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Voorwoord

Het klonk alleniaal weer heel mooi. Ja, zo ga ik het doen. dacht ik na die mooie PowerPoint-
presentatie van dat gerenommeerde consultancybedrijf. Echter terug op mi.in kamer dacht ik: ja. maar
hoe ga ik dat dan doen binnen mijn project? Tevens bedacht ik dat dit gevoel mij wei vaker had
bekropen na zo'n mooie. flitsende presentatie. Ik begon deze ervaring met mensen binnen en buiten
mi.in organisatie uit te wis elen en ik ervoer dat het gevoel dat ik beschrij f ook anderen regelniatig
overkomt. Ik begon mij hierdoor steeds meer te intere3seren voor het "i,w,/eme,itere,i" van
veranderingen en de reden waarom die mooie verhalen nauwelijks van toepassing waren binnen mijn
eigen omgeving. Toen ik bij de implementatie van complexe projecten werd betrokken. besloot ik dat
ik meer moest af gaan weten van de theorie achter die mooie verhalen van die consultants. De
trajecten waar ik verantwoordelijk voor werd. waren dermate complex dat ik aanvoelde dat ik met het
simpelweg -regelen" ran zaken. maar ook met mooie verhalen alleen. niet meer uit de voeten kon. Na
een korte orientatie besloot ik Bedrijfskunde richting Management van Verandering te gaan studeren.

De studie Management van Verandering bleek voor mij een eye-opener, omdat ik daar voor het eerst
kennismaakte met het sociaal-constructionistische perspectief. ook weI het postmoderne perspectief
genoemd. De  ociaal-constructionistische theoretici gaven mij antwoord op vragen die betrekking
hadden op de redenen waarom die (los-van-de-omgeving)verhalen vaak niet zonder meer kunnen
worden "geimplementeerd binnen andere omgevingen. Bovendien leerde ik dat theorie en praktijk
twee nauwelijks te onderscheiden werelden zijn. Met veel genoegen heb ik de studie ondergaan.
Echter net toen ik de studie interessant begon te vinden. werd deze door mij afgesloten met het
verdedigen van mijn scriptie. Hiermee kon ik geen genoegen nemen. Ik wilde meer en dieper.

lk besloot een proefschrift te gaan schrijven over het "implementeren" van veranderingen op basiA van
de (inturtieve) vragen die eigenlijk al lange tijd in mijn hoofd speelden. namelijk hoe produceen,
crefert en organiseert ee„ mens contexta.fliankeli.ike werkelijkheid e„ hoe kan ik eeii
inipleme,itatienia,lagente,itmethode ont,t,ikkele„ 7 Een  paar jaar eerder was  ik needs begonnen met het
verzamelen van documenten van de projecten waarbij ik was betrokken. Dat verzamelen deed ik
enerzijds omdat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen dit materiaal te versnipperen. anderzijds
omdat ik wilde leren van voorgaande situaties en gebeurtenissen. Achteraf bleek ik een schat aan
informatie te hebben verzameld. hetgeen mij gedeeltelijk van pah kwam bij mijn proefschrift.

Met het construeren van mijn proefschrift begon mijn avontuur, de ontdekkingsreis zoals het voelde.
De eerste hobbel die ik moest nemen was het vinden van een promotor. Binnen de universiteit waar ik
was afgestudeerd adviseerde dr. A.J.J.A. Maa  mij te gaan praten met prof. dr. J.B. Rijsman. zijn
voormalige promotor. Alexander Maas dank ik hartelijk voor dit advieh. Na kenni  te hebben gemaakt
met John Rijsman. besloten hij en ik met elkaar op rei  te gaan. Het werd mede door hem inderdaad
een soms hachelijke maar avontuurlijke ontdekkingsreis. John Rijsman dank ik hartelijk voor zijn raad
en daad. hetgeen mij toch nog enigszins op koers heeft gehouden in het woud van de
(organisatie)theorie en organisatiepraktijk. Hier hebben ook prof. dr. L.A.G. Oerlemans en prof. dr. F.
Caeldries een rol in gespeeld. Filip Caeldrie  en Leon Oerleman  hebben er mede aan bijgedragen dat
ik ook nog netje, aangekleed het woud weer uitkwam. Teven  dank ik dr. ing. Wynand E.J. Bodewes
hartelijk voor zijn suggestieh. Geerta Pluut dank ik voor haar taalkundige bijdrage.

Dan zijn er nog de men, en die mij dagelijks moeten meemaken. Mijn vriend en compagnon Arnoud
Entken, die mij zakelijk gezien de ruimte gaf om mij ruim vier jaar bezig te laten zijn met dit
proefschrift. En dan mijn vrouw Gerrie en dochters, Laura en Daphne. die vele avonden. weekeinden
en rakantieh zonder mij moesten doorbrengen. En soms alh ik dan aanwezig was. constateerden zij dat
mijn gedachten op een andere plaats waren dan mijn lichaam.



Zel f kijk  ik met genoegen terug op mijn worstelingen met vooral mijzelf alsmede op de dieptepunten.
maar ook de hoogtepunten die ik tijdens het promotieproces heb ondergaan. Van tevoren had ik nooit
kunnen vermoeden hoe zwaar het traject was en dat ik ooit nog eens twee dagen per week als docent
op een universiteit zou gaan werken. Ik ben als het ware mede door mun proefschrift die nieuwe
wereld ingestapt. Ik vind het dan ook een voorrecht om de wereld van de organisatietheorie en de
organisatiepraktijk te kunnen combineren. Het begrip theorie wordt overigens door mij breed gebruikt.
Met theorie bedoel ik zowel literatuur als ordeningsprincipes.

En dan nog het proefschrift zelf Bij het lezen ervan kan ik mij voorstellen dat de lezer zich. net zoals
dat bij mij soms het geval was. af en toe verdwaald voelt in het woud van de theorie en de praktijk.
Het is nameli.ik heimelijk mijn intentie om de lezer iets van mijn avontuurlijke ontdekkingsreis mee te
laten beleven. Maar omdat ik de reis reeds heb meegemaakt. zal ik de lezer op voorhand een routekaart
verstrekken.

Deze  routekaart. de schematische weergave  van de onderzoeksopzet. treft  u  aan in figuur  5  (p.  23)  en
het daaropvolgende hoofdstuk 2.9 (p. 23 t/m 25).

Rest mil u een prettlge rets toe te wensen.

John Goedee
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Hoofdstuk 1

INLEIDING

In 1992 werd ik. binnen de bancaire instelling waar ik werkzaam was. verantwoordelijk voor
de organisatorische invoering van een nieuwe Informatie- en Communicatietechnologie
(ICT)-architectuur en -infrastructuur. Bovendien werd ik verantwoordelijk voor de
I. implementatie" van de migratie. Met migratie wordt hier bedoeld dat de medewerkers van de
twee banken die gingen fuseren technisch en organisatorisch op dezelfde ICT-systemen
moesten gaan werken. Het was mijn taak om de gebruikers uit de gehele kantorenorganisatie
(front office) alsmede de administratieve afdelingen (back office) op deze migratie voor te
bereiden. Met deze twee veranderingstrajecten begon voor mij een (bedrijfskundig) avontuur.

waarvan mij na een aantal jaren pas duidelijk werd wat dit voor invloed heeft gehad op mijn
verdere persoonlijke ontwikkeling.

