegevens moeilijk vergelijkbaar ziin met de
gegevens die ik heb verzameld, omdat:
-  de respons vri j laag is, waardoor een geflatteerd beeld kan ontstaan
-  om meningen van betrokken managers is gevraagd. Het kan ziin

dat managers graag met hun teams willen pronken
-  de interpretatie van de categorieen sterk kan verschillen, in tegen-

stelling tot onze meting waar ik gebruik heb gemaakt van 66n
beoordelaar.

Ik neem genoemde gegevens voor de volledigheid op. Maar ik denk
dat ze onvergelijkbaar zijn met miin eerdere gegevens.

Ik kan concluderen dat na 5 maanden bijna alle teams in teams
willen werken. De verandering is met andere woorden nagenoeg
geaccepteerd:  15%  wil  het  en  kan  het  ook.  50%  wil  het,  kan  het  niet,
maar beseft dat; is zich dat bewust. Blijkbaar heeft de interventie dit
bewustzijn sterk ontwikkeld. Een kwart heeft dat bewustzijn niet en
10% accepteert de verandering niet.

De overeenkomst van deze gegevens met de gegevens van de vragen-
lijst is erg hoog.

8.4 Algemene bevindingen op basis van documenten

In deze paragraaf beschrilf ik eerst in paragraaf 8.4.1 tot en met
paragraaf 8.4.4 het proces zoals ik dat uit documenten kan destilleren
en analyseren. Dit zijn geen resultaten, maar deze beschrijving is
nodig voor de onderbouwing van de resultaten {conclusiesl in para-
graaf 8.4.5.

In dit deelonderzoek wordt een algemeen, inter-subjectief beeld
gegeven van het proces tijdens en vlak na de interventie.
Daartoe zijn documenten Iverslagen, presentaties en aantekeningen)
samengevat en geanalyseerd.
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Het gaat daarbil om twee groepen van actoren:
-  het Itopl management van organisatie X
-  de trainers Izowel de interne als de externe trainers).

Deze groepen van actoren hebben verschillende bijeenkomsten gehad
waarbil Ctussentijdse) conclusies zijn getrokken.
Er is 66n gecombineerde bijeenkomst geweest van actorgroep 1 en 2
{alleen de interne trainers}

8.4.1 Bileenkomsten van het management van organisatie X

Het gaat hier om vier bijeenkomsten Izie paragraaf 7.21:
a.    de presentatie en discussie begin juni 1994
b.    de presentatie en discussie begin september 1994
c.     de presentatie en discussie half november 1994
d.    de presentatie en discussie februari 1995 en de daaropvolgende

terugkoppeling van resultaten aan alle onderdelen.

{al Begin juni 1994

Op dit tijdstip hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met de Raad
van Bestuur, het concernoverleg en de managementgroep. Dit mo-
ment is cruciaal, omdat alle voorbereidingen ziin afgerond Chet game
is klaar, de trainers zijn voorgeschoold, alle trainingen ziin ontwor-
penl en in de weken die volgen zullen de managementtrainingen en
ruim 50 teamtrainingen plaatsvinden.
Er hebben drie teamleiderstrainingen plaatsgevonden. De Raad van
Bestuur heeft meegedaan aan het TOP-game.

Naar aanleiding van de teamleiderstraimngen wordt gediscussieerd
over mogelijke ongezonde rivaliteit of 'in-group out-group"-verschijn-
selen tussen teams. Benadrukt wordt dat deze verschijnselen als
vanzelf horen bii geslaagde teamvorming. Ze ziln een indicatie dat
teamvorming goed gaat. Er ziin tildens de teamleiderstrainingen veel
vragen over teamdoelstellingen, Iwelke zijn datil, beoordelen van
teams Choe gaat datil, bevoegdheden {komen die eril van teamleiders.
Op deze vragen ziin dan geen gedetailleerde antwoorden beschikbaar.

Met betrekking tot de komende weken worden de volgende zaken
besproken:
-  Het openen en sluiten is heel belangrilk. Laat als manager dat

moment niet lopen, want het is een unieke kans.
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Als het per se niet kan, schrijf dan een persoonlijke brief lom te
openen) of doe de sluiting op een later tijdstip na de training. Maar
besteed aandacht aan het team.

-  Het Plan van Aanpak wordt een belangrijk document voor de
komende maanden. Het is de neerslag van het geleerde in de
training voor het team.

-  Na 2-3 maanden zal er een follow-up ziin van de trainers met het
team om na te gaan hoe het Plan van Aanpak is uitgevoerd, tegen
welke problemen het team nog aan is gelopen en hoe ze verder
geholpen kunnen worden.

-  Gebruik de 'vliegwielwerking" van de training en benut het mo-
ment van mogeliike versnelling in teamvorming.

-  Het gaat om een opleiding en geen assessment. Trainers zullen
niet beoordelen. Ze zullen wel, in algemene zin en met meeweten
van het team, zaken naar de manager terugkoppelen Ina de training
en na de follow-upI.

-  Van de managers wordt gevraagd om Ill teams en teamleiders te
stimuleren {21 open te staan voor ideeen en suggesties {31 authen-
tiek te zijn: zeggen wat ie echt vindt.

-  Een korte introductie werd gehouden over het TOP-game. Immers
alle managers zouden hier aan mee gaan doen.

-  De volgende gedragscode wordt gehanteerd: er is geheimhouding
rond het game onder het motto: "je moet het zelf gedaan hebben".
Het is zelfs onmogeliik om op een adequate manier over teamwerk
te praten, als ie het TOP-game niet hebt gedaan. Er komt een berg
in de lounge met foto's van teams die de training hebben gedaan.

Alle individuele personen krijgen een 'Verklaring", nadat ze de
top-training hebben meegedaan Izie hoofdstuk 6).

-  De training zal zeker leiden tot bewustwording, maar zal grote
verschillen laten zien tussen teams. Het proces zal worden gevolgd
door middel van een vragenliist. Na de eerste serie trainingen zal
teruggekoppeld worden.

Ibl Begin september 1994

Begin september ziin weer soortgelijke biieenkomsten. Daar komen
natuurlijk de eerste resultaten op tafel van de vragenlijsten en de
scores van deelonderzoek 2. Die resultaten zijn vermeld in de vorige

paragraaf.
Maar wat ook gebeurt, is dat er mondelinge indrukken komen van
diverse personen en de leerstel gedachten over hoe het nu verder
moet. Kan het hierbij bliiveni
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Met betrekking tot de vragenlilst ziin dan nog geen gegevens van
follow-up voorhanden. De resultaten van de intake versus de training
zijn over het algemeen indrukwekkend. Maar hoe zal het na de
follow-up ziint De verwachting is dat de positieve tendens wel zal
terugvallen.
Naar aanleiding van de scores op deelonderzoek 2 {willen en kun-
nen/bewust en onbewust) wordt geconcludeerd dat het werken in
teams, zeker intentioneel {willen), goed is aangeslagen. Maar dat
verdere ondersteuning zeker nodig is. Besloten wordt tevens dat voor
elk van de categorieen een andere "voortzetting' nodig is.

Tabel 8.20 Categoriean van taakvolwassenheid en voortzetting

Categorie Voortzetting

1.    Teams die het teamgericht werken geen ondersteuning nodig
concept willen en kunnen realiseren

2.    Teams die het willen, het nog niet verder helpen door middel van opleiding
kunnen, maar dit wel beseffen en begeleiding eventueel als extra na de

follow-up

3.    Teams die willen, het nog niet kun-    prikkelen/confronteren door trainers tij-
nen, maar dit niet beseffen dens de follow-up

4.    Teams die het niet willen probleem van de manager. Die moet hier
oplossingen aandragen

Ten aanzien van categorie 4 ontspint zich een felle discussie. De
leiding wil de namen van de teams weten teneinde "eventueel
maatregelen te nemen'. Uiteraard kennen de trainers en de project-
leiders deze namen. Zij hebben echter consequent geweigerd namen
te geven met als argumenten, dat de vertrouwenspositie bii de teams
in het geding zal komen en dat bij de afname van de vragenlilst
anonimiteit is beloofd.

De mondelinge indrukken zijn:
-  Het is een goede start geweest. De cruciale vraag is of het beklijft.

Dat weten we nu nog niet.
-  De relatie tussen teams en trainers eindigt in principe bij de

follow-up. Voor sommige teams (categorie 2 en 31 ligt hier een
kans voor 6f een zinvol vervolg Icategorie 21 6f een zinvolle inter-
ventie Icategorie 31. In elk geval is voor het vervolg maatwerk per
team nodig vanwege de grote verschillen tussen teams.
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-  Het beter functioneren van de teams kan gestimuleerd worden
door: Ill activiteiten met betrekking tot interne communicatie
(21 opleiding/begeleiding {31 het verbeteren van het teameffectieve
gedrag van managers en teamleiders 141 het communiceren van
goede voorbeelden en successen van teamwerk.

-  De verdere cultuurverandering moet nu bij voorkeur plaatsvinden
door "education within the systemi: in organisatie X moeten
mensen elkaar op de nieuwe werkwiize aanspreken en elkaar
corrigeren. De rol van een externe partij of bureau kan niet groot
ziin

-  De interne trainers van organisatie X vormen een potentieel
krachtige groep dragers van de nieuwe cultuur.

-  De effecten van de trainingen zijn dat men meer gezamenlijk
werkt en minder als individu en dat men spontaan werk van elkaar
overneemt. De motivatie is sterk verbeterd: er worden op grote
schaal werkvoorraden weggewerkt en de bereidheid tot overwerk is
erg groot.

-  Ideeen voor het vervolg {na de follow-upI ziin:
*  follow-up van follow-up. Teams len hun managersl die willen,

kunnen een {korte) aanvullende training kriigen. Teams ont-
vangen op basis van de eigen opleidingswens of begeleidings-
wens training teneinde ze beter te laten functioneren. De mana-
ger moet het er wel mee eens zijn.

-  sessies voor de manager en ziin/haar teamleiders. In het ontwerp

van de interventie is niet gekozen voor groepen van deze samen-

stelling Izie hoofdstuk 2 en 41. Hierin moet wellicht iets aange-
vuld worden, omdat adequate verstandhouding, goede spelregels
en gedegen besluitvorming in dit soort groepen van groot belang
worden geacht.

- intervisiesessies van groepen managers en teamleiders teneinde
beter begrip te kriigen voor de nieuwe spelregels en het nieuwe
gewenste gedrag. Het gaat hier om het beter functioneren van
het individu.

Deze ideeen ziin wel besproken, maar alleen het eerste idee is goed-
gekeurd. Over het derde was terughoudendheid {'wil men dit weli"I
Het tweede idee wordt aangehouden.

{cl Half november 1994

Op dit moment hebben alle trainingen plaatsgevonden, en ziin ook
de resultaten bekend van de follow-ups van de serie trainingen van
voor de zomer. De resultaten staan opgenomen in deelonderzoek la.
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Bij deze bijeenkomsten zijn ook de resultaten bekend van de bespre-
king van het concernoverleg en de interne trainers {zie para-
graaf 8.4.31 De volgende conclusies worden getrokken:
-  een half jaar na de start van de nieuwe organisatie is er al veel

gebeurd, maar moeten de inspanningen krachtig worden doorgezet
-  managers en teamleiders die in gezamenlijke sessies hun onder-

linge samenspel willen verbeteren, kunnen dat doen als ze dat
willen Idaar ziin faciliteiten voorl en dit geldt ook voor intervisie-
gloepen

- geconstateerd wordt dat men met het invoeren van de zogenaamde
'Balanced Business Score Card' nog te kampen heeft met veel
problemen. In veel teams en bii veel managers zijn de output-
doelstellingen {nogl niet vastgelegd. Dat wordt gezien als een
complicatie, die de teamvorming niet bevordert

-  onderdeel S van organisatie X gaat een omvangrijk traject uitvoe-
ren met de naam "teamleiderontwikkelingstraject", bedoeld om de
teamleiders in hun taak, rol en positie verder te helpen {zie hoofd-
stuk  1 1 1

-  een aantal onderdelen van organisatie X, die niet betrokken zijn bij
de reorganisatie Iblauwdruk en rooddruk) gaan wel het trainings-
traiect {de groendrukl doen, omdat het effect voor de motivatie van
medewerkers en voor de cultuur van de organisatie zo positief
wordt gewaardeerd.

De sessies van managers en teamleiders zijn niet van de grond geko-
men op dat moment. De intervisiegroepen ook niet. Later zijn binnen
het teamleidersontwikkelingstraject deze ideeen wel gerealiseerd.
Daarnaast is er 66n intervisiegroep ontstaan Ialthans: dat is bekendl.

Cd) Februari 1995

Op dit moment ziin alle resultaten van de vragenlijsten {deelonder-
zoek 1 en deelonderzoek 21 van de trainingen en follow-up bekend.
Ze ziin uitvoerig gepresenteerd en besproken. Er is meteen overeen-
stemming over het feit dat er nu zoveel mogelijk activiteiten van
onderop gestimuleerd moeten worden:
-  teams die zelf ideeen en wensen hebben
- groepen teamleiders en managers die met elkaar activiteiten willen

ondernemen
-  onderdelen die zelf met plannen komen.
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Een brede, uniforme, top-down interventie was niet Imeerl gewenst.
Parallel daaraan is eind 1994 besloten om de opleidings- en
trainingsbudgetten op een flink peil te brengen En om ze te decentra-
liseren naar de onderdelen. Onderdeel S heeft daar al een plan voor
{zie hoofdstuk 1 1 1 gemaakt.

Omdat alle resultaten ook per onderdeel van organisatie X beschik-
baar zijn, wordt tot het volgende besloten.
Twee adviseurs van organisatie-adviesbureau Y {per toerbeurt) en een
vast lid van de Raad van Bestuur bezoeken de managementteams van
de negen onderdelen. Zij koppelen daar de resultaten terug van het
betreffende onderdeel en "bench marken" die met de resultaten van
de andere onderdelen. Overigens zonder die andere met naam te
noemen. Elk onderdeel kan dus zijn eigen relatieve positie zien.
Deze werkwiize wordt ingegeven vanuit de vrees dat de onderdelen
elkaar zullen rangschikken en 'beoordelen: Dat wordt niet gewenst
vanwege de bedoeling dat onderdelen zelf de resultaten zullen her-
kennen en met een plan of idee zullen komen voor Iverderel ontwik-
keling van het teamwerken. Deze terugkoppelingen hebben plaatsge-
vonden in de periode tussen februari en april 1995.

8.4.2 Bileenkomsten van de trainers

De trainers {interne en externe gecombineerdl ziin viermaal bijeen
geweest. Half iuni, na de eerste anderhalve week van trainingen;
begin juli na de eerste serie, eind augustus bij de start van de tWeede
serie en in november na de tweede serie. Ik vat de bijeenkomsten
kort samen.

Cal Half juni 1994

Deze eerste bijeenkomst van trainers, nadat een aantal Congeveer 201

trainingen heeft plaatsgevonden, is zeer bilzonder. Alle trainers
hebben nu echte concrete ervaringen met de werkelijkheid van
organisatie X. En willen die graag kwijt.
Opvallend ziin nu al de zeer grote verschillen in het verloop van de
intake en de training. De indrukken gaan van: "heel positief; "goed
Plan van Aanpak" tot 'geschrokken van de weerstand en de frustra-
tie' en "ongeloof over de eigen beleidsruimte".
De emoties in het game lopen soms hoog op naar aanleiding van
individuen of reeds doorgesudderde slechte relaties. Er zijn soms
grote problemen met de werkdruk en onderbezetting.
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In twee gevallen is het TOP-game niet afgemaakt, maar zijn op de
tweede dag van de training actuele problemen en conflicten uitge-
praat. Een flink aantal groepen 'gingen perfect".
Er wordt veel weerstand geconstateerd tegen de procesvisie Iblauw-
drukl, maar door de "intake" en door het game zelf wordt daar veel
van weggenomen. De spelsimulatie roept inzet en motivatie op.
De trainers zijn verbaasd over de 'weinig initiatiefriike houding".
Mensen volgen "braaf" de training.
De training maakt heel veel los. Dat wordt positief gewaardeerd door
de trainers als fase in het veranderingsproces. Maar er komt dan ook
veel naar boven.
Sommige trainers hebben, naar aanleiding van de aard van de groep
die ze aantroffen, de doelstellingen aangepast. De 66n zegt: "Ik heb er
een basiscommunicatietraining van gemaakt, omdat ...'3 de ander
zegt: 'Ik heb conflicthantering moeten doen, omdat ..."

Ibl Begin juli 1994

Na de totale eerste serie komen de trainers weer bii elkaar. Er zijn
dan 53 teamtrainingen gegeven en het overgrote deel van de teamlei-
ders- en managementtrainingen.
Ik vat de indrukken samen. Edn manager heeft bij openen en sluiten
verstek laten gaan. Dat wordt hem erg kwalijk genomen. Ook het
team ervaart dit als gebrek aan aandacht en het niet serieus nemen
van de training. De teamleidersrol komt naar boven als zeer cruciaal.
Een goede teamleider kan veel met een team; bii een niet goed
functionerende teamleider komt er weinig van de grond. Er ziin grote
verschillen in kwaliteiten bij de teamleiders. Een aantal saillante
kenmerken van de cultuur van organisatie X wordt genoemd: men is
omzichtig om elkaar aan te spreken en er zijn remmingen en blokka-
des. Soms is men open en direct zonder waardering te uiten. Men
stelt geen open vragen aan elkaar. Er worden weinig complimenten
gegeven. Er is nog weinig sprake van een leercultuur. De motivatie is
hoog en men is in het algemeen van goede wil. Soms is een team erg
gefixeerd op het presteren in termen van doorlooptiid en vindt men
andere aspecten niet belangrijk. Er wordt wel hard gewerkt, ook in
het game. Men is nog erg afhankelilk en goed in problemen en slecht
in oplossingen. Er is in sommige teams nog veel kritiek op de proces-
visie.

Sommige teams komen als 'herboren" uit de training; bii andere
teams is het vooral de kunst om de weerstand te verminderen. Soms
gaat het meer om afleren. Er zijn wel individuele schriinende geval-
len, die individuele psychische aandacht nodig hebben.
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Het TOP-game wordt door de trainers als een zeer effectief instru-
ment gezien.
Voor een eventueel vervolg wordt vooral de rol van de manager
benadrukt. Deze moet de teamleider coachen en veel betrokkenheid
tonen bii de teams.
De interne trainers zeggen dat zij er het meest van hebben geleerd en
suggereren om ook nog andere managers in de rol van co-trainer te
betrekken in de tweede serie.

{cl Eind augustus 1994

Ter voorbereiding van de tweede serie trainingen is er nog een
bijeenkomst geweest. Daarin worden vooral ook ideeen voor mogelij-
ke vervolgstappen besproken, omdat de meningsvorming daarover
snel moet plaatsvinden {september 19941. Ik vat het samen. De
trainingen hebben heel veel losgemaakt en in gang gezet. De vraag is
of het over de tijd heen door zal zetten en beklijven. De verschillen
zijn erg groot tussen teams, teamleiders en managers. Een vervolg is
wel nodig voor een aantal teams, teamleiders en managers, maar
vanwege die verschillen is maatwerk nu onvermijdelijk.
De cultuurverandering komt op gang maar gaat wel langzaam.
De volgende suggesties worden gedaan voor het vervolg:
-  vorm op vrijwillige basis intervisiegroepen van teamleiders of

managers, waarin, op basis van "critical incidents" gewerkt wordt
aan teameffectief gedrag

- besteed aandacht aan de manager en zijn/haar teamleiders, omdat
die eenheid niet aan bod is geweest in de trainingen

-  maak zodanige voorzieningen dat teams Cen de betreffende mana-
gerI op basis van eigen wensen, vervolgopleidingen of begeleiding
kunnen krijgen

-  wijs goede voorbeelden en succesvolle teams aan; beschrijf ze in de
interne media

-  wijs rolmodellen aan: goed functionerende managers, teamleiders,
teams Cin termen van de nieuwe cultuurl. Dit zijn de nieuwe
helden. En corrigeer niet goed functionerende personen lin het
licht van de nieuwe bedrijfscultuurl. Maak die als het ware "anti-
helden" Czo moet het dus niet Imeerll

-  help teams door kleine ergernissen weg te nemen die onnodige
irritatie oproepen. Het gaat dan om hulpmiddelen of faciliteiten

-  zorg ervoor dat er snel werk gemaakt wordt van het vaststellen
van de teamdoelstellingen Ide zogenaamde Balanced Business Score
Cardl, omdat veel teams Inogl niet weten waar ze aan toe zijn in
termen van output-doelstellingen.
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Cd) November 1994

In deze bijeenkomst worden resultaten van de deelonderzoeken 1 en
2 gepresenteerd, alsmede de besluiten voor de vervolgstappen {zie
paragraaf 8.4.31.
Nogmaals wordt benadrukt dat, naast coaching van teamleiders en
een vervolg voor sommige teams, coaching van managers gewenst is.
Zij spelen namelijk een cruciale rol in het beklijven en verder ont-
wikkelen van de nieuwe cultuur. De interne trainers Imanagers van
organisatie X) vormen daarin een kopgroep. Er ziin wel volgers, maar
organisatiebreed is er nog wel veel zendingswerk te doen.

8.4.3 Gecombineerde bijeenkomst concernoverleg en interne trainers

(28 september 1994)

Nadat de resultaten van de eerste serie trainingen is gepresenteerd
Izie paragraaf 8.4.1.bl, bestaat er bii het topmanagement de behoefte
om zich intensiever op de hoogte te stellen van de ervaringen uit de
trainingen om nog beter zicht te krijgen op de stand van zaken. Wat
ligt er meer voor de hand dan dat te vragen aan betrokken interne
trainers; Zij vormen immers het collectieve geheugen van de organi-
satie en weten heel veel over het reilen en zeilen op de werkvloer.
Om die reden wordt er een bijeenkomst van een halve dag georgani-
seerd van het concernoverleg en de interne trainers {28 september
19941. Het gaat om ongeveer 35 personen. In de uitnodiging is aan de
interne trainers gevraagd om per persoon in viif minuten antwoord te
geven op de volgende vragen:
-  welke zijn oude, ongewenste verschijnselen in de cultuur die ie in

de training hebt gezieni
-  welke zijn de beste nieuwe verschijnselen die je hebt gezient
-  wat heb je geleerd in de trainingen ten aanzien van het verder

verbeteren van organisatie Xi

Aan de leden van het concernoverleg is gevraagd om in eerste instan-
tie vooral te luisteren.
De conclusies van die bijeenkomst ziin in hoofdliinen:
1.  Organisatie X zit in een omvangrijk en diepgaand veranderings-

proces. Met betrekking tot het werken in teams zijn er verschil-
lende verschijnselen waar te nemen die restanten zijn uit de oude
longewenstel cultuur en andere die uitdrukking ziin van de
nieuwe {gewenstel cultuur. Dit veranderingsproces is nog niet
afgerond.
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Er is een wezenliike start gemaakt met het introductie- en trai-
ningsprogramma, maar het is zaak om vast te houden aan wat is
bereikt en om aanvullende activiteiten te ontplooien. Daarnaast
zal in de Idagelijksel dialoog en communicatie die nieuwe cultuur
gestalte moeten kriigen. Daarin speelt iedereen een rol: managers,
teamleiders en teams. Het komt aan op het afleren van "oud'
gedrag en het stimuleren van Mnieuw" gedrag.

2.  Als ongewenst oud gedrag worden de volgende verschijnselen
vaak genoemd. Er is veel passiviteit en weinig initiatief. Het
output-denken is nog weinig aanwezig. Men toont zich afhanke-
lijk en afwachtend. Communicatie- en vergadervaardigheden zijn
onvoldoende ontwikkeld. Men is erg gericht op het doen van de
eigen taak, maar is nog weinig echt teamgericht.

3.  Als gewenste nieuwe verschilnselen worden genoemd: hoge
motivatie en enthousiasme. De wil om in teams te werken en het
inzien van het nut ervan is aanwezig. Er ontstaat het gevoel van
gezamenlijke verantwoordelijkheid en men wil gaan werken op
grond van indicatoren. Men herkent het gewenste gedrag. De
vaardigheden om werkelijk in teams te kunnen werken moeten
verder worden ontwikkeld.

4. Sommige managers tonen weinig interesse in het werken in
teams en in de trainingen. Dit heeft negatief en demotiverend
gewerkt.
Er ziin grote verschillen tussen teams en teamleiders in hun
vermogen tot effectief teamwerk en leidinggeven. Een vervolg-
traject moet rekening houden met deze verschillen.
De procesvisie wordt in sommige delen van het bedrijf Inog) niet
goed begrepen en soms gewantrouwd. Mondelinge communicatie
tussen managers en teams kan daar veel aan verbeteren.
Er wordt op dit moment veel aandacht geschonken aan de snel-
heid van afwikkeling van stukken. De kwaliteit, de linterne)
opleidingen, het multi-branchiaal werken krijgen daardoor mis-
schien niet de aandacht die nodig is.
Output-doelstellingen, indicatoren en het proces van terugkoppe-
ling van resultaten is op vele plaatsen nog niet goed ingevoerd.
Duideliike meetbare en door teams beinvloedbare doelen ziin
nodig.
Managers moeten zich erg betrokken tonen bij de teams in deze
fase. Iedereen moet de nieuwe "spelregels' leren en dat gaat het
beste in dialoog. Bovendien moeten de afspraken met betrekking
tot output tot stand komen. Zii kunnen bovendien een belangril-
ke voorbeeldfunctie vervullen.
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Een beloningssysteem waarin rekening wordt gehouden met
teamprestatie zal handen en voeten moeten krijgen.

5.   Met betrekking tot vervolgacties in de sfeer van training en
opleiding worden de volgende genoemd:

wees heel alert op elkaars gedrag. Zie ie ongewenst gedrag van
elkaar, spreek elkaar daarop aan. Dat kan in opleidingsachtige
bijeenkomsten, maar ook in het dageliiks functioneren. De
trainers kunnen actief naar andere managers en teamleiders
terugkoppelen

-    geef aan teams die dat willen extra training of begeleiding in
de vorm van maatwerk
prikkel teams om periodiek op het teamfunctioneren te
reflecteren

- besteed extra aandacht aan teamleiders zowel door middel van
bijeenkomsten, waarin zij over hun eigen functioneren verder
kunnen leren als door middel van wederzijdse coaching
stel managers lof groepen van managers) in staat om de spelre-
gels van teameffectief managen verder te ontwikkelen en zich
eigen te maken

-   geef aan de manager en "zijn" teamleiders de mogelijkheid om
de spelregels die horen bii de besluitvorming te detailleren en
onderling af te stemmen. Het gaat om wat men gemeenschap-

pelijk en individueel wil beslissen, hoe men informatie deelt
en hoe de twee niveaus op elkaar inspelen

- besteed aandacht aan voorbeelden en successen en communi-
ceer hierover binnen het bedrijf.

6. Actiepunten
Naar aanleiding van deze bijeenkomst worden de volgende actie-
punten geformuleerd.
a. Elke manager kan teams die extra opleiding of begeleiding

willen, aanmelden bii het team opleidingen bij organisatie X.
Daar zal men snel en adequaat naar een oplossing zoeken. Op
basis van wensen zal de inhoud en trainers {intern of externl
worden afgestemd.

b.  Er wordt een checklist "teamfunctioneren" gemaakt die mana-
gers in staat stelt om het teamfunctioneren bespreekbaar te
maken.

c.  Er komen intervisiegroepen apart voor teamleiders en mana-
gers met als bedoeling:
- beter begriipen van gewenst gedrag van teamleiders en

managers
dilemma's oud/nieuw gedrag te verhelderen.
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De intervisiegroepen werken volgens een professionele metho-
de en worden professioneel begeleid. Intekening is vrijwillig.

d. Voor de manager en zijn/haar teamleiders worden bijeenkom-
sten aangeboden om:
-  de eigen besluitvorming te bespreken en te verbeteren

de onderlinge spelregels te verhelderen.
Ook dit zal gebeuren door middel van een professionele me-
thode. Het gaat hier om externe begeleiding.

e. Regelmatig zal in de interne communicatie aandacht worden
besteed aan teams en het functioneren van teams.

f.  Onderdelen die zelf met Copleidings)plannen komen, kunnen
hulp kriigen bij het opstellen en uitvoeren ervan.,

g.  Er wordt gezocht naar een manier om regelmatig op alle ni-
veaus informatie te verzamelen over de stand van zaken met
betrekking tot het functioneren van teams.

8.4.4 Wat er in eerste instantie op volgt

De actiepunten uit paragraaf 8.4.3 leiden evenwel niet alle tot actie,
zeker niet onmiddelliik. Ik beschriif hier wat er in eerste instantie
volgde. Ik hanteer dezelfde nummering uit de vorige paragraaf onder
punt 6.
a. Tientallen teams hebben een vervolgopleiding of vervolgbegelei-

ding gehad, varierend van een halve dag tot extra meerdaagse
training. Soms is begeleiding bij het oplossen van conflicten
gegeven.

b.  De checklist is gemaakt {zie o.m. hoofdstuk 51 en ter beschikking
gesteld. De checklist is gebruikt, maar de mate waarin is niet
bekend.

c.   Er is, voor zover bekend, 66n intervisiegroep gevormd. Het me-
rendeel van de deelnemers zijn ex-interne trainers.

d. Deze bijeenkomsten zijn er, voor zover bekend, niet geweest.
Echter in het kader van het teamleidersontwikkelingstraject bij
onderdeel S ziin ze lopnieuwl aangeboden en hebben ze plaats in
de tweede helft van 1995.

e.   Dat is gebeurd. In vrijwel elke {maandelijkse) aflevering van het
interne orgaan is over teams en teamwerken bericht.

f.   Begin 1996 hadden vrijwel alle onderdelen vervolgplannen voor
opleidingen gemaakt of reeds uitgevoerd. Het tempo verschilt
sterk per onderdeel. Een onderdeel is nog in 1994 gestarti een
ander is gestart in 1996.

g.   De vragenlilst is door organisatie X, op eigen initiatief en gemo-
dificeerd, afgenomen in mei 1995 en oktober 1995.
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De bedoeling is om deze meting elk half jaar te herhalen ten
behoeve van monitoring. De metingen van 1995 heb ik gekoppeld
aan de eerste metingen {zie paragraaf 8.21

8.4.5 Resultaten ontleend aan de documenten

Ik wil een paar conclusies trekken op basis van het voorgaande die te
maken hebben met het verloop van het proces. Het zijn ontwikkelin-
gen die zich tijdens de interventie hebben voorgedaan. Daarnaast wil
ik een algemeen beeld geven van het proces als totaal.

Het monitoren en terugkoppelen van {tussenlresultaten heeft positief
gewerkt in een aantal opzichten. Ten eerste heeft de {top van del
organisatie zicht gekregen op de effecten en de stand van zaken met
betrekking tot de verandering. Zonder monitoring zou wellicht een
afwijkend, niet gestoeld op de werkelijkheid, beeld hebben kunnen
ontstaan. Ten tweede ontstaat daardoor het inzicht dat de interventie
een start is en vervolg nodig heeft, waarbii het management zelf een
actieve rol moet gaan vervullen. De vervolgacties hebben daardoor
meer realiteitswaarde. Ten derde heeft het management, voor zover
dat nodig was, geleerd om verandering te zien als een proces, dat tijd
vraagt en dat zich moeiliik laat plannen. Er is meer een houding
ontstaan van intervenieren en monitoren. Het feit dat de organisatie
het monitoren door middel van de vragenlijst zelf heeft doorgezet, is
daarvan een illustratie.
Maar er is ook een andere kant. De resultaten worden door sommi-
gen ook gezien als gegevens op basis waarvan men Isanctionerendel
maatregelen kan nemen ten aanzien van onderdelen, managers of
teams die slecht scoren. Dat is niet gebeurd, omdat de gegevens
steeds anoniem gepresenteerd werden, maar het is vele keren door
verschillende personen wet gewenst. In dit punt zie ik elementen van
conflicterende bedrijfsculturen. In een cultuur waarin leren door
middel van meten en terugkoppelen vanzelfsprekend is, zal men
open staan voor gegevens en daarvan leren ten behoeve van vervolg.
Daar zal ook weinig weerstand bestaan tegen die openheid {waaron-
der het adequaat invullen van de vragenlijsten of het zichtbaar
maken van gegevensl.
Maar de cultuur van organisatie X heeft, in zijn algemeenheid, deze

kenmerken niet {zie o.m. hoofdstuk 21. Daar zijn nog veel bureaucra-
tische en hierarchische elementen. Daar treft men sanctionerende
maatregelen, als iets niet volgens de gewenste norm is.
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Gevolg daarvan is wel dat de neiging om zichtbaar te maken van wat
er werkelilk gaande is, laag is en dat personen geneigd ziin om de
werkelijkheid voor te stellen conform de opgelegde norm. Dat
betekent dat als de vragenlijsten niet omgeven zouden zijn geweest
met anonimiteit, de betrouwbaarheid van de gegevens zeer bedenke-
lijk zou zijn geworden.
De vragenlijsten zouden dan 'sociaal gewenst", ingevuld ziin. Uit
paragraaf 8.1 blijkt dat dit niet gebeurd is.

Een andere conclusie die samenhangt met de voorgaande heeft te
maken met de 'omkering" van het initiatief voor het veranderings-
proces. De interventie Ide groendrukl is bedacht aan de top en door
de top geinitieerd, gepland en doorgevoerd. Na de interventie is het
gewenst dat het initiatief meer van onderop wordt doorgezet. Men
{waaronder ikzelfl heeft aangenomen dat er een grote mate van
bewustziin voor het nut van de verandering is gekomen en dat de
verandering alleen wordt gerealiseerd als vele personen in de organi-
satie ermee doorgaan in hun eigen functioneren en in hun eigen
onderdelen en teams.
Die mogelijke vervolgacties, die initiatief vragen lager in de organisa-
tie {bijv. intervisiegroepen) zijn nauwelilks op gang gekomen.
Sommige pas laat {bijv. teamleiderontwikkelingstrajecten) en som-
mige als ze ingekaderd ziin en in zekere zin voorgeschreven {bijv
manager en zijn/haar teamleiders in het traject van onderdeel SI.
Het beeld van een groendruk die in zijn algemeenheid als vliegwiel
werkt en onmiddellijk andere initiatieven oproept, is niet houdbaar.
Eerder moet ik spreken van een groendruk die weliswaar allerlei
dingen losmaakt en op gang zet, en tot veelsoortige effecten leidt
{zie de resultaten). Maar aan de andere kant moet het clientsysteem
daarna even tot rust komen om de eigen betekenis voor de verdere
verandering te zoeken of te vinden. Ongetwijfeld heeft daarnaast ook
een rol gespeeld dat sommige managers 'het nu wel genoeg vonden
en vonden dat er weer gewoon gewerkt moest worden'.
De vrees dat de interventie-inspanningen kunnen 'verdampen; lijkt
reEel.

De interventie heeft veel verschillende effecten veroorzaakt. Trainin-
gen hebben een zeer wisselend verloop gehad. Het varieert van een
optimale leerhouding leidend tot een "droomteam" tot en met blok-
kerende conflicten of weerstand. De indrukken van de trainers
daarover spreken boekdelen. Om die reden is het goed na te gaan,
waarom in sommige teams van het normale patroon afwijkende
effecten zijn opgetreden.
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Wellicht kan ik op die manier omstandigheden of indicaties op het
spoor komen die bevorderend of belemmerend ziin voor het beoogde
leereffect. Dat doe ik in deelonderzoek 5, waarin ik een tiental
afwijkende teams in de diepte onderzoek.
De inschatting dat de trainingen zeer verschillend kunnen verlopen
Izie hoofdstuk 41 en dat, mede daarom ervaren trainers nodig zijn die
met onverwachte omstandigheden en gebeurtenissen kunnen om-
gaan, is juist geweest.

Slechts Edn van de geplande trainingen is niet doorgegaan. Ondanks
het feit dat sommige teams veel weerstand hebben of weinig gemoti-
veerd ziin, zijn alle trainingen doorgegaan. Trainers rapporteren dat
zij in sommige gevallen veel inspanningen hebben moeten verrichten
om de deelnemers te motiveren, om weerstand weg te nemen en om
kritische vragen te beantwoorden. Bliikbaar hebben de trainingen ook
gefungeerd als uitlaatklep voor vragen, frustraties, weerstand die door
eerdere ervaringen binnen organisatie X of als gevolg van de blauw-
druk en rooddruk waren ontstaan. In die zin zijn de trainingen ook
op te vatten als een Conbedoeldel georganiseerde, in de tiid geplande
vorm van uitlaatklep voor weerstand en frustratie, die opgebouwd is
hetzii vanuit de oude organisatie, hetzii vanuit de voorafgaande fasen
in het veranderingsproces.

Managers als trainers inschakelen heeft er onder meer toe geleid dat
een groep cultuurdragers of helden is ontstaan, die vertolkers worden
van de nieuwe cultuur {'wij hebben er het meeste van geleerd'I.
Gaande het proces ziin zij als groep binnen de organisatie sterk naar
voren gekomen en hebben zij het vervolgbeleid kunnen beinvloeden.
Een net zo interessant fenomeen is, dat Manti-helden' ontstaan: 'zo
mag het dus niet Imeer}' Ibijv. bij het verstek laten gaan bij openen
en sluiten). De managementlaag in brede zin is minder geactiveerd.
Ik heb daar al over geschreven.

8.5 Resultaten van de interventie op basis van interviews met managers
en trainers

In dit derde deelonderzoek met betrekking tot de resultaten {effecti-
viteit) van de interventie gebruik ik gegevens uit interviews met
managers en trainers.

Na de interventie ziin 32 personen geinterviewd over de effectiviteit
van de interventie.
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De redenen waarom, de wiize waarop de interviews ziin afgenomen
en verwerkt en de geinterviewde personen {in categorieenl staan
beschreven in paragraaf 7.5. In deze paragraaf zal ik de resultaten
beschriiven. De bedoeling van dit deelonderzoek is om door een
kwalitatieve analyse inzicht te krijgen in de effecten van de interven-
tie zoals die is beschreven in hoofdstuk 4 en 5.
In de interviews is ook specifiek gevraagd naar de diverse onderdelen
van de interventie teneinde de werkzame en minder werkzame
bestanddelen op het spoor te komen. Hieronder worden de kritische
factoren uit de interventie verstaan die wel of niet hebben bijgedra-
gen aan het effect van de interventie. Deze gegevens en de analyse
hiervan is opgenomen in hoofdstuk 10.
De 32 interviews hebben een enorme hoeveelheid informatie opgele-
verd (bijna 700 pagina'sl. De door de geinterviewde geautoriseerde
interviews ziin door een onderzoekster stuk voor stuk geanalyseerd
met als doel het groeperen van de informatie rondom verschillende
thema's. Deze thema's verwiizen naar de gehele interventie en
sluiten aan bij de gesprekspuntenliist die tijdens het interview zelf is
gebruikt Izie billage  111.

Om de enorme hoeveelheid informatie zo duidelijk en overzichtelijk
mogeliik weer te geven, zijn voor de vijf groepen geinterviewden {zie
paragraaf 7.51 matrixen gemaakt: horizontaal de geinterviewden en
verticaal de analysethema's, zodat de informatie op horizontaal
niveau zo overzichtelijk mogelijk kan worden samengevat. Zo is per
groep en per thema een samenvattend overzicht gemaakt van alle
interviews £Thijssen 119961, Deelonderzoek: samenvatting inter-
views). Deze samenvatting omvat 53 pagina's. De resultaten die
hierna zullen worden weergegeven ziin afgeleid van deze samen-
vatting. De informatie uit de interviews is gerangschikt rondom
analyse-thema's. Per analyse-thema en per groep zijn kenmerkende
en opvallende uitspraken en meningen weergegeven. Daarbii is
getracht om zowel aan de positieve als aan de negatieve bevindingen
verhoudingsgewiis aandacht te besteden, zodat een zo obiectief
mogelijk beeld wordt verkregen en geen informatie verloren gaat.
Bovendien worden de resultaten zoveel mogelijk in de door de
geinterviewde gebruikte woorden weergegeven. Niet alleen om de
betrouwbaarheid van de samenvatting te waarborgen, maar ook om
de expressies en gevoelens zo getrouw mogelijk weer te geven. Er is
echter niet gewerkt met letterlijke citaten.
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8.5.1 Analyse-thema's

Bii het weergeven van de resultaten ga ik als volgt te werk:
Voor de managers van bedriif X gebruik ik de volgende lijst van
thema's met de bijbehorende nummering. Calle punten verwilzen naar
de gesprekspuntenlijst, zie bijlage  111.
1.  Wat is er veranderd;
2.  Begin van de verandering
3.  Impuls voor de verandering
4.  Kenmerken van de blauwdruk
5.  Kenmerken van de rooddruk
6.  Stand van zaken na de blauw- en rooddruk
10. Wat zijn kansen en risico's voor de toekomst
11. Wat moet er {nog) gebeuren
12. Wat heb je zelf geleerd van het traject
13. Wat waren de verwachtingen
14. Overige punten'

Ik zal steeds per thema de vier interne groepen apart vermelden
lA= managers/trainers; B= managers; C- resultaat-verantwoordelijk
managers; D- Raad van Bestuurl. Vervolgens voeg ik per thema de
gegevens uit de interviews met de externe trainers toe {El, althans
voor die thema's die in de interviews met deze trainers aan de orde
zijn geweest. Daarna bespreek ik de thema's die bii de trainers alleen
aan de orde zijn gesteld. Hierna staat de lijst en nummering van
thema's voor de externe trainers. Bij de overlappende thema's van
beide lijsten staat tussen haakies het nummer vermeld van de thema-
lijst van hierboven.
4.    Wat is er veranderd  Ill
8.  Wat is de stand van zaken nu
9.    Wat zijn kansen en risico's voor de toekomst  <101
10.  Wat moet er {nog) gebeuren  1 1 1 1
11. Wat waren de verwachtingen  {131
12. Welke verschillen heb ie gezien tussen de teams
13. Wat heb ie gezien met betrekking tot weerstand
14. Wat heb ie zelf geleerd van het traject 1121
15. Overige punten 2)

1 )       Punt  7,8  en 9  gaan  over de werkzame bestanddelen en komen in hoofdstuk  10
aanbod

21    Punt 1, 2 en 3 en 5, 6 en 7 gaan over de werkzame bestanddelen en komen in
hoofdstuk 10 aan bod.

259



Het thema "overige punten' en de thema's 12 {verschillen tussen

teams) en 13 Iweerstandl waren niet opgenomen in de gesprekspun-
tenlijst, maar zijn later voor analysedoeleinden toegevoegd omdat
trainers daar veel informatie over gaven.

8.5.2 Meningen van managers van bedriff X en van externe trainers

1.  Wat is er veranderdl

A managers/ Veranderingen vooral in de houding van men-
trainers sen ten opzichte van elkaar en in de cultuur.

Genoemd worden: gemotiveerder, creatiever,
meer verantwoordelijkheid nemen, meer dur-
ven, meer onderling betrokken, meer open,
vroliiker. Dat voert de boventoon. Een paar
respondenten vinden de cultuurverandering
bescheiden ingevuld, de teams zijn niet altijd
gelukkig en erg verschillend. Hier en daar
heersen subculturen.

B managers Men is zich bewuster van de bedrijfstrots; we
moeten er een positieve draai aan geven; een
organisatie in ontwikkeling.
Maar ook veel terugval in de oude cultuur:
'gelijke monniken, gelijke kappen".
Managers hebben nog veel moeite om de
gedelegeerde bevoegdheden waar te maken.

C RVM De horizontale verhoudingen ziin beter. De

"negen-tot-viif" mentaliteit is losgelaten. Er is
dynamiek en een kwetsbare opstelling.
Iedereen corrigeert elkaar en de 'kudde"-men-
taliteit is verminderd. Men laat zich minder
voorstaan op zijn functie.

D RvB De organisatie gedraagt zich anders, de

"eilandencultuur" is minder geworden, de
mensen durven meer en communiceren beter.

Beslissingen worden nu genomen op basis van
rationaliteit en consistentie, in plaats van op
traditie en gewoonten. Het ontbreekt echter

nog aan ondernemingsspirit en het gaat wat
langzamer dan gehoopt. De Ilagel kwaliteit
van de manager kan dat veranderingsproces
verlangzamen.
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E externe De gedachte is dat als er wat veranderd is, het
trainers met kleine stapjes ging. Het traject is een

eye-opener geweest, maar voor een werkeliike
verandering is het niet voldoende; er is een
aanzet gemaakt. Er is een framework aan-
gereikt waaraan je kan refereren. Wat veran-
derd is, heeft te maken met een assertieve
houding, meer bewust zijn van teamprestatie,
klantgerichtheid en output-resultaten. De
teamleiders proberen te veranderen en zich
kwetsbaar op te stellen; de managers niet of
nauwelijks.

Het beeld dat hier ontstaat, is dat men over het algemeen vindt dat
er in de cultuur dingen zijn veranderd, maar ook dat de organisatie
in ontwikkeling is. Dat is nog verschillend op diverse plaatsen en
er is ook terugval.

2.   Begin van de verandering

A managers/ Voordat de reorganisatie begon, toonden de
trainers mensen weinig motivatie en initiatieven en

had men een houding van "het zal mijn tiid
wel duren'. Toen aan de mensen was duidelijk
gemaakt dat het niet goed ging, was de
acceptatiegraad groot, omdat men zag dat het
zo niet langer kon. Toen er onder de managers
ook ontslagen vielen, werd het de mensen pas
echt duidelijk dat er wat ging veranderen en
ontstond er bovendien een soort bevrijdings-
effect.

B managers Intern werd de noodzaak tot veranderen niet
gezien. Het merendeel dacht: "zo hebben we
altild gewerkt en zo kunnen we het nog wel
even volhouden: Mensen hebben het idee dat
het iets tiideliiks is en weer voorbii gaat.

C RVM Er werd wel geconstateerd dat het niet goed

ging maar er werd geen actie ondernomen. Er
waren veel salamitactieken toegepast en er
heerste een sfeer van apathie. Maar na drie
massabiieenkomsten en veel aandacht was het
voor iedereen zichtbaar dat er wat moest
veranderen.
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D RvB Het is een grote klus geweest om een aantal

mensen op een aantal afdelingen wakker te
schudden.

De veranderingsbereidheid was dus laag: Er is - met succes - veel

energie gestoken in het duidelijk maken van de noodzaak van de
verandering. Door aansprekende gebeurtenissen (massabijeenkom-

sten, ontslagenl is het serieuze karakter van de verandering doorge-
drongen.

3.   Impuls voor de verandering

A managers/ De komst en de houding van de nieuwe voor-
trainers zitter was belangrijk, de bewustwording van

de noodzaak van de verandering en het
verdwijnen van een taaie managementlaag.
Later de Proces Innovatie Teams IPIT-teams).
Juist geen impuls ging uit van de mensen die
veel weerstand hadden tegen de hele reorgani-
satie.

B managers Dat voorgaande reorganisatieprocessen niet
waren gelukt {te langzaam, te onoverzichte-
lijkl was een impuls om het nu goed te doen.
De OR speelde een goede rol. Niet door de
strot duwen maar langzaam en met goede
onderbouwing van cijfers. Maar ook: de trai-
ning als hefboom tussen de oude en nieuwe
cultuur, de matching van medewerkers, het
verhuizen en het opheffen van afdelingen.

C RVM Er lag een kiem en vanaf het moment dat een
nieuw iemand kwam is het gaan groeien. De
moedermaatschappi j was ook van mening dat
er wat moest gebeuren. De nieuwe procesvisie
en een nieuwe verantwoordeliikheid in een
nieuwe omgeving. Teamgericht werken was
een prikkel om anders te presteren. De trai-
ningen gaven aan dat het ernst was.
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D RvB Er broeide al jaren iets, de onvrede groeide

maar ook de machteloosheid. Een man van
buiten komt en zegt: 'geen gedonder, we gaan
concernbreed consultants in huis halen".
Belangrijk was de presentatie van een extern
bureau van de Rquick-scan" en van het ont-
staan van het committment om samen als top
iets wezenlijks te doen. De kwaliteit van de
dienstverlening van de consultants was
belangrijk; het enthousiasme van de jongere
medewerkers en het imago.

Blijkbaar broeide er iets en er was onvrede. Door de komst van de
nieuwe voorzitter en het opzetten van een gepland, doorgaand
veranderingsproces in een hoog tempo op basis van een goede

analyse en breed committment (top en OR) is de verandering in
gang gezet.

4.   Kenmerken van de blauwdruk

A managers/ Er waren veel emoties lonrust, onzekerheid,
trainers weerstandj: maar er was ook veel medewer-

king ondanks dat men wist dat er mensen uit
moesten. De PIT-periode was spannend,
omdat er bewust bollebozen werden geisoleerd
{die in hun achterhoofd een carribre hebben en
van nature veranderingsgezind zijn), maar ook
omdat de communicatie met de rest van de
organisatie lastig was. De procesvisie was de
basis voor de verandering. Maar er was ook
een verlammingseffect: mensen lieten dingen
liggen omdat het toch anders zou worden.

B managers De hele tent is onder de loep genomen. Het
was een angstige tijd. Er was een duidelijke
scheiding tussen PIT-mensen en niet-PIT-
nnensen.

C RVM De methodieken van de hierarchisch bepaalde
organisatie zijn achterhaald: de nieuwe organi-
satie reikte kaders en teams aan. Het was een
cruciaal moment voor het bedrijf: onderin, in
de PIT-teams, was men bereid om te verande-
ren. Men had breed aan de nieuwe organisatie
gewerkt.
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D RvB De PIT-medewerkers waren koplopers. Er is in

systematische stappen gewerkt. Er heerste
grote betrokkenheid en geloofwaardigheid.

De bewuste isolatie van een grote groep koplopers in de
PIT-teams had voordelen omdat systematisch en met inzicht een
nieuwe organisatie ontworpen kon worden. Daar werd ook de
eerste veranderingsenergie gecreeerd.
Maar deze scheiding had ook nadelen: anderen lieten dingen liggen
of voelden zich minder betrokken. Er was ook onzekerheid.

5.    Kenmerken van de rooddruk

A managers/ De opbouw van en de procedure in deze fase is
trainers als erg positief ervaren. Het streven om men-

sen zorgvuldig te beoordelen was nieuw in de
cultuur. Je ontkomt toch niet aan verkeerde
keuzes. De kwaliteitsslag is niet ver genoeg
gegaan. De volgende manager, teamleider,
medewerker was goed.

B managers Matching is binnen het haalbare zo goed
mogeliik gedaan, een eerste stap om een aan-
tal dingen goed te kriigen. Het bliift mensen-
werk en het blijven keuzes met als gevolg dat
er later bijgestuurd moet worden. Als je de
"right-man-on-the-job- had willen hebben, had
le nog honderd vacatures meer gehad. Er was
veel aandacht voor managers en teamleiders
waardoor een soort lotsverbondenheid ont-
stond.
De matching van medewerkers is soms niet
goed gegaan omdat meer kennis noodzakeliik
was geweest.

C RVM Dit is van hoog tot laag goed geweest. Een
uniek proces. Het was een dreun die lang
nagalmt. Het enthousiasme kwam snel terug.
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Grote schrik was het afzien van " life-time-
guarantee-of-employment". Er is goed gewerkt
met vakbonden en OR. Er was een sociaal
plan op concemniveau. Met betrekking tot het
hardste in het proces zijn we ook het meest
onvolledig geweest. We kiezen nog steeds niet
de juiste mensen; soort zoekt soort. Er ziin
jonge sprankelende mensen aangenomeni
maar we moeten ook extra inspanningen leve-
ren qua opleidingen. Je doet dit niet van de
ene op de andere dag. Je moet verder gebruik
maken van natuurliik verloop en instroom
van nieuwe mensen.

D RvB Er zijn veel compromissen geweest bii de
matching. We ziin te gul geweest met vertrek-
premies waardoor teveel goedp mensen Ver-

trukken ziin. Transfer heeft weinig resuitaar
opgeleverd. Er moet een kennisslag komen, er
is behoefte aan opleidingen en de bedriifs-
cultuur moet breed verbeterd worden.

De rooddruk is in ziin opzet en in de afwikkeling een goed proces
geweest, waarbij de vakbonden en OR betrokken waren. Om
haalbaarheids- en sociale redenen zijn soms compromissen geslo-
ten. De rooddruk kan niet in 66n keer tot volledig resultaat leiden;
instroom en uitstroom moeten constant aandacht krijgen.

6.   Stand van zaken na de blauw- en rooddruk

A managers/ Na de matching werd de verhuizing snel
trainers gerealiseerd. Dat had als voordeel dat iedereen

de schrik in de benen had, maar dat onduide-
liikheden werden voorkomen. En mensen snel
en vol energie aan de slag konden.
Dat was bii 66n onderdeel, bii een ander kwam
de nieuwe organisatie niet uit de lucht vaiien,
maar werd de verandering van functie toch als
lastig ervaren.
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B managers Nu raakte het iedereen en zat iedereen vanaf
die dag op het puntie van zijn stoel. Sommi-
gen waren murw en down, maar dat was snel
verdwenen. De boel was door de matching op
zijn kop gezet.
Na de matching kwam de training: daar is
men dan heel bevatteliik voor; iedereen is dan
gemotiveerd: "wij hebben het gehaald en we
gaan het maken", daarna opluchting en dan
grijpt men weer naar het oude terug.

C RVM Na de selectie ging niemand meer dwars lie

gen over het organisatieplaatie. Er was scepsis
over de positie van de teamleider. De inves-
tering in het trainingstraject hierna is mis-
schien toch nog te gering geweest.

D RvB Ie moest nu mensen het idee verkopen dat het

leuker, beter en nuttiger was om in teams te
werken en je moest ze tegelijkertiid leren hoe
ze zich moesten gedragen. Bij velen is doorge-

drongen dat de kwaliteit van het management
zo belangrijk is.

Na de blauw- en rooddruk was er een moment, dat men vond dat
het zo moest met de organisatie en dat men ontvankeliik was voor
een trainingstraject. Het was gunstig dat er snel een trainingstra-
ject volgde dat zich vooral richtte op het nieuwe gedrag en werk-
wijze.

10. Kansen en risico's voor de toekomst; 7

A managers/ We moeten het proces verder uitbouwen en
trainers laten bekliiven.

Dat niet alleen zeggen maar ook doen. We
moeten de thermometer er regelmatig instop-
pen om vast te stellen wat de sfeer, cultuur en
mentaliteit is op dit moment. We moeten het
tempo en de werkwiize vasthouden, de teams

willen wel, de zaak ligt primair bij het
management.

11    We volgen de analyse-thema's zoals in de vorige paragraafgenoemd. Om die reden

zijn punt 7,8 en 9 hier weggelaten en opgenomen in hoofdstuk 10.
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We moeten naar een strakkere beoordeling en
beloning. We moeten oppassen dat we niet
terugvallen in het oude patroon en dat de
verkeerde personen de liinen in gaan vullen.
Teambeloningen kunnen een negatief element
warden.

B managers We moeten succesvolle win-win-situaties
creeren. De randvoorwaarden voor teamwerk
zijn nog niet klaar en dat werkt demotiverend.
We verwachten misschien te veel: we vragen
zelfontplooiing van de mensen en de teams,
maar in de fase waarin ze nu zitten ziin ze nog
bezig een dak boven het hoofd te krijgen.

C RVM Het 'point of no return" is allang gepasseerd:

ie kunt alleen nog maar vooruit, achteruit kan
niet meer. Een follow-up is een absolute
"must .
Iedereen wil zich graag met alles bemoeien en
dat slaat een beetje door. Het gevoel van suc-
ces begint barsten te vertonen: het gevaar is
dat we terughollen naar de oude oever. We
lopen het risico dat we het afgelopen jaar veel
met onszelf bezig ziin geweest in plaats van
een open venster hebben op de samenleving
en de klanten. De manager en teamleider
worden nog steeds als chef gezien in plaats
van coach.

D RvB Er ziin drie zorgen: het bedriif glijdt terug, jon-

ge mensen dreigen te worden ingekapseld in
de verkeerde cultuur en de kwaliteit van de
managers is niet overal goed. De grootste
uitdaging is: glijd niet terug, houd de vaart
erin, niet alleen met Ihardel maatregelen maar
ook met motiverende dingen.
Het is nu risicovol omdat we niet meer dezelf-
de energie en betrokkenheid kunnen opbren-
gen om het veranderingsproces te volgen.Ie
kan niet langer dan 2,5 jaar op de toppen van
ie tenen lopen.
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Dat maakt de overtuiging sterker om in 66n
keer breed en diep te reorganiseren. We zitten
in een leercurve; dingen vallen soms tegen en
we komen problemen tegen waar we niet op
gerekend hadden.

E externe Meer aandacht besteden aan de houding en de

trainers kwaliteit van de managers. Oppassen dat men
niet te ver terugvalt in het oude patroon. De
teamgedachte is nu zo geadopteerd dat het feit
dat ie als team onderdeel bent van een groter

geheel, soms uit het oog verloren wordt.
Starten van de individuele gedrags- en vaardig-
heidstrainingen. De mensen hangen soms met
de nagels boven de afgrond en komen ze in de
buurt van de doelstellingen, dan wordt de lat
weer hoger gelegd; dat leidt tot demotivatie.
Bovenal moeten de mensen willen. Men moet
geen roepende in de woestiin worden, de
invloed houdt ergens op. Een risico is dat
mensen zeggen: "ia, we wilden wel, maar het
is zo druk'.

Als kans komt duideliik naar voren dat het veranderingsproces
op gang is gekomen en doorgezet moet worden. Het moet verder
worden uitgebouwd en gemonitord. Nieuwe impulsen ziin
nodig.
De risico's ziin ook duideliik: terugval, hetzij vanwege het
ontbreken van hulpmiddelen of flankerend beleid (teambelo-
ning). Maar ook: te intern gericht en te weinig naar buiten
kilken.

11. Wat moet er (nog) gebeurent

A managers/ De teamleider moet ondersteund en begeleid
trainers worden. De motivatie moet worden vastge-

houden. We moeten informatie terugkoppelen
naar de teanns.

We zitten nu op een kritiek pad en moeten in
elk geval goed opletten.
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B managers We moeten het verder laten bekliiven. Ieder-
een moet daaraan meehelpen. Teamleiders
{apartl en managers lapartl zouden rond de
tafel moeten zitten om problemen en onder-
linge interactie te bespreken. Er moet meer
empowerment op de werkvloer komen. Aan
bepaalde teams moet veel aandacht warden
geschonken. En iedereen moet het proces
volgen Iteam-enquetesl.

C RVM We moeten het opleidingsbudget permanent
maken. Er moet een management
development traject worden opgestart. Het
proces moet verder verinnerliikt worden.
We moeten met de eigen managers regelmatig
op de hei gaan zitten om alles op te frissen of
om aan intervisie te doen. We moeten op
managementniveau job-rotation op gang
brengen. We moeten onze marktbenadering
vastleggen en die implementeren en laten zien
dat dat ook werkt.

D RvB Frisse wind en vervanging is hier en daar

nodig. We moeten iets doen aan de eenheid
van service-niveau bij de front-office en de
tussenpersonen. De energie dient op peil
gehouden te worden. Ie moet niet in doffe
berusting vervallen.

E externe Opleidingen en intervisie opzetten voor
trainers managers en teamleiders. Een management

development systeem opzetten om bekwame
leidinggevenden zelf op te leiden. Teams met
problemen moeten structureler worden bege-
leid. De randvoorwaarden Ibijv. automatise-
ringl moeten worden voltooid.

Energie blijven stoppen in de organisatie lijkt voor nagenoeg ieder-
een een vereiste. Teamleiders en managers worden genoemd voor
opleidings; coachings- en intervisietrajecten. Sommige teams
moeten verder geholpen worden.
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12. Wat heb le geleerd van het trajectz

A managers/ Door de training heeft men veel geleerd over
trainers de procesvisie en over de problemen van ande-

re teams en managers. Bovendien is duidelijk
geworden dat er zoveel andere belevings-
werelden ziin en dat juist de belevingswereld
op het laagste niveau zo heel belangrijk is.
Men heeft geleerd dat sommige dingen niet in
twee dagen training te pakken zi in, maar wel
mee te nemen.
De meesten hebben veel geleerd van de PIT's
en dat de invloed van de externe trainer heel
duidelijk en belangrilk is Chij houdt de vaart
erinl.

Beginnen hoog in de organisatie is belangrijk
en zorgen dat je de hele organisatie meekriigt.
Het kost veel energie om de boel in beweging
te krijgen. Heldere doelstellingen ziin belang-

rijk en communicatie.
De trainers hebben veel over zichzelf en het
eigen functioneren geleerd.

B managers Het is goed om een helicopterview te
stimuleren, maar details zijn ook belangrijk.
Wat men zelf leerde, leerde men overbrengen
naar de teamleiders. Overleg van managers is
zeer waardevol gebleken.

C RVM Hoe flexibel mensen ziin en dat een organi-

satie kan leren. Reorganiseren is meer dan
harkjes veranderen. De rol van managers in de

ondersteuning van teamleiders is cruciaal. De
teamleidersrol is een lastige maar een heel
belangriike. Ie moet nooit denken dat ie
genoeg gecommuniceerd hebt: je doet er bijna
altijd te weinig aan.
De volgende keer moeten we ook de andere
onderdelen erbii betrekken. Dat is een gemiste
kans en die slag haal je niet meer in.
Ik ga voor het eerst met plezier naar mijn
werk.

D RvB Je moet het in 66n keer doen, breed, snel. En

helder en duidelijk.
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E externe Werken met een game, hoe ie het kunt gebrui-
trainers ken en kunt richten op de groep en de organi-

satie. Kwaliteiten als training zijn verbeterd
zoals het groepsproces leiden en omgaan met
weerstand.
Werken in teams moet le zelf willen en zelf
leren en ervaren. Het belang van het investe-
ren in mensen.
Om een verandering te verankeren in een
organisatie is vervolg noodzakeliik.

Het is een breed scala aan leerpunten die te maken hebben met
het perspectief van de betrokkene. Trainers leren beter trainen of
een game gebruiken. Managers leren beter overleggen en leren
een verandering beter te sturen.
Een paar zaken komen meerdere keren voor: de rol van commu-
nicatie; het proberen de hele organisatie mee te krijgen; het
belang van heldere doelstellingen. Mensen moeten het ook zelf
willen.

13. Wat waren de verwachtingent

A managers/ Een aantal punten is wat tegengevallen in
trainers relatie tot de verwachtingen: er was weinig of

geen acceptatie aan het begin, onderschat is
hoeveel emotie en weerstand er was; mensen
gaan vaak niet met plezier naar het werk en
zijn vaak niet trots op het bedrijf; hadden
gehoopt dat het sneller zou gaan; mensen zien
de ruimte om zich heen wel, maar de percep-
tie van de ruimte is laag. Er ziin ook dingen
meegevallen: het is een fijne tijd geweest, met
een hoog tempo van werken, veel planmatig-
heid en doelgerichtheid; er bleef van de
training meer over dan gedacht.
De drempelverlagende werking in de organisa-
tie en de lange duur van de verandering Crea-
listisch) zijn wel uitgekomen.
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B managers Een aantal punten is tegengevallen: mensen
zijn erg intern gericht en bang voor de buiten-
wereld. Mijn PIT-plan wordt alweer overhoop
gehaald.
Er was een beleidslijn van Sociale Zaken
verwacht over hoe om te gaan met mensen die
het niet kunnen.
Wat meegevallen is, is dat de impact zo gigan-
tisch zou worden en dat het leren en volhou-
den maar doorgaat.
Wat uitgekomen is, is dat niet als 66n geheel
naar de training gaan als een belemmering
werkt.

C RVM Wat tegengevallen is, is dat het zo lang duurde

voor we vaardigheden gingen trainen. Ook is
de afstemming op de marktbenadering en de
toegevoegde waarde en ondersteuning van het
concern tegengevallen.Wat meegevallen is: er
is veel gebeurd waarvan je dacht dat dat niet
mogelijk was, dat je met training er zoveel in
korte tijd aan dynamiek uitkriigt. De team-
training was in theorie een fascinerend ver-
haal: uitkomst is nog boven verwachting.
Achteraf bleek dat iedereen het herkende en
er genoeg uit kon leren. Men had zich niet
gerealiseerd dat de teams zo verschillend
kunnen uitpakken qua teamwork. Soms heeft
men gedacht: waar ziin we in godsnaam mee
bezig, hoe krijgen we het voor elkaar: achteraf
is het toch allemaal gelukt. Van het
management was er meer aandacht dan
verwacht.

D RvB Er was meer input van de top nodig dan

verwacht. Er was minder dynamische opstel-
ling dan verwacht. Niet bang geweest dat het
proces niet goed zou lopen. En we zijn nu
ongeveer waar we wilden ziin.
Transfer heeft nadelig uitgepakt; daar ziin
geen goede resultaten gerealiseerd.
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E externe Het is meegevallen dat de mensen bij het
trainers game toch enthousiast waren ondanks de

soms erg negatieve houding tiidens de intake.
De trainers hielden hun hart vast bii sommige
teams.
Soms waren trainers verbaasd dat mensen zo-
lang bij 66n bedrijf in dienst konden ziin, dat
ze hele andere referentiekaders hebben en hoe
desastreus stukken uit een voorgeschiedenis
kunnen ziin.

Hier zie ik weer verschillen die te maken hebben met het per-
spectief van waaruit iemand kiikt. Bijvoorbeeld de interne
trainers hadden op de werkvloer positievere instelling en motiva-
tie verwacht.
De groepen B en C ziin erg positief over de uitkomsten en de
impact van de trainingen.
Opvallend is bij allen de verbazing over deze impact van de
training; er is veel uitgekomen en er waren grote verschillen.

14. Overige punten

Hieronder vallen een zeer grote lijst van uitspraken en meningen
die niet onder edn van voorgaande thema's viel. Het betreft heel
diverse punten.
Alle punten die niet slaan op de interventie laat ik weg. Ik neem
alleen punten op die nog opvallende zaken toevoegen aan voor-

gaande informatie.

A managers/ Er zijn nu nog managers die zeggen niets met
trainers teams te maken te willen hebben. De energie

die er nu is, is er dankzij de chaos: we hebben
in een diep dal gezeten en hebben daar nu
genoeg van.
Gevoelsmatig is de hele investering het waard
geweest: je laat als bedrijf zien dat ie het
serieus neemt en dat ie er in feite alles aan
gelegen is om het voor elkaar te kriigen en dat
je het niet half aanpakt.
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B managers Ik heb naast het wij-gevoel ook wij-zij-gevoel

gekregen lingroup-outgroup-verschijnselenl.
Het tempo van succes wordt bepaald door de
kwaliteit van de teamleider zonder goede
teamleider geen succesvol team. Alles samen
doen, werkt verlammend.
Jammer dat de managers en de RVM niet in
een bepaald proces zijn ondergedompeld om
ats team te leren werken.
Samenwerking tussen teamleiders onderling
en tussen managers en teamleiders was ook
geen speerpunt.

C RVM De relatie manager en teamleider is niet ge-

traind. Daar is een wereld van verschil.
Sommige teams lopen op hun tandvlees. We
hadden 1986 nodig als leereffect om 1993 en
1994 te laten slagen.
Toen waren de marktomstandigheden beter
om te veranderen en waren we nu een slag
verder geweest.
Succes van veranderen wordt voor een groot
deel bepaald door irrationele en niet-functio-
nele processen,elke manager zou daarin ge-
traind moeten zijn.
Er was sprake van een positieve crisissfeer
tiidens de reorganisatie: als de diiken doorbre-
ken kan ook ineens alles.
Niemand had het ontwerp van tevoren in zijn
hoofd. Ook niet in de stuurgroep; het is steeds
verder ontwikkeld stap voor stap: eerst door-
lichten, dan herontwerp, dan reorganisatie,
dan personeel, dan training.

D RvB De markt is nu slechter dan 10 jaar geleden.

Het is een riike, verwende bedrijfstak. De vol-
gende keer zouden we het sneller doen en alle
onderdelen meenemen, alles binnen 2 jaar.
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E externe Twijfels over het nut, het doel en de betrouw-
trainers baarheid van de vragenlijsten.

De geinterviewden willen graag meer informa-
tie over de stand van zaken en hoe het nu
gaat.

Er zijn twijfels over het organisatiebreed
invoeren van een dergelijke verandering. Som-
mige mensen willen toch gewoon elke dag een
taak voorgeschoteld krijgen.

Het is onnodig om hier gemeenschappeliike punten uit te halen. De
opmerkingen spreken voor zich.

Uit de themaliist van de externe trainers resten mij nog twee punten
{verschillen tussen teams en weerstandl.

Verschillen tussen teams

externe Teamkenmerken zoals leeftijd van de teamleden,
trainers groepsgrootte en bedrijfsonderdeel en factoren ten

aanzien van het werk zoals tijdsdruk, werkachter-
stand en aard van de werkzaamheden zullen verschil-
len hebben veroorzaakt.
Kwaliteit en houding van de teamleden, de onderlinge
relaties ziin bepalend voor het leereffect van de team-
training.

Weerstand

externe Over het algemeen was er redelijk wat weerstand. Er

trainers waren regelmatig veel emoties, maar dat geeft hoe dan
ook aan dat er energie in de organisatie zit.
Omgaan met de weerstand is gedaan door een appal op
het eergevoel, het verduidelijken van het traject, de
weerstand te spiegelen en te adresseren. Door opmer-
kingen zoals "kom op, je moet er doorheen, ie kan ook
niet in Edn keer volwassen zijn, je moet ook eerst
kiespijn hebben".

Soms waren de personen met echte weerstand op 66n hand te tellen.
Bijvoorbeeld afdelingschefs die nu geen afdelingschef meer waren.
Soms kwam de weerstand voort uit de emotionele betrokkenheid bii
het vertrek van enkele collega's of uit "oud zeer"
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Vaak ondervond men weerstand in de intake en was deze tijdens de
training weer verdwenen.

8.5.3 Resultaten ontleend aan de interviews

In deze paragraaf zal ik eerst een aantal algemene conclusies trekken
en vervolgens de conclusies op basis van de afzonderlijke thema's
samenvatten.

Allereerst kan worden opgemerkt dat de verschillende groepen
geinterviewden het veranderingstraject vanuit verschillende perspec-
tieven en vanuit verschillende uitgangssituaties bespreken tildens de
interviews.
Verschillen ziin er tussen de internen en de externen maar ook
tussen de verschillende interne groepen. De externe trainers bekijken
het geheel meer in "technische" zin, wat wil zeggen dat men vooral
informatie geeft over de afzonderlijke fasen en stappen uit het
traject. Over wat er nu echt veranderd is, kunnen zii over het alge-
meen weinig zeggen daar velen van hen geen contact meer hebben
met bedriif X en er zich dus geen iuist beeld van kunnen vormen.

Uit de interviews met de externe trainers komt dan ook als roep naar
voren het terugkoppelen van informatie over het traject binnen
bedriif X. De externe trainers zijn nieuwsgierig naar hoe het de
organisatie nu vergaat en wat van de interventie terecht is gekomen.
{Cf. Thijssen, 19961. Dit proefschrift zal hopeliik in die behoefte
voorzien.

De informatie uit de interviews met de intern betrokkenen is meer
'emotioneel geladen" dan die van de externe trainers. Toch kan ook
een onderscheid gemaakt worden tussen de interne groepen. Een
onderscheid dat lijkt voort te komen uit de functie die de afzonderlii-
ke geinterviewden bekleden.
Zo bekijkt biivoorbeeld de groep "Resultaat Verantwoordelijk Mana-
gers" het vanuit een veel breder perspectief dan de groep 'Managers
die de rol van interne trainer tijdens het traject hebben vervuld'. De
eerstgenoemde groep heeft het bijvoorbeeld regelmatig over de markt
waarop bedrijf X verkeert, onder andere in het kader van de afstem-
ming van de strategie van de organisatie en de benadering van de
markt. De andere genoemde interne groep heeft veel opgestoken van
de samenwerking met de externe trainer en zijn zodoende min of
meer de "cultuurdragers" van de verandering in de organisatie gewor-
den.{Zie Thijssen, 19961
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Als ik de verschillende thema's langsloop {zie paragraaf 8.5.21 kan ik
de volgende samenvattende conclusies trekken:
1.    Over het algemeen vindt men dat er biina een jaar na de start

van de groendruk Chet tijdstip waarop de interviews plaatsvin-
den), in de cultuur van organisatie X veranderingen zijn opgetre-
den. Genoemd worden: men neemt meer verantwoordelijkheid;
is meer open; er is een kwetsbaarder opstelling; men corrigeert
elkaar; men communiceert beter. De organisatie is in ontwikke-
ling en er zijn verschillen in delen van de organisatie. Er is ook
terugval.

2.   Bij de aanvang I 19921 van de verandering is de veranderingsbe-
reidheid laag. Er is veel energie gestoken - en met succes - in
het duidelijk maken van de noodzaak van de verandering. Met
name door aansprekende zichtbare gebeurtenissen is het serieu-
ze karakter van de verandering doorgedrongen.

3.    Hoewel er op dat moment onvrede is over de gang van zaken, is
door de komst van een nieuwe voorzitter en door het opzetten
van een gepland en doorgaand veranderingsproces in een hoog
tempo en op basis van een goede analyse en een breed
committment de verandering in gang gezet.

4.    In de blauwdrukfase heeft een groep koplopers systematisch
en met inzicht gewerkt aan een nieuwe organisatie. Omdat ze
relatief geisoleerd werken kunnen ze innovatieve voorstellen
ontwikkelen. In deze groep wordt ook de eerste veranderings-
energie gecreeerd. In de rest van de organisatie is op dat moment

de betrokkenheid laag en de onzekerheid hoog.
5.    De rooddrukfase is in ziin opzet en afwikkeling een goed proces

geweest. Er zijn soms compromissen gesloten. De rooddruk kan
niet in een keer tot het kwalitatief gewenste resultaat leiden:
instroom en uitstroom moeten constant aandacht krijgen.

6.    Na de blauwdruk en de rooddruk is de consensus over de ver-
nieuwingen redelilk en is men gereed en ontvankelifk voor een
trainingstraject {groendruk). Het is met name gunstig dat er een
trainingstraject volgt dat vooral gericht is op de nieuwe werk-
wijze en gedrag, omdat men daar op dat moment ontvankelijk
voor is.

7. Het veranderingsproces is op het moment van de interviews
duidelijk op gang gekomen imaart-juni 19951 en kan doorgezet
worden. Het moet verder worden uitgebouwd en gemonitord.
De risico's nu ziin een mogeliike terugval door ontbreken van
hulpmiddelen of aanvullend beleid. Of door te grote interne
gerichtheid.
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8.    Er moet energie gestopt bhiven worden in de organisatie. Team-

leiders en managers moeten opgeleid en gecoached warden.
Sommige teams hebben hulp nodig.

9.    Van belang voor de verandering zijn: Imondelinge! communica-
tie; de hele organisatie proberen mee te krilgen; het belang van
heldere doelstellingen; zorgen dat mensen het ook echt willen

10.  De impact en uitkomsten van de training heeft nagenoeg ieder-
een verbaasd. Er zijn overigens grote verschillen.

11.  Als er weerstand is, is die bii de intake vaak het grootst en bii
de training vaak weer verdwenen.

Deze gegevens komen overeen met het vooraf geformuleerde "ver-
wachte resultaat" Izie paragraaf 4.2 {Alll: "de cultuur is niet gewijzigd
als dit programme klaar is, er zal wel veel op gang ziin gebracht: De
groendruk heeft een begin gemaakt en dingen in gang gezet die met
name tot bewustwording hebben geleid over de onwenselijkheid van
de huidige cultuur en tot meer inzicht in hoe de nieuwe cultuur
eruit zou kunnen zien.

Duidelijk is geworden dat het nodig is om daarna aandacht te blijven
geven aan het proces, omdat de verinnerlijking van de nieuwe cul-
tuur nog in belangrijke mate moet plaatsvinden. Daarbij zijn zeker
nog impulsen nodig, biivoorbeeld in de vorm van specifieke follow-
ups, opleiding, interne coaching, intervisie en dergeliike.

Ik kom daarop terug in hoofdstuk 11 waarin de vervolginterventies
worden beschreven.

8.6       Conclusies over de effecten van de interventie

In deze paragraaf poog ik deelconclusies uit de vorige paragrafen te
integreren en te komen tot een afrondend oordeel over de effecten
van de interventie.

De training en de spelsimulatie genereren zeer positieve effecten op
korte termijn. Op langere termiin {tot aan de follow-upI is er een
Imatigl positief effect. Dat kan als volgt in beeld worden gebracht Izie
figuur 8.61
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a*
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opzkhta van                                                                                                      2

teantwerk                      111
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Figuur 8.6 Visualisering effect groendruk (3 metingen)

Kilk ik op nog langere termijn, inclusief de vierde en de vijfde meting
dan zie ik het patroon zoals in figuur 8.7.

Training

A.

Houding ten
opzlchto van                                                                                                                     teamwerk

1 1     1     I m
1 2 3 4 5

'  tud

Figuur 8.7 Visualisering effect groendruk 15 metingenl

Figuur 8.7 liikt een ontnuchterende curve voor cultuurveranderaars:
een grote en kostbare interventie veroorzaakt {slechts) een schokgolf,
die voor een groot gedeelte wegebt. Deze interpretatie lijkt echter
veel te pessimistisch en niet in overeenstemming met de resultaten
van het onderzoek tot nu toe. Ik wil dat hierna toelichten.
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In paragraaf 8.4 wordt geconstateerd dat de groendruk niet werkt als
een vliegwiel, waardoor allerlei initiatieven als vanzelf ontstaan. De
groendruk moet eerder worden opgevat als een interventie, die
dingen losmaakt en op gang zet, maar dat daarna de mensen lin de
organisatie! de eigen betekenis moeten zoeken en de verandering
moeten verinnerlijken Izie paragraaf 8.5 ). Dit kan het patroon van de
curve verklaren. Het is consistent met de fasenmodellen van veran-
dering (zie paragraaf 3.1.31 waarin verinnerliiking als een derde fase
Ina bewustwording en actie) wordt gezien. Het liikt erop dat op het
moment van de vijfde meting de verinnerlijking binnen organisatie X
begonnen is.

Opvallend is dat de sinuscurve in figuur 8.7 op veel terreinen terug te
vinden is. Ik noem het de leercurve". In hoofdstuk 12 beschrijf ik
een aantal wetenschapsterreinen waarop ik dezelfde curve terugzie.

Ik zal dan ook aannemelijk maken dat cultuurverandering be-
schouwd en gestructureerd moet worden als een leerproces.

De groendruk heeft sterke invloed gehad op: het weten wat de veran-

dering inhoudt en op het willen of op de acceptatie van de verande-

ring.
{90% wil de verandering; zie paragraaf 8.1.6 en 8.31. De groendruk
heeft tevens tot sterke bewustwording geleid over wat men nog moet
leren 150% is bewust onbekwaam) Enkele positieve effecten ziin vrii
snel verdwenen vanwege het ontbreken van randvoorwaarden Iterug-
koppeling en ruimte voor teamdoelstellingen). De groendruk heeft
nauwelijks bijgedragen aan de vaardigheden {fase 2 in fasenmodellen
van veranderen; zie paragraaf 3.1.31, maar heeft de bewustwording
daarvoor en de wens tot ontwikkeling ervan sterk positief beinvloed.
Dat is tot uiting gekomen bii de vervolginterventies {zie hoofdstuk
111 waar vooral gewerkt is {op eigen initiatiefl aan de ontwikkeling
van vaardigheden voor teamwerk en bij de viifde meting waar vooral
de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst over de vaardigheden
positiever ziin geworden.

De groendruk heeft ertoe geleid dat, mede door de acceptatie van de
verandering en door de sterke bewustwording en door het verdwijnen
van de weerstand (zie paragraaf 8.4 en 8.51, het initiatief in het veran-
deringsproces kan worden omgekeerd van top-down naar bottom-up
Calthans voor een aanzienlijk deell
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Er zijn na de groendruk nog wel risico's voor een terugslag aanwezig.
Met name is het nodig om energie te blijven steken in managers en
teamleiders, omdat deze als het ware de randvoorwaarden bepalen
Cals belemmering of als goed voorbeeld) voor de ontwikkeling van
teams. Dit is een gegeven dat bii "transfer of training" en continu
leren sterk wordt benadrukt Izie paragraaf 3.6.11.

Een groendruk is gedefinieerd als het integrale, consistente, haalbare
en relevante plan voor een interventie in een organisatie, gericht op
het feiteliik implementeren van de doelen van een lomvangrijkel
vernieuwing {zie paragraaf 3.1.61.

In paragraaf 8.5 komt naar voren dat voor een groendruk van groot
belang is: {mondelingel communicatie; de hele organisatie meekrii-
gent heldere doelstellingen; en mensen die het echt willen. Deze
gegevens ondersteunen de definitie van een groendruk {zie para-
graaf 3.1.61

Tussen de meetmomenten Ivan 1 naar 51 met behulp van de vragen-
lijst neemt de spreiding tussen teams steeds meer toe. Het lange
termijn effect verschilt per team heel sterk. De organisatie is in
ontwikkeling, maar alle teams, elk op eigen wijze, ook. Er is ook een
verschil tussen onderdelen. Dit ondersteunt de stelling dat na de
groendruk maatwerk gewenst is voor verdergaande ontwikkeling. En
dus een andere fase Imet meer eigen initiatief, meer maatwerk en dus
gedifferentieerder) in het veranderingsproces optreedt. Daarnaast
zullen mensen in teams zichzelf ontwikkelen zonder hulp of impul-
sen van buiten.

De mensen in de organisatie hebben ook een leerproces ondergaan
doordat, door het monitoren en terugkoppelen van de tussenresulta-
ten van de verandering, men de verandering meer als een proces is
gaan zien, waarbij men zelf een belangrijke actor is. Dit helpt het
proces van verinnerliiking.

Volgens de geinterviewden is de cultuur van organisatie X veranderd:
meer openheid, meer verantwoordelijkheid; meer kwetsbaarheid,
meer wederziidse correctie en betere communicatie. De impact en de
uitkomsten van de groendruk wordt door hen als verbazingwekkend
gezien {zie paragraaf 8.51
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.

Het succes van de groendruk is voor een deel veroorzaakt door het
proces dat eraan vooraf ging Iblauwdruk/rooddrukl, omdat men meer
ontvankelijk was voor een dergelilk traject waarin een nieuwe
werkwiize en gedrag wordt geleerd.
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9    Verklaringen voor verschillen in effecten

In dit hoofdstuk beschrijf ik een drietal {deellonderzoeken die probe-
ren verklaringen te vinden voor de verschillen in effecten tussen
teams zoals door de vragenlijst {en het evaluatieformulierl ziin
gemeten.

Het eerste onderzoek {zie paragraaf 9.11 correleert de uitkomsten van
de vragenlijst met kenmerken van teams. Het doel is om in deze
kenmerken mogelijk verklaringen te vinden voor de gevonden
verschillen op basis van de vragenlijst. Dit onderzoek is in de oor-
spronkelijke onderzoeksopzet voorzien en er zijn gegevens voor
verzameld.
Het tweede onderzoek izie paragraaf 9.21 is niet vooraf voorzien.
Nadat de resultaten van de eerste, tweede en derde meting bekend en
geanalyseerd zijn, ontstaat de behoefte om een diepte-analyse te doen
van teams die sterk afwilken van de "normale' teams lin de resulta-
ten op de vragenliistl. Voor de diepte-analyse ziin tien sterk afwiiken-
de teams geselecteerd: van deze teams worden alle beschikbare
gegevens bileengebracht en er vindt een interview plaats met de
betreffende manager. Doel van dit onderzoek is verklaringen te
vinden voor deze extreme afwiikingen.
Het derde onderzoek Izie paragraaf 9.31 komt op analoge wijze tot
stand. Een aantal teams blijkt extreem te zijn veranderd {in de beant-
woording van de vragenlijstl bij de vierde meting lin negatieve zinl.
Ook hier wordt de betreffende manager benaderd voor een mini-
interview. Doel is verklaringen te vinden voor deze extreme verande-
ringen.