Al snel werd mij duidelijk dat mijn inturtieve kennis niet meer voldoende was om de
complexe situaties waarin ik verzeild raakte te doorgronden. Dit heeft ertoe geleid dat ik
Bedrijfskunde ben gaan studeren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. richting
Management van Verandering. Parallel aan deze studie was ik als interim-manager
verantwoordelijk voor een aantal veranderingsprocessen die binnen diverse bancaire

organisaties moesten worden "geimplementeerd: Vanwege het feit dat "implementeren" een
steeds prominentere rol ging spelen in mijn activiteiten begon dit begrip mij steeds meer te
intrigeren. Door niijn fixatie op het begrip

" implementeren- viel mij een aantal zaken op. 1n
de wereld waarin ik werkzaam was en ben. wordt veel over "implementeren" gesproken.
zonder dat dit begrip wordt gedefinieerd. Datzelfde geldt tevens voor de theorie van
veranderingsmanagement en projectmanagement.

Het begrip "implementeren" wordt veelvuldig gebruikt zonder dat wordt geexpliciteerd wat
met het begrip wordt bedoeld. Deze onduidelijkheid in zowel de theorie als de praktijk leidt er
mijns inziens toe dat er geen duidelijke visie bestaat over de wijze van implementeren van
veranderingen binnen bancaire organisaties. Onderzoek laat zien dat nogal wat integraties
mislukken. Drucker (1992) beschouwt 33% van de integraties als een complete mislukking,
terwijl hij slechts 20% van de gevallen als een succes aanmerkt. Bakker en Helmink (2002)
laten zien dat van de 1 1 6 overnames 77% mislukt. Deze gegevens zijn opmerkelijk te noemen
als we deze afzetten tegen de enorme hoeveelheid (projectmanagement)theorie die over dit
onderwerp voorhanden is waarin beschreven wordt hoe integraties "het best" vormgegeven
kunnen worden. Voor managers die verantwoordelijk zijn voor integratieprocessen is een
succesvolle integratie van groot belang. In paragraaf  1.1  zullen  we  zien  dat het aantal
integraties de komende jaren zal toenemen. terwijl Palepu (1996) laat zien dat slechts 33%
van de prijs die voor de integratie wordt betaald daadwerkelijk wordt terugverdiend.

Het bovenstaande heeft geleid tot mijn ambitie een binnen de bancaire organisatie toepasbare
implementatiemanagementmethode te ontwikkelen. Doordat er sprake was van een zoektocht

impliceert dit dat bij aanvang van het onderzoek de kaders niet vastomlijnd waren. Daarom
zal in dit proefschrift de kennis rond het thema "implementeren" zich geleidelijk ontvouwen.

waarbij grenzen worden verkend die niet bij voorbaat zijn vastgesteld. Deze vorm van
onderzoek wordt  door Guba & Lincoln (1989) alsmede Erlandson, et a/.  ( 1993)  'naturalistic
inquiry" genoemd en gaat uit van de fundamentele aanname dat alle onderzoekssubjecten zijn
verbonden door middel van een complex netwerk van unieke relaties. Dit complexe netwerk
produceert een context die aan de ene kant de toepasbaarheid van onderzoek uitbreidt, maar
aan de andere kant het onderzoek ook beperkt. Volledige generaliseerbaarheid naar andere
settingh is onmogelijk. omdat geen twee contexten en de krachten die daarin een rol spelen

identiek zi.in.
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Gergen (2000) noemt dergelijk onderzoek ook weI participatief actieonderzoek. Het kenmerk
van dit onderzoek is dat de onderzoekers participeren in het onderzoek met het doel de
condities van degenen met wie zij samenwerken te verbeteren.

Bij het uitwerken van dit proefschrift heb ik mij zowel door de theorie als door de praktijk
laten inspireren. Ten behoeve van de theoretische uitgangspunten heb ik uiteindelijk een
keuze gemaakt uit de theorie van veranderings- en projectmanagement. Met betrekking tot de
praktijk zal ik teruggrijpen op twee casestudy's binnen twee bancaire instellingen. Binnen
deze casestudy's heb ik zelf een rol gespeeld. Bovendien heb ik binnen een van deze
casestudy'>, 92 interviews gehouden met respondenten die direct te maken hadden met de
implementatie van een veranderingsproces binnen hun werkomgeving. Met het doel de lezer
een zo rijk mogelijk beeld te geven heb ik een vragenlijst samengesteld die is ontstaan na
bestudering van de theorie, een Workshop "Appreciative Inquiry" in de Verenigde Staten. de
problematiek die ik ontmoette bij het uitwerken van de casestudy's alsmede de resultaten van
de interviews. Deze vragenlijst heb ik voorgelegd aan vijftien eerste-echelon-(top)managers
van een aantal bancaire instellingen met het doel te vernemen hoe zij de te implementeren
veranderingen binnen hun organisaties definieren en apprecieren (Cooperrider. 2000).
Vervolgens distilleer ik vanuit de theorie, de praktijk alsmede de visie van de topmanagers
een binnen de bancaire sector toepasbare implementatiemanagementmethode.

Met betrekking tot de casestudy's alsmede de interviews met de eerste-echelon-(top)managers
zult u zien hoe en waarom het verschil in aanpak zal leiden tot verschillen in dynamiek met
betrekking tot de (organiseer)processen.

1.1  ACHTERGROND

In de afgelopen 20 jaren hebben zich binnen de financiele wereld verschillende veranderingen
voorgedaan waardoor het financiele landschap binnen Europa ingrijpend is veranderd en nog
zal veranderen.

De eerste belangrijke veranderingen vonden plaats  tussen  1988  en  1992.  Deze  veranderingen
werden ingegeven door de totstandkoming van de tweede bankencoOrdinatenrichtlijn  in  1988,
hetgeen inhield   dat er vanaf 1993 sprake   was van volledige vrijheid van vestiging   en
financiele dienstverlening binnen de Europese Unie.

Daarnaast werd het, door de invoering van het "universele bankenmodel", mogelijk gemaakt
de strikte scheidslijn Op te heffen tussen de verschillende financiele instellingen (KBC
Financieel-Economische   Berichten,    1998).   Door   met   name deze bewegingen   nam   de
concurrentie tussen de banken toe vanwege mogelijk nieuwe aanbieders uit het buitenland.
Een en ander leidde tot een stijging van het aantal grensoverschrijdende bancaire overnames.
Met name een aantal grootbanken koos voor nadrukkelijke aanwezigheid in een aantal EU-
landen.