Ik beschrilf de deelonderzoeken achtereenvolgens. Aan het eind van
elk deelonderzoek worden conclusies vermeld, die in een slotpara-
graaf worden geintegreerd Izie paragraaf 9.41.

9.1       Verklaringen op grond van teamkenmerken

In paragraaf 8.1 is geconstateerd dat er Isoms grotel verschillen ziin
tussen de scores van teams op de vragenlijst. Hier zal ik deze ver-
schillen koppelen aan een aantal teamkenmerken. De vraag die in dit
onderzoek centraal staat, is:
Kan ik met de Cadditionele) gegevens {teamkenmerken) waarover ik
beschik, verschillen tussen teams verklareni Dat wil zeggen: is de
uitkomst van een groep teams met kenmerk Al significant anders
dan de uitkomst van een groep teams met kenmerk A22 En ziin deze
verschillen al aanwezig bi j de intake of treden de verschillen op na de
training of na de follow-upl
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9.1.1 De selectie en de aard van mogeliike relevante teamkenmerken

We beschikken over teamkenmerken die relatief gemakkelijk te
identificeren ziin en die mogelijk een verklaring te zien kunnen
geven.

Deze teamkenmerken zijn onderverdeeld in een drietal groepen.

Groep 1 betreft teamkenmerken die feitelijkheden zijn en die zonder
veel moeite zijn verzameld.
Het betreft:
a.    bij welk bedrijfsonderdeel hoort dit team Inegen mogeliikheden)
b.    is het een direct team of een niet-direct team. Directe teams zijn

teams die rechtstreeks voor een externe klant werken. Niet-
directe teams werken voor interne klanten (bijv. back-office-
teams of teams in het secundaire proces)

c.    plaats van Igeografischel vestiging 16 mogelijkhedenl.

Groep 2 betreft teamkenmerken die verzameld zijn met behulp van
de personeelsarchieven van organisatie X.
Het betreft:
d.    het aantal manneliike en vrouwelijke teamleden en dan met

name het percentage vrouwen in het team
e.    de gemiddelde leeftijd in het team
f.    het gemiddelde aantal dienstjaren in het team.

Met betrekking tot de kenmerken: percentage aantal vrouwen;
gemiddelde leeftild en gemiddeld aantal dienstjaren, zijn zodanig
klassen gemaakt dat extremen kunnen worden vergeleken en tevens
voldoende waarnemingen worden behouden. Het betreft de volgende
klassen:

- vrouwen:
. klasse 5 10% vrouwen in het team
. klasse 2 50% vrouwen in het team.

- gemiddelde leeftiid:
klasse £ 35 iaar
klasse 2143 jaar

- gemiddeld aantal dienstjaren:
. klasse 1 1 1  jaar

klasse 1 17 iaar
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De derde groep van teamkenmerken betreft metingen die ik gedaan
heb bij de teams Candere metingen dan de vragenliisten). Het gaat
daarbij om een korte vragenli ist over weerstand die de trainers
invullen na de training. Die vragenlijst bevat twee vragen. Deze
vragenlijst is afgenomen om deze gegevens over weerstand te kunnen
verwerken in de analyse.

g.   Mate van weerstand van het team:

E-1        heel veel
veel

weinig

heel weinig

h.  Hoe is de weerstand verdeeldl

E-1 bit niemand

bij enkele teamleden

bii gehele team

Daarnaast is de score, die op basis van de evaluatieverslagen tot
stand is gekomen (zie deelonderzoek 2, paragraaf 8.31, als teamken-
merk opgenomen. Het gaat om:

i.   Bereid en in staat tot samenwerken

team wil en kan samenwerken

team wil maar kan niet samenwerken
Chet team is zich hiervan bewust)

team wil, maar kan niet samenwerken
Chet team is zich hiervan niet bewust)

team wil niet samenwerken

Voor het onderzoek ziin te teamkenmerken van 112 teams beschik-
baar. Er ontbreekt slechts een minimaal aantal gegevens.
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9.1.2 De analyse per teamkenmerk

Om de toetsing naar significantie te kunnen doen, ziin er, per team-
kenmerk, groepen gemaakt. Vervolgens ziin de verschilscores vergele-
ken met elkaar en op significantie getoetst.
In  tabel 9.1 staat het totale overzicht.

Tabel 9.1 Toetsing verschil homogene groepen Iteamkenmerkenl

vraag onderdeel percentage gemiddeldgemiddelde
vrouwcn leeftiid until

dienstiaren

InTrFo InTrFoinTrFo InTrFo

1 ·'}

2

3·

4

5               •

6 .

7              •             •      •

8· •

9                     ·                           •

m         I                                  21

Bovenstaande tabel dient als volgt te worden gelezen. De cel met 11
laat zien dat na de training significante verschillen zijn in de scores
op vraag 1 van de vragenlijst tussen teams met veel en weinig vrou-
wen. Voor vraag 10 is er op dat moment geen significant verschil.
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Tabel 9.1 Ivervolgl Toetsing verschil homogene groepen {teamken-
merkenl

vraag mAe van plaats van dlecti bekwaaml

weerstand vestiging niet direct bewust

In Tr Fo In Tr Fo In Tr Fo In Tr Fo

1                                      •            •

2                    •             •

3              ••

4                    ••••

5        ••      •              •

6                    •      •

7                      ·••

8·

9                           ••                                  ••

10

In - Intake
Tr - Training
Fo = Follow-up

- - significant verschil Ca - 0.11

Ik analyseer elk teamkenmerk afzonderlijk in de volgende paragrafen.
Eerst bespreek ik de tabel en de globale conclusies:
- Er ziin verschillen tussen onderdelen. Dat manifesteert zich vooral

bii de training. Bij de follow-up is dat grotendeels weggeebd.
- Het percentage vrouwen in een team lijkt een bepalende factor

voor het gemiddelde antwoord van een team, althans voor een
aantal vragen. Teams met hoge percentages vrouwen antwoorden
beduidend positiever bij intake, training en follow-up.

- De gemiddelde leeftiid en dienstjaren zijn niet bepalend voor
verschillen.
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- De weerstand van een team tildens de training is blijkbaar van
invloed op de antwoorden bil de follow-up Ide weerstand is name-
liik alleen gemeten tijdens de training). De mate van de weerstand
liikt erg bepalend.
Vraag 5 Cluisteren naar elkaarl en vraag 10 {werken in een team is
prettigl springen er daarbij uit 11.

- De plaats van vestiging is onderscheidend, maar dit behoeft enige
kanttekeningen:
. ongeveer 80 teams komen uit de hoofdvestiging. De andere ruim

20 uit vijf kleine vestigingen. De hoofdvestiging middelt dus
sterk uit, terwi il de vestigingen uitschieters zijn

. twee vestigingen komen 100% overeen met onderdelen.
- Er ziin geen verschillen tussen directe en niet-directe teams.

Kennelilk wordt de training niet anders ervaren.
- Er is een sterke correlatie tussen de scores op de dimensie: willen

en/of kunnen samenwerken en de uitkomsten in de vragenlijsten.
Dit is ook al eerder geconstateerd Izie paragraaf 8.31.

Ik ga nu in afzonderlijke subparagrafen de resultaten nader bekijken
en analyseren.

Bedriifsonderdelen

In paragraaf 8.1.7 zijn de turnover-tabellen en staafdiagrammen van
de

9 bedrijfsonderdelen besproken Izie bijlage 13 en 141. Bij de intake
verschillen de onderdelen weinig. Onderdeel 5 scoort het meest
positief. Onderdeel 2 en 7 scoort het meest negatief. Bij de training
scoort onderdeel 5 het meest positief. Onderdeel 6 scoort dan bedui-
dend negatiever dan de andere onderdelen. Bij de follow.up blijft
onderdeel 5 het meest positief. Onderdeel 8 is nu het meest negatief.

In deze paragraaf zoek ik verklaringen voor deze verschillen.

Ik heb verschillende onderdelen per vraag en ten opzichte van elkaar
een rangnummer gegeven. Vervolgens is er per onderdeel voor alle
vragen een gemiddeld rangnummer uitgerekend. Dat geeft een
versimpeld maar helder beeld over alle onderdelen. Dit zijn de
resultaten.

11    Ik ben nagegaan of bepaalde trainers meer of minder weerstand hebben opgeroepen

Dat is niet zo. Teams met heel veel, veel en heel weinig weerstand zijn gelijkmatig
verdeeld over de 1161 trainers
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Tabel 9.2 Gemiddeld rangnummer per onderdeel voor alle vragen
samen

onderdeel intake training follow-up

1                                                 3 3,4 4,0

2                                    6,9                    5,8                    4,5

3                                    5,8                    6,1                    5,0

4                                    4,6                    4,5                    4,8

5                                    2,5                    1,4                    1,6

6                                    5,8                    7,9                    7,4

7                                    7,5                    6,6                    4,0

8                                    4,5                    4,6                    8,1

9                                 3,5                  4,1                  5,2

Ik zie in deze tabel grote verschillen tussen de onderdelen. Zo heeft
onderdeel 2 bij de drie metingen een hoog rangnummer en heeft
negatieve scores op de vragenlijst. Onderdeel 5 heeft steeds een laag
rangnummer en scoort erg positief op de vragenlijst. In het zoeken
naar mogelijke verklaringen is gebruik gemaakt van de interviews
Izie paragraaf 7.53 met de Resultaat Verantwoordelijk Manager {RVM!
van een aantal in het oog springende onderdelen. Een aantal fragmen-
ten uit die interviews worden hier geciteerd {de paginanummers
verwijzen naar de pagina in het geautoriseerde interviewl.

In onderdeel 5 is, vlak v66r en tiidens de rooddrukfase het manage-
ment drastisch vernieuwd. De huidige RVM zegt daarvan: "De
meesten hebben dat als een opluchting ervaren. Ze ziin altijd heel
strak geleid geweest. En alles moest terug naar de chef .... En dat gold
voor iedere scheet. En dat ligt nu open ... Het is fantastisch om te
zien dat zo'n bedrijf dat Ide trainingen, ldcl oppakt en er zin in heeft.
Het enthousiasme komt terug' Izie p. 4 en 5 van het interviewl.

Onderdeel 6 is een ondersteunende lautomatiserings)afdeling. Ken-
merkend is hier, dat er weinig in functionele leigenl teams wordt
gewerkt, maar dat juist moet worden gewerkt met (projectlteams van
de linterne) klant. Dit onderdeel werd als 'moeilijk veranderbaar'
beleefd. De huidige RVM van dat onderdeel zegt: "...een groot aantal
mensen kwam van decentrale systeembeheerafdelingen die zelf al
gekanteld waren of daar mee bezig waren. Die mensen hingen er echt
als wormvormig aanhangsel bij (p. 91.... De training..., daar zijn we
niet voldoende mee doorgegaan.....  Dan kom ie terecht  in een situatie
van alledag, met problemen van alledag, die gigantisch groot zijn..
We kregen mensen uit  11 oude afdelingen.... We hadden een geweldig
migratieprobleem... Want iedereen had oude taken en taakjes" {p. 12)
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De huidige RVM van onderdeel 8: 'Dit onderdeel is door een extern
bureau (nog een ander bureau dan Y of Z, Idcl danig door elkaar
gehusseld. Mensen ziin voortdurend in andere situaties terechtgeko-
men en hebben daar hun beste krachten aan gegeven en moesten dan
op een bepaald moment weer teleurstellingen incasseren. Ik denk dat
die teleurstelling, die scepsis, vrij groot is {p. 31. Het uiteindeliike
beleid is gepresenteerd, maar we kregen later vragen waaruit blijkt
dat ze het niet goed hebben gesnapt. Bij mensen duurt het vaak wel
eventjes. En dat hadden we bij onderdeel 8 toch niet goed gedaan.
Daar hadden we niet genoeg tijd voor... Voor ie mensen iets kunt
biileren, moeten ze toch weer wat bijkomen. En ik denk dat dat bij
de teamtrainingen van dit onderdeel toch wat langzamer bereikt is
dan mogelijk bij andere teams. En ik heb wel gehoord dat het soms
lastig was  er nog wat zinnigs  uit te krijgen'  Cp.  51

Bovenstaande citaten laten zien, dat een goede timing van trainingen
of een groendruk blijkbaar heel belangrilk is. In onderdeel 5 is de
"reorganisatie' afgerond en is men klaar voor ontwikkeling. Onder-
deel 6 en 8 zaten nog met allerlei vraagstukken: oude en nieuwe
taken Conderdeel 61 en met naweeen van niet goed uitgepakte reorga-
nisaties Conderdeel 81 Blijkbaar moeten die eerst opgelost of verwerkt
zijn. Het consequent in de tijd scheiden van blauwdruk, rooddruk en
groendruk is dus gewenst. Daarnaast moeten mensen zich op een
nieuwe werkwijze en samenwerking kunnen voorbereiden.

Uit significantie-toetsing over de verschilscores per vraag per onder-
deel blijkt dat vrijwel alle onderdelen positieve Isignificante) ver-
schillen laten zien tussen intake en training. Deze verschillen
houden minder stand bij de follow-up It.o.v. de intakel met uitzonde-
ring van onderdeel 3 en 7. Deze houden de positieve lijn redelijk
vast. De overige onderdelen kennen {de reeds bekende! terugslag. De
huidige RVM van onderdeel 3 daarover: "Een hele herkenbare en
duidelijke impuls voor de verandering kwam uit de trainingen... De
trigger van het moment, het hele programma dat er omheen zit en
dan onmiddelliik daarna herkenbaar een follow-up Cp. 81... Het besef
zit er... in dat er bepaalde vaardigheden aangeleerd moeten worden Ip.
12}... Het concentreert zich rond dingen die aangeleerd moeten
worden. Wat betekent het nou; Dat is goed in dat model gegoten. Zo
zien we het gedrag en eigenlijk moeten we dat gedrag gaan kriigen"
Ip.141
De huidige RVM van onderdeel 7: "Het is goed geweest dat er een
algemene ervaring en een algemeen programma was waar we alle-
maal doorheen ziin gegaan... Maar voor teamvorming is een langer
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proces nodig.  Dat was  maar een start  Cp.  51...  Na de teamtraining had
meer begeleiding moeten komen in de actuele situatie. Meer training
on the job Cp. 71...
Het invoeren van de nieuwe processen heeft veel meer tiid gekost
dan ik had gedacht. Ook van het management Cp. 81

Concluderend kan gesteld worden, dat het blijkbaar belangrijk is dat
de betreffende managers de interventie zien als een kans, als een
instrument waarvan zii op 't goede moment en met -ook door hen-
gecreeerde voorwaarden, optimaal kunnen profileren.

De geconstateerde verschillen tussen de onderdelen zijn te verklaren
door:
in positieve zin:
- het feit dat een onderdeel een nieuwe start kan maken, omdat aan

positieve voorwaarden is voldaan Conderdeel 53
- het feit, dat de trainingen en de spelsimulatie len de gemeenschap-

pelijke ervaring) een sterke impuls hebben gegeven Conderdeel 3 en
71

in negatieve zin:
- het feit, dat er allerlei vraagstukken blijven zitten. Oude en nieuwe

taken door elkaar; naweeen van niet goed uitgepakte of goed
afgemaakte reorganisaties.

Een scheiding in de tiid van blauwdruk, rooddruk en groendruk blijkt
dus zeer gewenst.

Vrouwen

Er zijn, zoals eerder gesteld, twee klassen gemaakt. Edn klasse met:
< 10% vrouwen in het team
en een klasse met:

2 50% vrouwen in een team.
Op dezelfde manier als bij de vorige vraag ziin gemiddelde rangnum-
mers bepaald. Die ziin in dit geval 1 of 2. De uitkomsten staan in
tabel 9.3.
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Tabel 9.3 Gemiddeld rangnummer voor twee klassen (veel en weinig
vrouwenl voor drie meetmomenten

klasse intake training follow-up

f 10% vrouwen                                1,6                           1,8                             1,9

2 50% vrouwen                                    1,4                              1,2                                1,1

Bij de intake is er nog weinig verschil tussen de twee groepen. Na de
training antwoorden teams met veel vrouwen beduidend positiever,
vooral op de vragen 1,3 4,5,6 en 7.
Dit positieve antwoordgedrag houdt stand tot na de follow-up. De
teams met minder dan 10% vrouwen laten nauwelijks verschil zien
tussen intake en training.
En tussen intake en follow-up op zes vragen een negatieve verande-
ring. De toets op significantie geeft de volgende resultaten te zien.

Tabel 9.4 Aantallen teams en significanties van de verschilscores
{intake - training en intake - follow upI bil teams met
veel en weinig vrouwen

< 10% vrouwen > 50% vrouwen
-                         -

vraag intake - training intake - follow.up intake - training intake - follow-up
120 teams) 1

16 teamsl 121 teams) 413 teamsl

1 sign. sign. sign.
2                                                                        sign.
3 sign. sign. sign.

4 sign. sign. sign.

5                                                                        sign.
6 sign. sign. sign.
7 sign. sign.
8 sign. sign.

9 sign sign.
10                                                                      sign.

-1  geeft aan of de verschillen significant zijn of niet

In de groep met veel vrouwelijke teamleden zijn de antwoorden na de
training beduidend positiever dan bii de intake.
Dit effect bliift redelijk gehandhaafd bij de follow-up: teams vinden
dat ze verbeterd ziin qua kennis van de verwachte teamprestatie
Ivraag  11,  de mate van terugkoppeling die ze krijgen {vraag 33, het nut
van teamoverleg
{vraag 41 en de betrokkenheid bij de teamprestatie {vraag 63
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Geconcludeerd kan worden, dat teams met een hoog percentage
vrouwen {en dus een relatief laag percentage mannen) na de training
beduidend positiever veranderd zijn in de houding ten opzichte van
teamwerk van teams met een laag percentage vrouwen. Deze ontwik-
keling zet zich door na de follow-up.
De verandering Iwerken in teams) is bij teams met een hoog percen-
tage vrouwen bliikbaar sneller of positiever opgepakt.

Leeftild

Op een analoge wijze zijn resultaten berekend op basis van de gemid-
delde leeftiid per team. Dat geeft de rangnummers te zien zoals
genoemd in tabel 9.5.

Tabel 9.5 Klassen van leeftijd en rangnummers per periode

klasse intake training follow-up

leeftiid 5 35 War                                 1,7                                 1,2                                1,2
leeftild 2 43 jaar                      1,3                      1,8                      1,7

Bii de intake reageren teams met relatief veel oudere mensen iets
positiever dan teams met relatief veel jongere mensen. Maar de
groepen ontlopen elkaar nauwelijks. E6n vraag geeft een significant
verschil. "Miin team lost problemen zelf op' wordt door 'oudere"
teams positiever beantwoord. Bij de training zijn de "jongere" teams
over het algemeen iets positiever. Edn vraag geeft een significant
verschil. "De teamleden voelen zich betrokken bij de teamprestatie'
is bij hen beduidend positiever. Bij de follow-up blijven jongere teams
positiever, maar geen significante verschillen, behalve wat betreft
vraag 3: "Mi in team krilgt regelmatig terugkoppeling over de gelever-
de prestaties'. Daar reageren zij beduidend positiever.
Als ik kijk naar de verschilscores tussen intake en training en tussen
training en follow-up kriig ik het volgende overzicht.
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Tabel 9.6 Aantallen teams en significanties van de verschilscores
bij teams met gemiddeld hoge en lage leeftiid

leeftild 1 35 iaar leeftild 2 43 laar

vraag Intake training intake follow-up intake training intake follow-up

119 teams) 113 tearnsl 119 teamsl 111 teams)

1 sign. sign. sign. sign.

2 sign. sign.

3 sign. sign. sign.
4 sign. Stgn. sign.

5 sign. sign.

6 sign. sign. sign.
7 sign. sign. sign.
8 sign. sign.

9 sign. sign.

10           sign.

7   significant of niet la - 0,11

Beide groepen teams maken een positieve omslag tussen intake en
training. Bii de 'oudere' teams ebt dit effect echter weg. 'Jongere'
teams trekken op termijn blijkbaar meer lering uit de training.

Ik zie echter, dat de groepen zich nauwelijks van elkaar onderschei-
den. Dit kan worden veroorzaakt doordat ik hier gemiddelden han-
teer:
- een team met veel jongere, maar ook veel oudere mensen komt dan

in een middengebied terecht
- afwiikende antwoorden van oudere of iongere mensen binnen een

team kunnen door de andere categorie loverlgecompenseerd wor-
den.

Daarom is gekeken naar het antwoordgedrag van individuen van de
vier teams waarvan ik data op naam heb {zie paragraaf 8.1.61. Ik
beschik daarbii over de volgende gegevens Ide aantallen zijn per cel
erg beperkt!1.
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Tabel 9.7 Overzicht aantal individuele respondenten per leeftijdsca-
tegorie

leeftiid <30 30-39 40-49 > 49

aantal personen           10                 10                 14                8

categorienummer          1                       2                      3                      4

Bovenstaande categorieen 1 tot en met 4 zijn met elkaar vergeleken
en getoetst op significantie  (a  = 0,101. Steeds  is een categorie vergele-
ken met een andere, bijvoorbeeld 1 met 2 of 1 met 3. In de cellen is
aangegeven of het verschil significant is. Dat levert de volgende
gegevens op.

Tabel 9.8 Significanties tussen leeftijdscategorieen voor individuele
respondenten

.raag intake training follow-up

1,2 1,3 1,4   2,3   2,4   3,4    1,2    1,3    1,4   2,3   2,4   3,4    1,2   1,3   1,4   2,3  2,4   3,4

1
•                   •                    •

2                        ·

3                                                                •

4••    ·

5•

6• • •

7             •          •

8

9                        •          •

10                                                                                                                                                   ·                  ·                 ·

' - significant

Bij de intake reageren de veertigers op alle vragen het meest positief.
Dit onderscheid is significant voor een aantal vragen. Met name de
iongeren Itwintigers en dertigersl zijn sceptisch over het functioneren
van hun team.
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Na de training blijven de veertigers over het algemeen nog steeds het
meest positief, maar de jongeren ziin goede leerlingen lof ervaren zij
dat zij hun teamleden hebben onderschatil. De verschillen ziin min-
der significantl.
Bij de follow-up is er een terugslag met name bi i de iongeren. De
veertigers blijven beduidend positief Isterker zelfs dan bij de intakel.

De resultaten bii de individuele scores verschillen licht van de scores
over de twee klassen Izie tabel 9.61. De groep veertigers (categorie 31

springt er hier lin positieve zinl uit. Maar in beide overzichten
komen de iongeren er niet uit als een groep die het snelst verandert.
Het tegendeel lijkt eerder waar te zijn.

Dienstiaren

In deze paragraaf bespreek ik het kenmerk dienstjaren. Weer zijn
twee klassen gemaakt. Dat levert de volgende rangnummers op.

Tabel 9.9 Klassen van dienstjaren en rangnummers per periode

klasse intake training follow-up

dienstjaren 1 11                             1,6                            1,5                            1,6

dienstjaren > 17                 1,4                 1,4                 1,4

De groepen ontlopen elkaar nauweliiks. Het gemiddeld aantal dienst-
jaren is blijkbaar geen onderscheidend kenmerk. Ook de tabel van de
verschilscores laat geen verschillen zien.
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Tabel 9.10 Aantallen teams en significanties van de verschilscores
bij teams met gemiddeld veel en weinig dienstiaren

dienstiaren s 1 1 dienstiaren 2 1 7

vraag intake training intake follow-up intake training intake follow-up
{25 teams) 118 teamsl (26 teamsl 119 teams)

1 sign. sign. sign. sign.
2 sign. sign.

3 sign. sign. sign.

4 sign. Sign. sign.
5 sign. sign. sign.
6 sign. sign. sign. sign.
7 sign. sign. sign. sign.
8 sign. sign.
9 sign. sign.
10 sign. sign.

' I        significant  of  niet  i a  -  0,11

Ik zie hier een gemiddelde doorsnee van alle teams. Onderscheid
tussen teams op basis van dienstjaren is er blijkbaar niet. Ook hier is
gekeken naar 42 individuele scores {op naaml. Dat levert geen ander
beeld op.

Mate van weerstand

Na de training hebben de trainers alle teams gescoord op een korte
vragenliist met betrekking tot weerstand. Het is onwaarschijnlijk dat
de trainers de scores op de vragenlijsten hebben laten meewegen in
deze score. Het is gebruikelijk dat alle formulieren tegelijk in de
zogenaamde retour-enveloppen gaan. Trainers zullen wellicht wel de
vragenlijsten Ivluchtigl hebben bekeken. Bovendien hebben zij geen
belang bij een bepaalde overeenkomst tussen scores op de vragenlijst
en de score op weerstand.
Er zijn vier scores mogelijk:
- heel veel weerstand
- veel weerstand
- weinig weerstand
-  heel weinig weerstand {zie tabel 9.111
Het vermoeden rijst dat teams met veel of heel veel weerstand
minder zouden veranderen dan teams met weinig of heel weinig
weerstand. De meting van weerstand heeft alleen plaatsgevonden na
de training. Ik beschouw weerstand hier als een teamkenmerk en ga
na of dat kenmerk significante verschillen laat zien op de scores op
de vragenliist.
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Tabel 9.11 Klassen van weerstand en rangnummers per periode

klasse intake training follow-up

heel veel weerstand                        311                       3,6                      2,3

veel weerstand                               3,3                     3,1                      3,7

weinig weerstand                            2,2                      2                        2,8
heel weinig weerstand                        1,3                        1,1                        1,1

1) Het citfer is het gemiddelde rangnummer van alle teams in de betreffende tdasse.

De score op de vragenlijst en de inschatting van de trainer {beide na
de trainingl komen sterk overeen en stroken volledig met de ver-
wachting. Bii de intake en de follow-up ook, behalve de klasse met
heel veel weerstand. Die heeft een hoger rangnummer dan verwacht.
De klassen vertonen significante verschillen, met name veroorzaakt
door een waarschiinlijk positieve instelling bij teams met Iheell
weinig weerstand en een negatieve instelling bij teams met {heell
veel weerstand. Tijdens de follow-up leveren acht van de tien vragen
significante verschillen op tussen de tien groepen. Bii de intake en de
training zijn slechts drie van de tien vragen significant.

Tabel 9.12 Gemiddelde scores per vraag per klasse van weerstand en
rangnummers bii de follow-up

Vraag heelveel veel weinig heel weinig
weerstand weerstand weerstand weerstand

score rang- Score rang- score rang- score rang-

nr. nr. nr. nr.

1  1,80 1 2,50 4 2,08 3 1,82 2 Sign.

2  2,38 3 2,32 2 2,53 4 1,98 1 sign.

3 3,33 3,4 3,33 3,4 2,95 2 2,67 1 Sign.

4  1,96 2 2,22 4 2,01 3 1,66 1 sign.

5  2,34 2 2,53 4 2,43 3 1,91 1 sign.

6         1,75 2 2,30 4 2,26 3 1,74 1 Sign.

7  1,90 2 2,51 4 2,45 3 1,84 1 sign.
8         3,10 3 3,37 4 2,98 2 2,90 1
9      2,17 2 2,42 4 2,32 3 1,98 1
10  1,80 3 1,86 4 1,67 2 1,56 1 Sign.

gem.              2,3               3,7               2,8               1,1
rangnr.

298



Opvallend is dat de klasse met heel weinig weerstand het lage
rangnummer heeft en houdt. Maar minstens zo opvallend is dat de
klasse met heel veel weerstand nu het op 66n na laagste rangnummer
heeft en de twee klassen Iveel weerstand en weinig weerstandj heeft
ingehaald. Dit kan verklaard worden door het feit, dat in of na de
training veel aandacht is besteed aan het wegnemen van de weer-
stand bij deze klasse of dat heel veel weerstand tijdelijk is en weer
wegebt.
In biilage 18 ziin vier staafdiagrammen opgenomen van de vier
klassen. Daarbij valt op dat er bij de klassen met heel veel weerstand
over het algemeen een positieve ontwikkeling is na de training en
nauweliiks een terugslag bii de follow-up (bij vraag 2 en 7 zelfs een
doorgaande positieve ontwikkelingl. Bij de klassen: veel weerstand en
weinig weerstand, is er bij de follow-up steeds een sterke terugslag
tot het niveau van de intake of zelfs nog hoger. Bil de klasse met heel
weinig weerstand wordt de positieve ontwikkeling vastgehouden bij
de follow-up {uitgezonderd vraag 2,8, 9 en 101.

Als ik de verschilscores bereken en de significantie toets, zie ik het
volgende beeld.

Tabel 9.13 Significanties van scores op verschillende meetpunten  bii
de verschillende klassen van weerstand

vraag   heel veel veel weinig heel weinig
weerstand weerstand weerstand weerstand

In. Tr. Tr. Fo. In. Tr. Tr. Fo. In. Tr. Tr. Fo. In. Tr. Tr. Fo.

.t         ...1

1 jign. -1 sign. Sign. sign. sign. sign.
2 sign. sign. sign.
3 sign. sign. sign. sign.
4 sign. sign sign. sign. sign.
5 sign. sign. sign
6 sign. sign sign sign. sign. sign.
7 sign sign. Sign. sign.
8 sign. sign sign. sign.
9 sign. sign.
10 sign sign. sign.

N- 11 8 27 20 26 21 21 13

' 1          In.  Tr. - scores intake . training
"I         significant  l a  -  0,10!
. . .

1
Tr. Fo. - scores training - follow-up
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Teams met heel veel weerstand hebben nauwelijks tot geen positieve
ontwikkeling tussen intake en training. Teams met veel, weinig en
heel weinig weerstand hebben wel een significant positieve ontwik-
keling tussen de intake en de training. Bij de intake en follow-up
vertonen alleen teams met heel weinig weerstand nog significante
verschillen. Kennelijk zijn alleen teams met heel weinig weerstand
in staat door te gaan in de ontwikkeling die tijdens de training is
ingezet.

En kenneliik leidt weerstand ertoe dat de leereffecten op wat langere
termijn gering zijn.

Plaats van vestiging

Er zijn zes vestigingsplaatsen. Een is de hoofdvestiging, waar het
merendeel van de teams is ondergebracht. Er ziin verschillen gevon-
den tussen de verschillende vestigingen, maar deze moeten vanwege
de kleine aantallen voorzichtig worden geinterpreteerd.
Vestiging Z en A onderscheiden zich positief tiidens de intake.
Vestiging Z komt 100% overeen met onderdeel 5 dat zich positief
onderscheidt bil de vergeliiking tussen onderdelen Izie hiervoorl.
Vestiging A is een deel van onderdeel 3. Na de training springt vesti-
ging Z er weer positief uit.
Vestiging R Ivan onderdeel 31 springt er negatief uit. Na de follow-up
zijn Z en A weer het meest positief Imaar A gaat slechts over 66n
teaml
Bij drie vestigingen ziin de scores tussen intake training en training
follow-up getoetst op significantie. De hoofdvestiging Ihet merendeel
van de teamsj laat een patroon zien dat nagenoeg overeenkomt met
het totale patroon Izie paragraaf 8.1.31.  De twee andere vestigingen
laten niet een sterk afwijkend beeld zien. Voor drie vestigingen ziin
geen significantie-toetsen uitgevoerd omdat de aantallen teams te

gering waren.

Kennelijk ziin er verschillen in cultuur tussen de vestigingen die van
invloed ziin op de scores.

Directe en niet-directe teams

De directe en niet-directe teams zijn met elkaar vergeleken. Eerst
presenteren we de gemiddelde rangnummers.
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Tabel 9.14 Directe en niet-directe teams en rangnummers per periode

klasse intake training follow-up

direct                                1                           1,3                        1,3
niet-direct                             2                           1,7                        1,7

Directe teams zijn over het algemeen positiever dan niet-directe
teams, vooral bij de intake. Bii de training en follow-up worden die
verschillen kleiner. Voor vraag 2 Ikennis en vaardigheden om als
team te werkenl, vraag 3 (terugkoppeling geleverde prestaties! en
vraag 8 (voldoende ruimte voor teamdoelstellingenl scoren niet-
directe teams positiever dan directe teams na de training en de
follow-up.
Maar de verschillen zijn erg klein en nergens significant. Deze factor
is blijkbaar niet van belang.

Bewust bekwaam

Door een onafhankeliike beoordelaar zijn op basis van de schrifteliike
evaluatieverslagen van trainers alle teams ingedeeld in 66n van de

volgende vier categorieen:
-  categorie  1:     dit team wil als team werken en kan dit ook
- categorie 2:   dit team wil als team werken, kan dit niet, maar is

zich dat bewust
- categorie 3:   dit team wil als team werken, kan dit niet, maar is

zich dat niet bewust
- categorie 4:   dit team Ideze groepl wil niet als team werken.

Voor verdere gegevens over de uitkomst van dit deelonderzoek
verwifs ik naar paragraaf 8.3. Die uitkomsten gebruik ik hier,
waarbij genoemde categorisering beschouwd wordt als teamkenmerk.
Als ik het gemiddelde rangnummer, gebaseerd op de scores op de
vragenlijst, in ogenschouw neem per periode, levert dat de volgende
tabel op.
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Tabel 9.15 Vier categorieen {bewust/bekwaam) en rangnummers per
periode

categorie intake training follow.up

1                                         1,0                           1                             1
2                                 2,3                      2                      2,8

3                                        3,3                           3                           2,3
4                              3,4                    4                    3,8

De tabel laat een sterke correlatie zien tussen de scores op de vragen-
lijst, het evaluatieverslag van de trainers en het daarop gebaseerde
oordeel van de beoordelaar. Deze twee meetmethodes blijken in de
uitkomst sterk overeen te komen en meten dus nagenoeg dezelfde
factor. Dit ondersteunt nogmaals de conclusie in paragraaf 8.1.2 waar
ik stel dat de vragenlijst de houding ten opzichte van werken in
teams meet: de correlatie is het sterkst bij de training. Op dat mo-
ment is ook het evaluatieverslag gemaakt.

Bij de intake ontlopen de vier klassen elkaar niet veel. Significante
verschillen worden met name bepaald door uitschieters in positieve
zin van willende, kunnende teams Icategorie 11. Categorie 3  en 4
zitten globaal gezien op hetzelfde niveau.
Bij de training is de vierdeling overduidelijk. De verschillen zijn
significant voor alle vragen, behalve vraag 8 Ivoldoende ruimte voor
teamdoelstellingen). Bij de follow.up zijn 7 van de 10 vragen signifi-
cant verschillend luitgezonderd zijn vraag 2, 3 en 81. Categorie 1
wijkt in positieve zin af Ivoor alle vragen rangnummer 11. Categorie 4
wijkt in negatieve zin af {behalve vraag 8, hebben zij voor alle vragen
rangnummer 41.

Categorie 3 wijkt qua antwoordpatroon nog nauwelijks af van catego-
rie 2. Blijkbaar is de bewustwording er wel gekomen tussen de
training en de follow-up. De vier categorieen zijn ook nog per vraag
geanalyseerd. Dat geeft het volgende beeld en de volgende deelcon-
clusies.
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Tabel 9.16 Overzicht vier categorieen {bewust/bekwaam) per vraag
met significanties en deelconclusies

vraag intake training follow-up deelconclusie

1 -
sign. sign. Categorie 1 wijkt sterk af. Deze categoric weet

beter welke teamprestatie wordt verwacht

2- sign. sign. Categorie 1 wiikt positicf af. Bil de training

ook categorie 2. De mate van willen en kun-
nen bepaalt de perceptie van eigen kennis en
vaardigheden

3 sign sign. - Categorie l wijkt bij de intake positief af.
Categorie 4 wilkt bij de training negatief af. De
perceptie van de mate van terugkoppeling
hangt samen met het feit of een team wil sa-
menwerken

4 sign. sign. sign. Teams die zich niet bewust zijn dat ze niet
kunnen samenwerken, zetten vraigtekens bi 
het nut van vergaderen en overleg

5 sign. sign. sign. Categorie 4 heeft de grootste problemen met
luisteren naar elkaar

6 sign. sign. sign. Categorie 1 onderscheidt zich in positieve zin

Ibetrokkenheidl. Categorie 4 onderscheidt zich
in negatieve zin.

7- sign. sign. Het verschil van mening over samenwerking is
groot. Het wordt beter, behalve bij categorie 4:
daar wordt de samenwerking negatiever geoor-
deeld (bii de follow-up i.v.m. de intakel

8        -           -                             De ruimte om teamdoelstellingen te reahseren
hangt Iliet samen met de categorieen

9- sign. sign. Categorie 4 onderscheidt zich in negatieve zin

als het gaat om het eigen vermogen om proble-
men op te lossen

10 -
sign. sign. Als teams willen en kunnen samenwerken,

vinden zii het ook prettig om in een team te
werken. Dit plezier neemt af als men dat niet
kan of wil. Bij de follow-up is categorie 4 nega-
tiever dan bii de intake

Ik presenteer nog een tabel en zal dan conclusies proberen te trek-
ken. De tabel gaat over de significante verschillen tuSSen intake
training en training follow-up.
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Tabel 9.17 Significanties van scores op verschillende meetpunten bil
vier categorieen (bewust/bekwaaml

vraag categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

In. Tr. Tr. Fo. In. Tr. Tr. Fo. In. Tr. Tr. Fo. In. Tr. Tr. Fo.

.1         ...1

1 jign."3 sign. sign. sign. sign. sign. sign.

2 sign. sign. sign. sign.
3 sign. sign. sign.
4 sign. sign. sign. sign. sign. Sign.

5 sign. Sign. sign.
6 sign. sign. sign. sign. sign.

7 sign. sign. sign. sign. sign.
8 sign. sign. sign. sign sign.

9 sign. sign.
10 sign. sign. sign sign

N- 17 12 49 37 24 17 9 7

- 1         In.  Tr. - scores intake - training
"1         significant  l a  - 0,101
. . .

1
Tr. Fo - scores training - follow-up

De conclusies zijn als volgt:
Uit genoemde tabel valt af te lezen, dat als teams willen Icategorie 1,
2 en 31 zij een sterke omslag maken door de training. Teams, die niet
willen, doen dat niet. Willen is blijkbaar een belangrilke component
voor verandering door middel van de training/spelsimulatie.

Teams in categorie 4 vinden bij de follow-up werken in een team
beduidend minder prettig dan bii de intake Ivraag 101. Teams die niet
willen, worden door al dat gedoe over teams eerder negatief dan
positief beinvloed leen averechts effectl.

Uit tabel 9.15 lees ik het volgende af.
Categorie 4 onderscheidt zich in vele vragen negatief Ivraag 3 over
terugkoppeling; vraag 4 over het nut van overlegi vraag 5 over luiste-
ren; vraag 6 over betrokkenheidi vraag 7 over de samenwerking; vraag
9 over zelf problemen oplossen; vraag 10 over prettig werken in een
teaml. Over de hele linie wordt negatief gescoord, zowel over aspec-
ten binnen als buiten het team. Categorie 1 onderscheidt zich over
de hele linie juist positief.
Bij vraag 8 is er {als enige) geen verschil tussen de categorietn. De
vraag naar 'ruimte om de teamdoelstellingen te realiseren' is er bil
alle teams, ongeacht de categorie.
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Er is nog specifiek gekeken naar de vragen 2,5,7 en 9, omdat die Izie
paragraaf 7.3.1

3 verwiizen naar de 'kunnen'-component. Vooral voor
deze vragen geldt dat een negatievere beantwoording verklaard kan
worden door een groeiende bewustwording. Die bewustwording zou
dan optreden bil categorie 2 tijdens de training. Bij categorie 3 juist
niet.

Tabel 9.18 Scores voor de Nkunnen'-vragen van categorie 2 en 3
voor de drie periodes

vraag categorie 2 categorie 3

intake training follow-up intake training follow-up

2           2,39 131 1,99 (21 2,37 131 2,46 131 2,23 131 2,26 12)

5          2,41 (21 2,04 {21 2,29 131 2,48 131 2,09131 2,18 121
7          2,39 131 1,78 {21 2,31 131 2,51141 1,97 131 2,17121
9                        2,16 {31 1,92 (21 2,27 131 2,08 121 1,98 13) 2,16 121

(de score is de gemiddelde score op de vragenlijstl
Itussen haakjes staat het rangnummer)

Opvallend is, dat de startsituatie lintake) een diffuus beeld laat zien
Irangnummer 2, 3 en 41, maar dat na de training de rangorde conse-
quent 2 is bij categorie 2 en 3 bij categorie 3. Bij de follow-up is dat
precies omgekeerd. Deze omkering geldt voor deze vier vragen en
voor twee Iverwantel vragen en niet voor andere. De twee verwante
vragen zijn vraag 1 {de teamprestatie weten) en vraag 6 Ibetrokken-
heid bij de teamprestatiel
Een mogelijke verklaring kan zijn:
Teams uit categorie 2 Ize willen wel, maar zijn zich bewust dat ze
het niet kunnenl antwoorden positief na de training hoewel zii zich
bewust ziin dat ze een aantal dingen nog niet kunnen. Blijkbaar
kunnen ze een aantal dingen al wel beter Ivaardigheden, luisteren,
samenwerken, probleemoplossenl, maar er blijft nog veel te doen. In
de periode tussen de training en de follow-up ervaren zij dat het
moeilijker is of langer duurt dan ze dachten. Ze scoren negatiever. Er
is een sterke terugval.
Categorie 3 heeft die bewustwording niet na de training, maar heeft
die wellicht wel gekregen in de periode tot de follow-up. En ze doen
een aantal dingen dan ook al beter, want de scores wijken niet zoveel
af van de scores na de training. De terugval is minder groot.
Een andere mogeliike verklaring kan zijn dat de ontnuchtering na de
training bij categorie 2 groter is  dan bii categorie 3. Categorie  2
immers heeft positief de training doorlopen en heeft gezien dat nog
dingen geleerd moeten worden. Dan kan de klap hard aankomen.
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Met name bij categorie 2. Want, anders dan bij de andere drie catego-
rieen zal deze categorie gevoelig zijn voor stimulerende {of niet-
stimulerendel omstandigheden na de training.