In het kader van het "Europa 1992"-project spelen zich in de bancaire wereld thans processen
af die naar verwachting een grote invloed hebben op zowel de strategieen als de structuur van
de banken (Europese Commissie. 1997). Verwacht wordt  dat de invoering  van  de  euro  het
Europese integratieproces verder zal bevorderen (Van den Bosch, et al., 2000).

Ook veranderingen op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie leiden tot
grote veranderingen in de financiele wereld.  In een enquete die tussen 1995 en 1996 is
uitgevoerd bij Europese banken werd technologie genoeind als de meest invloedrijke factor
op de bankstrategie (KBC Financieel-Economische Berichten. 1998). Denk hierbij aan
toepassingen op het gebied van thuisbankieren, Electronic en Mobile Commerce etc.
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Een andere niet te veronachtzamen druk tot herstructurering vornit de druk van de
aandeelhouders. het zogenaamde -shareholders-value'-principe. waardoor banken worden
gedwongen tot steeds betere financiele prestaties. Hierbij lijkt het er overigens in dit kader op
dat veel banken kiezen voor een strategic van externe groei.

Terwi.il   in    1995   en 1996 fusietransacties werden gemeten   met een totale waarde   van
respectievelijk 42 en 32 miljard euro. werden  in  1997 in totaal 99 fusies gemeten  met  een
totale waarde van 124 miliard euro (KBC Financieel-Economische Berichten.  1998). Dit geeft

aan dat de financiele sector geconfronteerd is en wordt met een aantal structurele
veranderingen (Van den Bosch. et a/.. 2000).

1.2   DOELSTELLING

De doelstelling van deze dissertatie is het leveren van een bijdrage aan de effectiviteit
( Keuning en Eppink. 2000) van de uitvoering van veranderingsprocessen binnen Nederlandse
bancaire instellingen. Deze doelstelling wil ik bereiken door het ontwikkelen van een
implementatiemanagementmethode waarmee degene die verantwoordelijk is of wordt voor de
uitvoering van een veranderingsproces theoretische maar ook praktische aanknopingspunten
kan vinden. Gezien deze doelstelling is het belangrijk dat de raakvlakken van de theorie en
praktijk zichtbaar worden in deze dissertatie. In verband hiermee zullen zowel de theorie als
de praktijk aan bod komen.
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Hoofdstuk 2

AFBAKENING, PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING EN
ONDERZOEKSOPZET

2.1 INLEIDING: ONTOLOGISCHE, EPISTEMOLOGISCHE EN METHODISCHE
UITGANGSPUNTEN

Wat betreft de wijze waarop het menselijk handelen kan worden verklaard staat onh een aantal
modellen ter beschikking. Deze modellen gaan uit van een standaardbeeld of -structuur van de
wetenschappelijke verklaringen, beter bekend onder de term paradigma's. Bij de wijze waarop
in deze dissertatie zal worden omgegaan met het verklaren van het handelen van mensen
binnen organisaties in zowel theorie als praktijk is de wijze van wetenschappelijke analyse
van onderzoek door Guba en Lincoln (1989) en Turner (1999) van belangrijke betekenis.
Voordat het handelen vanuit de paradigma's kan worden verklaard, is het essentieel om aan te
geven vanuit welke ontologische, epistemologische en methodologische
wetenschapsopvatting dit handelen wordt verklaard. Binnen deze dissertatie heb ik gekozen
voor twee wetenschappelijk lijkende uitersten, namelijk het verklaren van het handelen van
mensen binnen organisaties vanuit het moderne en postmoderne perspectief. Deze
wetenschappelijke uitgangspunten worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.

1.   De ontologie of zijnsleer richt zich op de vraag wat de aard is van de werkelijkheid.
Binnen de modernistische opvatting gaat men uit van de veronderstelling dat een
objectieve en rationele werkelijkheid bestaat buiten de mens en de context
waarbinnen hij leeft. Het menselijk handelen is op dezelfde wijze als
natuurverschijnselen te verklaren en er ligt  net als bij de natuurverschijnselen een
geheel van wetmatigheden aan ten grondslag. Deze structurele mechanismen. die             binnen de natuur aanwezig zijn en haar determineren, zijn eveneens op het menselijk
handelen van toepassing. Er is dus sprake van door mechanismen bepaald gedrag.
Evenals bij natuurverschijnselen is het mogelijk om bij menselijk handelen dit
mechanisme van buitenaf te bestuderen en daarover gegevens te verzamelen. Er is
dus een werkelijkheid over mensen aanwezig buiten diezelfde mensen om. ook wei
met een werkelijkheid "out tliere" aangeduid. een werkelijkheid die losstaat van de
mens en zijn sociale omgeving waarbinnen dit handelen plaatsvindt (Voogt. 1995).

Naast dit objectieve werkelijkheidsbeeld bestaat de opvatting van het subjectieve
werkelijkheidsbeeld. Deze fenomenologische wetenschapsopvatting gaat uit van de
basisveronderstelling dat de mens van de werkelijkheid slechts dat deel kan kennen dat
binnen zijn waamemingsproces ligt. Het werkelijkheidsbeeld is aldus een resultante van
een actief proces van gerichte waarneming. De perceptie fungeert hierbij als
ordeningsprincipe waardoor de keuze van zien eveneens een keuze van "niet zien"
impliceert. Aan deze waarneming verbindt de mens een betekenis door deze te
interpreteren. De werkelijkheid wordt als het ware door de mens geconstrueerd op basis
van zijn selectieve waarneming. een werkelijkheid "from there" die meerdere dimensies
kent afhankelijk van de mens die haar construeert in relatie tot het object dat hij
waarneemt.

De aard van de' werkelijkheid ontstaat aldus binnen de fenomenologie uit een
wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tu en object en subject. Maar hetgeen de mens
waarneemt kan alleen betekenis krijgen als hij het plaatst in een bepaald referentiekader.
Bij mensen wordt dit referentiekader van begrijpen gevormd door de interactie met
andere mensen.

6



Binnen dit uitgangspunt kan een werkelijkheidsbeeld alleen ontstaan indien mensen een
relatie of betrekking aangaan met elkaar en dus met elkaar interacteren. Op dit draagvlak
van de sociale structuur onderhandelt men over elkaars definities en tracht men te komen
tot eenzelfde gemeenschappelijke werkelijkheid die de basis vormt voor verder gericht
handelen. De kennis of betekenisverlening is dan geen objectieve realiteit meer zoals bij
het modernistische uitgangspunt. Eveneens is ze niet slechts een resultante van alleen de
belectieve perceptie van de mens in relatie tot het object. Mijn uitgangspunt is dat de
"objectieve kennis" van de mens verkregen wordt door de sociale interactie en we
hierdoor dan ook spreken van een soc·ia/e realiteit. Ontologisch gezien betekent dit dat
mijn postmoderne wetenschapsopvatting de werkelijkheid niet beschouwt a10 een op
zichzelf staand verschijnsel, maar voortkomt uit eeti pr   ·es ran sociaal cojistritereii

waarbij de mogelijkheid openstaat dat er juist meerdere werkelijkheden aanwezig zijn.
"An illusion sliared bij everyone becomes a reality" (Voogt. 1995). Het is niet een
mechanisme onafhankelijk van het bewustzijn, maar juist een resultaat van ons
bewustzijn.

2.  De epistemologie richt zich op de vraag hoe wij de werkelijkheid kunnen kennen.

Daarbij zal het modernisme vanuit het uitgangspunt van de wetmatigheid op zoek zijn
naar het antwoord op de vraag waarom bepaald menselijk gedrag noodzakeli.i k   is.
Daarentegen gaat het postmodernisme uit van intenties, idealen en waarden van de
mens die als de basis van het handelen gelden. Het zal trachten te begrijpen hoe het
moge/i/k is dat dit gedrag ontstaat.

De mens die de handeling uitvoert. kent achteraf betekenis toe aan zijn handelen (Weick.
1995). Er is voor dit handelen niet een causale. noodzakelijke verklaring te geven. Vanuit
de betekenisgeving zullen de intenties moeten worden begrepen van waaruit tot dit
handelen is gekomen. In deze dissertatie zullen. zoals men binnen het postmodernisme
aangeeft, handelingen niet worden gereduceerd tot oorzaak-gevolgrelaties. die algemeen
geldig zijn. Eerder zullen de specifieke onistandigheden, de motieven achter dit handelen.
de lezer doen begrijpen wat de betekenis is van dit handelen. Vanuit de vraag hoe
menselijk handelen ontstaat. zal dan ook de aandacht gericht zijn op het zoeken naar
varieteit die conform het ontologische uitgangspunt gelegen is in de interactie tussen

mensen. Het is dus geen dissertatie waarin menselijk handelen van buitenaf wordt
geanalyseerd. In plaats daarvan zal via een "actiet,e episte,nologie" (Van Dongen, et al.,
1996) tot kennisverwerving worden gekomen.

Als kenniszoeker. observator. zal ik niet de door het modernisme bepleite onafhankelijke
positie innemen. In deze dissertatie zal gedrag worden geinterpreteerd door middel van
het zich verplaatsen in het object van onderzoek. Alleen zo kunnen intenties worden
ge'identificeerd. Daarbij zal deze actieve epistemologie het resultaat van het zoekproces
bernvloeden. Gezien vanuit het ontologische standpunt dat kennis alleen kan ontstaan
door een proces van sociale interactie. zal het echter onmogelijk zijn om als onderzoeker
een onafhankelijke positie in te nemen. Daarbij zal echter wel Steeds het uitgangspunt zijn
dat de kennis van de onderzoeker niet centraal dient te staan. De onderzoeker zal in deze
dissertatie zijn kennisin dienst stellen van het proces van kennisverwerving.

3.  Ten slotte kom ik tot de vraag van de methodologie. Deze vraag richt zich op de
vraag hoe te komen tot kennis. De methodologie geeft aan hoe op basi  van een
logische structuur. reikwijdte en voorwaarden gekomen kan worden tot
wetenschappelijk verantwoorde kennis. Het modernisme gaat uit van de mogelijkheid
van een universele methode om tot kennis te komen, het deductief nomologi ch model
(Guba en Lincoln. 1989).

De gedachte van dit model is om vanuit een universele wetmatigheid een individuele
gebeurtenis deductief af te kunnen leiden. Omgekeerd kan aan de hand van empirisch
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gevonden gebeurtenissen een wetmatigheid worden afgeleid. Een causaal verband
derhalve dat objectief empirisch te toetsen is. Het deductief nomologi0ch model A op
zoek naar getieralisaties die utiiverseel ge\dig zijn

Gaan wij conform het postmodernisme uit van de betekenisverlening die ten grondslag ligt
aan het menselijk handelen. dan is die betekenis altijd aan tijd en plaats gebonden. De context
waarbinnen de handeling zich afspeelt. is derhalve niet te generaliseren. Een
natuurverschijnsel wordt in de verklaring ontdaan van zijn context om te kunnen
generaliseren. maai menselijk handelen als sociaal fenomeen zal pah begrepen kunnen worden
als die context juist expliciet wordt gemaakt. In tegenstelling tot de generalisatie van het
modernisme zal het postmodernisme zoeken naar iiidiridualiseri,ig zonder te kunnen spreken
van toetsbare causale afleidingen. Om deze reden zi.in generalisaties zoalh die bedoeld worden
in de moderne wetenschapsopvatting niet mogelijk. Door het unieke karakter van sociaal
handelen in relatie tot de context i3 het niet mogelijk om hieruit toetsbare causale afleidingen
te niaken.

Tegenover dit deductieve model staat de methode van de hermeneutische interpretatie. Dat
wil zeggen dat menselijk handelen eerst kan worden begrepen al  het geheel waarbinnen dit
handelen plaatsvindt wordt begrepen. De onderzoeker zal. om tot een interpretatie van het
gedrag te kunnen komen. du  niet alleen het handelen moeten observeren. maar eveneens de
context waarbinnen dit handelen zich afspeelt. De afzonderlijke handeling is zonder dit geheel
niet te begrijpen. Waarheidsaanspraken gelden dan ook alleen binnen de context waarin deze
worden geconstrueerd via interactie met anderen. Bij dit zoekproces zal de taal. voor de
constructie van werkelijkheden. als drager fungeren. Door middel van een itercitief proces
van interactie, analyse. kritiek. reflectie. herinterpretatie en zo verder zal in deze dissertatie
worden gezocht naar de werkelijkheidsdefinities en contexten: een doorgaand proces dat niet
eindig i  en ook wei wordt aangeduid met de term herme,ieutisclie cirkel (Guba en Lincoln,
1989).  Er is dus geen sprake van een methodologie "out there': maar juist een methodologie
als onderdeel van de context. Vanuit deze wetenschappelijke uitgangspositie zal het duidelijk
zijn dat de definitie van de wereld om on  heen niet a-priori kan worden vastgesteld en
begrensd (Erlandson. et a/.. 1993). De uitgangspositie van het postmodernisme staat een
constructie van de werkelijkheid van een ieder voor door interactie binnen de sociale context,
het sociaal constructioilisnle. Uitgangspunt zal dan ook zijn dat meerdere dimensie  van de
werkelijkheid steeds tegelijkertijd aanwezig zijn.