Beide verklaringen kunnen plausibel zijn. Maar voor beide verkla-
ringen geldt dat bewustwording een leerstel belangriike fase is bii
verandering. Als daarna problemen of ontnuchtering optreden, is er
een sterke terugslag. Als er nog geen bewustwording is, kan geen
ontnuchtering optreden.

Trainerseffect

De trainers van het externe bureau Y hebben meestal tien of meer
trainingen uitgevoerd. Elke trainer doet voor 66n team de intake, de
training en de follow-up. Met de beschikbare gegevens is het moge-
liik om eventuele trainerseffecten op te sporen, door de scores van de
teams, gesorteerd op de externe trainer, te vergelijken.
Uit de teamantwoorden op de vragenlijst ziin geen significante
verschillen te vinden tussen trainers. Alleen op vraag 1 wordt een
verschil geconstateerd bij intake en training: een aantal trainers is
gekoppeld aan teams die goed weten welke teamprestatie wordt
verwacht. Bij een ander aantal trainers weten de teams het minder
goed. Dit onderscheid is bij de follow-up verdwenen.
De persoon van de trainer is dus niet een impactvolle factor geweest
bij de waargenomen scores. De stimulus is dus blijkbaar trainer-
onafhankelijk.

De conclusie kan zijn dat een spelsimulatie, die sterk is voorgestruc-
tureerd, een {sterkel invloed heeft, onafhankeliik van de persoon van
de trainer/spelleider. Dat wil niet zeggen dat iedereen trainer of
spelleider kan ziin. In dit geval ziin trainers/spelleiders geselecteerd

op vaardigheden in de sfeer van de groepsdynamica en met veel
trainerservaring. Bovendien zijn de trainers van tevoren in een
voorscholing geinstrueerd. Dat zal er zeker ook toe hebben bijgedra-
gen dat er geen trainerseffect is gevonden (vanwege standaardise-
ringseffectenl

Afwiikingen door teamkenmerkent

In paragraaf 8.1.5 heb ik tabellen beschreven met teams met een

zogenaamd normaal patroon en met een afwijkend patroon Izie
tabellen 8.4, 8.5 en 8.61.
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Deze laatste categorie heb ik geanalyseerd met behulp van de team-
kenmerken die in deze paragrafen staan beschreven. De vraag hierbij
is: wat is de factor lof factorenl die teams, die afwiiken van het
normale beeld, drijft i Als hiervoor een antwoord gevonden kan
worden, heb ik een verklaring voor de verschillen in scores tussen
teams.
Bij de vergelijking van de intake en de training van de afwilkende
teams, heb ik, voor de tien vragen, niet ten gemeenschappelijk
teamkenmerk luit deze lijst van deze paragraaf) kunnen vinden. Bij
de vergelijking tussen training en follow-up zijn er bij vijf vragen
enkele opvallende afwijkingen. Bijvoorbeeld alle teams uit vestiging
R behoren tot de afwijkende teams of er komt maar 66n categorie 4
Ibewust/bekwaam) team voor. Maar den overheersende factor die de
afwijkende teams verbindt, kan niet worden gevonden.
Bij de vergelijking van de intake  en de follow.up vind ik een paar
bijzonderheden {bijv. geen teams van onderdeel 4 of 51, maar ook hier
geen overheersende factor. Dus de teamkenmerken verklaren niet de
verschillen in scores. Deze kenmerken bevatten weinig aanwijzingen.
Er moeten andere factoren ziin. Maar welkei
Om deze reden heb ik besloten een diepgaander en kwalitatief
onderzoek te doen naar sterk afwijkende teams Izie deelonderzoek 5,
paragraaf 9.21. In dit onderzoek heb ik, anders dan hier, 10 sterk
afwilkende teams (de zogenaamde ICE-teams {Integraal, Consistent,
Exentrisch); zie paragraaf 9.21 geselecteerd en geanalyseerd.

9.1.3 Conclusies

We kunnen de verschillen in scores tussen teams niet geheel verkla-
ren door de door ons onderzochte teamkenmerken. We hebben wel
een aantal verbanden gevonden die ik hier samenvat. Er zijn verschil-
len tussen onderdelen. een afgeronde reorganisatie en een stabiele

sociale omgeving liiken een belangrijke voorwaarde voor het welsla-
gen van een interventie zoals hier is gedaan. Als de betreffende
managers de interventie bovendien zien als een kans om het onder-
deel te ontwikkelen, resulteert dat in een optimaler effect.

Teams met veel vrouweliike teamleden ontwikkelen zich beduidend
positiever in de houding ten opzichte van teams. Leeftijd en dienstia-
ren maken nauwelijks verschil in effect, ook niet op individueel
niveau. Veertigers veranderen iets makkelijker dan jongere mensen.
Maar over het algemeen zijn leeftijd of dienstjaren geen veranderkun-
dige factoren van belang.
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Teams met heel weinig weerstand leren meer en veranderen meer.
Teams met veel weerstand reageren juist averechts op een verande-
ring. Bij teams daartussenin is de training wel van significante
invloed, maar het zet nauwelijks door in de follow-up. De weerstand
wordt door de training verminderd, maar er treedt geen blijvend
Beer- leffect op.
De plaats van vestiging maakt verschil. Vestigingen hebben blijkbaar
een eigen (sub-lcultuur die van invloed is op het effect van de inter-
ventie. Er is hier overigens een sterke correlatie met de verschillen
tussen de onderdelen.
Het feit dat er directe en niet-directe teams zijn, maakt geen verschil
in effect.

Voor het welslagen van een verandering is 'de verandering willen"
van doorslaggevende betekenis. Als mensen de verandering niet
willen, lijken ze eerder negatief te worden beinvloed. Dit betekent
dat communicatie vooraf over de {noodzaak of gewenstheid van del
verandering zeer belangrijk is.
Het is bovendien belangrijk dat voor verandering mensen door een
bewustwordingsfase gaan om de betekenis van de verandering voor
henzelf te ontdekken. Wordt die bewustwording gevolgd door niet-
stimulerende omstandigheden of blokkades, dan resulteert dat in een
sterke terugslag. Na de bewustwording moet de verdere implementa-
tie van de verandering blijkbaar goed gefaciliteerd en begeleid wor-
den.

Er treedt geen trainerseffect op. De stimulus is trainersonafhankelilk

9.2      Verklaringen op basis van tien sterk aiwijkende teams

In de vorige paragraaf Ideelonderzoek 51 is reeds geconstateerd dat ik
geen dominante factor of teamkenmerk kan vinden die het afwilken
van Chet normale patroon j teams kan verklaren. Maar ik ben nog wel
steeds geinteresseerd in deze zogenaamde 'deviant cases', omdat die
indicaties kunnen opleveren voor succesvolle of niet-succesvolle
toepassing van een soortgeliike interventie of training/spelsimulatie.
Immers ik zie over het algemeen een "normaal patroon: CHet "nor-
male patroon' is een flinke positieve verandering na de training en
een terugval na de follow-up, maar positief t.0.V. de intake.1 {zie
paragraaf  8.1 ). Ik zie echter dat teams  daar soms sterk vanaf wiiken.
Waarom 2
Dat wordt in deze paragraaf verder onderzocht.
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9.2.1 Selectie van ICE-teams en wiize van typering

Besloten is om de tien meest afwijkende teams nader te onderzoeken,
zowel met betrekking tot reeds beschikbare gegevens, als door
middel van een aanvullend mini-interview met de betreffende
manager {dit mini-interview is afgenomen in maart 19961. De selectie
van afwijkende teams en de analyse met behulp van beschikbare
gegevens is gedaan door Marianne Thiissen en staat in haar scriptie
119961 beschreven. Haar onderzoek staat onder supervisie van mii  en
prof.dr. I.L.A. Geurts.

De mini-interviews zijn afgenomen en geanalyseerd door mii.

Wat hier volgt is voor een deel een samenvatting van het onderzoek
van Thijssen 119961, voor een deel een aanvulling daarop (interviews)
en voor een deel een her-analyse van de gegevens.

Allereerst is nagedacht over de selectie van afwiikende teams. Die
teams zijn geselecteerd welke integraal afwiiken Cd.w.z. voor een
aanzienlijk deel van de vragen uit de vragenliist) dn die consistent
afwijken Cd.w.z. over de meetpunten: intake, training, follow-up
heen). Het afwilken zelf is gedefinieerd als het hebben van een excen-

trische positie {t. o.v. de overige teamsl in de turnover-tabellen van
de teams (zie biilage 123. Deze teams heb ik ICE-teams {Integraal,
Consistent, Excentrisch} genoemd.

Per turnover-tabel Itotaal 301 zijn de excentrische teams geselecteerd.
Dat is gebeurd door genoemde onderzoekster {Thijssen) door het
bekiiken van de tabellen en het visueel selecteren van teams. Per
vraag en per meetpunt zijn de teams aangekruist die afwijken van het
'gemiddelde'. Hierna volgt een voorbeeld. De aangekruiste teams
worden als excentrisch gezien.

309



V

Tuniover leoll-is
/roll '

d            0           10

0  2,5-            0  10
3.5

...    ..-f .1'11 1-1- 11.=     1
00 8 :

I     0 K /04    7     0      F
°S J 4  0  /        0

it.v 0 0 .f o     _     0
:,A.«.                  -

1      . 5   .9/     I

.1          -1 2                                                      3                                                       4                                                      5

Tra"ing

Figuur 9.1 Voorbeeld selectie ICE-teams in turnover-tabel

Deze aanpak leidt ertoe, dat per turnover-tabel een verschillend
aantal teams zijn geselecteerd. Immers steeds worden alle excentri-
sche teams genomen. Het volgende overzicht geeft die aantallen
weer.

Tabel 9.19 Aantallen geselecteerde excentrische teams per vraag per

periode

periode

vraag
intake training intake

training follow-up follow-up

1                       14                  11             14

2                          8                    9              7

3                                            15                                  10                        11
4                       15                  10             15

5                       13                  15             12

6                       14                  14             13

7                       13                   9             12

8                       15                  14             14

9                       15                  11             10

10                        9                  10             6

In totaal zijn er dus 73 teams die ten minste 66n keer extreem afwij-
ken. Nadat het aantal afwijkingen per team is geteld, krijg ik het
volgende overzicht.
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Tabel 9.20 Aantal teams per aantal afwijkingen in de turnover-tabel-

len

aantal aantal aantal aantal

afwiikingen teams afwitkingen teams
21                               1                                8                               2
17                1                 7                3
15                 1                  6                 4
14                 1                  5                  1
12                 3                 4                 8
11                 3                 3                 5

10                 3                 2                 17
9                               3                                1                               17

Ik heb de tien teams met het grootste aantal afwijkingen genomen,
dus teams met  11  of meer afwilkingen.  CN.B.:  het maximale aantal
afwijkingen bedraagt 30 13 periodes van 10 vragenl.
Per ICE-team is een archief aangelegd, waarin de beschikbare rele-
vante gegevens ziin verzameld. Dat zijn de scores op de vragenlijsten,
de evaluatieverslagen, de teamkenmerken, binnen welke categorie de
excentrische score valt {zie verderopl, de staafdiagrammen en het
mini-interview met de manager.

Om elk sterk afwilkend team te karakteriseren naar de richting van
de afwijking en de consistentie daarvan, is voor elk ICE-team een
typering gemaakt op basis van de positie in de turnover-tabel en voor
elk ICE-team is een typering gemaakt op basis van de staafdiagram-
men. Hoe dat precies is gedaan en welke typeringen dat heeft opgele-
verd is opgenomen in bijlage 19.

Voor de typering in de turnover-tabellen gebruik ik de volgende
benamingen op basis van de positie in de turnover-tabel:

5: ; Categorie 1: veel postieve verande-

1 2 ring

-------      Categorie 2. consistent negatief
Fbrlou t

Categorie 3: consistent positief

-------,       .--------      Categorie 4: veel negatieve veran-
3

1
1 4i dering

i i i
1 5briobS+1

Figuur 9.2 De vier categorieen in de turnover-tabel.
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Totaal over de tien ICE-teams heb ik de volgende aantallen per

categorie gevonden. Van de Itotaal 1361 afwijkingen vallen er 42,5 in
categorie 1,36,5 in categorie 2,34 in categorie 3 en 23 in categorie
4 11.

5

1:42,5
'

; 2:36.5

F#riodet

4
3:34 l

i 423  1 1    ':
1                                                     5

Fbriode t+1

Figuur 9.3 Frequenties scores per categorie in de turnover-tabel voor
de tien ICE-teams

Voor de typering op basis van de staafdiagrammen heb ik alle theore-
tische mogelijkheden genomen Izie bi ilage 191 van alle patronen.
Over de tien ICE-teams komen de volgende frequenties voor die
genoemd zijn in tabel 9.21

11    Dat niet alleen hele getallen voorkomen heeft te maken met het feit dat een enkele

afwijking op de grens lag van twee categorieEn
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Tabel 9.21 Theoretische patronen staafdiagrammen en frequenties
voor de tien ICE-teams {typenummers: zie bijlage 191

Freq Freq.

Type                                Type

o e
34                                   17

Na enthoueiasmering gem volledige Na 6nthou5iaemering verdergaande

ontnuchkring ontnuchtering

e e
14                                   14

-1           3
Enthousiasmerine na Enthousiasmering
or,triuchterin0

Zowel wat de turnover-tabellen Izie figuur 9.3
1
betreft als de staafdia-

grammen {zie tabel 9.211 komt positieve {maar extreem dusl veran-
dering het meeste voor. Bii de staafdiagrammen (zie tabel 9.211 komt
type 4 het meeste voor. Dat is opvallend, omdat dit het "normale
patroon'  is Izie paragraaf 8.11. Blijkbaar veranderen veel ICE-teams
volgens het normale patroon maar zijn de scores extremer.
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Op basis van bovenstaande gegevens en van bijlage 19 wordt nu elk
van de ICE-teams kort getypeerd en worden per team de gegevens uit
de evaluatieverslagen Ivan de trainers 111 en uit de mini-interviews 11
met de manager vermeld.

9.2.2 Beschri,ving van de tien ICE-teams

Ik begin met een overall typering van de tien ICE-teams. Daarna
komt per team een gedetailleerde typering, een analyse en de gege-
vens van de trainers en de managers. Voor het eerste team volgt een
uitgebreide beschrijving. Voor de negen andere teams is de beschrij-
ving Ivanuit de turnover-tabellen en staafdiagrammenl opgenomen in
bijlage 22. In de tekst wordt alleen een samenvatting gegeven.

Tabel 9.22  De tien ICE-teams met overall typering en omschriiving

team type omschrijving

1            3              Na enthousiasmering sterke ontnuchtering bii de follow-up

2           4             "Normaal", maar met extreme scores

3            6              Ontnuchtering na de training, in de praktijk verbetering

4           6             Ontnuchtering na de training, in de praktilk verbetering

5           4             "Normaal", maar met extreme scores

6           4             'Normaal", maar met extreme, wisselende scores

7            3              Na enthousiasmering sterke ontnuchtering bil de follow-up

8 3-4 Na enthousiasmering zowel sterke ontnuchtering als lichte

ontnuchtering. Verschillen in scores groot

9 2-4 Enthousiasmering die doorgaat met kleine stapjes

10 4 'Normaal", verschillen tussen intake en training groot

Bij de 10 teams komt type 2: 0,5 31 keer voor; type 3: 2,5 keer;
type 4: 5 keer en type 6: 2 keer.

1 )      De evaluatieverslagen zijn door de trainer gemaakt na afloop van de training Ijuni-

oktober 19941

2)    De mini-interviews zijn afgenomen in maart 1996.

31    0,5 komt voor vanwege het feit dat twee teams 18 en 91 op het procesgebied van

twee categorieen hggen
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- Team 1
Dit team heeft een zeer groot aantal excentrische scores en steekt
daarmee ver uit boven {zelfs) andere ICE-teams. Bii de categorieen
scoort zowel categorie 2,3 en 4 hoog. Het team is consistent over
de perioden, hetzii in negatieve zin Icategorie 21 hetzij in positieve
zin Icategorie 31 maar het neigt vooral naar de negatieve kant, want
categorie 4 is hoog.
De meeste excentrische scores zijn waar te nemen in periode 2
Itraining follow-upI. Bii de staafdiagrammen is over de gehele linie
genomen ontnuchtering waar te nemen. De score bii de follow-up
is in zeven gevallen (vraag 2,3,6,7,8, 9  en 101 negatiever  dan  bil
de intake. De score na de training is in zes gevallen negatiever dan
de intake {vraag 1, 2,4, 5, 7 en 91.

Dit team is het meest extreme, zelfs van alle ICE-teams. Het is een
team dat enthousiast uit de training komt, maar bii de follow-up,
veel sterker dan de andere teams, met een "kater" blijkt te zitten.

De trainer rapporteert over een moeizaam proces, waarbij de
thuisorganisatie Corganisatie X) te veel aanwezig is. Het kost de
deelnemers veel tijd om gemotiveerd aan de slag te gaan. Veel
rancune richting de eigen organisatie; de emoties lopen hoog op.
'Wij ziin geen team; waarom moeten wij bij TOP werkeni'
De manager zegt dat deze groep bestaat uit sterk individualistisch
gerichte medewerkers van hoogwaardige specialisten. Zii voelen
zich gedegradeerd en ervaren statusverlies nu zij de eigen autono-
mie {door de teamvormingl verloren hebben. Onderling zijn er grote

spanningen. Er is een slechte perceptie van alles wat organisatie X
betreft. Ze vinden de trainingen flauwekul, want er is grote twijfel
over het werken in teams De training heeft eerder slecht dan goed
gedaan. Men vertoont sterk 'toeschouwersgedrag:
Blijkbaar is bij dit team sprake van een hoge mate van weerstand
tegen het werken in teams en een geringe motivatie om eraan te

werken. De training en de periode daarna heeft daarbij eerder een
averechtse invloed gehad.

- Team 2
Dit team verandert extreem in positieve richting na de training.
Daarna valt men sterk terug tot op het niveau van de intake. Het
team ontwikkelt zich via het "normale" patroon. Alleen de scores

zijn extreem {zowel in enthousiasmering als ontnuchteringl.
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De trainer zegt dat deze grote groep 117 deelnemersl moeite heeft
om het game echt serieus te nemen. De groep bestaat uit geisoleer-
de solisten, niet erg communicatief, maar toch welwillend. De
teamgedachte wordt door deze groep professionals wel begrepen,
maar niet echt gedragen. Men zegt dat teamwerk een verkapte
vorm van het opvoeren van de (productieldruk is en men heeft
twijfels over de indicatoren en de planbaarheid van het werk. De
manager zegt dat dit een team van individualisten is die elkaar
weinig zien en veel in projecten werken. Het ziin specialisten. Na
de samenstelling als team ziin zij erg sceptisch. Zii voelen zich
team tegen wil en dank. De manager heeft na verloop van tijd het
teamidee opgegeven. Zij werken nu in subgroepen.
Ook hier zie ik grote weerstand tegen de verandering. De teamge-
dachte is zelfs verlaten. De extreem positieve score na de training
is moeilijk verklaarbaar. Wellicht heeft het met de "welwillend-
heid" te maken: de motivatie en de instelling is wel goed, maar
men keert zich tegen de teamgedachte.

- Team 3
Van intake tot follow-up is dit team niet extreem. De {vrij negatie-
vel score na de training maakt het wel extreem: er is ontnuchtering
na de training, maar in de praktijk komt er weer enthousiasme.

De trainer rapporteert over een moeizame training. De training
komt te vroeg omdat de procesvisie niet is uitgekristalliseerd.
Moeten we wel een team zijn; De communicatie is erg moeizaam
en er is frustratie omdat men steeds met de neus op de feiten wordt
gedrukt. "We weten wat we fout doen, maar wat nul' Men kan zich
moeilijk inleven in het spel. Er worden vragen gesteld bij de rol van
de teamleider. Deze komt moeilijk uit de verf, driift sterk op
inhoudeliike expertise en voelt zich snel persoonliik aangevallen.
De manager zegt dat deze groep het motto 'geen hierarchische baas
nodig" erg letterlijk heeft opgevat. Alles moet met zijn allen en
alles wat de teamleider zegt, wordt opzii geschoven. Er is een
strakke beeldvorming over een ideaal team. De teamleider zelf (die
chef is geweest) kan niet goed omgaan met de rolwisseling van chef
naar teamleider. Hij is erg hierarchisch en van de weeromstuit is
het team zich tegendraads gaan gedragen. Een beperkt aantal
mensen heeft daar erg in volhard. Een paar is later uit het team
vertrokken en daardoor is veel opgelost.
De training springt er bil dit team uit. Blijkbaar is die aangegrepen
om de verandering in de organisatie Ivan hierarchie naar team) en
de rolwisseling van de teamleider aan de orde te stellen.
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Blijkbaar is er deze verborgen agenda of doelstelling die de training
sterk beinvloed heeft. De opgebouwde Inegatief gekleurdel verhou-
dingen beinvloeden het geheel.

- Team 4
Dit team lijkt in alle opzichten op het voorgaande, ontnuchtering
in of na de training; enthousiasme in de praktijk.

De trainer vindt twee dagen te kort voor dit team. Er zijn grote
verschillen. Het ziin betweters. De sfeer is weinig veranderingsge-
zind en conflictueus. Men heeft vooral gepraat over omgang met
elkaar, in de rede vallen, vergadertechniek en het accepteren van
feedback. Men is te vermoeid om het Plan van Aanpak af te ron-
den. De teamleider loopt enigszins weg voor zijn rol; hii laat Itel
veel over aan anderen. Hij heeft te maken met veel informele
leiders in het team!
De manager zegt, dat angst en historisch gegroeide verhoudingen
belangrijk zijn. Het team vertrouwt niemand, ook de naaste collega
niet. Men is niet open naar elkaar. Het team heeft een hierarchi-
sche chef gehad in de oude organisatie, met weinig verantwoorde-
lijkheid en individuele taken. De huidige teamleider wordt niet
geaccepteerd. Later is hij overspannen geraakt en in een andere
functie terechtgekomen.
Dit team lijkt ook in de mogelijke verklaringen sterk op het vorige
team. Ook hier speelt het verleden en de gegroeide verhoudingen
een rol. De training wordt aangegrepen om dat aan de orde te stel-
len.

- Team 5
Dit team verandert positief en volgens het normale patroon, alleen
extremer: er is sterke enthousiasmering na de training, maar ook
sterke ontnuchtering.

De trainer zegt dat de deelnemers in het begin sceptisch zijn maar
{zeerl positief bij de afsluiting. Men is viif stappen vooruit, maar
men moet van ver komen. Eindelijk begrijpen ze iets van de team-
gedachte; er wordt herkend dat het verstandig is in teams te wer-
ken. Er zijn veel afspraken over inhoudelijke werkverdeling, weinig
over interactie. De teamleider komt onzeker binnen, maar heeft
goed zaken gedaan met betrekking tot zijn positie en rol.
De manager zegt dat de deelnemers heel enthousiast ziin na de
training. Zij hebben de grote voorraad werk ineens naar nul terug-

gebracht.
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Maar door de slechte kwaliteit van de afhandeling, komt daar een
boeggolf aan reacties op. Dat heeft toen niet doorgezet: men krijgt
geen greep op dat proces en wordt stuurloos. Dat is door mii {de
managerl ook in de hand gewerkt, want ik heb ook geen antwoord
op die boeggolf. De teamleider is erg goed en heeft de training goed
benut. Er zit wel veel oude cultuur in dit team. De training komt
op een goed moment en heeft veel impact op de inhoudelijke
werkverdeling en op het elan. Enthousiast is men aan het werk
gegaan. De teamleider heeft daar een goede rol in gespeeld. De
ontnuchtering komt nadat er veel reacties van klanten zijn geko-
men en men daar geen raad mee weet {inclusief de manager zelfl.
Daar treedt wellicht teleurstelling op.

- Team 6
Dit team is consistent negatief maar heeft zo nu en dan positieve
verandering. Dat is constant over de periode van intake tot en met
follow-up.

De trainer vindt het een welbestede training voor een beginnend
team, maar het ziin nog geen teamplayers. Grote verschillen in
begrijpen en dragen van de teamgedachte. Het besef groeit dat men
het zelf in de hand heeft. De teamleden zijn deskundig, positief
kritisch, ambitieus, leergierig en veranderingsgezind.
De manager ervaart de training als vrii Positief, maar erg instru-
menteel Iweinig bewustwording). Het is een team van specialisten
die deels veel buiten de organisatie ziin. Er is een groot vergader-
probleem: men kan uren vergaderen zonder een besluit te nemen.
Het is moeilijk om daar een team van te maken. De teamleider is
een inhoudelijk specialist en wordt a1166n vanuit zijn deskundig-
heid geaccepteerd. Sommigen kiiken tegen hem op; anderen zetten
zich juist tegen hem af. Hii is nu vertrokken.
Hier is sprake van specialisten met autonomie, die bliikbaar moei-
lijk een team vormen. Individueel leergierig en veranderingsgezind,
maar nog geen teamplayers. De acceptatie van de teamleider is erg
verschillend.

- Team 7
Over het geheel verandert dit team negatief. De training springt er
positief uit. De follow-up is negatiever dan de intake.

De trainer zegt dat er in het begin weinig energie is en weinig
interesse in elkaar. Ze weten niet waarom ze op de training zitten.
De groep is wel op gang gekomen. De teamgedachte wordt begrepen
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maar nog niet gedragen. De centrale vraag is: hoe kunnen we
invloed uitoefeneni
De manager is niet aanwezig bij openen en sluiten. De trainer zegt
dat het in dit geval belangrijk is dat hij betrokkenheid uitstraalt.
De teamleider is wel intelligent, maar mist charisma.
De manager heeft getwijfeld of hil deze groep naar de training moet
sturen, omdat hij verwacht dat het niveau te laag is. Deze groep
houdt zich vooral bezig met administratief werk. Na de training
roepen ze: 'dat kunnen wij ook". In de praktijk valt het overnemen
van werk erg tegen en moeten veel brandies worden geblust. De
functioneringsgesprekken eind 1994 leiden tot Ide helftl negatieve
beoordelingen.
Blijkbaar heeft de training tot enthousiasme geleid: 'wij mogen op
training en wii kunnen als team werken: Maar in de praktijk is het
heel moeizaam geweest en is ook de eigen verwachting niet goed
uitgekomen. Wellicht heeft de manager daar een rol in gespeeld.
Hij is bii de training niet aanwezig geweest en heeft in veel beoor-
delingsgesprekken negatieve beoordelingen gegeven.

- Team 8
De verschillen bii de meetpunten ziin erg groot. De teneur is
negatieve verandering, met veel ontnuchtering in de praktijk. De
training werkt niet positief.

De trainer heeft een zeer uitgebreid evaluatieverslag gemaakt. De
deelnemers accepteren de veranderingen niet, dit blokkeert leeref-
fecten. Zij ziin vastgeroest, hebben geen vertrouwen in de re-
organisatie en geen geloof in het echt veranderen van de cultuur. Er
is zeer veel weerstand en die is slechts bij een enkeling doorbroken.
Het spel is heel anders dan de realiteit, zeggen deelnemers. Werken
in een team vinden ze onzin omdat het niet aansluit bij de praktijk.
De manager licht toe, dat er twee subgroepen in het team zijn, elk
met een eigen product. Een van die subgroepen wordt als inferieur
gezien: er is een onevenwichtige machtsbalans. Medewerkers
nemen elkaar niet serieus. Er is veel weerstand tegen de reorgani-
satie en tegen het Igedwongen) helpen van anderen. Er is bi j een
deel bewustzijn gegroeid, maar er blijft ook veel onwil. Alles moet
zoals vroeger. De teamleider is zwak en dekt de verschillen toe.
Weerstand is bii dit team een opvallend kenmerk {tegen de reorga-
nisatie; werken in teamsl. Bovendien hecht men aan de oude
manier van werken. Veel bliift onder tafel. Je ziet enigszins een
averechtse uitwerking van de training.
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- Team 9
Dit team start extreem negatief en blifft vri i negatief. Het gaat met
kleine stapjes beter.

De training is goed gelopen, geslaagd. Men heeft zelfvertrouwen
gekregen. De teamgedachte wordt begrepen en gedragen. De vraag
is hoe het in de praktiik zal gaan: vallen we niet direct terugi De
teamleider is overheersend.
De manager blikt terug op een zware intake waar grote problemen
zijn. De training is goed gelopen. Daarna is veel stress en spanning
opgetreden. De follow-up is erg mat. De teamleider is zeer gedreven
mensgericht, stimulerend. Het werk zelf loopt niet goed. Dit team
start zeer negatief. Maar door een goede training en een gedreven
teamleider is het team met kleine stapies verbeterd, ondanks
spanningen en het werk dat niet goed loopt.

- Team 10
Dit team verandert positief in extreme zin na de training. De
verschillen zijn groot. De verandering gaat in positieve zin door.

De trainer ziet dit als een geslaagde training {teamontwikkeling). Er
is zeer zeker meer begrip voor de teamgedachte ontstaan. Ook het
belang hiervan voor dit team is duidelijk ingezien. De groep is
groot. De manager zegt dat er onduideliikheid heeft bestaan over de
koers van het team Imisschien wordt het opgehevenl. Bovendien
wordt een teamleider van buiten aangetrokken, die overigens na
een half jaar weer weg is. Dat gaat niet goed omdat het team onvol-
doende betrokken is geweest bij de benoeming van de teamleider.
Er ziin veel mensen met defensief gedrag.
Ondanks de onzekerheid {die wellicht de oorzaak is voor de nega-
tieve scores bii de intakel heeft dit team een geslaagde training en
gaat steeds stapies vooruit. De training heeft blijkbaar veel weer-
stand weggehaald.

Tabel 9.23 vat het genoemde samen. Daarbij worden de mogeliike
verklaringen weergegeven voor het ontstaan of bestaan van het type.
Ik geef dat aan door gunstige en ongunstige condities te benoemen
vanuit het oogpunt van de verandering Chet werken in teamsl. Daar-
mee is dus meteen aangegeven wat bliikbaar gunstige en ongunstige
condities ziin om te leren door middel van de hier beschreven spelsi-
mulatie. Dat laatste kan wellicht gegeneraliseerd worden naar
spelsimulaties in het algemeen.
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Tabel 9.23 ICE-teams met overall typering en gunstige en ongun-
stige condities

Team Type Gunstige conditie voor veran- Ongunstige conditie voor verandering

dering

13 - veel weerstand

- weinig motivatie voor werken in
teams

- individuele specialisten
- geen teamleider
- gevoel van statusverlies
- grote twijfel aam werken in teams

24 - motivatie en instelling
- grote twijfel aan werken in teams

goed - veel weerstand

teamgedachte wel begrepen   . individuele specialisten
- teamgedachte niet geaccepteerd

36 - verborgen agenda's op de training

- interne negatieve verhoudingen
- conflictueus
- persoon van de teamleider omstreden

46 - verborgen agenda's op de training

- interne negatieve verhoudingen
- confhctueus

- persoon van de teamleider omstreden

5        4       -   training veel impact op de - teleurstelling door boeggolf aan reac-

werkverdeling en het elan ties Contnuchtering)
teamleider erg goed in uit-

nutting trainer

6        4       - individueel leergierig en - individuele specialisten

veranderingsgezind - geen teamspelers
. matige acceptatie van teamleider

7       3      - teamgedachte wordt wel - manager weinig betrokken en sancti-

begrepen onerend

overschatten eigen kunnen
teamgedachte wordt niet gedragen

sterke ontnuchtering in de praktijk
Idingen die tegen vielenl

- teamieider zwak
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Tabel 9.23 Ivervolgl ICE-teams met overall typering en gunstige
en ongunstige condities

Team Ty- Gunstige conditie voor veran- Ongunstige conditie voor verandering

pe dering

8 3-4 - veel weerstand

- geen acceptatie van de verandering
- hechten aan oude cultuur
- verborgen agenda
- zwakke teamleider

9 2-4 - teamgedachte begrepen en - grote problemen bit de start

gedragen

gedreven teamleider
-  realisme over de praktijk

10 4 - begrip voor teamgedachte - veel onzekerheid over toekomst

-  belang van de teamgedachte - teamleider omstreden

Toelichting: {zie ook tabel 9.211:
Type 2 - toenemende enthousiasmering
Type 3 - na enthousiasmering verdergaande ontnuchtering
Type 4 - na enthousiasmering geen volledige ontnuchtering
Type 6 - enthousiasmering na ontnuchtering.

Rekeninghoudend met het type Ipositieve en negatieve verandering!
kan ik nu indicatief de volgende lijst opstellen van gunstige en
ongunstige indicaties voor leren en veranderen door middel van een
spelsimulatie.
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Tabel 9.24 Gunstige en ongunstige indicaties voor leren en verande-
ring door middel van een spelsimulatie

Gunstige indicaties Ongunstige indicaties

motivatie en instelling goed - veel weerstand
gedachte achter de verandering - weinig motivatie voor de verandering
wordt begrepen - sterke individuele autonome specialisten
impact op het werk zelf wordt - gevoel van statusverlies door de verande-
gezien (transfer of trainingl ring

leidinggevende benut de spelsi- - geen Igedrevenl leidinggevende
mulatie - geen acceptatie van de verandering

lindividueell  leergierig en veran- - verborgen agenda's
deringsgezind - negatieve, conflictueuze verhoudingen
leidinggevende is gedreven - geen acceptatie van de leidinggevende
het belang van de verandering - grote ontnuchtering in de praktilk Iver-
wordt begrepen wachtingen komen niet uitl
realisme over de praktijk Itrans. - overschatten eigen kunnen
fer en training) 12xl - hechten aan het oude

- onzekerheid over de toekomst
- zwakke leidinggevende

Deze gegevens liggen in lijn met de literatuur over veranderkunde
{zie paragraaf 3.1.31 over leren en veranderen door middel van spelsi-
mulaties {zie paragraaf 3.5 3 en over continu leren of transfer of
training Izie paragraaf 3.61. Althans ik zie geen tegenspraak. Maar de
lijst is veel concreter en specifieker dan wat ik in de literatuur tot
nog toe ben tegengekomen. Daar ligt de meerwaarde.

9.2.3 Overige kenmerken ICE-teams

Aan het slot van paragraaf 9.1.2. heb ik de teams die niet volgens het
normale patroon ziin veranderd, geanalyseerd op de teamkenmerken.
Daar ziin geen verschillen geconstateerd. Diezelfde analyse zal ik nu
toepassen op de 10 ICE teams.
Tot slot van dit deelonderzoek beschrijf ik een aantal teamken-
merken zoals ik die eerder heb vermeld in paragraaf 9.1 {gemiddelde
leeftijd, gemiddeld aantal dienstiaren, weerstand e.d.1. Daarbij ziin de
kenmerken van de 10 ICE-teams vergeleken met Chet gemiddelde
vanl de teamkenmerken van alle deelnemende teams. Hierbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen  het type Izie paragraaf 9.2.11
verandering van de ICE-teams.
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De grote en opmerkelijke verschillen worden vermeld. De gegevens
zijn ontleend aan Thijssen {19961.

Bedriifsonderdeel
Veruit de meeste ICE-teams behoren tot hetzelfde bedrijfsonderdeel,
namelijk onderdeel 3 Ihieruit komen zes van de tien ICE-teams!; van
die 6 komen er 3 uit Un voormalige afdeling en twee uit 66n anderel.
Ik heb hiervoor geen sluitende verklaring. Bedrijfsonderdeel 3 is
weliswaar het grootste onderdeel, maar wellicht dat de voorgeschie-
denis len oude cultuurl van de twee afdelingen een rol spelen.

Gemiddelde leeftild en dienstiaren
De gemiddelde leeftijd van de ICE-teams ligt lager in vergelijking
met het gemiddelde van alle teams. Bovendien hebben ze een duide-

lijk lager aantal dienstjaren.

Mate van weerstand
'Heel weinig weerstand" Izie paragraaf 9.1.23 komt bij ICE-teams niet
voor, daarentegen komt "veel weerstand" veel vaker voor dan bii de
overige teams, ditzelfde geldt, maar in mindere mate, voor "heel veel
weerstand".  Bij de verdeling van de weerstand (zie paragraaf 9.1.21
komt de optie 'bij niemand in het team weerstand" bil de ICE-teams
helemaal niet voor; de optie "bil enkele teamleden" komt bii ICE-
teams veel vaker voor dan bii de andere.

Bekwaam/bewust
Opvallend is dat de score "het team wil niet samenwerken" veel
vaker voorkomt dan bi j de niet-ICE-teams.

Wat valt hieruit te lereni Hoewel de gegevens niet erg hard en
eenduidig ziin, ziin er factoren waar te nemen die bliikbaar van
invloed ziin op het ontstaan of het bevorderen van afwiikende scores.

Deze factoren kunnen we toevoegen aan de liist Izie tabel 9.241 van
de vorige paragraaf. Omdat hier geen onderscheid gemaakt kan
worden tussen typen, kan ik alleen stellen dat deze factoren afwil-
kingen bevorderen. De richting waarin de afwijking gaat is nu niet
zichtbaar. Het gaat om de volgende factoren:
-  voorgeschiedenis/cultuur van oude afdelingen
-  een lage gemiddelde leeftiid en een laag aantal dienstjaren bevorde-

ren afwijkingen
-  veel weerstand bevordert afwiikingen, vooral als die bi j enkele

teamleden zit
-  als men de verandering niet wil, bevordert het afwijkingen.
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Als ik de 10 teams in ogenschouw neem len de globale richting van
de veranderingl lijkt de volgende gedachtengang plausibel. De effecti-
viteit van een spelsimulatie wordt negatief beinvloed als er sprake is
van een hechte (tegenstrildige) cultuur, als er veel weerstand zit bij
individuen, als er bronnen van conflict zijn en als men de verande-
ring Izoals met de spelsimulatie bedoeld isl niet wil.
Deze gedachtengang ondersteunt de lijst met gunstige en ongunstige
indicaties uit de vorige paragraaf en is er niet striidig mee.

Er is ten uitzondering: de lage gemiddelde leeftiid en het lage aantal
dienstjaren. De lage gemiddelde leeftijd Cals ongunstige factor voor
verandering) kwam ik ook tegen in paragraaf 9.1.2 over teamken-
merken. Een algemeen geaccepteerd feit is dat jongere mensen over
het algemeen meer veranderingsgezind zijn. Eigenliik constateer ik
hier eerder het tegendeel. Een bevredigende verklaring is niet voor-
handen. Ik heb twee mogelijke suggesties die nader onderzocht
kunnen worden. Omdat het hier gaat om een spelsimulatie en
ervaringsleren, is het mogelijk dat oudere, meer ervaren mensen over
meer kennis en ervaring beschikken waaraan de nieuwe kennis 'kan
worden vastgemaakt'. Bii iongeren  zou dan minder kennis worden
verworven of opgeslagen.
De tweede suggestie betreft een vermoeden dat iongeren ambitieuzer
ziin en weten wat ze willen. Zij zijn daardoor wellicht minder
beinvloedbaar door impulsen en stimuli en zullen zich eerder afkeren
van een niet gewenste verandering. Ouderen zijn wellicht opener en
meer beinvloedbaar.

9.3 Verklaring extreme verandering vierde meting

Nadat de vierde meting is gedaan en de scores bekend zijn, blijkt bi j
koppeling van die gegevens aan de eerste drie metingen dat een
aantal teams zich extreem negatief heeft ontwikkeld. Dat is erg
opvallend en prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Ik ben benieuwd naar
mogelijke oorzaken. Welke factoren, elementen, omstandigheden
veroorzaken deze negatieve houding ten opzichte van werken in
teams. Als ik daar iets meer over te weten kan komen, kan ik meer
bewust de condities beinvloeden zodat de verandering niet geblok-
keerd wordt. Ik vind het in elk geval aanleiding genoeg om, analoog
aan de mini-interviews in het vorige deelonderzoek, ook hier de
betreffende managers naar hun mening te vragen. Het gaat om negen
teams. Geen van deze is, opvallend genoeg, een ICE-team.
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Ze vallen op omdat de score in de vierde meting vaak laanzienlijkl
negatiever is dan bij de intake, terwijl de eerste drie metingen "nor-
maal" zi in. In samengevatte vorm geef ik de door de betreffende
manager gegeven oorzaken weer.

Tabel 9.25 Teams met hoge negatief afwilkende score bij de vierde
meting en mogelijke oorzaken van die afwijkingen

Team Mogelijke oorzaken volgens de betreffende manager

A Ondermeer tildens de teamtraining is het gebotst tussen het team en de

teamleider. Het is er pittig aan toe gegaan en er is een conflict naar boven

gekomen. Er moest een nieuwe start gemaakt worden. Ik heb eind 1995 er ie-
mand uitgehaald Dit team moet structoreel veel overwerk doen en daar is

geen oplossing voor.

B         Het betreft vooral individueel werk met een lage taakafhankelijkheid.

"Team" past niet zo goed bil het werk en er is dus niet veel veranderd. De

teamleider was manager voor de matching. Een erg inhoudeliik deskundig

persoon, houdt veel afstand en is niet enthousiast. Hii doet niets aan team-

vorming.

C        Ook hier is de taakafhankelijkheid laag. Er ziin nauwelitks mogelijkheden tot

taakintegratie. Op het moment van de vierde meting waren er grote achter-

standen in het werk en is er heel veel met uitzendkrachten gewerkt. De sfeer

is wel goed en de teamkider heeft veel aan teamvorming gedaan.

D         De taakafhankelitkheid is laag hcommercie en administratiel en beide

subgroepen hebben erg aan elkaar moeten wennenl. Zowel ik als de teamlei-

der hadden een hoog ambitieniveau met teamwerk, maar de ervaringen waren

teleurstellend en niet realistisch. Dat heeft contra-productief gewerkt. Daar

heb ik een negatieve rol in gespeeld en heb teveel aan ze opgedrongen.