Deze dissertatie zal een zoektocht zijn naar de overeenkomsten en verschillen van
betekenissen. Juist deze verschillen kunnen het aanknopingspunt vormen voor (organisatie)-
ontwikkeling (Van Dongen. et al.. 1996). Want daar waar geen verschil van inzicht bestaat.
zal ook geen sprake van ontwikkeling mogelijk ziin. Deze varieteit is du4 een voorwaarde
voor verandering. Het begrip organisatie wordt door mij opgevat als een arrangement dat het
resultaat is van een onderhandelingsproces. welk vanuit een verleden blijft doorlopen in een
heden. Daarmee vertoont het een zekere mate van ordening of regelmaat die het product ih
ran de verschillende werkelijkheidsdefinities. die elkaar op de een of andere manier moeten
verdragen (Van Dongen. et a/.. 1996). Organisatie is hier dus ook een sociale constructie en
reconstructie waarbij het proces van omgaan met meervoudige werkelijkheden centraal staat.
Met het doel aan te sluiten bij het gangbare moderne organisatieparadigma (Hatch. 1997) en
hiermee incommensurabiliteit te voorkomen. zal ik mij in deze dissertatie vanuit een moderne

basis op een postmoderne wijze richten op het managementperspectief van de geconstrueerde
werkelijkheden rond het door mij gekozen en onderzochte thema "implementeren". Hierdoor
krijgt het onderzoek binnen de door mi.i ontwikkelde structuur het karakter van een doorgaand
proces van zoeken. interpreteren. reflecteren en herinterpreteren van de gevonden en binnen
deze dissertatie tot stand gekomen werkelijkheidsconstructies.

De genoemde ontologische. epistemologische en methodische uitgangspunten hebben
gevolgen voor de wijze waarop binnen organisaties wordt georganiseerd. Volgens Van
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Riemsdijk  ( 1999) hebben mensen een diepgewortelde behoefte aan zekerheid. een zekere
betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de natuurlijke en soci:lie omgeving waarin zij hun
individuele en gezamenlijke wereld vormgeven. Deze behoeften liggen ten grondslag aan het
zogenaamde eenheidsideaal. waardoor mensen op zoek zijn naar een objectief
werkelijkheidsbeeld. w'etmatigheden en universele methoden. Mensen hebben hierdoor een
belang bij kenni4 die ons in staat stelt om op gebeurtenissen te anticiperen. gericht op
beheersing \'an zowel onze eigen oingeving als onze ambitie  (Rienisdijk. 1999). Aan de
andere kant erkennen Wij steeds meer dat pluriformiteit die in organisatie* eii onze
4anienieving wordt aangetroffen onvermijdelijk   is.   Volgens   Haberma1   (1987) is deze

pluriformiteit een voorwaarde  voor  ons  mens-zijn.  Volgen   Riemsdijk  et  al.  ( 19991  stelt
pluriformiteit organisaties in staat om op turbulente of ingrijpende gebeurtenissen adequaat te
reageren. Pluriformiteit vergroot hiermee het gedragsrepertoire van mensen en organisaties.
Voogt (1990) maakt in het ki.iken naar het organisatieverschijnsel een onderscheid t .sen de
structuralistische scholen die stre\'en naar eenduidigheid en de -Social Action-"
uitgangspunten. waar,·an meerdere werkelijkheden het kenmerk zijn Voogt ( 1990) geeft het
volgende beeld weer.

Structuralistische visie (eenduidigheid) "Social action" (meervoudigheid)
\. Ratio,iele mens die zich aanpast en \. Interpreterende mens die actief

en instrumenteel is. betekenih geeft en werkelijkheid
construeert.

2. Universele en objectieve werkelijkheid 1. Verscheide,ilieid \'ait
resulterend in een door alle leden ,#·e,-kelijkhede,i die kan leiden tot
geaccepteerde doelstelling. verschillen in doelstellinjen.

3. Rei:ficatie: organisatie is een objectief 3. Derefficatic. organisatie wordt
gegeven en staat 104 van de niensen. -gemaakt" en is veranderbaar.
Organisatie = structuur. Organisatie = proces.

4. Positioiiele zegge,iscliap: gebaseerd op 4. Situationele z.egge,isclicip.
plaats in de hierarchie en is "van boven resultante van sociale processen

naar beneden." en gebaseerd op voor situatie relevante
kenni, en vaardigheden.

5. A.bre:igheid rait coti.flict: bevelsrelatie 5. Aa,iwe:igheid van co,iflict: onder-
zorgt voor oplossing handelingsproces draagt zorg voor

oplossing. Conflict = basis
verandering.

Wat we kunnen distilleren uit het bovengenoemde schema ih de doelgerichtheid van de
structuralistische visie, terwiil de "sociale actie-" uitgangspunten meer een zoekend

perspectief weergeven. waarbij relaties en een veelheid van werkelijkheden het middelpunt
vormen (Voogt. 1990. p. 45).

2.2 OORSPRONG VAN HET BEGRIP "IMPLEMENTEREN"

Volgens Mintzberg.  et  al.  ( 1999) vindt het begrip "implementeren" zijn oorsprong  in  de
Strategie Ontwerp School. zoal  deze werd aangehangen binnen de universiteit van Californie
(Berkeley) en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Met het begrip
implementeren wilde men de noodzaak aangeven om de "interne status" van de organisatie te
laten aansluiten bij de "externe verwachtingen". Men bedacht het begrip " implementeren" om
aan te geven dat beleid moest worden geintegreerd in de sociale structuur van de organisatie
(Mintzberg. et cit., 1999). De basis van de ontwerpschool is gelegen in de hoek van de
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opleiding aan de Harvard Business School. Binnen de ontwerpschool ligt de
verantwoordelijkheid voor de strakke leiding en het bewust nadenken bij de topbestuurder: hij
wordt beschouwd  als  de  strateeg (Andrews. 1980). Andrew   C 1980) koppelde het gehele
strategische ontwerpproces aan de zienswijze van de "bestuursvoorzitter" of algemeen
directeur. die hij beschouwt alh architect \,an de organisatie. Het ontwerpproce  houdt zich
hierbij aan de klassieke interpretatie van rationeel gedrag: na de diagnose volgt namelijk het
recept en dan de actie. Bovendien wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen denken en
doen. De belangrijkste pijler onder deze scheiding is de veronderstelling dat gegevens bij
elkaar kunnen worden gebracht en vervolgens door de topmanager kunnen worden gestuurd
zonder al  te veel verlies en vervorming (Mintzberg. et al.. 1999). Mintzberg zelf is overigens
\·an mening dat in een instabiele (complexe) omgeving het onderscheid tussen ontwerp en
uitvoering moet worden opgeheven. omdat in een dergelijk geval denken en doen gezamenlijk
en in nauw onderling verband moeten optrekken (Mintzberg. et a/., 1999). Complexiteit wordt
overigens in deze dishertatie gedefinieerd al, het oplossen van organisatieproblemen vanuit
een meervoudige concentratie van kennis. De zienswijze van de ontwerpschool leidt ertoe dat
veranderingsprocessen door de opdrachtgever vaak worden beschouwd al+ lineaire en
sequentiele processen met een begin en een eind (Van Dongen, et al.. 1996).  Epistemologisch
gezien  kan dit volgens de postmoderne Van Dongen.  et  al.  ( 1996) worden gezien  als  een
stapsgewilze ' persuasion-strategic". Door te acteren vanuit deze strategic maken zij de
wereld plat. reduceren zij de context en tasten zij de sociale kwaliteit aan (Van Dongen. et a/..
1996).

Om dit onderzoek af te bakenen. heb ik de keuze gemaakt mij te beperken tot de theorie die
tegemoet komt aan de ontologische. epistemologische en methodische keuzes die ik reeds
eerder heb gemaakt. Met betrekking tot de projectmanagementtheorie vormt "The Handbook
of project-based management" (Turner. 1999) het moderne referentiekader. Hierbij zal aan de
hand van de theorie van Keuning en Epping (2000) projectmanagement binnen de moderne
organisatietheorie worden gepositioneerd. De theorie uit "The Fourth Generation Evaluation"
(Guba en Lincoln, 1989) vormt binnen deze dissertatie het postmoderne referentiekader. Met
behulp  van de theorie  van Van Dongen.  et  al.  (19961  zal ten behoeve  van de postmoderne
casus een toelichting worden gegeven op de theorie van Guba en Lincoln. Binnen de
genoemde theoretische referentiekaderh zal het begrip "implementeren" in zowel de theorie
al:·, de praktijk nader worden toegelicht. Maar alvorens hiertoe over te gaan. zal ik u eerst een
overzicht geven van de organisatie-theoretische paradignia's zoa14 deze door Burell en
Morgan  ( 1979) en Hatch ( 1997) worden weergegeven.

2.3 ORGANISATIE-THEORETISCHE PARADIGMAKEUZE

Een belangrijk element in het omgaan met -iniplementeren" van veranderingsprocessen zijn
de paradigma's van waaruit de opdrachtgever en opdrachtnemer actie  initieren. In dit kader
beschouw ik de opdrachtgever en opdrachtnemer als de managers die het handelen van andere
mensen in een organisatie op gang brengen en sturen (Keuning en Eppink. 2000). Onder
paradigma kan worden verstaan '-het hebben van een gemeenschappelijk beeld van het
verschijnsel dat onderzocht wordt'   of zoals Voogt   ( 1990) het verwoordt: "een kader  of
ordeningsprincipe voor het begrijpen van bepaalde verschijnselen. Het kan gezien worden alh
een gemeen4chappelijk aanvaard beeld op basis waarvan theorie ontwikkeld kan worden."
Naar mijn mening vormen paradigma':, een essentieel uitgangspunt bij
organisatieveranderingen. omdat ordeningsprincipes voor een groot ded bepalen hoe binnen
een bepaalde context met verandering wordt omgegaan. In zijn artikel "Multiple Paradigms
and Organisational Research" laat Hassard (1991 j zien dat indien gedrag wordt verklaard

vanuit verschillende paradigma's. dit gedrag en het uiteindelijke resultaat ook telkens anders
kunnen worden beoordeeld. In zijn artikel "Incommensurabiliteit en organisatie: over het
management van verschil  in organisaties" gaat  Essers  ( 1999) nog verder door te verklaren  dat
paradigma's incommensurabel zijn. Dit houdt in dat er geen onpartijdige. objectieve of
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paradigma overstijgende maatstaven of criteria zijn waarmee de relatieve kwaliteit van
rivaliserende paradigma's kan worden beoordeeld. Het artikel geeft aan dat het kennelijk van
essentieel belang is te weten en te begrijpen vanuit welk paradigma de opdrachtgever aankijkt
tegen de problematiek w'aarmee hij/zij wordt geconfronteerd. De op\'attingen en
benaderingswijze van de opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan ook hun weerslag
vinden in de wijze waarop veranderingsprocessen binnen de betreffende organisatie tegemoet
worden getreden. Oni u een inzicht te geven in datgene waarop deze verschillen kunnen zi.in
gebaseerd. zal ik hierna dieper ingaan op het begrip paradigma door duideli.ik te maken waar
de fundamentele verschillen in de organisatietheorie en organisatiepraktijk naar voren komen.
Dit zal ik doen door de theorie van Burell en Morgan alsmede Hatch geintegreerd uit te
werken. Burell en Morgan  C 1979) onderscheiden  twee dimensie* en  vier ordeningsprincipeh
die ten grondslag liggen aan het menselijke gedrag. Hatch  ( 1997)  vertaak dit gedrag  naar

organisatietheorie.

realisme *······....,--,--
ontologie

nominalisme

positivisme
epistemologie - -- -----"-* anti-

positivisme
determinisme       1..------

11.#L

menseliike aard
*volunlarisme

nomothetisch  - --- -  --- -
methodologie # idiogratisch

Sociale paradigma's
(Burell & Morgan)

Fig. 1  E.en schema ;c,or het atial\·seren van aannaines over de aard ran soc·iale welenschap (Burell & Mcirgan.
19793

Binnen het ontologische debat oftewel de uitgangspunten die de aard van de werkeliikheid
bepalen. onderscheiden Burell en Morgan wat dimensies betreft het nommalisme en het
reahs,ne. Het nominalisme gaat ervan uit dat de externe wereld van het individu bestaat uit
namen. concepten en labels die door het individu worden gebruikt om de wereld te
structureren. Het realisme gaat ervan uit dat de wereld buiten het individu een werkelijke
wereld is. gemaakt van werkelijke. tastbare en vaste structuren.

Het epistemologische debat. oftewel de wijze waarop wij de werkelijkheid kunnen kennen.

gaat tussen cuitipositiriste,1 en positi,·iste,1. De antipositivisten gaan ervan uit dat de wereld
alleen begrepen kan worden vanuit het individu. De positivisten daarentegen willen de
werkelijkheid voorspellen door regelmatigheden en causale verbanden te ontdekken. Deze
stroming i  grotendeels gebaseerd op de natuurwetenschappelijke benadering.

Daarnaast speelt ook nog het debat omtrent de aard van de mens. Binnen de detenninistische

stroming gelooft men dat de menh volledig door zijn omgeving wordt gedetermineerd. terwijl
de voluntaristeli geloven dat de mens volledig autonoom ih in de beslishingen die hij/zij
neemt.

Het methodische debat gaat tussen hen die uitgaan van de mogelijkheid van een universele
methode om tot kennis te komen. De gedachte hierbij is dat vanuit een universele
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wetmatigheid een individuele gebeurtenis is af te leiden. Omgekeerd kan aan de hand van een
empirisch gevonden gebeurtenis een algemene wetmatigheid worden afgeleid. Een causaal
verband dat empirisch te toetsen is. Tegenover dit deductieve model staat de methode van
hermeneutische interpretatie. Dat wil zeggen dat menselijk handelen eerst kan worden
begrepen als het geheel waarbinnen dit menselijke handelen plaatsvindt wordt begrepen.

Hierna zal ik aan de hand van de ordeningsprincipe  zoal  Hatch die pre„enteert laten zien
hoe de hociale paradigma's zoals Burell en Morgan die hanteren vertaald kunnen worden naar
organisatietheorie.

Hatch ( 1997) onderscheidt vier theoretische organihatieparadigma's. te weten:
het klassieke:

•   het moderne:
•    het symbolisch-interactionistische.
•    en het postmodernistische.