E         <N.B.: dit is een identiek team, qua werk, aan team D.1

Twee soorten medewerkers Icommercie en administratiel, waar geen binding
tussen ontstond. De ene club gadministratie) was te licht, maakte veel

fouten, kregen veel kritiek en voelden zich niet betrokken. Commercie

moest hen teveel helpen. Er zijn aanzienhike statusverschillen tussen de

twee groepen De administratie is veelal part-time.
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Tabel 9.25 Ivervolgl Teams met hoge negatief afwijkende score bii
de vierde meting en mogelijke oorzaken van
die afwilkingen

Team Mogehike oorzaken volgens de betreffende manager

F          Dit is een heel goed team met een positieve instelling en een goede uitstra-
hng. De scores ziin niet herkenbaar. Maar in mei 1995 Ihet moment van de
vierde metingl had ik gezegd dat de vragenhjst niet ingevuld hoefde te
worden omdat zij het ervoeren als van bovenaf waar ze zelf niets aan hadden.
Ik ben door mijn baas teruggefloten en ik moest vertellen dat het moest van

de baas. Dat riep irritatie op en heeft de resultaten negatief beinvioed.

G         De training was heel moeizaam. Er is vooral over ten punt gesproken: de
verdeling van het werk. Daar kwamen ze toen niet uit. Er is ook geen Plan
van Aanpak gekomen. Men kon niet naar elkaar luisteren. Ze hebben nog een

vervolgtraining gehad, maar ik heb veel moeten ingrijpen. Ze konden niet als
team werken. Er is hier bovendien structureel overwerk en men ziet geen

vooruitgang of de oplossing.

H Hier waren een paar karakters die elkaar niet lagen en elkaar het leven zuur
maakten. Twee personen zi1n er overspannen geraakt. Er is nu ten persoon

weggegaan die extreem veel Inegatieve) invloed had op de sfeer; het is nu wel
een leuk team geworden.

I          Hier zijn twee doelgroepen bij elkaar gezet wat geen gelukkige keuze was.
Bovendien zou een doelgroep worden opgeheven en verspreid naar andere
eenheden. Dat is lang in discussie geweest maar uiteindelijk toch niet
gebeurd. Toen was er ook een keerpunt (juli/augustus 19951, ook is er toen
pas een teamleider benoemd. Dat was lange tild opengelaten.

Genoemde samenvattingen laten een aantal oorzaken zien zoals die
aan mij door de managers zijn gerapporteerd. Ik haal uit die rapporta-
ges de volgende mogelilke oorzaken van een negatief {gewordenl
houding ten opzichte van werken in teams:
1. onzekere toekomst van het team
2.    structureel Itel veel overwerk/grote achterstanden in het werk

13xl
3.    Ctel lage taakafhankeliikheid/geen noodzaak voor werken in

teams 14xl
4. niet geschikte teamleider
5. geen teamleider
6. conflict tussen teamleider en team
7.    het teamidee is Cteveell opgedrongen door de teamleider/manager
8. grote statusverschillen in het team
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9.    gebrek aan teamvaardigheden
10. botsende karakters in het team.

Daarnaast zegt 66n manager dat het van bovenaf opleggen van het
invullen van de vragenlijst tot negatieve uitkomsten leidt (team Fl
Als ik de genoemde oorzaken enigszins cluster dan zie ik:
-    oorzaken  die te maken hebben  met een onzekere toekomst  Ill
-  oorzaken die te maken hebben met het werk loverwerk of Itel lage

taakafhankelijkheidl {2 en 31
-  oorzaken die te maken hebben met de teamleider {4,5, 6 en 71
-  oorzaken die te maken hebben met het team zelf 18, 9, en 101

Deze oorzaken komen sterk overeen met de lijst van ongunstige
indicaties Izie tabel 9.241, waar soortgeliike oorzaken worden ge-
noemd. Als ik bovenstaande oorzaken zou omvormen tot aanbevelin-
gen voor een soortgeliike aanpak als waarvan hier sprake is, dan
zouden die als volgt luiden:
1.     Zorg voor een toekomst; onzekerheid leidt tot negatieve veran-

dering.
2.     Zorg voor reele taakopdrachten Iniet teveel of structureel over-

werkl 6f creeer taakafhankelijkheid 6f {indien dat niet kan)
communiceer zeer goed over de noodzaak van werken in teams

6f lindien dat niet kan) laat het werken in teams achterwege.
3.    Zorg voor geschikte teamleiders die goed aansluiten bii het

tearn.

4.    Zorg voor goed werkende teams {met teamvaardigheden, met
opgeloste conflicten en niet-botsende karakters). Dit laatste legt
de nadruk op de zorgvuldige samenstelling, een opgehelderde
historie en de opleiding van dergelijke teams.

9.4       Conclusies over verklaringen van verschillen in effecten

Ook nu probeer ik de deelconclusies uit voorafgaande paragrafen te
integreren. In dit geval is dat niet moeilijk, omdat er grote overlap-

pingen zijn tussen de deelconclusies.
Er ziin geen bepaalde kenmerken die alle verschillen in effecten
kunnen verklaren. Ik heb wet een lijst van gunstige en ongunstige
indicaties opgesteld voor leren en veranderen door middel van een
spelsimulatie.
De effecten zijn verschillend tussen onderdelen en vestigingen.
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Bepalende factoren zijn: is de reorganisatie Iblauwdruk en rooddrukl
afgerond en is er wat dat betreft stabiliteit {dat is gunstig voor het
effectl is/zijn er 66n of meer actieve manager{s) die het traject willen
uitnutten {dat is ook gunstigl. De laatste factor zie ik in andere
deelonderzoeken terugkomen. Willen is van groot belang.
De verandering niet willen, leidt tot negatieve effecten Izie ook
paragraaf 8.6, waar dezelfde conclusie is getrokkenl. Weinig weer-
stand werkt gunstig: veel weerstand werkt averechts. Maar de weer-
stand wordt over het algemeen wel verminderd door het gebruik van
spelsimulaties.

Maar wellicht is hier sprake van weerstand in drie definities of bete-
kenissen.
Weggeman {1995, B 101/1021 haalt Lewin {19611 aan. Deze ziet het
gedrag van individuen {....1 als een reeks I...1 activiteiten die tot doel
hebben om krachten te neutraliseren die als bedreigend voor de
stabiliteit en voorspelbaarheid van de eigen situatie worden ervaren.
Weerstand is dan te zien als verzet, niet willen, obstructie wellicht.
Weggeman {1995,9 1031 pleit ervoor om het fenomeen neutraler
waar te nemen als het gevolg van een gebrek aan overeenstemming
in de bewegingsdynamiek Ide keten van acties en reacties) van
partijen die zich van elkaar afhankelijk hebben gemaakt. Weerstand
is dan te zien als gebrek aan acceptatie en overeenstemming.
Een derde definitie {zie o.a. De Caluwd, et al., 19961 zegt dat weer-
stand een indirecte uiting is van een gevoel van onbehagen of zorg bij
iemand. Vaak is het een onbewust protest tegen de ideeen of werk-
wijze in een veranderingstraject. De weerstand kan zich richten op de
verandering, de leidinggevende, de trainer etc. Weerstand is dan te
zien als een lonbestemdl gevoel van onbehagen of zorg. Als dat gevoel
kan worden weggenomen, is de weerstand weg.

De eerste definitie van weerstand ligt dicht bij niet-willen, bij verzet.
Dat is een ongunstige factor voor leren in het algemeen en dus ook
voor leren door middel van een spelsimulatie.
Bij de tweede definitie ligt dat iets anders. De leeractiviteit kan ertoe

bijdragen dat de acceptatie of overeenstemming groeit, maar dat
hoeft niet per se zo te ziin. Hier hangt het er dus van af. Bii de derde
definitie is een leeractiviteit Clees: spelsimulatie in dit gevall gunstig
om de weerstand te verminderen, omdat hier onbekendheid en onze-
kerheid belangrijke bronnen van weerstand ziin. Deze stellingen
kloppen met de gevonden gegevens.
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In dit hoofdstuk komt opnieuw {zie paragraaf 8.61 naar voren dat in
een bewustwordingsfase mensen betekenis gaan geven aan de veran-
dering en er {voor de veranderingl positieve motivatie komt. Wordt
iemand daarna niet gestimuleerd of ontmoet hii blokkades, dan volgt
een sterke terugslag. Actieve leidinggevenden en goede communica-
tie en facilitering ziin belangrijk voor verdere implementatie.

Gunstige indicaties voor leren en veranderen door spelsimulatie zijn:
-  men is gemotiveerd, leergiering en veranderingsgezind
-  het belang van de gedachte en de verandering wordt begrepen
-  de leidinggevende is actief en benut de activiteit
-  er is realisme over de praktiik en men ziet de impact op de prak-

tijk.

Ongunstige indicaties ziin:
- weinig motivatie voor of geen acceptatie van de verandering
-  gevoel van statusverlies door de verandering
-  geen actieve leidinggevende, een zwakke of niet-geaccepteerde

leidinggevende
- individuele autonome specialisten en lage taakafhankelijkheid
- verborgen agenda's of conflicten

hechten aan het oude
onzekerheid over de toekomst

- verwachtingen komen in de praktijk niet uit lontnuchteringl
-  overschatten van eigen kunnen.

Teams met veel vrouwen en weinig mannen zijn erg veranderingsge-
zind.
Als trainers met voldoende ervaring worden ingezet, zijn spelsimula-

ties "trainer-proof".

Er is {bii mii I verwondering over het feit dat ouderen iets meer
veranderingsgezind ziin dan iongeren.
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10 Werkzame bestanddelen in de
interventie

Het laatste deelonderzoek betreft de evaluatie van de interventie in
termen van de werkzame bestanddelen. Hieronder worden kritische
factoren uit de interventie verstaan die hebben bijgedragen aan het
effect van de interventie. Welke van de bestanddelen die in hoofd-
stuk 5 en 6 ziin beschreven, hebben een belangrijke bijdrage geleverd
en welke minder of zelfs helemaal niet;
De gegevens zijn gebaseerd op de interviews met managers en de
trainers Izie paragraaf 8.51. Ik verdeel de geinterviewden weer over de
eerder gebruikte vijf groepen linterne trainers/managers;
managers; resultaat-verantwoordelijk managers, Raad van Bestuur en
externe trainers.
In de eerste kolom van tabel 10.1 staat het bestanddeel. In de volgen-
de kolommen staan de vijf groepen geinterviewden. In de cellen van
de tabel staan korte samenvattingen van de meningen Contleend aan
Thijssen, 19961. De volgorde van de gesprekspuntenlijst wordt
gevolgd {zie billage 111, aangevuld met vanuit de interviews aangedra-
gen punten. Sommige cellen ziin leeg. Dat wijst erop dat er door de
geinterviewden over het betreffende bestanddeel geen uitgesproken
mening is verwoord.
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Tabel 10.1 Overzicht meningen van vijf groepen geinterview(len per
bestanddeel

Bestand- Interne Managers Resultaat- Raad Externe tramers

decl trainers/managers verant- van

woordelii- Bestuur
ke

managers

Introduc- Cruciaal Iwordt Eenvoudig Goed
tiedagen nog veel over ge- maar doel- idee

praat als moment treffend.
van kanteling) Nieuwe
versus onnodige start

dikdoenerii iver-
deelde meningenl

Voorlich- Terugkop- Was nodig Brochure leuk.

ting en peling naar   en is soms Intake was de
informa- de werk- achterwege echte voortich-
tie vloer is gebleven. ting

belangrilk
Choe gaat
het).

Training Ie deed niet als Vervolg Belangrilk Positief. Geeft
VE-mana-   team mee lindeling nodig. om zelf het kwetsbare op-
gement met andere onder- Manager game ge- stelhng en ge-

delent. Resultaat moet het daan te loofwaardigheid
dus betrekkelijk. zelf door- hebben.

Voorbeeldfunctie lopen, als Waar je op
niet zo goed ge- voorbeeld. moet let-
lukt. Er kwam <Tel weinig  ten bii het
voor de managers geleerd coachen
zelf niet veel uit voor eigen van tearns.

samenwer·
king

Teamlei- Rol teamleider Hexagon
ders trai- onvoldoende uitge- was erg
ning diept. Wel van algemeen.

geleerd maar wei- Hier moet
nig terugkoppeling meer aan
naar de praktitk. gebeuren.

Teamlei
ders ziin
onvoldoen-
de ge.
traind.

Intake Elkaar kennen Meer voor Positief. Groep
leverde tijdwinst de trainers aftasten, ken-
op op de training. dan voor de nismaken. Vei-
Goed om beeld te deelne- ligheid geven.
hebben van ver- mers. Deelnemers
wachtingen en kunnen reactie
motivatie. kwijt. Functie

nog versterken.
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Tabel 10.1 Ivervolgl Overzicht meningen van vijf groepen geinter-
viewden per bestanddeel

Bestand- Interne Managers Resultaat- Raad Externe trainers

deel trainers/managers verant- van Be-

woordelij- stuur
ke mana-
gers

Training Gemeenschappe- Het gevoel   Veel za- Prirna Krachtig mid-
met spel- lijke ervaring. van een ken op Game. del, reflectie-

simulatie Grote verschil- nieuwe een riitie punt, oefenen
lende dingen situatie gezet. en experimen-
losgemaakt en waar we Laat zien teren. Er kan

aan het denken allemaal dat het veel uitgehaald
gezet. Meer per- voor staan. anders worden. Handen
soonti0ke doel- Begin scep- kan. en voeten ge-

stellingen erin. tisch; soms ven. Maar: ti-
eng; soms: ming moet goed
we pan er zijn en verschil-
tegenaan. len kunnen

optreden.

Follow-up   Idee is goed, maar Terug- Gelegenheid om
heel verschillend komdag balans op te
ingevuld en ver- belang- maken en iets
schillend effect. rijk. Veel in de gang ach-

dagelilkse ter te laten.
proble- Nam vriiblii-
men en vendheid weg.
werkdruk. Zter verschil-
Mar fol- lend per team.
low-up
gewenst.
Timing
belang-
rijk.

Openen Was goede keuze. Goede Verwach- Geeft beeld en
en sluiten Manager onvol- opzet: wel tingen en legitimering.

doende bewust wennen. Te visies Betrokkenheid.
van de impact. bent ineens werden Managers zagen
Negatief als ma- buiten- gecom- niet altiid hun
nager niet kwam. staander. muni- invloed. Soms

Verrassend ceerd. stimulans, soms
wat ie negatieve uit-
sorns te straling. Als
horen manager afwe-

kreeg. zig, negatief sig-

naal
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Tabel 10.1 Ivervolgl Overzicht meningen van vilf groepen geinter-
viewden per bestanddeel

Bestand- Interne Managers Resultaat Raad Externe trainers

deel trainers/managers verant- van Be-

woordelii- stuur
ke mana-
gers

Inscha- Staan midden in Beter om Zii ziin de De eigen Verpersoonlii-
keling het veranderings- meer men- koplopers mensen king nieuwe
interne proces. Voorbeeld-    sen mee te geworden. betrek- cultuur. Dragers
trainers functie belangrilk nemen. Dit ken is nieuwe concept.

rzo kan het ook'I. waren al goed Interne en cx-

Rot interne en people voor net- terne trainers
externe trainer managers. werken waardevolle
goed. Had ze ook en de keuze. Gemeen-

een men- nieuwe schappelijk ver-
torrol kun- cultuur. antwoordehjk.
nen geven.

Onder- Karrewiel gaf goe- Karrewiel Karrewiel Karrewiel, kap-
steunen- de structuur. Het vaak ab- is goed. stok en refe-
de mo- boekie isyllabus) stract ge- De team- rentiepunt.
dellen leeft niet Imeerl. bleven en leiders in Rode draad door
en nlate- weinig het mid- trainingen.
rialen gebruikt. den plaat- Later referentie-

sen. kader. Vak ar-

gon, dat te wei-
nig aansloot bil
belevingswe-
reld. Boekie
weinig toege-
voegde waarde.

Kantel- Werd belegd toen Feitelijk na  De om- Gemeenschap-
punt/rite men fysiek bil de mat- slag peliike, gelijktij-

de passa- elkaar zat ching. kwam dige ervaring

ge eigenlijk belangrilk.
na de trai-
ning.

Verhui- Een handicap als Verande- Geen ex- Som9 kwam de
zen men nog niet ver- ring visua- cuses training te

huisd was. Anders liseren maar vroeg. Beter als
werd de verande- kick-off- meer aan er getraind
ring mooi gevisu, functie. de slag. wordt als het

aliseerd. team fysiek bii
elkaar zit.

Commu- Maximaal, mensen Erg nodig.
nicatie- werden er soms
activitei-  gek van.
ten
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Tabel 10.1 Ivervolgl Overzicht meningen van vijf groepen geinter-
viewden per bestanddeel

Bestand- Interne Managers Resultaat- Raad Externe trainers

deel trainers/managers verant- van

woordelit- Bestuur

ke mana-
gers

Symbolen   De berg leeft. Top- Topverkla- Topverkla- Topverklaring is
en helden verklaring is weg. ring heeft ring in het symbool, refe-

wei ge- begin weI rentiepunt en
werkt maar in functie, herinnering. An-
is verdwe- nu niet der effect wordt
nen. meer. betwijfeld. Ak-

kermans gaf
binding.

Plan van Had meer mee Uiting van: Regelmatig Koppeling trai-
Aanpak kunnen gebeuren.     "we gaan terugke- ning en praktilk

Beter nadenken ertegen rend op nog meer aan-
over vorm en aan". Soms agenda- dacht geven.
inhoud. Raakt snel   in de kast overleg. Korte termiin
op de achtergrond. beland, Men grijpt laten bestaan.

soms ging er af en toe Rol van de ei-
het later teveel naar. gen manager
erg leven daarbij beter
en werd er definieren.
aan gerefe-
reerd.

BBSC vermen- Gevaar dat Kwam
IBalanced ging met meting te laat.
Business teambelo- doel werd Teams
Score ningsdoel i.p.v. mid- hadden

Cardl is ongeluk- del telaat

kig operati-

onele
instru-
menten
om te
sturen.

Cyclisch Team enqu8te is Terugkop- Vaker te- Team- Nodig voor het

karakter een goede liin. peling naar rugkop- enque- positief voor het
de werk- pelen van te Was effect. Het gaat
vloer be- gegevens aardig steeds beter,

langrijk feedback-loops
nodig

Naast bovengenoemde bestanddelen is in de interviews een aantal
algemene aspecten van de groendruk aan de orde geweest. Ik beschrijf
die aspecten op analoge wiize als in de vorige tabel. Ik beschouw de
aspecten bii de verdere bespreking ook als bestanddelen.
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Tabel 10.2 Overzicht meningen van viif groepen geinterviewden per
aspect

Aspecten Interne Managers Resultaat- Raad Externe trainers

trainers/managers verant- van
woorde- Bestuur
liike mana-
gers

Iedereen Positief voorwaar- Dat was Allemaai Nood- Noodzakelijk,
doet mee    de voor acceptatie. het waard dezelfde zake gerneenschappe-

voor de ervaring. hik. liik leader en
cultuur- Voorbeeld- Onder- taal en elan.

verande- functie is delen Creeert momen-
ring. cruciaal. die niet  tum.

mee
hebben

gedaan,
hebben
flinke
schade

Opgelo-
pen.

Diepgang Losmaken en aan Bewust Het wa Bewustwording
het denken zetten. wording en een eerste en werken aan

theorie in stap, maar enkele vaardig
de praktijk.   waar naar- heden. Spiegel-

toe; functie.

Functio- Prima, als teams al Goed. Was ook Onvermildelilk.
nele groe- jaren samen wa- lastig Voorwaarde
pen ren, kwam het soms. voor doel en

proces pas later op effect. Deel-
gang. Deelteams is teams vermij-
nadeel. den.

Tempo en Noodzakehik, Meteen Veel tijds Creeert Noodzakeliik,
snelheid anders ontwilkge· bewustwor-  druk. Het mo- anders gaat veel

drag. Maar soms ding en is beter om ment- effect verloren.
was men nog met verande- in een keer unn. Tijd tussen trai-

andere dingen be- ring. Zoek-   een hoop ning manager,
Zig. tocht tegeli#k te teamleider,

wordt veranderen. teams groter
voorko- maken.
men. Be-
paalde din.

gen gingen
als in een
roes.
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Tabel 10.2 Ivervolgl Overzicht meningen van vijf groepen geinter-
viewden per aspect

Aspecten Interne trai- Managers Resultaat- Raad Externe trainers
ners/managers verant- van Be-

woordelij- stuur
ke mana-
gers

Vorm van Meeslepend en Spiegel De inter- Hadden Een training is

de training lokt normaal men-   had soms lockingni- meer te weinig. Er is
selijk gedrag uit. eerder veaus had- gefa- meer nodig.
Trainer kon er veel voorgehou-   den ook seerd

mee den kun- getraind kunnen
nen wor- Inoeten zijn.

den. Twee worden. Train-
dagen is te   (de top en ingstra-
weinig. manager +  ject ge-

teamlei- slaagd.

ders).

Game en Leren werken met Noodzake- Strak ge- Fantas- Krachtig mid-
het ge- nieuwe begrippen hik voor richt op tisch. del. Elk mom-
bruik in de organisatie. dergeliike teams en ent zag je iets,

Duidelijk hoe verande- teamlei- wat je kon ge-
mocihik de rol van ring. der. Geeft bruiken. Trainer
de teamleider is. Meer kapstok- kan veel kiezen
De trainer kan het markt in ken en en sturen.
helemaal toesni1- het game. eigen

den op de groep. ervaring.
Verfris-
send om
fouten te
zien uit
de prak-
tijk.

Op basis van deze gegevens kan ik de ontwerpkeuzes (zie para-
graaf 4.21 evalueren. Ik maak drie categorieen van bestanddelen die ik
successievelijk beschriif. Bestanddelen die zeer positief werkzaam
zijn {Al, bestanddelen die enigszins positief werkzaam zijn, maar
waarbii kanttekeningen ziin gemaakt (Bl en bestanddelen die niet of
nauwelijks hebben gewerkt ICI. Tot slot vermeld ik nog slaag- en
faalfactoren {DI.

A.   Op basis van bovenstaande informatie kan ik stellen dat de
volgende bestanddelen volgens de geinterviewden zeer positief
werkzaam zijn geweest.
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1   De intake: Omdat die een goede functie vervulde in de ken-
nismaking, in het aftasten van verwachtingen en
motivatie, in het bieden van veiligheid en in het
verzamelen van reacties van deelnemers <toevoe-
gen in eigen leerdoelstellingenl.

2   De trainin- Omdat die een krachtig referentiepunt werden
gen: en gemeenschappelijke ervaringen opleverden.

3  Openen en Geeft legitimering en betrokkenheid {maar:
sluiten: managers zouden beter voorbereid moeten wor-

den en ook feitelijk aanwezig moeten zijn).
4 Inschake- Geeft voorbeeldfunctie en verpersoonlijking, de

ling interne nieuwe cultuur.
trainers:

5 Eeneen- Het karrewiel is een goed ondersteunend model,

voudig mo-  maar had beter gewerkt als er minder vakjargon
del: en minder abstracte termen in hadden gestaan.

6 Verhuizen: Maakt fysiek de verandering zeer zichtbaar.

7  Symbolen: De topverklaring heeft - korte tijd - gewerkt.

8  Plan van Het koppelt de training met de praktijk en
Aanpak: structureert een tijdperiode na de training om de

lessen in praktijk te brengen. Het bevordert
transfer of training.

9 Cyclisch- De team-enqu8te en andere feedback-loops heb-
karakter ben leereffecten veroorzaakt.
{feedback-
loops):

10 Iedereen Dezelfde ervaring, referentiekader en taal en de
doet mee: voorbeeldfunctie zijn cruciaal.

11 Functione- Omdat die nodig ziin voor het beoogde doel en
le groepen: effect. Andere groepen Ideelteamsl hadden hier

moeten worden vermeden.

12 Tempo: Het heeft grote voordelen om het snel te doen.

13 Game: Krachtig middel. Het geeft kapstokken en eigen

ervaringen; men leert werken met nieuwe be-
grippen in de organisatie.
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B. Minder eenduidig ziin de meningen over de werkzaamheid van
een aantal andere bestanddelen, alhoewel neigend naar positief,
maar met kanttekeningen.

14 Training Maar dan vooral als voorbeeldfunctie en
VE-manage- als eigen ervaring. De samenstelling van
ment: de groepen Isamengevoegde teams) en het

daarmee samenhangende leereffect voor
het managementteam zelf verdient wijzi-
ging.

15   Follow-up:    Het idee is wel goed, maar wellicht te
standaard aangepakt. Beter zou zijn om
verschillen hierin mogelijk te maken.

16    Diepgang:     Het is vooral gebleken dat het traject be-
wustwording heeft veroorzaakt en dingen
in gang heeft gezet. De optiek en de hoop
was dat ook vaardigheden geleerd zouden
worden Idaarvoor was o.m. de syllabus
bedoeld} Achteraf was dat laatste wellicht
te hoog gegrepen.

C.  Ik heb geen sterke aanwiizingen dat de overige bestanddelen
werkzaam zijn. Het gaat dan om:

17 Introductie- Fungeerde dat wel als kantelpunt;
dagen:

18 Voorlich- Schriftelilke informatie heeft, vergeleken
ting en in- met andere bestanddelen, een bescheiden rol
formatie: gespeeld.

19   Teamleiders Is te kort en conceptueel te weinig uitge-
training: diept. Hier is later zeer veel aandacht aan

besteed {zie hoofdstuk 111.

20   Ondersteu- De syllabus Isterk verbonden met het vaar-
nende digheidsdoel van de training) heeft maar zeer

materialen: beperkt aandacht gehad.

21   Kantelpunt:  Het feit dat de kanteling zo op verschillende
wijze is beleefd, geeft al aan dat de effectivi-
teit gering was.

339



22   Communi-   Izie bijlage 181: In vergelijking met de mon-
catie activi- delinge discussie op intake en trainingen,
teiten: hebben ze weinig effect.

23 BBSC: zit buiten beeld in dit traject. Dat had zeker
beter en anders gekund.

24   Vorm van Er ziin andere modellen denkbaar.
de training:

D.  In het interview is gevraagd naar slaag- en faalfactoren in het
traiect. Daarom is de volgende samenvatting gemaakt.

Ik vermeld de slaagfactoren; als er faalfactoren ziin, geef ik het
apart aan.
A. linterne trainers/ Het {trainingsltraject op zich en de

managers) betrokkenheid, het enthousiasme en
het commitment van de leiding. De
invloed van de externe trainer die de
vaart erin houdt en waardoor men
minder snel in het oude stramien
raakt. De koppeling van interne en
externe mensen.

B. {managers) De trainingen met de spelsimulatie
ziin een gouden greep geweest. De

volgorde en snelheid waren kritische
factoren. Het veranderingsproces had
klant- en marktgerichter moeten zijn
{dit is een faalfactorl.

C. Cresultaat-verantwoor-  Het zich kwetsbaar opstellen en geen
delijk managers! tiid geven om de hakken in het zand

te zetten. Teamleiders hebben geen
eigen kamer gekregen. Het Sociaal
Plan heeft goed gewerkt. Een faalfac-
tor is de geringe flexibiliteit van me-
dewerkers om buiten het eigen werk-
gebied aan de slag te gaan I flexibiliteit
binnen teams is goed, daarbuiten nog
zeer geringl.

D. {Raad van Bestuurl De trainingen. Ze hadden overigens

nog sneller gekund, voor meer onder-
delen van het bedrijf en met meer
impact voor de teamleider.
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E. {externe trainersj Met betrekking tot mensen kwamen
de volgende factoren naar voren: kar-
trekkers en helden, gemotiveerde
mensen en committment van de lei-
ding. De locatie buiten de deur was
positief. Men kon het geleerde meteen
toepassen. Faalfactoren waren: het
feit dat de teambeloningen in de lucht
hingen maar niet uitgesproken wer-
den. Sommige hulpmiddelen waren
niet klaar (BBSC!. Er waren enkele
teams zonder teamleider en manager.
Meer aandacht voor de teamleider is
nodig.

De trainingen en de trainers en de betrokkenheid, committment
en motivatie springen eruit als slaagfactoren. Als faalfactor
wordt de te geringe opleiding van de teamleider gezien.

Conclusies

Uit de interviews komen de volgende positief werkzame bestand-
delen van de groendruk:
- de intake
- de trainingen met de spelsimulatie
-  openen en sluiten door managers
- inschakehng van interne trainers
-  een ondersteunend model
- verhuizen tegeli,kertiid
- symbolen
-  Plan van Aanpak (follow-up)
-  feedback-loops (in meerdere opzichten)
-  iedereen doet mee
-  werken met functionele groepen
-  het hoge tempo
-  het gebruik van de spelsimulatie.

Als slaagfactoren worden genoemd de trainingen met de spelsimula-
tie, de trainer, de betrokkenheid, motivatie en commitment van de
leiding. Een faalfactor is de te geringe opleiding van de teamleider.

In voorgaande hoofdstukken zijn werkzame bestanddelen naar voren
gekomen die ik hier aan de conclusies toevoeg.
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Uit paragraaf 8.4.5 komen naar aanleiding van de documentanalyse
twee werkzame bestanddelen naar voren:
- feedback-loops {reeds genoemd; maar hier worden ook de feedback-

loops in de hele organisatie bedoeldl
- helden Iniet genoemd, moet toegevoegd).

Uit paragraaf 8.5.3 komt naar aanleiding van de interviews het
volgende naar voren:
-  het belang van mondelinge communicatie Iniet expliciet genoemd,

maar impliciet wel: bijv.: openen en sluiten; intake)
- iedereen doet mee lis genoemdl
- heldere doelstellingen Cniet genoemd; moet toegevoegdl
-  de trainingen met de spelsimulatie {is genoemdI

Uit paragraaf 9.4 komt naar aanleiding van de verschillen tussen
onderdelen het volgende naar voren:
-  de reorganisatie is afgerond en er is stabiliteit Cniet genoemd; moet

toegevoegdl: de volgorde blauwdruk, rooddruk, groendruk is be-
langri ik. En de strikte scheiding tussen die drie fasen

- actieve managers die de kans benutten {is wel impliciet genoemdI.

De genoemde punten die ik aan de conclusies toevoeg, ziin dus
punten, die door mij niet waren gerekend tot de belangriikste ont-
werpvariabelen. Achteraf gezien kan ik stellen, dat:
-  het creeren van helden een belangrijk bestanddeel is
- mondelinge communicatie niet kan worden onderschat
- heldere Iveranderingsldoelstellingen essentieel zijn. Ze zijn hier

Itoevalligl aanwezig en dat heeft zijn gunstige invloed gehad.
Duidelijk is geworden dat ze nodig zijn!

-  stabiliteit en zekerheid voor de toekomst belangrijke voorwaarden
zijn voor leren. Dus het scheiden van de blauwdruk, rooddruk en
groendruk

- managers actief betrekken niet genoeg kan gebeuren.

Wat betreft de werkzame bestanddelen k de spelsimulatie kan ik het
volgende zeggen. Er zijn, op basis van deze gegevens, nauwelijks
uitspraken te doen over de werkzame bestanddelen in het ontwerp of
gebruik van de spelsimulatie. De geinterviewden ziin unaniem
positief tot zeer positief over de spelsimulatie, maar ze doen geen
uitspraken over de werkzame bestanddelen daarbinnen.
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Dat kunnen zii ook niet, omdat ze allemaal hetzelfde hebben meege-
maakt waardoor ze dus geen vergeliikingsmateriaal kennen {andere
(soorten) spelsimulaties) en omdat ze vooral rapporteren over de
effecten van de spelsimulatie.
Deze uitspraken heb ik wel gedaan op grond van een andere studie,
waarbij ik teruggekeken heb op acht verschillende proiecten (waaron-
der het project dat in deze studie is beschrevenl. Dat terugkijken
1"reconstructed logic") heb ik in die andere studie gedaan met een
Ibeperktl aantal experts uit de klantorganisaties {zie de Caluwd
et al, 19961. Op basis hiervan heb ik ontwerpvoorkeuren geformu-
leerd; dat ziin eigenschappen van de spelsimulatie die goed passen bij
het gebruik bii veranderings- en leerprocessen. Het zijn dus werkza-
me bestanddelen met andere woorden.
Het betreft:
-  een sterke geliikenis met de werkehikheid, zodat de vertaling van

en naar de praktijk relatief eenvoudig is
- de kracht van de herhaalde ervaring, waarbij deelnemers een aantal

malen door de leercyclus van Kolb {zie paragraaf 3.51 gaan
-  een goede "in take"; waarbii onzekerheden en weerstanden worden

weggenomen en realistische verwachtingen en motivatie worden
gewekt

- aangeven van leerthema's, waardoor deelnenners gestructureerd
kunnen observeren en leren

-  de "rule of three" {drie personen spelen 66n roll, waarbij deelnemers
beslissingen moeten expliceren naar elkaar

-  verschillende perspectieven, waarbij deelnemers door 'role-switch"
via verschillende len mogelijk andere dan in de dagelijkse praktijkl
invalshoeken de werkelijkheid Ilerenl bekiiken

-  een manager van de klantorganisatie als spelleider waardoor de
feedback aan realiteit wint

- indicatoren die in 66n oogopslag de stand van zaken laten zien en
de prestaties bijna "fysiek" voelbaar maken

-  onverwachte gebeurtenissen die het scenario of een deelnemer
kunnen sturen of die de druk kunnen vergroten

-  liever geen computer voor deelnemers, omdat zo'n apparaat de
mondelinge communicatie met mededeelnemers sterk naar de
achtergrond dringt.

In dit hoofdstuk heb ik de positief werkzame bestanddelen uit de
interventie geidentificeerd. Uit een andere studie zijn de werkzame
bestanddelen voor Contwerp en gebruik van) de spelsimulatie overge-
nomen.
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11        Vervolginterventies

In paragraaf 8.4 ziin al discussies vermeld over vervolgstappen op de
startinterventie {groendruk). In dit hoofdstuk zet ik een groot aantal
vervolgstappen op een rij als uitvloeisel van de startinterventie . De
bedoeling is om de lezer een idee te geven hoe het verder ging. In dit
hoofdstuk worden details weggelaten omdat slechts de hoofdlijn
belangrilk is.

De startinterventie (groendruk) heeft het karakter van een interven-
tie die top-down is, uniform Ivoor iedereen ongeveer hetzelfdel en
verplicht. Bovendien is het zorgvuldig voorbereid en gepland. Wat
erop volgt, zal een ander karakter moeten hebben, omdat de organisa-
tie zich iets dergelijks niet nog eens kan veroorloven {o.m. qua
verlettijd), omdat de animo voor iets dergeliiks onder de leidingge-
venden wegebt, maar vooral omdat, om veranderkundige redenen, het
vervolg meer moet worden geprogrammeerd op basis van de Coplei-
dingslvragen, meer gebaseerd moet zijn op maatwerk (en dus gediffe-
rentieerd) en met meer vrijwillige deelname.

Het monitoren van de verandering met behulp van de vragenlijst en
de categorisering van teams in bekwaam/bewust is een belangriike
sleutel geweest voor het vervolg. Deze feedback-loop is belangrijk.
Dat is al gesteld in paragraaf 8.4.5. De {top-Ileiding krijgt zicht op de
stand van zaken met betrekking tot de verandering en is daardoor
bereid om bepaalde vervolgstappen te nemen.
Welke ziin in hoofdlijnen die vervolgstappent

1.   Follow-up van follow-up

Er wordt een faciliteit gecreeerd, waardoor teams die dat willen,
aanvullende opleidingen en begeleiding kunnen krijgen op basis
van eigen behoeften. De rationale hierachter is, dat de zogenaam-
de bewust onbekwame teams zelf met eigen opleidingsvragen
komen en dat er, op een maatwerk-manier, op gereageerd kan
worden.
De volgende eisen worden gesteld aan die faciliteit:
-  deze is laagdrempelig, dat wit zeggen ie moet niet veel moeite

doen om er terecht te kunnen
-  deze is makkelijk te benaderen, dat wil zeggen: je weet wie ie

moet hebben en waar het betreffende loket is
-  er is een slagvaardige budgetbeslissing, dat wil zeggen: als de

betreffende manager van het team accoord is en de vraag is niet
{te) omvangrijk, kan het gewoon doorgaan
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-  er zijn snelle afspraken, dat wil zeggen: op de vraag volgt snel
een adequaat opleidings- of begeleidingstraject.

Tientallen teams hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
De vragen varieren van aanvullende opleidingen tot begeleiden;
van vergaderingen of besluitvorming tot conflicthantering of het
coachen van teamleiders. Managers zijn over het algemeen zeer
meegaand.

2. Teamleidersontwikkelingstraject

Alle teamleiders hebben de teamleiderstraining en de
teamtraining gedaan. In de eerst genoemde training is de teamlei-
der zich over het algemeen bewust geworden van zijn positie en
rol en heeft hii tipS gekregen ten aanzien van zijn gedrag. Er is
echter niet geoefend met concreet gedrag in deze training. In de
teamtraining is dit wel in meerdere mate gebeurd. De teamleider
heeft in deze training de mogelijkheid gekregen met zijn gedrag te
experimenteren in het TOP-game.
Gegeven het feit dat de teamleidersfunctie een nieuwe functie is,
gezien de zwaarte van de functie en gezien het feit dat een grote
wissel wordt getrokken op de persoonlijke vaardigheden en
houding, is aanvullende, intensieve training nodig.
De doelstellingen van het programma zijn
- teamleiders ondersteunen in hun nieuwe functie
- teamleiders laten kennismaken en oefenen met 'instrumen-

ten" die ziin gerelateerd aan de taak, rol en positie van de
teamleider"

-    vormgeven aan de rol van de manager als coach van de team-
leider
een 'op maat" gemaakt opleidingsprogramma voor de indivi-
duele teamleider Om te werken aan de eigen sterktes en
zwaktes Ihouding en eigenschappenli kennis biibrengen en
vaardigheden aanleren; talenten ontwikkelen.

De didactische principes ziin:
het koppelen van denken en doen
het ontwikkelen van de teamleider als functionaris en als per-
soon

het leren van de trainer, van elkaar Bn van de manager
er komen cursusblokken en zelfwerkzaamheid {o.a. door op-
drachten en huiswerk)
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eigen sterkten en zwakten en het leercontract van de indivi-
duele teamleider vormen het startpunt.

In de opzet wordt gekozen voor:
-  een basisprogramma, verplicht voor iedereen
-  een facultatief programma met keuze-onderwerpen
-  opstellen van een leercontract
-  het actief betrekken van de eigen manager bii het leercontract,

de opdrachten en het afsluitende persoonlijke plan
-  het instellen van intervisiegroepjes van deelnemende teamlei-

ders

-  een vaste trainer/mentor per leergroep
- persoonlijke counseling door de mentor
-  de facultatieve mogelijkheid om als manager met "zijn" team-

leiders deel te nemen aan sessies gericht op vergaderen, com-
municatie en besluitvorming.

Het traject omvat een periode van ruim 6En jaar.
Een groot onderdeel van organisatie X start met dit teamleiders-
ontwikkelingstraiect. Successievelijk volgen, op basis van de
goede ervaringen van dit onderdeel, vrijwel alle andere onderde-
len met soortgelijke, maar soms licht afwijkende, trajecten.

Later volgen nog zogenaamde 'versnelde trajecten", waarin een
soortgeliik programma in een kortere doorlooptijd wordt uitge-
voerd om aan de behoefte van de organisatie aan goed opgeleide
teamleiders te voldoen.

3. Management Development en Executive Development IMD/EDI

Het genoemde traject is bedoeld om zittende teamleiders bii te
scholen. Eigenlijk is dit traject een 'inhaalslag' en is het gewenst
om op een meer pro-actieve manier te werken aan opleidingen
van {toekomstigel leidinggevenden.
Daartoe is een MD/ED-programme gestart, waarbii .high
potentials" worden toegelaten tot een MD-programma dat opleidt
tot Ide functie vanl teamleider en een ED-programma dat opleidt
tot {de functie van) manager.
Het MD-programma beslaat twee jaar en is samengesteld uit
onderdelen uit het teamleidersontwikkelingstraject.
Het ED-programma is variabel en bestaat uit individueel maat-
werk van voornamelijk externe cursussen, seminars of opleidin-
gen.
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4. Intervisie sessies

Intervisie is een methode waarbii deelnemers op een veilige
manier het eigen functioneren ter sprake kunnen brengen en
daarover leren. Intervisie liikt nu gewenst teneinde:
-  het gewenste gedrag beter te begriipen
-  de {nieuwel onderlinge spelregels te ontwikkelen en te concre-

tiseren

-  een aantal dilemma's in de organisatie te verhelderen.

Deze intervisiegroepen zijn bedoeld voor managers en teamlei-
ders. Van deze mogeliikheid is weinig gebruik gemaakt. Maar
intervisiegroepen zijn ingebouwd in onder meer het MD-program-
ma en het teamleidersontwikkelingstraiect, zodat velen aan
intervisie hebben gedaan. Hetzelfde geldt voor:

5.  Besluitvormingssessies voor de manager en zijn/haar teamleiders.

Deze sessies zijn bedoeld om de besluitvorming te verbeteren en
om teameffectief managen te verbeteren. Ze zijn opgenomen in
het teamleidersontwikkelingstraject.

6. Vervolgplannen onderdelen

Vrijwel alle onderdelen hebben eigen opleidingsplannen gemaakt
met grote varieteit aan onderwerpen {van commerciele trainingen
tot tegengaan ziekteverzuiml

7.  Vragenlijsten en monitoren verandering

De vragenliist is door organisatie X op eigen initiatief nog een
aantal keren afgenomen, teneinde het veranderingsproces verder
te monitoren. Dat is in elk geval gebeurd in mei 1995 en oktober
1995.