Fix. 2   I)c' cirganisatietheoric \'an Hctic·h (1 997) algeleid ran dc Lian names o,ie,· de ciard raiide soc·iale welensc·hap

\'an Burell & Morgan (19791

klassiek

symbolischrealisme 1····..... *   *---- ontologie --------"nominalisme

positivisme ..*........*......,

epistemologie   ········.......        anti·  'r
modern positivisme V

-
post-determinisme    1,·-   _----'--'   mensellikeaard Koluntarisme

modern

nomothetisch
Organisatieparadigma's

methodologie  idiogralisch
(Hatch)

Sociale paradigma's
(Burell & Morgan)

Hierna wordt ieder paradigma uitgewerkt.

2.3.1 HET KLASSIEKE PARADIGMA (1900-)

Het klassieke paradigma is probleemgeorienteerd. Volgens deze theorie bestam de wereld uit
artefacten en relaties die kunnen worden gemeten met behulp van methoden die zijn afgeleid
van de natuurwetenschappen. Vertegenwoordigers van deze stroming zijn bijvoorbeeld
Durkheim en Compte. Compte  ( 1853), de grondlegger  van de sociologie.  spreekt  over de
evolutie van de samenleving als fictieve (theologische). abstracte (metafysische) en concrete
(wetenschappelijke) werkelijkheid. Durkheim (1938) geloofde in een concrete werkelijkheid
die werd verkregen door wetenschappelijk onderzoek. Binnen de klassieke stroming hebben
met name mensen zoals  Marx. Durkheim en Weber een belangrijke rol gespeeld waar het
gaat over de invloed die zij hebben gehad op de rollen die organisaties spelen in de
samenleving. Marx behchouwde beheersing van kapitaal en arbeid als een van de
belangrijkste onderwerpen van de organisatietheorie (Marx. 1973). Durkheim was socioloog
en heeft binnen de organisatietheorie de basis gelegd voor het objectief en statistisch
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analyheren  en beschrijven (Durkheini.  1951 ). Weber heeft  met  name een belangrijke  rol
gespeeld in de ontwikkeling ran de bureaucratische organisatievorm alsmede het articuleren
van een drietal vornien ran gezag. nanielijk charismatisch. traditioneel en legaal gezag. Met

name de laatste vorm bet'ust op formele regels en is kenmerkend voor de bureaucratische
vorm van organisatie. In zijn boek "The protestant ethic and the spirit of capitalism" schrijft
Weber (1930):- A rationalised capitalistic enterprise implies two thinp: a disciplined labour
force. and the regularised investment of capital.- Een andere klassieke stroming had
betrekking op de school ran de principes van management. Deze stroining wordt ook wei
aangeduid als de school \·an het -Scientific Management". Mensen alh Taylor en Fayol
hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Taylor ( 1947) had met name het doel de productie
te verhogen door middel van rationalisatie van her productieproces. Hiertoe werden de
handelingen san de arbeider  verdeeld in een aantal deelhandelingen waardoor er een hoge
mate ran standaardisatie ontstond. Wat methode betreft werd het taylorisme gekenmerkt door
tijd- en bewegingsstudies. Fayol was de grondlegger van het administratieve management.
Fayol  ( 1949) gaat uit  van de rationeel handelende men* en streeft naar een rationele structuur
van de organisatie door middel van het verdelen ran bevoegdheden. taken en
verantwoordelijkheden.

Bovendien definieert Fayol een aantal managementactiviteiten die nodig zijn voor het
leidinggeven aan en het besturen van een organisatie (Keuning en Epping. 2000). namelijk
vooruitzien (prtvoir). organiser. commander. coordonner en contr6ler (Fayol. 1949). Veel van
de hedendaagse managementboeken zijn gebaseerd op dit gedachtekader (Keuning en Epping.
2000). in een aantal onderzoeken werden echter de tekortkomingen van dit klassieke

organisatiebeeld aan het licht gebracht. Het meest bekende onderzoek was het Hawthorne-
onderzoek van Roethlisberger en Dickson (1939). Dit onderzoek ging met name om de
vraagstelling wat de werkplekinrichting voor invloed had op de prestaties van de werknemers.
In het onderzoek werden tegenstrijdige verbanden gevonden. Ter verklaring ging men op
zoek naar andere factoren. Dit leidde ertoe dat de impliciete veronderstelling dat werknemers
altijd doen wat het management van hen verwacht niet juist is. Werknemers zijn in staat de
invioed van het management te weerstaan door elkaar steun te bieden. Het lid zijn van een
groep kan hierdoor waardevoller zijn dan de bedoeling van de werkgever. Markant is dat dit
onderzoek is opgezet in de traditieh van het scientific management.

2.3.2 HET MODERNE PARADIGMA: DE ALGEMENE SYSTEEMTHEORIE (1950-)

Van de algemene systeemtheorie. door Hatch aangeduid als de moderne theorie. is Von
Bertalanffy de grondlegger. Von Bertalanffy   ( 1956) beschouwt   een   organisatie.s   als  een
-complex van elementen die met elkaar interacteren". Het doel van zijn systeemtheorie ih de
principes te ontdekken die aan organiseren  ten grondslag liggen  (Von  Bertalanffy.  1950).  In
deze periode zijn ook de organische en mechanische beelden van organiseren ontstaan.
Bouiding. een belangrijke aanhanger van Von Bertalanffy'h algemene hysteemtheorie. vond
dat organisatieh ingewikkelder waren dan menselijke systemen. Boulding heeft door zi.in
"hierarchie van systemen" een grote bijdrage geleverd aan de systeemtheorie door de
wetenschap re rangschikken naar een hierarchie van systemen (Boulding.  1956).
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Tabel  I:  Dc s\·steemhierarc·hie \'an Boutding I Boutding.  1956)

Niveau Kenmerken Voorbeelden
1.Raamwerk Labels en terminologie Anatomie. geografie, lijsten.

Cia,sificatiesystemen indexen. catalogi
2. Klokwerk Cyclische gebeurtenissen Sonarsysteem

Simpel met regelmatige (of gereguleerde)  Simpele  machine   (klok  of
bewegingen pendule)
Evenwicht of balansstatus Economische

evenwichtssystemen
3. Beheet sing Zelfbeheersing Thermostaat

Feedback Homeohtase
Transmissie van informatie Automatische piloot

4. Open (leven) Zelfonderhoud Cel
Transformatie van materiaal Rivier

Energie-input VIam
Reproductie

5. Genetisch Verdeling van arbeid (cellen) Fabriek
Gedifferentieerde en onderling
afhankelijke delen
Groei volgt (blauwdruk)

6. Dier Mobiliteit Hond
Zel fperceptie Kat
Gespecialiseerde ontvangstreceptoren Olifant
Hoogontwikkeld zenuwstelsel Dolfi.in
Kennisstructuren ( imago)

7. Mens Zelfbewustzijn Jij. ik
Mogelijkheid om symbolen  te
produceren. absorberen en te
interpreteren

8.Sociale Waardesysteem Bedrijven
organisatie Betekenis Overheden

9.Bovennatuurlijk Onvermiidbaar en onweetbaar Metafysica. esthetiek

Toelichtine
Het kenmerk van de systeemhierchie van Boulding zoals geschetst in tabel 1 is dat de hogere
niveaus binnen de hierarchie kenmerken in zich hebben van de lagere niveaus. Daarentegen
hebben de lagere niveau  niet alle kenmerken in zich van de hogere niveaus. Hiermee geeft
Boulding aan dat organisaties (niveau 8) complexer zijn dan wij mensen (niveau 7)