8. Publicaties

Er zijn diverse boekjes geschreven gebaseerd op het TOP-game en
het karrewiel. Zo is er een intern boekie over teamvorming:
"Hoe een nieuw team opstarten en hoe een nieuw teamlid intro-
duceren: In het interne communicatie-orgaan is in vrijwel elke
aflevering aandacht geschonken aan teams.
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9. TOP-game

Het TOP-game is na 142 afleveringen overgedragen aan gecertifi-
ceerde spelleiders van organisatie X. De spelsimulatie wordt nu
gebruikt voor het introduceren van nieuwe medewerkers in de
organisatie.
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12 Nabeschouwing

In dit slothoofdstuk schrijf ik in twee paragrafen een nabeschouwing.
De eerste paragraaf betreft de hoofdconclusies van de studie, waarbij
ik op den aspect dieper zal ingaan {de leercurvel, omdat dit aspect
door deze studie bii mii sterk in de belangstelling is gekomen. De
tweede paragraaf betreft enkele persoonliike {evaluatievel opmer-
kingen die niet rechtstreeks uit het onderzoek naar voren komen,
maar die ikzelf lals participant en actorl als bijzondere leerpunten
heb ervaren. Het zijn dus evaluaties van 66n (participerendl observant
die tijdens het doen, reflecteren, gedachtenvormen en testen

Izie Kolb, 1991; Schan, 19831 ziin ontstaan en die in miin verdere
gedachtenvorming een rol spelen.

12.1 Hoofdconclusies

In zijn recente proefschrift doet Vinkenburg aan het slot de volgende
aanbeveling: 'Mogelijk biedt dit Iveranderkundigel kader aankno-
pingspunten voor onderzoek naar andere veranderingsprocessen,
zoals cultuurverandering en leertrajecten' {Vinkenburg, 1995, p. 2001.
Hij is op zijn wenken bediend. Ziin veranderkundig kader (zie para-
graaf 3.1.11 heeft mij  geinspireerd en het mogelijk gemaakt de  ont-
werpkeuzen voor de interventie te ordenen {zie hoofdstuk 41. Deze
interventie leen cultuurverandering en naar steeds duidelijker blijkt:
een leertrajectl is onderwerp geweest van onderzoek en analyse.
Uit hoofdstuk 8 komt de hoofdconclusie naar voren dat een cultuur-
interventie zoals hier beschreven en toegepast een leereffect veroor-
zaakt conform een sinuscurve Izie figuur 8.51. Ik noem het de leer-
curve. Op deze leercurve ga ik nog dieper in.
De interventie heeft positief gewerkt op de acceptatie van de veran-
dering, op de bewustwording wat de verandering van medewerkers
vraagt en op het verdwijnen van weerstand. Bovendien heeft het
sterk geleid tot bewustwording over wat men nog moet leren. Dit
zijn belangrijke doelstellingen voor de eerste fasen in veranderings-
trajecten {zie hoofdstuk 31. In dit hoofdstuk heb ik een groendruk
gedefinieerd als het integrale, consistente, haalbare en relevante plan
voor een interventie in een organisatie, gericht op het feitelijke
implementeren van de doelen van een lomvangrijkel vernieuwing. Ik
kan daar nu, op empirische gronden, twee dingen aan toevoegen. Dat
de groendruk vooral effectief is voor de eerste fasen in veranderings-
traiecten lacceptatie, bewustwording, verminderen weerstand en
eigen leerdoelenl en dat de groendruk effectief is in het doen ontstaan
van de leercurve.
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De groendruk maakt mensen bewust onbekwaam, een essentiele
voorwaarde voor verder leren. In die zin heeft de groendruk voor-
waarden geschapen om het veranderingsproces om te keren van 'top-
down' naar "bottom-up:
De cultuur van organisatie X is (gedeeltelijkl veranderd: meer open-
hei* meer verantwoordelijkheid, meer kwetsbaarheid, meer weder-
zijdse correctie en betere communicatie. De organisatie heeft geleerd
de verandering meer als proces te zien. Door de 'feedback-loops"
{zie paragraaf 8.4.5.1 heeft men zicht gekregen op hoe de situatie er
feitelijk voorstond en wat wel en niet was veranderd. Het vermogen
om deze "feedback-loops" uit te voeren was aanvankelijk erg laag,
maar is geleidelijk aan toegenomen. Zo is ontdekt dat vervolginter-
venties nodig waren, dat maatwerk opleiding gegeven moest worden,
en dat de opleiding voor teamleiders aanvankelijk gigantisch onder-
schat was. De organisatie is meer lerend geworden en heeft stappen
op de eigen leercurve gemaakt.
Voor overige conclusies op basis van effecten verwiis ik naar hoofd-
stuk 8 {zie paragraaf 8.61.

Uit hoofdstuk 9 leren we dat er zeer positieve en zeer negatieve
conditionerende factoren zijn voor het effect {per team of individul
van een dergelijke aanpak. Het is onmogelijk om teams Cof groepen)
in dezelfde Igunstigel toestand aan de start te krijgen. Maar wat wel
kan, is de startcondities te onderzoeken en op grond daarvan bepalen
of groepen wel of niet meedoen. Of andere interventies aan de
groendruk laten voorafgaan. Dat heeft als belangrijk nadeel dat het
integrale, voor iedereen geldende, karakter verdwiint en dat er dan
tempoverschillen ontstaan.
Een andere manier van doen is wat in deze organisatie Calthans voor
een groot deell is gedaan: een gezamenlijke start maken en dan op
maatwerk gebaseerde follow-ups uitvoeren. Deze aanpak heeft als
nadeel dat het tiidsintensief en kostbaar is.
De liist met gunstige en ongunstige indicaties is goed bruikbaar voor
adviseurs en trainers die 66n of meer spelsimulaties willen gebruiken
en het mogelijke effect willen voorspellen.
De gunstige en ongunstige indicaties met betrekking tot startcondi-
ties van groepen zijn in algemene zin voorwaarden voor leren {zie pa-
ragraaf  3.51.
Ik herhaal de conclusie hier niet maar verwils naar de slotparagraaf
van hoofdstuk 9 {zie paragraaf 9.41
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In hoofdstuk 10 heb ik de afzonderliike bestanddelen uit de inter-
ventie nader bekeken. Achteraf kan ik stellen dat ze niet alle even
werkzaam ziin geweest en dat er blijkbaar sprake is van redundantie.
Bovendien is er een aantal naar voren gekomen die achteraf belang-
rijk zijn gebleken en vooraf minder voorzien waren. In de toekomst
kunnen dergelijke interventies strakker en simpeler worden ontwor-
pen. De werkzame bestanddelen look die achteraf ziin gevonden) zijn
opgenomen aan het eind van hoofdstuk 10. Daar staan ook de condi-
ties waaronder spelsimulaties effectief kunnen worden gebruikt.
Bovendien ziin de ontwerpvoorkeuren voor een spelsimulatie die
geschikt ziin voor een dergelijke interventie duidelijk naar voren
gekornen.

Op 6En punt wil ik dieper ingaan, namelijk de door mii gevonden
leercurve.

Leercurve

In paragraaf 8.6 heb ik vermeld dat de groendruk niet werkt als een
vliegwiel, maar dat deze dingen losmaakt en in gang zet, maar dat
daarna de organisatie len de individuen daarinl de eigen betekenis
moeten zoeken en de verandering moeten bliiven verinnerlijken.
Min of meer toevallig ben ik in aanraking gekomen met literatuur
over lange termijn effecten van kortdurende psychotherapeutische
behandelingen 11. Daaruit blijkt dat een zekere terugval na een laan-
vankelijk succesvollel kortdurende therapie vrilwel altijd voorkomt.
Herstel, na die zekere terugval, lijkt het resultaat van continue
pogingen van de patient om het in de therapie geleerde, met vallen
en opstaan, in praktijk te brengen. Terugval lijkt dan ook eerder een
proces dan een gebeurtenis (Thunnissen, 19971. In de gedragstherapie
worden voor gedragsverandering drie fasen onderscheiden:

motivatie en commitment
- initiele verandering
-  behoud van verandering {Whisman, 19901.
Gebleken is dat kortdurende behandelingen vooral zorgen voor een
initiele verandering, terwill voor het behoud van de verandering juist
de sociale omgeving na ontslag van belang is. Er liikt consensus dat
minstens 66n jaar nodig is om uitspraken te doen over effect op lange
termijn INicholson en Berman, 1984 Thunnissen, 19971

1

1   Met  dank aan Siouk Hartman en Monique Thunnissen van

*De Viersprong* in Halsteren
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In een meta-analyse van vergeliikende effecten van kortdurende
therapieen concluderen Svartberg en Stiles (1991, p. 7101:
"The popular incubation theory, which asserts that psychodynamic
psychotherapy shows its gains way beyond posttesting, did not
receive any support". Dat komt overeen met onze conclusie dat de
groendruk niet werkt als een vliegwiel en dat na de groendruk
verinnerliiking en verdere ondersteuning nodig is.
In weer andere psychotherapeutische literatuur ISmith et al, 1980;
Shapiro and Shapiro, 19821 wordt beschreven dat de verbetering bij de
follow-up kleiner is dan op het einde van de behandeling.
Uiteraard ziin strategieen ontwikkeld om resultaten van therapietn
actief te handhaven om terugval te vermijden. Zogenaamde ' Booster-
sessies" {oppepsessies die een tiidje na de therapie worden gehouden,
een erg goede definitie heb ik niet kunnen vindenl ziin goed onder-
zocht. Er is nauwelijks effectiviteit gevonden van dergelijke sessies,
behalve dat boosters alleen effectief zijn voor het uitstellen van
terugval IWhisman, 19901. Blijkbaar hoort terugval onlosmakeliik
bil  het  veranderings-  of  leerproces.
Een over het algemeen goede strategie voor herstel is het benadruk-
ken van eigen vermogens, het oefenen met het verband tussen

cognities en gedrag, en het uitbreiden van het schema van activitei-
ten naar de thuissituatie {zie o.a. Bandura, 19871.

In het zojuist beschreven overzicht zijn zeer opvallende parallellen te
ontdekken met miin bevindingen.
De kortdurende interventie Ide training met de spelsimulatiel is
aanvankelijk erg effectief. De verbetering bij de follow-up is ook hier
kleiner dan na de training. Er is een terugval {in de vierde meting
geconstateerd) en er is weer een verbetering bij de vijfde meting. De
echte lange termiineffecten laten ook hier meer dan een iaar op zich
wachten.
De verklaringen voor terugval en herstel die ik nu op het spoor ben,

liiken plausibel voor de hier gevonden bevindingen en resultaten.
Met vallen en opstaan het geleerde in praktijk brengen en het verin-
nerlijken van de verandering lijkt erg van toepassing. De factoren die
van invloed zijn op herstel na de terugval (benadrukken van eigen
vermogens; stimulans uit de omgeving: activiteiten in de thuis
(werk)-situatiel lijken ook hier een belangrijke rol te spelen. Het
oefenen met het verband tussen cognities en gedrag gebeurt in de
spelsimulatie al 'avant la lettre". Blijkbaar zijn de leerprocessen die
worden opgeroepen en in gang gezet bil Ikortdurendel psychotherapie
en bii de groendruk in hoge mate analoog.
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De sinusvormige leercurve zie ik op meer plekken terug. Voor een
deel ontleend aan Kubler-Ross (19811 en voor een deel ontleend aan
Korteweg en Voigt (19861 beschrijven Wijnen, Weggeman  en  Kor
{19931 een, wat zij noemen, individuele verandercyclus. Die ziet er
als volgt uit (zie figuur 12.11.
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Figuur 12.1 De individuele verandercyclus Ivolgens Wiinen et al.,
19941

Mensen beleven en verwerken een verandering als een ontwikke-
lingsproces dat een aantal mijlpalen kent. Bij het punt 1 {start) aan-
hoort de doelgroep {zie beoogd wordt met de verandering LdCI de
verandering zonder veel emotie. Voor hen gaat het leven gewoon
door. Vervolgens ontstaat er verzet {21, al dan niet passief, tegen de
idee dat het op de oude manier niet langer zal gaan. Langzaam rijpt
het idee dat er inderdaad iets zal gebeuren. Dat leidt tot boosheid {41:
men is onzeker en reageert onredelijk. Wanneer men daar doorheen
groeit, ontstaat er twi ifel {51 over de beelden die men had over de
oude situatie. Men gaat er ook iets goeds in zien. Hier krijgen veran-
deraars al snel het idee dat men er is ... (Wijnen, 1994, p.1221.
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Betrokkenen vallen al snel weer terug {vgl. terugval in de eerderge-
noemde literatuurl in een passieve en depressieve houding 161 die
onder meer wordt veroorzaakt doordat er nu echt afscheid genomen
moet worden van oude gewoontes en doordat het 'onvermijdelijke"
langzaam maar zeker wordt ingezien. Stukie bii beet je {vgl. vallen en
opstaanl wordt met nieuw gedrag geexperimenteerd totdat men
tenslotte de nieuwe situatie accepteert 181. De nieuwe houding en
vaardigheden worden steeds meer geintegreerd en er wordt ervaring
opgedaan met de nieuwe situatie.

Ook hier zie ik grote parallellen zowel met de bevindingen, als met
de eerder geciteerde literatuur over psychotherapie. Er is ook 66n
groot verschil. dat zijn de eerste drie miilpalen. Vermoed kan worden
dat men deze reeds had doorlopen bii de start van de groendruk,
omdat al een tiidie over de verandering is gepraat en het eerste verzet
is afgenomen. De boosheid die hoort bii mijlpaal 4 is goed te her-
kennen in de weerstand die er is tegen de verandering (zie o. m.
paragraaf 8.5.2. en 8.5.31. De weerstand is juist groot bii de intake en
bij de training 'vaak verdwenen" (een overstap naar mijlpaal 521.
Korteweg en Voigt {19861 noemen de mijlpalen overgangen. Elke
overgang, stellen zii, kent eigen moeilijkheden. Maar ze horen bil een
harmonische groei en gaan gepaard met groeipijnen. Het zijn onont-
koombare {sic, zie hierboven) processen, waarin mens en organisatie
vernauwingen ervaren, alvorens de mogelijkheden van een nieuwe
fase beleefd kunnen worden. In principe zijn deze overgangen niet
synoniem met crisis {p. 1731

De leercurve zie ik ook terug bii leren van psychomotorische vaardig-
heden zoals leren tennissen, skien of autorijden. Buils {1988, p. 2121
geeft daarvan een fraaie illustratie Ihij beschrijft het in het kader van
afleren, maar dit is geen wezenlijk verschill. 'Tijdens skilessen lukt
de nieuwe bochtentechniek verbazend goed C....1. Als ie na een week
lessen tijdens de laatste dagen het gevoel krijgt dat je eigenlijk best
skien kan en ie vol goede moed die moeililke helling neemt, blijkt
dat die gewone Nederlandse bochtentechniek, die je natuurlijk veel
beter beheerst, je in veel moeilijkheden brengt". Soortgelijke ervarin-
gen komen veel voor. Na 12 lessen kun je denken, dat je een hele
goede tennisser zult worden, maar dan kan een periode optreden dat
ie denkt "ik leer het nooit". Doorzettingsvermogen, oefenen, onder-
steuning zijn dan zeker nodig om de vaardigheden meer te verinner-
lijken.
Zo duikt deze curve ook op bij diffusie van een nieuwe methode.
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Geschka {19781 beschrijft de mijlpalen als: Ill aanvankelijk succes {21
overschatting {31 teleurstelling en {41 velden van toepassing. Geschka
tekent de volgende figuur {zie figuur 12.2 3.
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Figuur 12.2 Diffusion Characteristic of a New Method Icf. Geschka,
19781.

Omdat het hier gaat over diffusie van een nieuwe methode over veel
ondernemingen, beslaan Zijn tijdschattingen vele jaren, meer dan ik
hiervoor zie. Maar gezien vanuit het perspectief van de lerende of
veranderende partii zie ik een analoge curve als eerder beschreven in
deze paragraaf.

Door deze empirische studie en door een vergelijking met gegevens
en inzichten uit hele andere disciplines kan mijns inziens geconclu-
deerd worden dat cultuurveranderingsprocessen goed zijn op te
vatten als leerprocessen die zich, onder de condities van een goed
opgezette groendruk met werkzame bestanddelen in een periode van
ongeveer twee jaar ontwikkelen volgens de beschreven leercurve Ide
sinus-vorml, waarbij elk van de fasen een eigen karakteristiek heeft.
De eerste fase is de fase van het snelle leren en de lerbi j 1 behorende
terugval. De tweede fase is de fase waarin herstel plaatsvindt en men
geleidelijk aan de nieuwe dingen leert.
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In de eerste fase heeft het leren vooral het karakter van:
-  probleem of het leuk en zinvol is

imiteren en nadoen
-  van buiten naar binnen; de verandering wordt aangereikt.
In de tweede fase krijgt het leren vooral het karakter van:
-  hoe belangrijk vind ik het zelf;
-  hoe kan ik het op mijn manier doent
-  past het bij mij en mijn werkstiill
-  hoe integreert de verandering met miin stijli
- hoeveel energie wil ik erin stoppeni

De groendruk is effectief voor de eerste fase en legt, blijkbaar, een
zeer belangrijke bouwsteen voor de tweede fase doordat mensen zich
bewust onbekwaam voelen.
In de tWeede fase is het van belang {zie ook het onderzoek bij psycho-
therapiel, dat de condities gzinstig zi in. Wellicht ligt daar het enige

aangriipingspunt voor interventionisten of veranderaars. De persoon
zelf {zijn wil en energiel speelt nu een dominante rol. De condities
kunnen zijn: benadrukken eigen vermogens, stimulans uit de omge-
ving, activiteiten in de eigen situatie (zie Bandura, 19871

Hiermee zijn tevens interessante vragen gegeven voor verder onder-
zoek:

-  wat ziin optimaal werkzame bestanddelen in de tweede fase van
het trajecti

-  wie zijn dan de goede actoren en welke interventies zijn effectiefi

Een verdere exploratie van de literatuur in andere vakgebieden heeft
mii een aantal aanknopingspunten gegeven en deze bron is, lijkt mii,
nog lang niet uitgeput. Veel meer nog dan voor deze studie ben ik
overtuigd geraakt dat het ontwerpen en uitvoeren van een cultuurin-
terventie bestaat uit de kunde Ckunstil om effectieve leersituaties in
te richten. En ook dat ik meer dan ik nu doe, kennis en kunde uit
andere disciplines kan en moet gebruiken.
Leren en veranderen liggen dicht bi i elkaar. Dat staat in hoofdstuk 3
vaak opgeschreven. Maar ze liggen, bliikt nu wel, erg dicht bii elkaar.
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12.2 Persoonliike evaluatie

In deze paragraaf wil ik een aantal wat kortere opmerkingen maken,
die wel te maken hebben met het onderzoek, en die mij als participe-
rend observant zijn opgevallen, maar die ik niet in het onderzoek heb
kunnen verwerken. Tenslotte wit ik over 66n aspect van het gebruik
van spelsimulaties, namelijk dialoog en taalspel, een aantal opmer-
kingen maken. Die opmerkingen ziin niet gebaseerd op het onder-
zoek maar lijken mij, meer dan voorheen, relevant voor spelsimula-
ties en aanleidingen voor verdere literatuurstudie en onderzoek.

Geloofwaardigheid

De effectiviteit van de groendruk is mijns inziens sterk beinvloed
door de {groeiendel geloofwaardigheid van de initiators van de veran-
dering. Meer dan in welk ander veranderingsproces ook, heb ik zelf
ervaren dat de top en bepaalde sleutelfiguren de verandering echt
wilde. Hoewel ook hier redenen te over waren om na een tijdje het
tempo wat te verlagen of  weer aan het werk' te gaan, is het mes niet
in de boter blilven steken. Men is doorgegaan en is nu lianuari 19973
nog bezig met implementatie.
Een ander aspect van de geloofwaardigheid heeft te maken met het
voorbeeldgedrag. Ook de Raad van Bestuur heeft meegedaan aan de
spelsimulatie en vele andere activiteiten. Er is breed gecommuni-
ceerd dat zij het ook niet makkelijk vonden en ook nog veel moesten
leren. Daarmee hangt ook het punt samen, dat iedereen heeft meege-
daan.

Een derde aspect is de relatief hoge mate van externe consistentie
Izie Kessels,  1993; paragraaf 3.6.11. Externe consistentie duidt op de
samenhang tussen de opvattingen van het top-management, de
ontwerper Cvan de verandering in dit gevall, de opleiders en de
cursisten over de aard van het probleem dat opgelost moet worden,
over de doelen die daartoe nagestreefd worden en over de wijze
waarop dat zal moeten geschieden. Hoewel hier sprake is van een
grote verandering met zeer veel betrokkenen {denk ook aan: 70
managers; 30 trainers; meer dan 1400 deelnemers), is de externe
consistentie relatief vrii hoog geweest. Die was niet meteen aanwe-
zig, maar is wei vri j snel gegroeid, mede onder invloed van de heldere
doelstellingen voor de verandering en de eigen deelname aan de
training/spelsimulatie door managers en trainers.
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Geen concurrende veranderingen

Vinkenburg {1995, paragraaf 3.1.51 zegt dat veranderingen doorgaans
met elkaar concurreren, omdat er altijd meer veranderingsprocessen
tegelilk spelen. Dit is in zijn algemeenheid zeker waar. Opvallend in
deze case is, dat de hier beoogde verandering voor meerdere jaren
hoge prioriteit heeft gekregen.
Natuurlijk zijn er ook initiatieven geweest voor andere veranderin-
gen Imeer marktgerichtheidi productvernieuwingl waarvan het belang
op zich overduidelijk is. Maar de verandering: "werken in teams" is
zeer dominant geweest en heeft nauwelijks concurrentie ondervon-
den zodat de aandacht daar sterk op gericht is {gebleven)

De veranderingsdoelen ziin helder, maar raken wel de essenties van
het functioneren van een organisatie {de cultuuraspecten, het samen-

werken, het leidinggeven en sturen etc.1. In die zin is het een funda-
mentele cultuurverandering, en is men niet in de fout gestapt om de
verandering als technisch  te  zien 1'12 manieren  om  in 12 teams  te

werken"I of om de verandering "op te knippen" {"we doen nu werken
in teams; de cultuur komt later wet"). Dit punt vind ik hier ook
biizonder.

Spel en werkeliikheid

In dit geval zijn de eerste drie stappen {zie paragraaf 6.1.11  van het
maken van een spelsimulatie relatief snel afgelopen. Dat had te
maken met heldere doelen voor de verandering, maar 66k daarvan

afgeleid voor de doelen voor de spelsimulatie {zie paragraaf 6.1.21. De
spelsimulatie is geconstrueerd vanuit een helder zicht op de gewens-
te situatie.
Na het doen van de spelsimulatie is vaak aan de mechanismen en
processen uit de spelsimulatie door veel managers en medewerkers

gerefereerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het mechanisme van output-
timing of 24-uurs-service. Maar ook de taal en het jargon uit het spel
is in de werkeliikheid gaan leven. Zelfs bepaalde formulieren uit het
spel is men in de werkelijkheid gaan gebruiken. Zo gaan spel en
werkelijkheid veel op elkaar liiken....
Ik werk dit punt verder uit.
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Dialoog en taalspel

In hoofdstuk 3 is op diverse plaatsen Izie paragraaf 3.4.1, 3.4.3; 3.5.1;
3.5.2 en 3.5.41 reeds gesproken over het belang van dialoog en taal in
relatie tot het leren lin dit geval met behulp van een spelsimulatiel
Mede door deze studie ben ik meer overtuigd geraakt van het belang
van leen adequaat gebruikl van dialoog en taal. Hoewel de opmerkin-
gen hierover een zwakke verbinding hebben met de studie zelf, ga ik
er hier op in, omdat nadere bestudering en onderzoek mij heel oppor-
tuun liikt.

Dialoog
Geursen  C 19941 stelt  dat de kwaliteit  van het leren stijgt  door
minder de focus te richten op feiten en meer op betekenissen. Voor
leren in een groep is het de kunst het beheersen van de dialoog en
de discussie. De dialoog omschrijft hij als "een vrije stroom van
betekenissen tussen mensen: Daardoor ontstaat een grotere Npool"
van gedeelde betekenissen.
Vinkenburg (19951 stelt dat mensen veranderen onder invloed van
interacties met anderen. Dus bil ontmoetingen, tiidens bijeenkom-
sten en in gesprekken. Het aansturen op en houden van een 'nage-
sprek" is een cruciale interventie. Bij voorkeur is daarbij voldaan
aan de kenmerken van een ideale gesprekssituatie Irecht op initia-
tief, recht op participatie, afzien van macht en waarachtigheidl.

Kessels 119941 beweert dat een aantal problemen helemaal niet kan
worden opgelost door kennis van buitenaf aan te dragen, maar
alleen door kennis van binnenuit te genereren. En dat zijn precies
de problemen waar het bij "teamlearning", visie-vorming of leren
te leren om draait.
Kessels benadrukt:
-  het verbinden van theoretische kennis met concrete praktilk-

gevallen  {zie ook Kolb paragraaf 3.5.11 door reflectie, gezamen-
lijk onderzoek en gezamenlijke betekenisgeving in een groep.

-  het sterk verbinden van de conceptuele structuur met het eigen
handelen  {zie ook Weick paragraaf 3.5.11, eigen houding en
persoonlijkheid. Dat integreren kan alleen door mensen zelf
worden gedaan.

- bestaande denkbeelden bevatten allerlei fouten, tegenspraken,
misvormingen. Wil zijn allemaal gevangen in eigen constructies
van de werkelijkheid, in mentale modellen en subjectieve
theoriebn.
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De "drogbeelden" kunnen niet worden weggenomen door kennis
van buitenaf, want die wordt niet zomaar geintegreerd in de
eigen cognitieve structuur en het handelen. Nauwkeurig onder-
zoek en reflectie  van de eigen kennis is vereist  '1.

Kessels is een pleitbezorger van de dialoogmethode. In een dialoog
"begint er een nieuw soort geest te ontstaan, gebaseerd op de

vorming van een gemeenschappelijke betekenis" ISenge 1990,
p. 2411

'Normaal gesproken zijn wij gevangen in het theater van onze
eigen gedachten, mentale kaarten en interne modellen. Door
middel van een dialoog kunnen mensen elkaar helpen zich bewust
te worden van het gebrek aan samenhang in elkaars gedachten en
op die manier kriigt het collectieve denken steeds meer samen-
hang' ISenge, p. 2341

Senge geeft drie randvoorwaarden aan voor dialogen:
- tijdeliik opschorten van de eigen veronderstellingen
- elkaar beschouwen als een collega-onderzoeker
- gebruik maken van een gespreksleider.

Daarnaast ziin reflectievaardigheden en onderzoeksvaardigheden
nodig. Kessels vult die aan met problemsolving-achtige technieken
leerst analyseren, dan oplossen) en met vaardigheden als luisteren,
doorvragen, spiegelen, samenvatten en structureren. Buijs en
Valkenburg 119961 noemen als belangrijke factoren een facilitator
{een neutraal iemand die geen belang heeft bij de oplossing) en het
uitstellen van kritiek {p. 202 en p. 2131

Kessels voert de Socratische dialectiek op als instrument om leer-
processen op gang te brengen. Hij is daarbij voorstander van de
zogenaamde regressieve abstractiemethode. Kenmerkend daarbij is
het gebruik van een realistisch voorbeeld, het streven naar con-
sensus en een weinig inhoudelijk sturende rol Iprocesbewaker) van
de vragensteller. Deze methode is geschikt om een collectief
leerproces te kunnen initieren omdat het inhoudeliik onderzoeks-
werk geheel en al door de deelnemers wordt verricht.

1

1   We  zien  in  deze drie punten veel overeenkomsten  met de tWeede fase van  de

leercurve die in paragraaf  12.1 is beschreven.
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Dit is volgens Swieringa en Wierdsma een van de centrale punten
in het opleiden van mensen, 'dat uiteindelijk de deelnemers
bepalen wat er geleerd moet worden: de leerinhoud" 11990, p.  71  en
1061.

Taalspel
Een andere belangrijke notie is het begrip "taalspel'. Het is oor-
spronkelijk afkomstig van Wittgenstein {19581. Dit begrip legt het
verband tussen de taal en de context waarin de taal gebruikt
wordt. De organisatie-adviseur hanteert het 'taalspel van de
organisatiekunde" door modellen, diagnose-instrumenten of jargon
te gebruiken. De client of de deelnemer heeft een eigen "taalspel"
waarin de eigen realiteit naar voren komt. Er kan dus verschil in
taalspel aanwezig ziin. Petri  {1995,  p. 891 beschrijft casestudies
waarin het verschil naar voren komt tussen de situatieschets van
een client Chet 'eerste", alledaagse taalspell en de beschriiving via
een door hem

C Petril ontworpen instrument {het "tweede" taalspel
van de wetenschap). Deze laatste geeft de client de mogeliikheid
op een andere wijze naar de situatie te kijken en dit is in veel
gevallen ook de bedoeling. De hulp van de wetenschappeliike
begeleider wordt ingeroepen die zich, zoals Van Strien {19861 het
noemt, van een "omweg" bedient om naar de situatie te kijken.
Bij het leren over de eigen situatie, de eigen groep of het eigen
handelen, is de koppeling tussen beide taalspelen wezenlijk. Petri
11995} spitst dat toe op interactieve diagnose, maar het geldt voor
elke situatie waarbii een andere partii leen begeleider, trainer,
adviseur of docentl door middel van eigen taal of concepten een
deelnemer Iclient, trainee, organisatie of leerlingl iets wil leren.
De integratie van taalspelen is evenzeer belangrijk. Er moet als het
ware steeds een brug worden geslagen.

Een spelsimulatie is op te vatten als een generator van een tweede
taalspel. De spelspecifieke taal kan gezien worden als het tweede
taalspel. Al spelend, lerend, reflecterend, ontwikkelen zich begrip-
pen, betekenissen en taal die verwijzen naar concrete dingen, ge-
beurtenissen of processen in het spel. Deelnemers leren het spel-
specifieke jargon, waarbii de verbinding tussen het "eerste" en
'tweede" taalspel voor hen nog onduidelilk is of onbekend. Nadat
ze het spelspecifieke jargon hebben geleerd {inclusief de betekenis
en het mentale modell wordt de verbinding gelegd hetzij met
abstracte concepten {bijv. in onderwijssettings) hetzij met de eigen
werkelijkheid.
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Dat kan meer of minder door de spelleider/trainer worden gestuurd
en beinvloed door biivoorbeeld modellen of concepten in te bren-
gen. Het geleerde (in het 'tweede" taalspell moet weer vertaald
worden naar de praktilk waardoor of de praktijk verhelderd is of
bepaalde problemen opgelost zijn. In elk geval moeten de deel-
nemers zelf ook een actieve rol vervullen in het vertalen naar de
praktijk.
Om die reden is het belangrijk om deelnemers bij aanvang duide-
lijk te maken dat we "in een hele andere situatie {dan de dageliik-
sel iets gaan leren in een setting die afwijkt'. Dit om te voorko-
men dat ze het "eerste' taalspel gaan gebruiken om de situatie te
analyseren, te beoordelen of oP te lossen. Daarmee is ook duidelijk
dat motiveren tot meedoen aan de spelsimulatie heel veel aan-
dacht vraagt. Het dilemma: de spelsimulatie moet herkenbaar ziin,
maar moet ook zo nieuw zijn, dat het een nieuw taalspel doet ont-
staan, is helder. Wellicht moet de herkenbaarheid meer gezocht
worden in de kernprocessen en dus juist niet in overeenkomstige
woorden of begrippen.
Het is heel wel denkbaar dat Conderdelen van) het "tweede" taal-
spel een plaats krijgen in het "eerste" taalspel. Het is erg aanneme-
lijk, zelfs zichtbaar, dat dat in deze situatie bii organisatie X Cook!
is gebeurd. Complexe, maar voor vrii veel deelnemers tevens
nieuwe begrippen zijn geintroduceerd tegeliik met de spelsimulatie
Ibijv.: output, team, 24-uurs-servicel, van concrete betekenissen
voorzien Cal spelend, lerend, retlecterend) en dus voor de praktijk
direct bruikbaar met een vrij eenduidige betekenis voor de hele
organisatie.
Direct toepasbare taal {en daarmee een referentiekader en beteke-
nissenl ziin geleerd. In dit opzicht heeft de uitvoering van de
spelsimulatie vroeg tiidens de verandering voordelen: er hebben
zich nog weinig betekenissen gevormd die eventueel hadden
moeten worden afgeleerd.
Het vertalen van het geleerde (in het "tweede" taalspell naar de
praktiik was in dit geval eenvoudiger, omdat de verandering was
begonnen en deelnemers de taal {uit het "tweede" taalspell direct
kunnen toepassen. Het tweede taalspel kan zo een aanvulling
worden op het 'eerste' taalspel. Deelnemers hebben een nieuw
taalspel geleerd Cconceptueel verbonden met het spelspecifieke
jargon) om de werkelijkheid te doorgronden en hanteerbaar{der) te
maken.
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12.3 Tot slot

In paragraaf  1.3.3 Izie hoofdstuk  1 1  zijn vier redenen genoemd waar-
om dit onderzoek van belang is voor de bestudering van het gebruik
van spelsimulaties in Igrootschaligel veranderingstrajecten. Ik kom
daar nu op terug.
De eerste reden ligt in het unieke karakter van de interventie. In dit
onderzoek heb ik de effecten van het grootschalig gebruik van spel-
simulaties en indicaties en contra-indicaties voor het gebruik van
spelsimulaties inderdaad kunnen exploreren. En ik heb daarover con-
clusies kunnen trekken.
De tweede reden ligt in het feit dat de verandering en de spelsimula-
tie goed bii elkaar passen: de spelsimulatie is een operationalisering
van de verandering. De spelsimulatie heeft positieve en bedoelde
effecten gehad. Maar of dat komt door de perfecte "fit" tussen de
inhoud van de verandering en de spelsimulatie kan niet worden
aangetoond op basis van vergelijkingsmateriaal Ibijv. met een andere
situatie of spelsimulatiel. Het lijkt vooral op basis van onze opmer-
kingen over de heldere doelstellingen voor de verandering en over het
taalspel, wel plausibel om te stellen dat de spelsimulatie als referen-
tiekader voor de gewenste situatie veel invloed heeft gehad en dat
heeft ongetwiifeld te maken met het sterke simulatiekarakter lin
termen van de gewenste verandering) van deze spelsimulatie.
De derde reden ligt in het gegeven dat ik breed en met verschillende
onderzoeksmethoden een grootschalig veranderingstraject heb kun-
nen bestuderen, zij het met een beperkt onderzoeksopzet. Ik kan
stellen dat de gegevens en analyses in dit onderzoek bijdragen aan de
veranderkundige inzichten en deze een steviger empirische basis
geven.

De laatste reden ligt in het longitudinale karakter van de studie. De
groendruk staat centraal, maar wat vooraf gaat en hoe deze beklijft
op langere termiin is ook onderzocht en in de analyse betrokken.

Deze studie, hoop ik, kan bijdragen aan de kennis en inzichten van al
diegenen die geinteresseerd zijn in of zich bezig houden met toepas-

sing en ontwerp van spelsimulaties en verander- en leertrajecten.
Ik heb er zelf interessante inzichten en een paar nieuwe thema's aan
overgehouden.

"Veranderen moet ie leren" is als kernachtig motto naar voren geko-
men: verandering zal alleen optreden als je verandering wilt, en als ie
bereid bent te leren Om te veranderen.
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1 Brochure "Werken in teams"

Samen naar de top
..... is volop in beweging. Op tal van vitale punten aan het verande-

ren om de uitdaging van een nieuw tijdperk aan te kunnen. Een
tijdperk waarin de klant steeds hogere eisen zal stellen. Waarin wij
d66r moeten klimmen om onze toppositie te bereiken. Met dat doel
voor ogen heeft ..... ziin organisatie gestroomlijnd. Procedures vereen-
voudigd. Lijnen korter gemaakt. Zowel tussen de bedrijfsonderdelen
als de mensen onderling. Dat laatste is van doorslaggevend belang.
Want zakelijk succes is geen abstractie, maar mensenwerk. Als onze
mensen er niet voor gAAn, komen wij er niet. Daarom heeft .....
gekozen voor een manier van werken waarin de mens centraal staat.
Waarin iedereen zich kan ontplooien. En zich tegelijk verantwoorde-
lijk voelt voor het geheel. Deze brochure vertelt u wat wij bij .....
onder werken in teams verstaan: de weg naar de top. Daar gaan we
voor. Daar stian we voor!

Teamwerk-maar dan 6cht
..... werkt in teams. U hebt gelijk: dat zeggen er meer. Geen

organisatie waar niet tot op zekere hoogte in teamverband wordt
gewerkt. Maar ..... gaat veel verder. Heeft het werk anders georgani-
seerd. Echt anders. Bii ..... werkt vriiwel iedereen in teams. Biina alle
medewerkers, van hoog tot laag. Want werken bij ..... is teamwerk -
maar dan 6cht.

Klant belangrijk
..... schakelt als den van de eerste verzekeraars in Nederland over

op het werken in teams. In het belang van de klanten. Want werkend
in teams kunnen wij hen sneller van dienst zijn. Zodat zij nu op elke
vraag binnen 24 uur weten waar zij aan toe zijn. Met het oog op
snelle en betere dienstverlening is ..... bijna overal onderverdeeld in
teams van maximaal 15 medewerkers. Elk team doet zijn werk aan
de hand van duideliik omschreven, meetbare doelstellingen. 'Meet-
baar' wil zeggen dat continu kan worden vastgesteld of een team de
doelstellingen werkelijk haalt.

Het grote verschil
Door het werken in teams is ..... een andere 'baas'. Zo zult u het

woord 'baas' binnen uw team zelden horen. Zeker niet als het om de
verantwoordelijkheid gaat. De leden van het team zijn samen verant-
woordelijk voor de resultaten. Samen gaan ze ervoor. En samen stjan
ze ervoor. Dat is het grote verschil. Vluchten kan niet meer. Afschui-
ven evenmin. Zodat u de volgende dooddoeners bil ..... niet meer zult
horen: 'Hoef ik niet te weten', 'Ga ik niet over', 'Is mijn werk niet'.
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Voelt u het verschill

Nog meer verschillen
Omdat elk team zijn doelstellingen kent, en de prestaties worden

gemeten, weet elk team - en iedereen binnen het team - hoe er wordt
gescoord. Zo worden problemen vlug herkend en opgelost. Elk team
wordt geacht ziin teamgebonden problemen eerst zelfstandig op te
lossen. Pas als dat niet lukt, wordt het management ingeschakeld.
Besluiten die alleen het eigen team raken en hun werk, worden
eveneens in het team genomen. Voor zulke besluiten draagt het team
zelf verantwoordelijkheid.

De teamleider AM/V)
Elk team heeft een teamleider. Hii is te vergelijken met de aan-

voerder van een voetbalelftal - speelt als gelijke mee, maar onder-
houdt namens het team contact met de trainer en de scheidsrechter.
De teamleider schept de juiste voorwaarden zodat het team de
doelstellingen echt kan halen; legt bil grote problemen contact met
het management; zorgt dat belangrijke informatie het team snel
bereikt. Hij beheert de agenda van de formele teambijeenkomsten
I'vergaderingen'I en behartigt de personele aangelegenheden binnen
het team. De teamleider is geen ouderwetse baas of chef, maar een
altild aanspeelbare coach en ploeggenoot.

Wet geliik, niet eender
Dat de leden van een team op voet van gelijkheid samenwerken,

betekent niet dat ze allemaal eender ziin en hetzelfde kunnen. Of
hetzelfde werk doen. Ook binnen teams bestaan er immers verschil-
len in kennis en ervaring. In aanleg en in opleidingsniveau. Dus ook
in taken en beloning.
Toch blijven de leden, in weerwil van zulke verschillen, elkaars
gelijken als we kijken naar ieders unieke inbreng en de waarde
daarvan voor het team. Hoewel bijna ieder66n bij ..... in teams werkt,
zal het u duidelijk zijn dat niet alle teams op dezelfde wijze kunnen
of moeten functioneren. Binnen het team van de Raad van bestuur en
de management teams wordt niet op exact dezelfde wijze gewerkt als
in teams meteen uitvoerende taak. En toch zijn alle teams weer w61
gelijk als we bedenken dat ze elkaar nodig hebben om ..... naar de top
te brengen en daar te houden. In dat opzicht is team work bi j .....
topsport. Ook aan de basis!

Grote voordelen
Het liikt u wel wat, zo'n teami Dan bent u geen uitzondering! De
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meeste mensen werken liever in een team dan in een klassieke
organisatie. Er samen voor gaan, er samen voor stdin en samen de
doelstellingen halen: dat spreekt de mensen van nature aan. Hun
enthousiasme neemt toe naarmate ze de teamprestatie zien stijgen.
Teams leveren meestal beter werk, komen tot betere oplossingen en
nemen betere beslissingen. Logisch: de besluitvorming voltrekt zich
niet meer in een ivoren toren of achter gesloten deuren, maar in
samenspraak, zodat iedereen ziin kennis en ervaring kan inbrengen.
'Het moet omdat de baas het zegt' - alweer zo'n dooddoener die u bii
.... niet zult horen. Teams ziin ook plooibaarder, passen zich sneller
en makkeliike aan. Logisch: alle teamleden weten precies wat er
speelt, beschikken allemaal over de noodzakelijke informatie, zodat
ze alert en slagvaardig kunnen reageren. Ook het gegegeven dat
mensen in een team makkelijker werk van elkaar overnemen en
elkaar beter opvangen - denkt u maar eens aan ziekte of verlof -
betekent extra flexibiliteit. En tenslotte voelen de meeste mensen
zich door het werken in een team op een prettige en positieve manier
uitgedaagd. Omdat ze er trots op zijn de gestelde doelstellingen te
halen, verzinnen ze steeds nieuwe manieren om hun werk steeds
beter te doen.

Samen naar de top
Hoewel de teams bij ..... veel zelf mogen regelen, blijven het

vanzelfsprekend onderdelen van een groter geheel. Over onderwerpen
die 66n of meer ander teams - laat staan de onderneming als geheel -
aangaan, kan een team nooit op eigen houtie beslissingen nemen.
Ook als er kosten in het geding zijn, zal er in de meest gevallen
overleg met het management nodig zijn. Op onze weg omhoog
moeten we immers, net als echte bergbeklimmers, allemaal een
duideliike route volgen. Verbonden door korte, maar uiterst hechte
lijnen. Steeds in elkaars spoor blijvend. Elkaar steunend en opvan-
gend, zodat niemand uitglijdt. Alleen zo kunnen - en zullen - we
samen de top bereiken.

Werken in teams is anders
-  Teams zijn de bouwstenen van de ..... organisatie.
- Teamwork staat of valt met respect, openheid, betrokkenheid,

motivatie en zelfkritiek.
- Teams werken aan de hand van duidelijke en meetbare doelstellin-

gen.

-  De resultaten zijn voor iedereen inzichtelilk.
- Teams lossen hun interne problemen waar mogelijk zelf op.
- Teams nemen zelfstandig beslissingen over zaken op hun eigen
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werkterrein en dragen daarvoor zelf verantwoordelijkheid.
- Teams worden gecoordineerd door een meewerkend teamleider.

Werken in teams is prettiger
-  U weet precies wat er van u en uw team wordt verwacht.
-  U werkt intensiever met uw collega's samen en draagt zelf mede

verantwoordelijkheid.
-  U praat en beslist mee.
-  U wordt van ontwikkelingen omtrent het werk op de hoogte

gehouden.

-  U krijgt meer 'rugdekking' en steun van uw collega's
-  U vindt meer bevrediging in uw werk doordat er een beroep wordt

gedaan op uw creativiteit.
-  U zult zien: samenwerken in een team is leuk.

Bijlage 1, blad 4



2  De functie van de VE-manager en de

gedragskaarten

De functie van de VE-manager

/     
Rol

Coach er: coniractant
Delegeren veroug eturen

Desiof 06neel

Taak Fositie

Taakgebieden VE-manager Positie VE-manager
- output-doelstellingen -  relatie tot hogere manager

. vertalen . bepalen gezamenliike out-

. indicatoren opstellen put

. beoordelen prestaties . rapporteert over resultaten
advies over ontslag/wer-
ving

- kaders stellen .  verhouding tot teamleider
. vertalen . stelt Ivertaalde) doelen

vriiheidsgraden . beoordeelt/rekent af
coacht/ondersteunt

- voorwaarden scheppen positie in managementteam
. coaching onderlinge afstemming

. middelen verstrekken . efficiente taakverdeling

. bevoegdheden geven . collegiale toetsing/
coaching
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Gedragskaarten (1)

Dilemma I    Coach en contractant

Opgave

De mana0er eluiteen "contract" metzijnteamleiders over reeultatEn die
gehaald motten worden. Zij maken afepraken over meetbart output.
Hierop zal de manager zijn teamleidere hgoordelen en afrekenen.
Te0erlijkertijd hiedt hij oridereteuning aan. In de rol van coach wordtop baeie
van vertrouwen de teamleider begeleid

Critical Incidente  '

• Deteamleider laathetacl,terete van zijn tone nietzien in de coachin0
omdathij weet dat hij ook beoordeeld wordt (durft geen twijfele of
zwakheden te beepreken)

• Teamisideren managerworden hetnieteene over output-doelen;
managerzietzich genoodzaakt dwingend op te leggen;
teamleideraccepteertondersteuning nietmeer

• Teamleider ie het nisteens metde Deoordeling omdat cle begeleiding
debet ieaan falen ('3ij was miln coach. duejij bentook echuldie aan het
516Ghte meultaat")

Gewenetgedrag r
Ongewenstgedrag;

• Feedback 0even en ontvan0en • Niet openetaan voor kritiek
0 Streven naariuoelacceptatie • Beoordelen zonder motivatie
• Helpen zonderovernemen • Hulpopdringen/bevoogden

79TGIN151
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Gedragskaarten (21

     Delegeren versus eturen

De manager motthinnen de algemeen geldende kaders zoveel mogelijk
overlaten aan de teams. Toch wordt hij persoonlijk afeerekend op heteuccee
van deze teame. De wensom eterk td eturen ligtvoorde hand.
Toch zal hij hierin zeerterughoudend moeten zijn. Sturen is vooral monitoring
op baeis van dejuiste informatie.

Critical Incidente

• De manager doorkruietde werkwijze en doeletellingen van hetteam. uit
angstdathetdaarfoutgaat. Hij paeeert de teamleider. Hij vertrouwt
m.a.w. de ttame niet. Teams worden paseigf ofjuietopstandig

• Teamleidervindtdatde manageronheldere, voor hetteam niet begrijpelijkc
of niet haalbare doclen etelt

• De teams zyn het niet eene met de randvoorwaarden (middelen en Devoeed-
heden) en komen daaroveronderhandelen

• De managergeeftdeteame te weinig ruimte: hetteam wordtafhankelijken
paegief

Gewenstgedrag
'

Ongewenst gedragI

• Zelfetandightid etimuleren • Allee in eigen hand houden
• Vertrouwen schenken • Delegeren zonder bevoqdheden
• Kadere/doelen verhelderen • Oploegingen voorkauwen

79TGIN15j
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Gedragskaarten (3)

Dilemma Deel of geheel

Opgave

De manaeerprobeertde onder hem reesorkrendeteame een zo goed
mogelijke output te latin leveren. Hij ie daarbij in principe loyaal aan zijnteams. Toch is hij ook medeverantwoordelijk voor het totale VE-belang en het
totale belang van oreanieatie X.
Some is de werkwijze en het welbevinden van het individuele team daaraan
ondergegchikt.

Critical Incidente  '

• De manageridentifictertzich ved meer methet VE-Delana en maaktde
teame daaraan teveel ondereeschikt. De teame verliezen het vertrouwen
in hun manager

• De dotlen die de manager aan de verechillende teams stelt, zijn niet in
evenwicht. Sommieeteame zUn zwaarder belaet of hebben elechtere
randvoorwaarden. Er ontetaan wanverhoudingen tueeen de teame

• Twee teamitidere hebben onderling conflicten. De manager mott
hemiddelend optreolen

Gewenstgedrag , Ongewenetgedrag '

• Lange/korte termijn afwegen • Fartij kiezen in conflict• Grote lijn en detail zien • Teame tgen elkaar uitepelen• Coardinatie tuseen t€ame • Informatie acht.6rhouden
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3  De functie van de teamleider en de ge-

dragskaarten

De functie van de teamleider

Rol

Eereteondergelijken
Vrijheid in gebondenheid

Indivi&uvereue groep

Taak Fositie

Taakgebieden teamleider Positie teamleider
- teamontwikkeling -  relatie met hogere manager

. samenwerking bespreken . rapporteert over voortgang

. bemiddelen bij conflicten . is eerste aanspreekpunt

. teamleden motiveren . advies over ontslag/wer-
ving

- doelrealisatie/procesbesturing - teamleiders onderling
. prioriteiten stellen . bespreekt output-indicato-
. team richten op output- ren

doelen . collegiale coaching
. kennisontwikkeling team
. afspraken maken over ta-
ken

- meewerken -  positie in het eigen team
. biidragen aan productie . beoordeelt teamleden

. is meewerkend collega
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Gedragskaarten (11

Dilemma '    Eerste onder gelijken

Opgave

Deteamleiderie de baae en collqa tegelijk. Hij geeftleiding aan hetteam
maar werktook inhoudelijk met. Hij moet zorgen dathij deekundigheide-
machten formele machtmetelkaarin overeenetemming brengt. Hij i, arete
onder gelijken en moetdue eerete en gelijke kunnen zijn

Critical Incidente  '

• Omdatje aleteamleider vaktcchnisch nietde Deste van hetteam bent.
wordtje leiderechap nieteeaccepteBrd

• De teamleden vinden datjij je teveel als leideropstelt en te weinig meewerkt
(bijvoorbeeld ale het druk is)

• Deteamleden vinden dat je als leiderde eeropetrijktvoor de prestatie die
hethele team geleverd heeft

0 Deteamleden sluitdnjeate collega buiten omdatj  de baae bent

Gewenstgedrag
'

Ongewenstgedrag '

• Eigen rol verhelderen • Je op positie voor laten staan
• Bij drukte inepringen • Domineren en overheergen
• Willen leren van teamleden • Met VE-management identificeren

79TGIN151
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Gedragskaarten (2)

Dilemma '    Yrijheid in gebondenheid

Opgave

De kamleider moit gen evenwicht zoeken tuggen kaciers etellen en vrijheid

geven. Doeletellingen moeten helderzijn, maarde weg trnaartoe wordtdoor
het team ingevuld. Binnen de randvoorwaarden moetvoldoende autonomie
voorhetteam zijn om kwaliteiten en energieoptimaal in te kunnen zetten.
De teamleider ie soms directief un eom s pa rticipatief. Op 616 ju iete
momenten delegeert hij. Hij ie zender en ontvanger

=11=m
• Deteamleden vinclendat jetevegl voorechrijft ("bemoei je metje eigen

zaken. wij loseen het wei op")
• Hetteam steltzich paselefof brenet nictin, ook netalejeer expliciet

om vraa0t ("vertel jij het one maar,je worclt er toch voor betaald 7')
• Het'team ie luetelooe, voeltzich afhankelijk van de input van andere teams

("hetheeft geen zin dat we one uiteloven zolang "zij" ons de verkeerde
spullen leveren")

n/V2" illm. 

• Voortgang zichtbaar maken • De kargaan trekken
• Zelfetandigheid etimuleren • Gedrae voorechri»n
• Doelen/kadere motiveren • Team aan lot overlaten

79TGIN15rrl

Biilage 3, blad 3



Gedragskaarten (31

Dilemma '     Individu versus groep

Opgave

Hetteam hee·fteen gezamelijke verantwoordelijkheid, maarelk teamlid levert
ten individutle bijdrage. Ditkan totepanningen leiden. De tcamleidermod
indivi ;lucie prestaties en teamdoeletelling opelkaarafeternmen.
Hit totale tiamregultaat moet vervolgene pageen DinMn de doeletelling
van organieatie X

Critical Incidente

•Edn pereon (of enkelen) disfunctioneerten het hele team lijdtdaaronder• Enkelen worden verantwoordelijk geettld voorhit falen van het hele team
• Erontetaatonenigheid over het gewenete preetatieniveau

Gewenstgedrag Ongewenet gedrag '

• TaI(en evenwichtig verdelen • Fartij kiezen in een conflict
• Groepsoverleg etimuleren • Enkelen voortrekken
• Individu en grocp belonen • Tegen elkaaruitepelen

79TGIN15n
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4  Gedragskaarten bij succesfactoren voor
TOP-teams
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Succe.,factor       '    Prestatte en doelgerichtheld

Boodgchap

One team heeft ten duidelijke doelatelling, uitgedrukt in een mettbare
Output. Wij gaan preateren om onecloel te halgn. We rekenen elkaarafop
resultaaten geven erkenning aan teamprestaties en individuele bijdragmi.
Frestatiewordtbeloond.

Resultaat Motivatle/ uitdaging

Gewenstgedrag
'

Ongewenst gecirag

• Waardering uitepreken • Afetraffen
• Stimulemn tot bewx •Geen terugkoppeling geven
• Evalueren. toeteen . Onheldere doelen stellen

090EL.Als

Succeefactor       '    Betrokkenheid en verantwoordelukheid

Boodechap

In one team dragen we allemaal one eteentje bil. Wij denken en beeliesen mee
en zign allemaal verantwoordelijk voor het totaal. We hebben iets voor elkaar
over. Hettotale teamresultaattelt. niet hit succes van enkelen.

Regultaat Teamgeest/ BaamhorigheW

Gewenst gedrag Ongewenstgedrag'

• lete van elkaar overnemen • Deander laten modderen
• Elkaar eteunen • ElI<aarafvallen
• Zorg tonen over het reaultaat • Ongeinteresseerd zijn

090ELAID



Succesfactor '    Openheid endirectheid

Boodschap

Weepreken hier duidelijk uit wat we bedoelen. We zijn tactvol en eerlijk maar
gaan nietom de zaken heen draaien. Conflictin laten we niet t8 lang
onbesproken. We communiceren effectief en efficignt.

Resuitaat
'

Duldelgkheid / helderheid

Gewenst gedrag Ongewenst gedrag '

• Elkaarvolledig informeren • Informatie achtzrhouden
• Elkaarfedback geven • Froblemen niet Despreken
•Voor le mening uitkomen • Vaae en onduidelijk zijn

090ELAte

Succesfactor      '   Waardering en respect

Boodschap

Wij respecteren verschillen. Ook al zijn we het nid altijd tens. we zoeken
Ste.0 naarconsensus. Mensen zijn verechillend in mening en knaliteiten.

Ditwaarderen we en proberen we zo goed mogglijk te gebruiken.

Resultaat '    Vertrouwen / coneensue

:Ii:lig/:52:lil Ongewerist gedrag '

• Luistsren naarelkaar • Lachen om zwakkeren
• De andere erbij betrekken • Zondebokken aanwijzen
I ..18'colerantops·ceil  • Anaererl met eerieus nemen

090EL,Alf



Succesfactor        '     Flexibiliteit en veranderingszin

Boodschap

Ale deometandighden dat vraeen, zijn wij bereid en in staatom oneaante
paseen. Wij houden vaetaan hd goede maarstaan open voor verbet ringen
en etreyen daar actief naar. Ontwikkeling ie leuk, daarwinnen we allemaal
mx.

Resultaat             '    Ontwikkeling / leren

Gewenst gedrag Ongeweristgedrag

• Van fouten leren, evaluein • Foutenverdoezelen
• lets nieuwe uitproberen • 18te nieuwe n'diculisererl
• Ni6uwegieri0 zijn • HG Oude altijd verddigen
I .

090EL.Ald

Succesfactor      '   Initiatief en ondernemingegeest

Boodechap

Ider staat voorde taak om actief meete kriken. om vooruitte denken en
om initiatievin te ontplooien. Wij zijn bereid enig rieicote nemen en onze ntk
uit tc etcken

Resultaat
'

Energie/creativiteit

Gewenet gedrag Ongewerist gedrag

• Vragen stcllen • Afwachten
•Ideetn uitsprsken . Anderen ontmoedigen
• Yoorstellen doen • Focusop belemmtringen

79TGIN14,



5  Format Plan van Aanpak
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Plan van aanpakvoorhetteam

Afspraken m.b.t. output: Afspraken m.b.t. werkwijze:

Notc, Nuaf,prikin wer Not"rhi",flpriken ov-                                                                                                           1
. Olitpu.*ditellir,8- van hgSwi . Wanr r el hoa *.ovaric,nerdse,vocrd +
• 1.1 .........p......frI *... • 0, „04 -jns het/-1  -lulten Yar,1,                                            „
.turert • Welka *wn commIncorcri bet gam N eft                                                                     *

• Bsoordairk, vart reoulsagn . was te *CM .j prolornan W conflic:an                                                                7,
I Ver 64 van het ..t bezet..4 M • Ho/#11 w/nndrj/ak//r fodb•Ckeecft                                                       

2.

.i
.

f

<

"

.

i

f                             b.

•'                                                                                                                                                           i

2                                                                                                                    S
.                                                                                                                                                                                                        AK

t

:                                                                                                                                                                                                        i

I

Overige afepraken: Opmerkingen:

Datum:



6  Instructie voor het logboekje

Top-ervaringen

Een spel levert voortdurend leerpunten op. Hou deze leerervaringen
vast door ze op te schrilven!

- inzichten in hoe een team werkt
- iets wat ie ervaart over ie eigen rol in het team
- tips om beter samen te werken
- aha! zit dat zoi!

Daarbii kun ie dingen opschriiven over de "harde" kanten van tearn-
werk: output, planning, resultaten.

- outputdoelstellingen van het team
- indicatoren waarop het team gaat sturen

- beoordeling van resultaten
- verdeling van het werk, bezetting en planning
- omgaan met werktijden en verlof
- vaktechnische scholing en opleiding.

Maar ook over de "zachte" aspecten van teamwerk: samenwerken,
communiceren en besluitvorming.

-  wanneer en hoe er overleg wordt gevoerd
- op welke wijze het team besluiten neemt
- welke atijl van communiceren het team heeft
- wat te doen bij problemen en conflicten
- hoe en wanneer je elkaar feedback geeft
-  hoe het team de samenwerking blijft verbeteren.

Op de volgende twee bladzijden kun je ervaringen opschrijven
Ihierna volgend per dag ruimte om notities te maken!.
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7  Instructie voor het Plan van Aanpak en
voor de follow-up

Plan van Aanpak

De teamtraining wordt afgesloten met een Plan van Aanpak. Samen
met het team wordt een aantal afspraken gemaakt over:

- output, indicatoren, bezetting en planning
- samenwerking, communicatie en besluitvorming
- en: hoe deze afspraken te toetsen!

Eisen die gelden voor het Plan van Aanpak:

- het is opgesteld in concrete termen
- de afspraken zijn haalbaar, realistisch en toetsbaar
- het plan komt tot stand op basis van consensus
- het plan is gericht op de eerste 2 A 3 maanden
- het plan wordt gepresenteerd aan de manager.

Om tot een Plan van Aanpak te komen:

Op basis van de ervaringen die het team in het spel heeft opgedaan
en op basis van de individuele leerervaringen worden afspraken
gemaakt. Wanneer iedereen het eens is worden de afspraken op een
poster geschreven.

Hang de afspraken zichtbaar op de werkplek op. Probeer de afspraken
daadwerkelijk na te komen. Spreek ook met elkaar af hoe steeds
gekeken wordt of iedereen zich nog aan de afspraken houdt. Zet de
'poster' bijvoorbeeld op de agenda van de teamvergaderingen.

Tijdens de follow-up, over 2&3 maanden, zal het team met de
trainers terugkijken op de afspraken en kan er een nieuwe versie
worden gemaakt.

De precieze procedure om ti idens dcze training tot het Plan van
Aanpak te komen staat op een apart blad beschreven.
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Follow-up

Het team maakt aan het einde van de training samen met de trainers
een afspraak over een follow-up biieenkomst van een dagdeel Ina 2
tot 3 maanden!. Tijdens deze bijeenkomst zal het plan van aanpak
geevalueerd worden en worden knelpunten in de samenwerking
geinventariseerd. Eventueel wordt geadviseerd over aanvullende
opleiding. Ook kan nog een lof meerdere) van de modulen uit het
'modulenboekie' worden behandeld.

De bijeenkomst kan dus een combinatie ziin van een minitraining en
een vergadering.

Het doel van de follow-up is:
- nazorg bieden
- een stok achter de deur
- monitoring van het veranderingstraject.

Voor de follow-up gelden drie randvoorwaarden:
- de duur is den dagdeel
- ongeveer 2 maanden later
- het Plan van Aanpak is de leidraad.

Trainers en teamls! spreken zelf af:
- de daturn

- een lokatie
- agendapunten.
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8 Checklist openen en sluiten van de
teamtrainingen

Openen van de teamtraining

Doelstelling
- de teams motiveren en stimuleren voor de training
- stemming in het team peilen
- verwachtingen uitspreken, doelstellingen meegeven.

Aandachtspunten
- Waarom is deze training belangrijki

. organisatie X moet om: de introductiedag was leuk, maar we gaan
verder

. elkaar goed/beter leren kennen

. ervaren wat teamgericht werken is

. gezamenlijk afspraken maken over werken in je eigen team.
- Hoe staat uw bedriifsonderdeel ervoori Hoe past deze training in

die contexti
- Vertel iets over uw eigen ervaringen met het TOP-game. Waarom is

het leuk/leerzaami
- Geef iets terug over dit specifieke team:

. Wat is volgens u kenmerkend aan dit teami

. Wat is de speciale opgave voor dit team;

. Welke verwachtingen heeft u van dit team;
- Wat hoopt u dat er uit de teamtraining komti

Sluiten van de teamtraining

Doelstelling
- aandacht tonen voor de teamverrichtingen
- ontvangen en becommentarieren van het Plan van Aanpak
- antwoord geven op vragen die leven.

Aandachtspunten
- U kunt even ingaan op ervaringen van de deelnemers. Hoe hebben

ze het gevonden; De evaluatie is dan overigens met de trainers al
gedaan, maar het is aardig als zii zelf de hoofdpunten even aan u
teruggeven.

- Er zullen vragen zijn opgekomen bij de deelnemers. Wellicht kunt
u nu al antwoord geven. Anders geeft u aan wanneer het antwoord
er wel zal zijn.

- U kunt feedback geven op wat u Naantreft": vermoeide deelnemers,
jolige boel etcetera.

- U neemt het Plan van Aanpak in ontvangst. U dankt het team en
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geeft commentaar. Het liefst zo eerlijk mogeliik. Wat vindt u er
echt vant Zeg het dus ook als u het er niet mee eens bent. De
bedoeling is dat u en het team het onderling eens zijn of worden. U
maakt eventueel zelfs een nieuwe afspraak met het team!
. Li iken de afspraken u haalbaarl
. Zijn er onderwerpen onbesproken geblevent
. Ziin de afspraken begrijpelijk, helderi
. Hoe zijn ze tot stand gekomenZ Was er consensusl
. Sporen de afspraken met de VE-doelstellingen;

Sporen de afspraken met de teamgedachtel
- In hoeverre zijn uw verwachtingen ten aanzien van dit team uitge-

komeni
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9 Ontwerpproces TOP-game, na het
systeem-dynamisch diagram

In deze bijlage worden (vrij gedetailleerdl de verdere ontwerpstappen
voor het TOP-game beschreven. Deze passages ziin niet in de hoofd-
tekst opgenomen om de tekst niet te lang te maken.

1 Speltechnisch Programma van Eisen

Nadat het systeem-dynamisch diagram is vastgesteld, is begonnen
met het speltechnisch Programma van Eisen waarbii de systeemcom-
ponenten worden omgezet in spelelementen, dat vervolgens resul-
teert  in een testbaar prototype Izie paragraaf  6.1.1 1.

Het speltechnische Programma van Eisen is een document dat in een
aantal versies Cmet commentaren eropl tot stand is gekomen. Op
18 april 1994 is het besproken en vastgesteld door de Raad van Be-
stuur.

De belangrijkste keuzen in het programma van eisen kunnen per
spelelement worden genoemd. Ik volg hierbij de spelelementen
(bouwstenen voor ontwerpl die door Duke (19801 ziin beschreven en
onder meer in De Caluw6 (19961 zijn opgesomd en geillustreerd: het
gaat om de volgende spelelementen:
1. scenario: geschiedenis en toekomstige ontwikkelingen
2. format: structuur van de spelsimulatie
3. regels: randvoorwaarden waarbinnen de spelers kunnen

handelen en beslissingen nemen
4. rollen: functies en werkzaamheden die deelnemers kun-

nen vervullen in de spelsimulatie. Daarnaast zijn
er gesimuleerde rollen die door een kaartje of
event zich manifesteren. Pseudo-rollen worden
gespeeld door de spelleiding

5. spelstappen: de volgorde van handelingen door de spelers
lindividueel of collectiefl

6. beslissingen: beslissingen die deelnemers tiidens de spelsi-
mulatie kunnen nemen

7. indicatoren: vertellen aan de deelnemers hoe goed zij het
gedaan hebben op bepaalde aspecten en tot wel-
ke effecten hun keuzen of beslissingen hebben
geleid

8. accounting instrumenten of formulieren waarmee de
systeem: spelleiding de resultaten en indicatoren

registreert, berekent en presenteert
9. gebeurtenissen: gebeurtenissen die de normale gang van zaken

verstoren en leiden tot bilsturing of reactie
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10. symbolen: afbeeldingen die een element, activiteit of beslis-
sing symboliseren

Hierna beschrijf ik in hoofdlijnen de speltechnische keuzen met
betrekking tot deze tien spelelementen.

1.   Scenario

Het gaat om een "kleine, ionge, veelbelovende verzekeringsmaat-
schappij, die een paar eigenaardigheden heeft, biivoorbeeld 24-uurs-
service, output-sturing, werken in teams ....". De verwachting is dat
het bedrijf zal groeien. Er ziin seizoensinvloeden, waarvan in grote
lijnen de effecten wel duidelijk zijn {autoblikschades in de winter:;
claims naar aanleiding van diefstal na de zomervakantiet.
De kleine organisatie is ingegeven door de functionele teams die
getraind zullen worden. De 'eigenaardigheden' zijn de nieuwe stu-
ringsparameters die in de werkprocessen en in de organisatie ziin
voorzien {zie paragraaf 6.1.41. Het veelbelovende is bedoeld ter
motivatie van de deelnemers. De groei komt uit de overweging dat
een groep, naarmate een spelsimulatie vordert, mdr werk aankan.
De seizoensinvloeden warden ingebracht om een mogeliikheid te
hebben dat de spelgroep van tevoren op basis van verwachtingen, en
bijbehorende kengetallen, beslissingen zullen kunnen nemen over te
verwachten {hoeveelheid en aard van) werk en in te zetten capaciteit
{aantallen, maar ook korter werken of overwerk)

2. Format

Er is gekozen voor een opzet waarin in ronden (cyclil wordt gespeeld
en waarbil, afgezien van scenario en events, de ronden identiek zijn.
Tussen de ronden wordt dan, mede naar aanleiding van prestaties en
observaties uit de vorige, nabesproken. Tevens worden voornemens
gemaakt voor de volgende ronde.
Gegeven de doelstellingen {zie paragraaf 6.1.211igt zo'n format voor
de hand, omdat deelnemers een ronde doen, maar meteen daarna
ngedwongen" worden om daarover te reflecteren en voornemens te
maken voor acties en handelingen in de ronde erna {zie onder meer
Kolb Izie paragraaf 3.51, De Caluwd {19961. Elke cyclus wordt gezien

als een 'dag" uit het leven van deze verzekeringsmaatschappij. Deze
analogie komt voort uit de doelstelling met 24-uurs-service. De
verzoeken Cpost en telefoonl die aan het begin van een ronde binnen-
komen 1"begin van de dag"1 moeten dan weer aan het eind van de
ronde eruit 1"eind van de dag'I als afgewerkt.
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De looptijd van verzekeringen wordt aan deze keuze aangepast 166n,
drie of viif dagenl, waarna de overeenkomst vervalt of wordt ver-
lengd. Daarnaast worden de mensen per dag 66n jaar ouder. Meneer
Pot kan op zijn zestigste een pensioenverzekering afsluiten op dag
vier en op dag negen kan hij al van zijn pensioen genieten.

3. Regels

Ik zal hier niet alle regels die in de spelsimulatie gelden beschrijven,
maar mii beperken tot een paar die van belang ziin om een indruk te
krijgen. Elke werkdag van 40 minuten kent vier periodes IA, B, C, DI
van elk 10 minuten. De beschikbare werkcapaciteit is alle deelne-
mers maal 40 minuten. De beschikbare werkcapaciteit kan worden
verhoogd of verlaagd door:
- de beslissing van de deelnemers om langer of korter te werken 15

periodes of 3 periodesl
- een ingreep van de spelleiding {ziekte; extra opdracht o.i.d.1.
- klanten reageren volgens een vrij voorspelbaar patroon. Wordt een

gunstige premie geoffreerd, dan zullen zij de overeenkomst accorde-
ren. Vragen zij om een Iterechtel uitkering, dan zullen zij boos
worden als ze die niet kriigen

- in de verzekeringsmaatschappij werken junioren en senioren.
Sommig werk mag alleen door een senior worden gedaan.
Daarnaast wordt veelvuldig aan intercollegiale toetsing gedaan om
een correct product af te leveren en het bedrijfseconomisch risico
te verkleinen. Intercollegiale toetsing betekent dat de behandeling
van het verzoek tweemaal, onafhankelilk van elkaar, plaatsvindt.

- De prestaties worden afgelezen aan de indicatoren Izie punt 71.

4. Rollen

4.1 De gespeelde rollen

In het ontwerp van de rollen is ervoor gekozen om de deelnemers-
groep te beschouwen als Un team {wat in de werkelijkheid ook een
functioneel verband heeftl. Er is een teamleider, die ook teamleider is
van alle gespeelde rollen. Hij/zij geeft leiding aan een team dat een
collectieve prestatie moet verrichten. Daarnaast is er de rol van
postverdeler en telefoondesk. Daar komen alle verzoeken en tele-
foongesprekken binnen. Daar worden die gesorteerd en doorgestuurd
en doorverbonden. Elk van de werkprocessen wordt bezet door een
rol die verantwoordelijk is voor elk van die werkprocessen.
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Bij voorkeur worden de rollen lelkl bezet door ten minste twee, en
maximaal vier personen. Dit heeft te maken met de zogenaamde
"rule of three' {zie o.a. De Caluwt, 19961: Als meerdere personen een
rol spelen, worden zij 'gedwongen" beslissingen met elkaar te bespre-
ken en te motiveren. Zij maken maer en betere afwegingen, en reflec-
teren over de kwaliteit en mogelijke gevolgen van de beslissing. Dit
principe is meegenomen in het ontwerp van de rollen. De volgende
rollen zijn gemaakt met de volgende rolbezetting in termen van
aantal spelers.

Rol Rolbezetting Opmerkingen

teamleider                  2 de tweede persoon is assistent-team-

leider

front-desk                     2

verwerven 2-4 mix van junior/senior

onderhouden 2-4 alleen senior

uitkeren 2-4 mix van junior/senior

De rollen zitten aan verschillende tafels en hebben eigen taken. Om
de taak goed te kunnen vervullen, is enige kennis en ervaring met
betrekking tot schema's en tabellen vereist. Door 'bijscholing' of
elkaar inwerken kunnen spelers elkaar helpen bii taken. De rollen
ziin zo ontworpen dat personen elkaar kunnen helpen in elkaars taak
en dat de teamleider en assistent kunnen bijspringen, indien ge-
wenst, in het werkproces.

De teamleider wordt geacht het overzicht te houden, te monitoren en
bii te sturen. Hii/zii bereidt de teamvergadering voor en zit die voor.
De assistent teamleider kan de teamleider helpen, bijspringen bij het
werk of taken verrichten ten behoeve van het team als totaal.

4.2 Pseudo rollen

De twee pseudo rollen, manager (baas van het team) en de klant/tus-
senpersoon worden gespeeld door een spelleider, de zogenaamde
interne trainer {zie paragraaf 4.21. De begeleidende manager koppelt
de resultaten van de spelronde tijdens de debriefing terug aan de
deelnemers Idoor middel van de score op de indicatorenl. Hij/zij geeft
er commentaar bij. De manager kan met nieuwe kaders of beleid
komen voor volgende rondeCs).
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De manager spreekt de teamleider{sl regelmatig aan op de gang van
zaken, verstoringen, klachten, spoedeisende zaken, of iets dergelijks.
De klant/tussenpersoon kan tijdens de spelronde persoonliik of
telefonische interventies plegen. Als de deelnemers hun werk goed
doen, is er een minimaal aantal klachten. De klant houdt de 'service-
meter" bij om terug te koppelen hoe de service ervaren is.

4.3 Gesimuleerde rollen

De gesimuleerde rollen ziin:
- klanten/tussenpersonen die met schriftelijke verzoeken komen
- tegenpartij van verzekerde
- expertisedienst
- een ander team
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5. Spelstappen

De spelstappen per ronde zijn per rol Clichtl verschillend. In hoofd-
lijnen zien ze er als volgt uit.

Tiid Front desk Groep Teamleider

0'          Ontvang post Ontvang gebeurtenis Overleg van teamleider en
assistent

Sorteer post Verwerk verzoeken vorige Bereid verslag voor :lan ma-
dag                                    nagement over vorige dag

Registreer

Distribueer naar
groepen

19                                   Ontvang post Ontvang overzicht

Sorteer post

Analyse van post Prioriteer werk Stuur eventueel bij in capa-
citeitsverdeling

Geef taken aan mensen

Ontvang telefoon Verwerk de verzoeken Overleg met management

Werk eventueel mee

30 Haal post op

Maak GRAP Maak GRAP Bereid vergadering voor

Registreer Registreer

49 Schrijf tiid Schriif tiid Schrijf tijd

Groepsoverleg Groepsoverleg Bereken bestede tijd

Vul teameffectiviteitsformulier in

50 Plenaire vergadering

Agenda:
presenteren van de groepsrapportages IGRAPI
indicatoren van de afgelopen dag

- discussie
beleid en afspraken volgende (lag

- beslissing totale capaciteit en toewitzing capaciteit aan taken

99

In het ontwerp van de spelstappen hebben de volgende overwegingen
gespeeld:
1.    Per groep Iwerkproces) worden de stappen gevolgd die het werk-

proces zelf doormaakt {zie systeemdynamisch diagram, figuur
6.11.
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2.    Daarv66r komt per dag het sorteringswerk van de front desk. Er
is alle belang om dat werk snel te laten verlopen. Als de front
desk echter klaar is, hebben ze geen werk meer.
Om die reden is ervoor gekozen om alle telefoongesprekken daar
te laten binnenkomen en om aan hen longeldig gemaaktel post
van de vorige dag te geven die zii kunnen analyseren op fouten
en op toegekende scores.

3.    Tildens het sorteren ontvangen de groepen een gebeurtenis die
zij kunnen bespreken/oplossen.

4.    De teamleider heeft een zekere vriiheid om te doen wat hij/zii
wil. Er is, verplicht, overleg met de manager over de resultaten
van de vorige dag. Daarnaast kan de teamleider rondlopen,
kijken, biisturen, meehelpen, de vergadering voorbereiden.

5. Alle deelnemers vullen nu gedurende 40 minuten een tijd-
schrijfformuliertle in. Hierop geven zij aan aan welke taken zij
hebben gewerkt (per periodel. De assistent teamleider verzamelt
de formulieren en maakt een totaaloverzicht bestede tijd (van
belang voor de productiviteitindicatorl. Daarna vult iedereen een
formulier in met betrekking tot werken in het team look voor
een indicatorl. Daarna begint de vergadering met een verslagie
uit elke groep. Voor de stappen in de vergadering zie paragraaf
6.2.

6. Beslissingen
De beslissingen en beslissingsmogelijkheden zijn talrijk. De
voornaamste zijn per rol beschreven in het speltechnische
programma van eisen. Binnen de vastgestelde regels is een scala
aan beslissingen mogeliik. Sommige ervan zijn sterk voorge-
structureerd Ibijvoorbeeld: wel of niet overwerken; toegewezen

capaciteit, junior/senior-behandelingl omdat over deze beslis-
sing, hetzij via de indicatoren, hetzii via opmerkingen van de
spelleider, teruggekoppeld wordt of kan worden. Om die reden
moet die beslissing zichtbaar en registreerbaar ziin.

7. Indicatoren
Op grond van de doelstellingen voor de spelsimulatie Izie para-
graaf 6.1.21, zijn er indicatoren voor:
a. productiviteit: hoeveel verzoeken worden er afgehandeld

door hoeveel capaciteit. Deze indicator laat zien hoe het
team omgaat met de beschikbare hoeveelheid capaciteit

b.   Klanttevredenheid. Deze valt uiteen in drie subindicatoren:
bl. Doorlooptijd {Heeft de klant voor de betreffende stuk-

ken 24-uurs-service gehadil
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b2.  Kwaliteit van de afhandeling van de stukken, door de
juiste behandeling liunior/senior/toetsingl en door een
adequate reactie (premie, brief, uitkering}

b3.  Service: is de mondelinge communicatie met klanten
duidelijk; vriendelijk; is de juiste informatie verstrekt
en is het probleem van de klant opgelost

c. Commerciele indicatoren. Deze laat de verhouding zien
tussen de feitelijk geinde premie per dag versus de premie
die geind had kunnen worden en de verhouding tussen de
feitelijk gedane uitkeringen per dag versus de uitkeringen
die Iterechtl gedaan hadden moeten worden.

d.    Teamwerk. Deze indicator is een optelling van individueel
ingevulde vragenlijsties over teameffectiviteit.

Terugkiikend op de doelstellingen Izie paragraaf 5.3.2 Al van de
spelsimulatie zie ik een sterk verband tussen de indicatoren en
de doelstellingen. De viifde doelstelling (relaties met andere
teamsl komt niet in de indicatoren terug, maar is verwerkt in
gebeurtenissen.

8. Accounting systeem
Aangezien de spelcycli relatief kort zijn, moet een accounting
systeem worden gemaakt dat snel en accuraat de scores op de
diverse indicatoren kan uitrekenen {in ongeveer 10 minuten tijd 1.
Dat is gedaan door alle binnengaande post Cmet de relevante
gegevenslte laden op accounting-formulieren van de spelleiding en
door alle gewenste gegevens te doen vermelden op de uitgaande
post. Dit kan zo worden gedaan met uitzondering van de kwaliteit
van de telefonische afhandeling en de registratie "bestede tijd:
De eerste is geregistreerd door zogenaamde voorgeladen telefoon-
scenario's; de tweede door de registratie van de bestede tijd door de
assistent-teamleider.

9. Gebeurtenissen
Er zijn drie soorten gebeurtenissen gemaakt:
1.    Gebeurtenissen die het scenario beinvloeden {'er is een mar-

ketingactie geweest, dus het aantal offerte-aanvragen zal met
40% stijgen"!.

2.    Gebeurtenissen die een specifieke extra taak geven aan 66n
van de teamleden ("we willen graag een overzicht van de
klanten die meer dan den overeenkomst bij ons hebben"1.

3.    Gebeurtenissen die het normale ritme of de gang van zaken
verstoren en die opgelost moeten worden om de gang van
zaken te herstellen {"door ziekte heb je twee mensen minder
vandaag".1
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De eerste soort gebeurtenis is gemaakt om dynamiek te
veroorzaken in te verwachten poststukken en in te verwach-
ten type werk.
Dit soort gebeurtenissen wordt een ronde van tevoren gege-
ven, zodat men in de vergadering daarop kan anticiperen en de
capaciteit (overwerk of niet, toewijzing capaciteit aan werkj
daarop kan afstemmen.
De tweede soort is gemaakt om de spelleider in de gelegen-
heid te stellen om de werkdruk en de complexiteit van de
taken te verhogen. De spelsimulatie moet door een varieteit
aan groepen worden gedaan. Het moet 'moeilijker" en 'mak-
kelilker' kunnen, worden gemaakt Izie het Programma van
Eisenl.
De derde soort is ook een instrument in de handen van de
spelleiding om improvisatievermogen en korte termiin reac-
ties uit te lokken.

10. Symbolen
Er is gebruik gemaakt van symbolen. Bijvoorbeeld: de soorten
overeenkomsten worden gekenmerkt door logo's; de behandeling
voor een senior is te zien door een gestempeld vak, waarin "sr';
de werkprocessen hebben consequent elk een eigen kleur gekre-
gen. In de lading is een "klant' verwerkt die elke dag een landerel
onterechte claim indient {"Akkermans")

Naast de genoemde spelelementen moet in het ontwerp rekening
worden gehouden met een aantal variabelen die te maken hebben
met:
a.   er moet een verschil in groepsgrootte mogelijk zijn (10-161 deel-

nemers
b.  het intellectuele niveau van de groepen zal sterk verschillen
c.   de taak in de spelsimulatie zal door sommige groepen als zeer

complex en door andere als eenvoudig worden ervaren.

De volgende ontwerp-oplossingen zijn hiervoor bedacht:
1.  Er is per ronde een "gewone' lading, bedoeld voor een groep van

circa 10 personen. Deze lading bestaat uit een aantal poststuk-
ken. Daarnaast is er een extra lading {per rondel bedoeld voor
10-13 personen. Tenslotte is er extra, extra (nog meer, maar
andere poststukken) bedoeld voor 13-16 personen. Uiteraard is de
spelleider vrij om, voor goed presterende groepen, mdtr lading in
te brengen dan de groepsgrootte voorziet. Of omgekeerd.
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2.   Het telefoonscenario bevat een groot aantal interventiemogelijk-
heden, die normaal gesproken niet allemaal per ronde worden
gebruikt. Meer telefoongesprekken voert de druk op.

3.  Gebeurtenissen tzie hiervoorl en met name extra opdrachten
kunnen makkelijk dynamiek toevoegen.

Daarnaast is het goed te voorzien dat de trainingen hetzij licht
verschillende doelstellingen kunnen kriigen, hetzii een ander verloop
zullen hebben.
Aan het eerste punt is tegemoet gekomen doordat feitelijk een
spelsimulatie is gemaakt waarin de gangbare doelstellingen die met
team- of groepsfunctioneren samenhangen, kunnen worden onderge-
bracht.

Het tweede punt is beantwoord door het aantal te spelen ronden
Icyclil variabel te doen zijn. De spelsimulatie is zo gemaakt en
geladen dat viif ronden gespeeld kunnen worden. In de praktilk kan
elke spelleider het aantal ronden kiezen dat het best past bij de
specifieke doelstellingen of bil het specifieke verloop van de training.
Verwacht wordt dat in het merendeel van de trainingen 3 of 4 ronden
gespeeld zullen gaan worden.

In de voorgaande paragraaf ziin de hoofdlijnen van het speltechnisch-
ontwerp beschreven. De ontwerpkeuzen zijn toegelicht. In het tot
stand komen van de spelsimulatie is dit een stap die leidt tot een
testbaar prototype. In de volgende paragraaf beschrijf ik de gang van
zaken bij twee testruns.

2    Testen van de spelsimulatie

Het testen van de spelsimulatie is gepland op twee afzonderlijke
dagen in mei met ruim een week tussenruimte. Er is gekozen om
steeds maar ten dag te testen, vanuit de overweging dat als twee
cycli achtereenvolgens goed lopen, dat het dan simpel is om de
andere cycli te bedenken.

2.1   De eerste test

De eerste test is gedaan met de spelontwerpers 141; enkele collega's
van het adviesbureau Y en de deelnemers in de projectgroep. Het
totaal aantal spelers betreft 8.
Het materiaal is dan nog erg provisorisch.
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Er is (nog) geen telefoon en telefoonscenario; er is (nog) geen soepel

lopend accounting systeem; er is (nogl geen uitgeprobeerde wijze van
introductie in de spelsimulatie en er is Inog! geen geoefende spellei-
ding. Er is ook Inoglgeen historisch materiaal en set van gebeurtenis-
sen. Er zijn ook nog geen spelstappen voor de leiding en pseudo-
rollen.

De eerste test is bedoeld om:
-  de mechanismen te testen. Kijken of de mechanismen werken bij

dit aantal deelnemers
-  verbetervoorstellen te zien Idoor de ontwerpers) en te krijgen Ivan

de deelnemers aan de testl.

De werkwijze is als volgt:
Alle deelnemers krijgen een boekje met 'geelties". Zii worden, na de
introductie in de spelsimulatie, verzocht om tiidens de ronde, dingen
die niet goed zijn of verbeterd moeten worden of ideeen die ze
opdoen op te schrijven op de -geelties" en te bewaren tot na de
spelronde. Dit vanuit de overweging om niet tijdens het spel over het
spel te praten.
De dagindeling is als volgt {voor de deelnemers van de test).
10.00 uur Ontvangst en introductie
11.15 uur Cyclus  1
12.00 uur Napraten over cyclus 1 en lunch
14.00 uur Cyclus 2
14.45 uur Napraten over cyclus 2
15.30 uur Einde

De ontwerpers ziin uiteraard voor 10.00 uur bezig met de opstelling
van de spelsimulatie. Na afloop bespreken zij alle verbetervoorstellen
en nemen beslissingen over wijzigingen.
De ontwerpers hebben een strikte taakverdeling teneinde alle gebeur-
tenissen en activiteiten te kunnen waarnemen en niets aan de aan-
dacht te laten ontsnappen. De taakverdeling betreft:
1.   Is de lading in overeenstemming met wat een groep redelijker-

wijze aankan; werkt de lading, dat wil zeggen: begrijpen deelne-
mers wat zij onder ogen krijgen, wat ze ermee moeten doen en
wat er aan 'output" geleverd moet wordeni

2.  Weten de rollen wat van hun wordt verwacht; zijn de handelin-
gen duidelijk; werken de schema's en de instructiest

3.  Wat zouden de stappen moeten worden van de spelleiding {spel-
leider en managerli
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4.   Wat kan er verbeterd worden aan de formulierenl Wat kan er
verbeterd worden aan de regelst Wat kan er verbeterd worden aan
lay-out en visualiseringl

Het is uiteraard ondoenlijk om alle verbetervoorstellen Cmeer dan
2001 hier te vermelden. Maar de meest in het oog springende, zoals
opgediept uit aantekeningen en verslagen, wil ik hier opschrijven,
omdat ze betekenis hebben voor het verdere ontwerp.
a.   Er ontstaat gemakkelijk competitie tussen de rollen Igroepenl.

Dit wordt uitgelokt door de productiviteitsscores per groep. De
productiviteitsscores per groep worden daarna daarom sterk
gerelativeerd. Uitgelegd wordt dat ze moeiliik te vergelijken zijn
1"Onderhoud" heeft structureel een lage productiviteit vanwege
het vele "interne werk"). De nadruk wordt gelegd op de producti-
viteit als totaal en de variatie daarvan over de cycli heen.

b.   De rol van de teamleider moet meer inhoud kriigen. De teamlei-
der moet meer het kanaal worden via wie gebeurtenissen/op-
drachten en dergeliike in- en uitgaan.

c.   De senior-rol kan worden versterkt door hen een "training' {een
extra uitlegl te geven in het hanteren van schema's en tabellen.
En om dat juist niet te doen bil junioren.

d.   De achterliggende teamdoelstelling moet sterker naar voren
komen als een tweezijdige afspraak tussen de manager {pseudo-

roll en het team. Elke keer {tussen cyclil moet dat opnieuw
worden aangestipt

e. Vele formulieren ziin drastisch veranderd. Instructies zijn aange-
scherpt. De "routing" van materialen is verbeterd en de naamge-
ving van sommige handelingen is meer in overeenstemming
gebracht met de werkelijkheid.

Deze wijzigingen zijn aangebracht ten behoeve van een tweede test
een week later.

2.2  De tweede test

De tweede test is uitgevoerd met voor een decl dezelfde personen als
bij de eerste test. Maar er waren ook anderen uit het clientsysteem
aanwezig: de stuurgroep Opleidingen Inamens de opdrachtgever)
enkele personen van de afdeling opleidingen. Daarnaast nog twee
personen van het adviesbureau dat de blauwdruk had ontworpen (ZI.
Totaal 12 personen.
Afgezien van het historisch materiaal, is de spelsimulatie nu bijna
compleet.
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Er is een telefoon en een telefoonscenario; er is een accounting
systeem. Er is een systematische introductie in de spelsimulatie; er
zijn gebeurtenissen en er zijn Ivoorlopigel spelstappen voor de spellei-
ding.

Deze test is bedoeld om:
-  de laatste verbeteringen aan te brengen in de spelmechanismen per

cyclus
-  de hierbovengenoemde toevoegingen te testen londer meer: het

oefenen van de stappen van de spelleiding: accounting; introductie;
indicatoren; terugkoppelenl

-  verdiepen van de wijze van debriefen tussen de cycli Ide "agenda').

De werkwijze is analoog als aan de eerste test. De verschillen zitten
in een systematische introductie en in de debriefing tussen de cycli.
Het tijdschema ziet er als volgt uit:
09.30 uur Ontvangst en introductie
10.30 uur Cyclus 1
11.15 uur Debriefing cyclus 1
12.00 uur Napraten over de spelronde 1 {incl. debriefing) per lunch
13.30 uur Cyclus 2
14.15 uur Debriefing cyclus 2
15.00 uur Napraten over de spelronde 2
16.00 uur Einde

Ook hier werden weer vele verbetervoorstellen geformuleerd. Na
afloop van spelronde 2 hebben de ontwerpers met de spelers per rol
systematisch alle input, formulieren en handelingen doorgenomen.
De ontwerpers hebben zich daartoe verdeeld over parallelgroepen.
Hierdoor konden allerlei details worden opgespoord.

De ontwerpers hebben diezelfde avond alle beslissingen genomen
over de wijzigingen.
Daarnaast moeten nog drie andere dingen gebeuren:
-  het systematisch laden van historisch materiaal
-  het maken van een complete spelleidershandleiding
-  het maken van een 'moederboek' van alle originelen en een

paklijst voor de kit.

Dat is gebeurd in de periode tot 23 mei 1994.
In die periode is de spelsimulatie in zijn definitieve vorm gegoten.
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3 Definitieve vormgeving

De kit en de handleiding zijn in ten keer gemaakt en ziin niet meer
gewiizigd of biigesteld. In deze vorm is de spelsimulatie in 1994 en
1995 bijna 150 maal uitgevoerd.

Enkele opvallende elementen in de vormgeving zijn:
-  elke kit bevat een kleine telefooncentrale die op netstroom kan

worden aangesloten en waaraan viif telefoontoestellen worden
gekoppeld 166n voor de spelleiding; 66n voor de front-desk en ten
voor elk van drie werkprocessen)

-  kleuren zijn systematisch toegepast op alle materialen van elke rol
-  voorbeeldformulieren zijn vergroot en geplastificeerd ten behoeve

van de introductie en "walk-through'
-  tussen de groepen/werkprocessen worden, bii de start, afscheidin-

gen aangebracht door middel van schermen
-  elke rot wordt voorzien van in- en uitbakies in de eigen kleur
-  de teamvergadering Ctussen de cycli) vindt plaats in 6f een aparte

ruimte 6f in een deel van de zaal die afgescheiden is van de rest
van de spelruimte Izie paragraaf 6.21 over debriefingl. Daar hangen
de indicatoren {in getallen en in grafieken over de cycli heenl en de
agenda voor de teamvergadering {zie paragraaf 6.21

-  een aangepaste klok geeft de tijd aan {periodes van 10 minuten).

De geladen spelkit bestaat uit twee kisten van ongeveer 80x40x40 cm
plus een doos met de telefooncentrale en de toestellen, plus een rol
met geplastificeerde formulieren op AO-formaat.
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10 Inhoudelijke analyse uitbreiding van de
vragenlijst en de uitbreiding van de vra-
genlijst zelf
Inhoudelijke analyse vragenlijst

Nr. Vraag Inhoudelilk Aspect van Verander-
aspect van de het kundig
vernieuwing karrewiel aspect

11             De output-doeistellin- output-doel- prestaties en weten
gen van mijn team zijn stellingen doelgericht-
duideliik heid

12       De taken en verant. heldere ver- openheid en weten
woordeliikheden bin- antwoorde- directheid
nen miin team ziin lilkheden
duidelilk

13       De voortgang van het prestaties prestatie en weten
werk wordt regelmatig meten en doelgericht-
opgenonnen terugkop- heid

peling

14       De verschillende kwa elkaar helpen flexibiliteit en kunnen willen
litciten binncn het veranderings-
team worden goed zin

gebruikt

15       De betrokkenheid met samen doen betrokkenheid willen
de resultaten van het en verant-
team is hoog woordelijk-

heid

16       De sfeer in het team is teamgeest betrokkenheid wiUen
goed en verant-

woordelijk-
heid

17               Teamleden zijn bereid elkaar helpen flexibditeit en willen
om bij andere teamle- veranderings-
den in te springen zin

18       In miin team willen initiatief initiatief en willen
men sen graag iets nemen ondernemings-
nieuws uitproberen zin

19       In mijn team worden willen veran- flexibiliteit en willen
veranderingen gemak- deren veranderings-
kelilk geaccepteerd zin

20       In mijn team ziin wii open Ziin openheid en kunnen
open tegen elkaar met elkaar directheid willen

21        Het is gebruikelilk om elkaar helpen openheid en kunnen
elkaar kritiek te geven directheid
of te kriigen

22       Mi in team is sterk in innovatief initiatief en kunnen
nieuwe ideeen of nieu- ondernemings- willen
we oplossingen geest
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Nr. Vraag Inhoudehik Aspect van Verander-
aspect van de het kundig

vernieuwing karrewiel aspect

23       Er is frequent overleg teamoverieg betrokkenheid kunnen
in mtin team en verant- willen

woordelilk-
heid

24       Iedereen doet goed mee goede parti- betrokkenheid willen
in het overleg cipatie in en

teamoverleg verantwoor-
deliikheid

25       Iedereen kan in de openheid en waardering en kunnen
vergaderingen zeggen vertrouwen respect willen

wat nodig is

26        De vergaderingen in goed gea- prestatie en kunnen

het team ziin goed gendeerd doelgericht-

gestructureerd teamoverleg heid

27       kder teamhd heeft goed samen betrokkenheid kunnen
invloed op de team- werken en verant- willen

besluiten woordelilk-
heid

28      Miin team kan con- elkaar ruim- waardering en kunnen
structief omgaan met te geven respect

meningsverschillen

29      In miin team kan nog efficient prestatie en kunnen
veel efficienter worden werken doelgericht- willen
gewerkt heid

30       De werkdruk in het werkdruk betrokkenheid kunnen
team is acceptabel verdelen en

verantwoor-
delijkheid

31        De tearnleden voelen verantwoor- betrokkenheid willen
zich elk verantwoorde- delilk voor en verant-
hjk voor het teamre- resultaat woordeliik-

sultaat heid

32        De teamleden waar- elkaar waar- waardering en willen
deren elkaar deren respect
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De uitgebreide vragenlijst ziet er als volgt uit:

Vragenlijst effectief teamwork

Deze vragenhjst wordt door alle deelnemers van de teamtrainingen ingevuld. Vul de
lilst individueel in. Denk niet te lang na over elke vraag, antwoord spontaan. De
invulling is anoniem: wel willen we graag de naam van het team. De teams krijgen de
scores teruggekoppeld.
De volgende uitspraken zijn van toepassing op mijn team:

1 - erg van toepassing Naam team:
2 - een beetie van toepassing
3 - niet van toepassing
4 - zeker niet van toepassing

1 2 3 4
11.  De output-doelstellingen van      ---1 F--1 00mi in team ziin duideliik
12.  De taken en verantwoor. 00 00litkheden binnen miin team

zijn duidelilk
13.  De voortgang van het werk 0000wordt regelmatig opgenomen
14.  De verschillende kwaliteiten      f--1 r--1 00binnen het team worden goed

gebruikt
15.  De betrokkenheid met de 10 00resultaten van het team is

hoog
16.  De sfeer in het team is goed F--1 00
17.   Tearnleden ziin bereid om bil 1---1 0 00andere teamleden in te sprin-

gen
18.  In miin team willen mensen      r--3 r--1 01

graag iets nieuws uitproberen
19.  In mi in team worden veran- 00 00deringen gemakkehik geac-

cepteerd
20.  In mitn team ziin wij open 00 00

tegen elkaar

21.  Het is gebruikehik om elkaar 0 00kritiek te geven of te kriigen
22.  Mi in team is sterk m 00 00nieuwe ideeen of nieuwe op-

lossingen
23.  Er is frequent overleg in 00 0£miin team
24.  Iedereen doet goed mee in 00 00het overleg
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1 2                      3                      4

25.  Iedereen kan in de vergade-        [--         |---1        F--3         
ringen zeggen wat nodig is

26.  De vergaderingen in het team 00 0
ziin goed gestructureerd

27. Ieder teamlid heeft invloed 0000op de teambesluiten
28.  Mijn team kan constructief E-1 00 8

omgaan met meningsver-
schillen

29.  In mijn team kan nog veel EEEEefficienter worden gewerkt
30.  De werkdruk in het team is EE m

acceptabel

31.  De teamleden voelen zich EOOD
elk verantwoordelijk voor het
teamresultaat

32.  De teamleden waarderen 0000
elkaar
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11    Gesprekspunten voor de interviews met
managers en trainers organisatie X

Gesprekspunten voor de interviews met managers

- Wat is er veranderd bij organisatie X sinds 1992 tot nul Waar kun
je dat aan zient Wat is waarneembaarl

- Hoe is de verandering begonnent Wat waren de eerste stappenl Hoe
heeft het zich voltrokken tussen 1992 en 19951

- Waar zat de belangrijkste impuls voor de verandering; Hoe werd de
energie gemobiliseerdz

- Wat waren de belangrijkste kenmerken van de fase van BPR Iblauw-
druk) en van de fase van de assessment en matching Crooddruk}1

-   Hoe  was de stand van zaken  na deze fasen i

- Wat kwam daarna en hoc heb je dat ervarent Denk daarbij aan:
. introductiedagen
. voorlichting en informatie
. training VE-management
. teamleiderstraining
. intake - training - follow-up
. openen en sluiten
. inschakeling trainers van organisatie X
. ondersteunende modellen en materialen
. kantelpunt/rite de passage
. verhuizen
. communicatie-activiteiten
. syrnbolen en helden
. Plan van Aanpak

- Hoe heb je de volgende aspecten ervaren;
. bereik van de trainingen liedereen doet meel
. diepgang van de training
. training in functionele groepen
. tempo en snelheid van het totaal
. de vorm waarin werd getraind
. het game en het gebruik ervan.

- Wat zijn de effecten geweest van bovenstaande puntent Wat waren
slaag- of faalfactoreni
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- Wat zijn risico's/kansen voor de toekomsti

-  Wat moet er Inogl gebeurent

- Wat heb jijzelf geleerd van de afgelopen periodel Wat liep anders

dan je had verwachti

Gesprekspunten voor de interviews met trainers

- Wat waren in het algemeen de positieve en negatieve effecten van
intake - training - follow up op de groepen en individueni En op de
organisatiet

- Is gedrag waarneembaar veranderdi

- Hoe heb ie de volgende punten ervareni
. voorlichting en informatie over werken in teams
. training managers
. intake
. training
. follow-up
. openen en sluiten van managers
. inschakelen trainers organisatie X
. ondersteunende modellen en materialen
. symbolen en helden
. plan van aanpak

- Hoe heb ie de volgende aspecten ervaren;
. bereik van de training liedereen doet meel
. diepgang van de training
. training in functionele groepen
. tempo en snelheid van het totaal
. de vorm waarin werd getraind
. het game en het gebruik ervan

- Wat zijn de effecten geweest van bovenstaande puntent Wat warcn
slaag- of faalfactoren i

- Wat is de stand van zaken nul

- Wat zijn risico's/kansen voor de toekomsti

- Wat moet er nog gebeuren,
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-  Wat heb ie zelf geleerd van de afgelopen periodel

- Wat liep anders dan ie had verwachti
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12  Turnover-tabellen voor alle teams
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15   Aantal en omvang van de teams

Van niet alle bedriffsonderdelen ziin de aantallen en omvang van de
teams bekend in januari 1994. Uit de blauwdruk kunnen de volgende

gegevens worden afgeleid.

Er zullen (zoals nu bekendl 103 teams van medewerkers ontstaan. Ze
zijn in aantal en omvang als volgt verdeeld:

Omvang Aantal
215                          8
14                               13

13                              9

12                            8

11                           8
10                           3
9                                13

8                                  4

7                            26

6                                2

5                                3

4                              6

Bij de managementteams zijn de aantallen als volgt:

Omvang Aantal
10                           1
9                                1

7                                    2

6                                1

4                                  1

3                                1

Totaal gaat het in eerste instantie om een kleine 1.100 personen,
waarvan de teamleiders tweemaal getraind zullen worden.
Het was toen ook al duidelijk dat de kleine teams waarschijnlijk niet
apart getraind zouden kunnen worden en dat sommige teams samen-
gevoegd moeten worden om een trainingsgroep te hebben van vol-
doende omvang. Voor het ontwerp van het game was het aantal
deelnemers {minimaal en maximaall nog wel een belangriike specifi-
catie {zie paragraaf 6.1.21.
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19 Typering ICE-teams op basis van turno-
ver-tabellen en staafdiagrammen

Typering peI team met behulp van de turnover-tabellen

De excentrische posities ziin te verdelen in vier categorieen, die
tevens op hun vormen van de turnover-tabellen. Het zijn.
-   categorie  1: veel positieve verandering
- categorie 2: consistent negatief
- categorie 3: consistent positief
- categorie 4: veel negatieve verandering.

De categorieen kunnen als volgt in de tabellen worden herkend.

5   .  :/ 11         :

------0..         -------

F riode s --i t3/'1/
1                                                      5trioda t.1

Figuur Bl: Categorieen in de turnover-tabel

Meestal zit een excentrische score in 66n categorie.
Soms zit een excentrische score op de "scheidsliin- van twee catego-

rieen. In die gevallen is de excentrische score voor de helft toegere-
kend aan de ene categorie en voor de helft aan de andere.

ICE-teams worden met behulp van de genoemde vier categorieen
getypeerd. Hieruit komen patronen van excentrische scores per team

per vraag over de drie periodes. Hieronder volgt een voorbeeld van
een dergelijk patroon van een team.
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Fbrlobl (irrtakrtralnine) Fbrio 10 2 (traintne- follow up) Fbriode 3 (intake-follow-up)
1234 1234  1234

r 1
e
>2       2       2
3I 3I 3I4            0 0 4                         4
5            I            5                          5

6 0   0     6     0 0   6     0 0
7                            7                  /        7
80 80 80
9                            9                            9
to                   0                  10                   0                  10                  0

laTGAM2lk
0 = Valt geheel birlnen categone
0. Valtvoor de helft Dinnen categons en voor kandert hilft  in en andere

Figuur B2 Voorbeeld patroon ICE-team

Nadat deze patronen voor de tien teams ziin gemaakt, kunnen de
volgende overzichten worden opgesteld  - 1
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Tabel  B 1 Overzicht van de patronen van afwilkingen in de turn-
over-tabel per periode voor elk van de ICE-teams

team 1 periode  - 1
team 2 periode

categorie   1 2 3 totaal categorie 1 2 3 totaal

1  0,5 0 0 0,5 1 5       0       2,5     7,5

2 2 3 2 7 2 1 0 3,5 4,5
332,5 1,5731 1,5 1 3,5
4            1,5    2,5     2,5      6,5 4 0       1,5     0       1,5

team 3 periode - 1
team 4 periode

categorie 1 2 3 totaal categorie 1 2 3 totaal

1  0,5 3 0 3,5  1  0 3,5 0 3,5
2           1 1 0 2          2           1 0 0 1
3  2,5 4 0 6,5 3 2,5     3,5     0       6

4 3 0 0 3 4  3,5 0 0 3,5

team 5 periode -1 team 6 periode

categorie 1 2 3 totaal categorie 1 2 3       totaal

1 4,5059,5  1  2 1 2 5
2          0 0 0 0         2          2 1 2 5
3  0,5 1 1 2,5 3 1 0 0 1
4         0 0 0 0         4          0 1 0 1

team 7 periode    -1 team 8 periode

categorie   1      2 3 totaal categorie 1 2 3 totaal

1                   1 1 0 2                 1                   1 0 0 1

2  0,5 0,5 2 3 2  1 1 2,5 4,5
3  1,5 2,5053  1 0 0 1
4 0 1 1 2 4 0 3 1,5 4,5

team 9 periode  - 1
team 10 periode

categorie 1 2 3 totaal categorie   1 2 3       totaal

1  0,5 0,5 1 2 1  5 0 3 8
2  3,5 3 2          8,5 2 0 0 1 1
3  0 0,5 0 0,5 3 1 0 0 1
4         0 0 0 0         4          0 1 0 1

' 1       De teams hebben  nu een nummer gekregen. Het laagste nummer is het  team  met
het hoogste aantal excentrische scores

-)   Periode 1: intake training. Periode 2: training follow-up. Periode 3: intake - follow-
UP
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Uit deze overzichten kan ik bijvoorbeeld zien dat de afwijkingen van
team 5 vooral extreme positieve veranderingen zijn (9,5 maal catego-
rie 11 en dat team 9 vooral extreem consistent negatief is.
Alvorens over te gaan tot nadere typering van de ICE-teams, wil ik
nog een overzicht presenteren dat weliswaar over dezelfde aspecten
gaat, maar een andere ingang kiest.

Typering per team met behulp van de staafdiagrammen

Van elk team zijn staafdiagrammen gemaakt die per vraag, over de
drie meetpunten, de scores laat zien. Deze staafdiagrammen zijn ook
opgenomen in biilage 20. Ik heb van de ICE-teams de staafdiagram-
men verzameld en het patroon in de staafdiagrammen met behulp
van een theoretische model geanalyseerd. Hierna volgt een overzicht
van de, in theorie mogelijk patronen met biibehorende typeringen
Izie figuur 831. Tussen de typeringen is een scheiding aangebracht:
typeringen waarbij het team positiever eindigt bij de follow-up dan
bii de intake (positieve ontwikkeling) en typeringen waarbij het team
negatiever eindigt bi j de follow-up dan dat men bil de intake begon-
nen was (negatieve ontwikkelingl. Tenslotte ziin er typeringen
waarbij men op hetzelfde niveau bij de follow-up eindigt als dat men
bij de intake begonnen was.
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Follow-up negatiever dan intake Follow-up gelijk aan intake Foliow·up positieverclan intake

i il

1   le
F

Oritnuchtering Nauwelijks effect Enthousiasmeririg

0  le
Na enthousiaemering ververgaande Na ontrluGhtering eta#ilikit Na enthousiasmering geen volledige

ontnuchtering ontnuchtering

e                         e                         e

F                        -1
Bepertte enthousiasmering na Na enthoue,asmer·ing etabilitat Enthoubiaemering ria
ontnuchterIng ontnuchtering

e

Stabilittit gevoled door StaDiliscrende enthousiaemerine
ontnuchtenne

9 0
0

M

Swgiserendeontnuchterinq Stabiliwit gevoled door
enthousia,merina

Figuur B3 Overzicht theoretische typeringen voor staafdiagrammen
INummer 4 is het normale typel
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7/

Ga ik de staafdiagrammen van ICE-teams langs, dan zie ik de volgen-
de typeringen terug {ik heb de teams steeds tien scores voor de tien
vragen gegevenl.

Tabel B2 Typeringen staafdiagrammen ICE-teams

team 1 team 2 team 3 team 4 team 5

type aantal type aantal type aantal type aantal type  aan·

tal

1 3 22 11 2 1 4     10

3 4 32 31 5     2

5 3 46 41 6     7
52
65

team 6 team 7 team 8 team 9 team 10

type aantal type aantal type aantal type aantal type  aan-

tai

2 2 11 11 2 4 1         1

3 1 22 34 4 3 2    3

4 5 35 44 6 1 4    5

5 1 61 81 9 1 13   1

9 1 91 11   1

In theoretische zin ziin 13 mogelijke typeringen onderscheiden {zie
figuur B31, waarvan er 3 helemaal niet voorkomen Itype 7, 10 en 121
en waarvan er 3 66nmaal voorkomt {type 8,11 en 13).
Type 4 komt ook bij deze ICE-teams het meest voor: 34 maal, type 3:
17 maal; type 2: 14 maal en type 6: 14 maal. Type 2, 4 en 6 geeft het
beeld dat de follow-up positiever is dan de intake. In totaal eindigen
66 van de 100 typeringen positiever bii de follow-up dan bij de
intake.
Erg opvallend is dat type 4 zoveel voorkomt, omdat type 4 het
'normale patroon" is.
Blijkbaar veranderen ICE-teams wel volgens het 'normale patroon",
maar zijn de scores extremer.
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20 Staafdiagrammen ICE-teams
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V

21  Factoranalyse van items van de korte
vragenlijst

Analysis Number 1 Listwise deletion of cases with missing values

Mean Std. Dev. Label

VRl 2.55968 .69998

VR2 2.38156 .49479

VR,3 3.26622 .65742

VR4 2.16190 .46216

VRS 2.44230 .59400

VR6 2.28623 .57637

VR7 2.38680 .59508

VR8 2.95859 64314

VR9 2.14845 .44004

VR.10 1.76688 .31040

Number of Cases - 104 Itearns 3

Correlation Matrix:

VRI VR2 VR.3 VR4 VRS VR6 VR7 VR8 VA9 VR10

VRI 1.00000

VR2 .36918 1.00000

VR.3 .58468 .26461 1.00000

VR4 .43038 .30691 .47550 1.00000

VRS ·37292 .47060 .27689 .52029 1 00000

VR6 .60553 .56621 .52847 .48347 .59369 1.00000

VR7 .54794 .46386 .56924 .46263 .61485 .71910 t.00000

VR8 .37414 .38212 .35610 .25678 .32478 40874 .26779 1.00000

VR9 .36580 .57212 .31150 .32089 .50691 .53225 .50863 .32690 1.00000

VR.10 43130 37429 .27532 .34553 .32297 .44572 .36253 36571 .49095 1.00000

Determinant of Coacktion mmx - .0094800
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Final Statistics:

Variable Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct

VRl .64524              1 4.95061 49.5 49.5

VR2 .66469         2 1.04394 10.4 59.9

VR3 .75625

VR4 .51468

VRS .55141

VR6 .73267

VR7 .67244

VR8 .32353

VR9 .69017

VR10 .44348

Varimax Rotationl, Extraction 1, Analysis 1 - Kaiser Normalization

Varimax converged in iterations.

Rotated Factor Matrix:

Factor 1 Factor 2

VRl .29377 .74762

VR2 .80196 .14678

VR3 .08845 .86512

VR4 .26769 .66560

VRS .63952 .37740

VR6 .59467 .61567

VR7 .47891 .66564

VR8 .48690 .29403

VR9 .81293 .17121

VR10 .61991 .24329
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22 Beschrijving ICE-teams

In deze bijlage zijn de ICE teams 2 tot en met 10 beschreven op basis
van de categorieen van de turnover-tabellen en de staafdiagrammen.

Team 2
Dit team heeft 17 excentrische scores.  Bii de categorieen scoort
categorie 1 hoog: extreme positieve verandering. Die vindt vooral
plaats in de periode tussen de intake en de training. Categorie 2
komt vooral voor in de periode 3 lintake follow-upI.
Wat erop wiist dat men sterk teruggevallen is naar het niveau van de
intake. Op enkele vragen is en blijft men positief {zie de staaf-
diagrammen; het betreft dan vraag 2, 9 en 101. Het team ontwikkelt
zich via het "normale" patroon, maar anders dan bij andere Nnormale"
teams: als ze afwiiken dan doen ze dat heel sterk Izowel in enthousi-
asmering als in ontnuchtering)

Team 3
Dit team scoort vooral in categorie 3. En vooral in periode 2 Itraining
follow-upI: consistent negatieve score. Daarnaast komt categorie 1
voor in periode 2: positieve verandering tussen training en follow-up
en categorie 4 in periode 1 {negatieve verandering tussen intake en
training). Over de derde periode {intake follow-up) is dit team hele-
maal niet excentrisch meer. De training springt er dus uit: daar is
iets gebeurd. Type 6 springt eruit bil de staafdiagrammen: ontnuchte-
ring na de training, enthousiasmering in de praktijk daarna.

Team 4
Dit team lijkt in alle opzichten op het voorgaand team. Over de hele
periode niet extreem; vooral extreem in categorie 3. In de periode 2
{training follow-upI ook extreem in categorie  1.
Bij de staafdiagrammen springt type 6 eruit: ontnuchtering in of na
de training; enthousiasme in de praktiik.

Team 5
Bijna alle extreme scores zitten in categorie 1 {positieve verandering)
Er zijn extreem positieve scores na de training en over het totaal
lintake follow-upI. Bil de staafdiagrammen komt tien maal type 4
Chet "normale" typel voor: na sterke enthousiasmering van de trai-
ning, enige ontnuchtering. De verschillen ziin er heel groot. Er is
sterke enthousiasmering en sterke ontnuchtering.
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Team 6
Bijna alle extreme scores zitten in categorie 1 en 2 {positieve veran-
dering en consistent negatiefl. Dat geldt gelijkelijk voor de drie
perioden. Bliikbaar golden deze extreme posities voor langere tijd
lintake tot en met follow-upI. Bij de staafdiagrammen komt type 4
Ihet "normale' typel het meest voor. Na enthousiasmering geen
volledige ontnuchtering, met hier en daar een achteruitgang bil de
follow-up, en bij 66n vraag een hele sterke doorzettende enthousias-
mering {vraag 31

Team 7
Er zijn extreme posities in alle categorieen, het meeste echter in
categorie 3 {consistent positiefl. Over periode 3 {intake follow-upI
worden in categorie 2 en 4 Iconsistent negatief en negatieve veran-
dering) extreme posities aangetroffen. Bij de staafdiagrammen zien
we vooral type 3 terug. Na enthousiasmering bij de training, verder-
gaande ontnuchtering bij de follow-up {negatiever dan bij de intake.
Hier en daar is lichte vooruitgang bii de follow-upI.

Team 8
Extreme posities vooral in categorie 2 en 4 (consistent negatief en
negatieve veranderingl. De posities in categorie 2 ziin steeds  in elke
periode aanwezig. In categorie 4 treden ze vooral op in periode 2
Itraining follow-upI. Bij de staafdiagrammen vinden we gelijkelijk
type 3 en 4 terug. Type 3 {verdergaande ontnuchtering! bij vraag 3,6,
7 en 101. Type 4 Chet 'normale" type) bii vraag 1, 4, 5 en 81. De
verschillen tussen de scores op de drie meetpunten zijn hier extreem

groot.

Team 9
Vooral categorie 2 wordt hier aangetroffen: consistent negatief. Een
tweetal keer in categorie 1 {positieve verandering).
Bij de staafdiagrammen valt weliswaar op dat type 2 en 4 vaak
voorkomen, maar de verschillen zijn soms erg klein en de start-
waarde {bii de intakel is erg negatief. Negatief gestart en met kleine
stapies verbeterd.

Team  10
Categorie 1 is hier dominant: positieve verandering in extreme zin.
Vooral na de training. Bij de staafdiagrammen komt vooral type 4
voor {het 'normale' typel. De verschillen tussen de intake en de
training zijn groot. Bij de follow-up is sprake van verdergaande
enthousiasmering {type 21 of lichte ontnuchtering Itype 41
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Summary
Change has to be learned

An evaluation study into the set-up and effects of a large-scale
culture intervention in which a simulation game plays an
important role.

This book describes a paradigmatic shift in an organisation with
mainly hierarchic and bureaucratic characteristics to a flatter
organisation directed more towards output, client orientation and
teamwork. In the professional literature this is known as a strategic
culture change. In order to initiate the shift, a large-scale and
complex intervention has been designed to influence members of an
organisation in matters of behaviour, attitude and culture, towards
the direction of the above-mentioned characteristics.
In the intervention, in which the simulation game plays an integral
part, all employees are intensively involved - from the Management
Board to the security personnel; about 1,400 people in all.

In this book an insight is given into the effectiveness of such a
large-scale culture intervention by means of measuring and analysis
from a longitudinal data base. An analysis is made of the effects on
people, groups and the total organisation over a longer period of
time and the differences that are observed therein and how these can
be explained in order to reach a final conclusion about which
ingredients of the intervention are truly effective and which are not.
With this in mind, an answer is given to the main question in the
study: "How can effective interventions for large-scale culture
interventions and organisational changes be designed with the help
of simulation gamest "

In this book, such an intervention is called 'a green-print'. The
terms blueprint Ithe re-designing work processes and the
organisationl, and red-print (the staffing of an organisationl are
familiar terms. A green-print is the integral, consistent, feasible and
relevant plan for an intervention in an organisation, designed for the
actual implementation of the goals of a Clarge-sale) renewal or
innovation.



In chapter 2 the situation of an organisation at the start of a change
process is described: a large insurance company in the Netherlands.
The blueprint and the red-print have been completed. All the
corporate processes have been re-designed and nearly all jobs have
seen staff changes. The organisation has been down-sized by about
600 people and many management functions have disappeared. All
employees must start to work in teams: a team is responsible for a
certain task or a certain market segment and is judged on output
and the quality of that output. The output is the responsibility of
the entire group. The team leader works within the group and acts
as foreman and coach. The team has a high degree of
manoeuvrability in regard to the way in which it works.
A green-print is designed for the implementation of the blueprint.

Chapter 3 gives a list of the literature that is relevant to the
theoretical basis of the whole intervention. This concerns five fields
of literature, namely: change management, intervention theory
design and use of simulation games, learning and change, and trans-
fer of training.
After this, in chapter 4, the 22 design choices for the green-print are
described. They are placed in order according to the five dimensions
for change as described by Vinkenburg {19951 namely:
1   The content actual dimension of change
2.  The organizing dimension
3.   The social dimension
4. The semantic dimension
5.   The conditional dimension

For each of the 22 design choices or parameters, the actual decision
is defended on the basis of the initial situation and the relevant
literature as described in the previous chapters. After this, in two
separate chapters, detailed descriptions are given of the total
intervention and the simulation game, followed in chapter 8 by an
explanation of the way in which the research into the effectiveness
of the intervention is carried out and the results thereof.

The five measurements carried out over a period of eighteen months
reveal a surprising learning curve, showing an extremely positive
effect in the short-term, which diminishes after a year, to return

again later as positive. {see figure 1 3
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Figure 1. The learning curve based on the five measuring times

The green-print can be regarded as an intervention that will lead  to
an almost universal acceptance of the change, a heightened
consciousness of what one still has to learn, a lessening of resistance
and the creation of a learning curve. Culture change must, therefore,
be regarded and structured as a learning process.

After the green-print, the initiative for the change process can be
largely switched from top-down to bottom-up. This is important for
reasons of integration and for what the changes mean to individuals
and groups.
The impact and results of the green-print are regarded as being quite
astonishing by the people interviewed within the organisation.

In chapter 9, a search is undertaken to find an explanation for the
differences in effect that were found between groups. Active
leadership, good Corall communication and facilitating are important
for implementing the change.
Pavourable indications for learning and change are:
-  people are motivated, inquisitive and ready for change
-  the importance of the change is understood
-   the team leader is active and makes use of the Clearninglactivity
-   people are realistic about the practical side of things and see the

impact it has on their day-to-day working practice.



Unfavourable indications are:
- scant motivation for accepting the change
-  a feeling of loss of status caused by the change
-   a passive team leader or one who is not accepted by the group
- hidden agendas or conflicts
- uncertainty about the future
-  disillusionment in real life situations or overestimating your

own abilities

The effective components of the intervention are analysed in chap-
ter 10. The following components had a positive effect:
-   training, with the aid of the simulation game
-   the preparatory meeting before the training in which participants

could introduce their own learning objectives
-   the initiation and ending of the training by the group's manager
-   making use of a combination of internal and external game

directors

-   making use of a simple model to help visualise the change
-  starting the change at the same time as moving the employees

work location
-  working with symbols
- working towards a Plan of action designed by the participants
-   making use of feedback-loops
-   the fact that everyone took part
-  working with multifunctional {trainingl groups
-   the rapid tempo in which the intervention took place
-   the conscious creation of heroes
-  oral communication
- having clear objectives with regard to the change
-  there is stability because the structural of the change Iblue print

and redprintl have been smoothed out
-  there are active managers who have made use of the opportunity

The effective components of the simulation game are:
-  very realistic, in other words a strong simulation character
-   the repeated experience, going through the Kolb learning cycle

four or five times
- creating realistic expectations
- introducing learning themes from which participants can observe

and learn in a structured way
-   the 'rule of three' where three people play a role
- different perspectives and switching of roles
-  a manager from inside the organisation as instructor/game

director



- clear indicators
- unexpected events
-  much oral communication lavoid computersl.

The learning curve found in this research shows a surprisingly
marked resemblance to the long-term effects of short
psychotherapeutic treatment, which also shows a certain degree of
regression after an initial improvement. Recovery is gained by
repeatedly attempting to put that which has been learned in therapy
into practice. Regression is an integral part of the learning process.
The same learning curve can be observed with the learning of
psychomotor skills such as tennis, driving and skiing and in innova-
tion processes.

The learning curve can be divided into two consecutive phases. In
the first phase learning takes place by means of initiating, trial and
error and experimentation. Regression can be expected during this
phase. The second phase is characterised by recovery because the
will and motivation of the individual to learn become important and
he attaches his own meaning and importance to the changes.

The green-print is effective during the first phase and lays the
foundation for the second phase. In order to favourably influence the
second phase, it is necessary to emphasise your own potential, to
create a stimulating Idirect) environment and to realise change
activities in the individual {work) situation, through coaching and
on-the-job-training.

The researcher concludes by mentioning a number of personal
points which he feels has greatly promoted the change, points which
are not based on the research as was the credibility of the initiators
for the change: management was very active, people got on with
things and everyone had to join in. It was also important that the
desired change was given high priority over a number of years and
that there was no competition from other so called changes
happening simultaneously.

The subsequent impact of the models, the language and the jargon
used in the simulation game on everyday working practice was quite
remarkable. People are actually using the models and language from
the game simulation. In this way, the import of the game simulation
has been continued in practice.



"Veranderen moet je leren" [Change has to be learnedl has been
published as a commercial edition by Detwel Uitgeverij, The Hague
lISBN 90-6155-831-XI.
The thesis, more than twice as long as this summary, can be ordered
via the author, address: Voorstraat 15, 5251 CP Vlijmen, The
Netherlands. The language of both books is Dutch.
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Veranderen moet je leren                                                                     _

8/
Een evaluatiestudie naar de opzet en effecten van een grootschalige ailtuurinterventie & r

1.1 f
met behulp van Ben spelsimulatie 1!r

1*

'It works, that'is all·*e have'. Deze uitspraak, toegeschreven aan de gaming-god:02 Richard               1

Duke wordt in de kririg van spelsimdatie vaak gehoord. Enerzijds verwoordt de uitspraak                    i.

de overtuiging vm velen dat spelsim hties een grote potentie en werkzaamheid bevatten,                 4F
anderziids nia*kt de uitspraak duidelijk dat we niet veel wetgn··over de precieze effecten                     4

·T

ervan en 0012-geen verklaringen hebben voor de weleaamheid ervan.

Dit boek neemt een onderwerp, bij  de kop waarover veel wordt gepraat maar waarover

weinig c8ncreets bekend is, nefitlijk grootschalige cult:uiverandering. Het boek levert                      

twee grote bijdragen aan dit ihdma. Ten eerste wordt de groptschdlig6 unieke en originele-              5
t

cultuurinte entiezorgvuldig gereconstrueerd in termen van Weratuur, argumenten en
. »

samenhangende ontwerp-parameters. Een nieuw begrip, de groendruk {naast blauwdruk
:i

en roqddruk) doef ki iII ifitrede.
Ten tweede worden de effecten van die benadering onderzocht, worden verklaringen

1

gegeven voor de verschillen in effeEfai en worden de positief werkzame bestanadelen van .,
1,

deinterventiegeidentificeerd._Er is.geen_ander voorbeeld.yan een onderzoek nair een i.    ,

defgelijk omvangrilk verAnderingstraject waarin een spelsimulatie zo'n prominente rol . 1

Weeft gespeeld. De onderzoeker is vindingrijk bi j hethnderzoekbaar maken van het                                1

Ateriaal en legt op conceptueel niveau interessante en ongewone verbindingenmet de it

4  hteratuur over bijvoorbeeld psychotherapieen
Organisatie-adviseur Ldon de Caluwd beschriift zijn reflecties tildens de uitvoering van                      T.

'i
het project en achteraf. Hij laat zied hoe'wetenschap' {theorieen en methoden van

gegevensverzameling en analyse) de Teflectie kan objectiveren, ·enerzijds als basis voor

diagnose en verdere actie binnen het project, anderziidg als bijdrage in het professioneel-             ·   j

14etenschappelilk kennisbestand. Naast het thema'groqtschalige cultuurtransformatie'     -

is het boek baanbrekend vanuit het perspecsit vanichakeling tussen theorie en praktijk

Dit boek'is bedoeld voor managers, staffunctionarissen, advisdurs en trainers die betrokken

zijn (of betrokken gaan worden! bij 1*t inrichten en begeleiden van grote veranderings-

processen in organisaties. D#'boek is een verdieping van en aanvulling op het boek

'Gaming: organisatieverandering met spelsimplaties' van Leon de Caluwt, Jae Ceurts,
-

Donwe·Buis en Annemieke Stoppelenburg.

2-'45*,
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