Langzaam verschoof het denken van de systeemdenkers, die uitgingen van eenduidigheid en
voorspelbaarheid. naar organisaties al  minder te voorspellen organismen. Von Bertalanffy
C 1950) zag organisatieh  als open systemen. die in wisselwerking stonden  met de buitenwereld
en dus verschillende vormen zouden kunnen aannemen. Het waren de biologen die de aanzet
hebben gegeven tot het systeemdenken. Het kenmerk van het systeemdenken is dat dit
denken zich richt op het bestuderen van het geheel in plaats van de delen door middel van
steeds verdergaande analytische ontleding. Volgen4 deze denkrichting kan het systeem alleen
gekend worden  als  het  in  zijn samenhang (geheel) wordt beschouwd. Een ander kenmerk  is
dat in de systeemtheorie het systeem benaderd wordt als een fenomeen dat bestaat uit een
supersysteem. het systeem zelf en een aantal subsystemen. In dit moderne kader houdt het
topmanagement zich bezig met het supersysteem (de omgeving). het middelmanagement met
het systeem (de organisatie) en het subsysteem wordt beheerst door middel van het uitoefenen
van supervisie (Keuning en Eppink. 20003.
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2.3.3 HET SYMBOLISCH-INTERACTIONISTISCHE PARADIGMA  (1980-)

In Amerika begon men na te denken over de mens zelf en de rollen die mensen spelen in
organiseerprocessen. Een van de belangrijkste grondleggers ran de toen ontstane stroming
van het symbolisch interactionisme is Mead. De in ·loed van Mead op met name het klassieke
denken A groot Beweest. Volgens Mead ( 1934) ontwikkelt het menselijk bewustzijn zich door
middel ran een sociaal interactieproces. Een proce0 dat samengaat met de taalontwikkeling en
hiermee de ontwikkeling van de "geest- en de "identiteit".  Een belangrijk element in de
regulatie ran het eigen gedrag is volgens Mead -taking the role of the other" door middel ran
de interpretatie van gebaren en symbolen. waarin de taal een essentiele rol speelt.  Het
symbolisch interactionisme heeft met name betrekking op Aociaal gedrag. Door symbolihch

interactionisten wordt het sociaal handelen opgevat al  een interactie waarbij subjectief zinvol
gedrag voor de ander een objectief gegeven A dat wordt beantwoord. en omgekeerd. Het
menselijke interacteren wordt hier du  opgerat al, een proces waarin het zichtbare gedrag van
de ene actor voor de ander fungeert als een symbool dat om interpretatie vraagt. Algemene
wetmatigheden zijn hierdoor niet waarschijnlijk (Thurling . 1977).

2.3.4  HET POSTMODERNE PARADIGMA (1990-)

Het is niet eenvoudig een overzicht te geven van de postmoderne literatuur die de afgelopen
jaren is verschenen (Clegg en Hardy, 1999). Postmodernisme wordt in de literatuur ook wei
sociaal constructionisme. constructivisme of kritische theorie genoemd. Indien u in dit
proefschrift postmodernisme leest, wordt hiermee zowel sociaal constructionisme,
constructivisme als kritische theorie bedoeld. Sociaal constructionisten zien discours als
middel waarmee het individu zichzelf alsmede de wereld om zich heen articuleert.
Constructivisme is een richting waarin wordt aangegeven dat de "mind" werkelijkheid
construeert door op een systematische wijze een relatie te leggen met de externe wereld
(Gergen. 1999. p 60). Kritische theorie legt de nadruk op vier kernconcepten (Burell en
Morgan. 1979). namelijk totaliteit. bewustzijn, vervreemding en kritiek. Totaliteit berust op
de notie dat de sociale wereld alleen in zijn geheel en niet in delen begrepen kan worden.
Bewustzijn duidt op de krachten die de sociale wereld creeren en in stand houden.
Vervreemding duidt op het verschil tussen bewustzijn en de totaliteit en dat wat een mens
scheidt van zijn werkelijke "zijn". Met kritiek wordt de analyse bedoeld van de elementen die
leiden tot vervreemding en die een beletsel vormen voor het welzijn van de mens.

Met het postmodernistische paradigma wordt in dit proefschrift bedoeld dat meervoudigheid
het uitgangspunt is met betrekking tot organiseerprocess,en. waarin discours gezien wordt als
een middel met behulp waarvan het individu zichzelf alsmede de wereld om zich heen
articuleert. Discours speelt hiermee een elementaire rol in het vormgeven van sociale relatieh
(Gergen. 1999).

Volgens Hatch   ( 1997)   zijn   we   op dit moment aangeland   in het tijdperk   van   het
postmodernisme. Postmodernisme wordt ook wel sociaal constructionisme genoemd. Het
postmodernisme gaat ervan uit dat werkelijkheden worden gecreeerd door interactie tussen
mensen. In tegenstelling tot het moderne paradigma gaat het postmodernisme uit van varieteit
in plaath van eenduidigheid en is het proces van doorgaande interactie van essentieel belang
voor het zich ontwikkelen van organisaties als gecreeerde en overeengekomen werkelijkheid.
Deze gedachte van subjectieve werkelijkheden is niet nieuw. hoewel volgens Clegg en Hardy
(1999) binnen de managementliteratuur het postmoderne perspectief relatief nieuw is.

Herbert Marcuse  C 1964) is beroemd geworden  met  zijn  boek  -The  one-dimensional  man:
waarin hij de samenleving met haar moderne technologie bekritiseert en betoogt niet te
geloven in objectiviteit. Deze objectiviteit en daardoor de zogenaamde neutraliteit van de
onderzoeker is volgens Marcuse alleen maar oni de status quo van de eendimensionale manier
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van denken ("technological rationality colonizing every day life") te handhaven. Huidige
postmoderne denkers zijn bijvoorbeeld Gergen en Weick. Twee boeken van Gergen zijn "An
Invitation to Social Construction"  (1999) en "Social Construction in Context"  (2001 ).in
beide boeken zet Gergen zijn vraagtekens bij de huidige weten0chappelijke traditie. die met
name gestoeld i+ op het moderne denken. terN ijl Weick in zijn boek "The Social Psychology
of  Organizing"  ( 1979) uitlegt waarom hij vindt dat organiseren   een  consensus  is  met
betrekking tot de tussen individuen onderhandelde werkelijkheid. De postmoderne
organisatietheorie is voortgekonien uit de postmoderne beweging in Frankrijk en is nauw
verbonden niet de gebeurtenissen uit de jaren '60 in Europa. Het postmodernisme kwam tot
uiting in de kunst en de filosofie en retlecteerde veranderingen in de sociale wereld
(Callinico,. 1989). in reactie op de rationele wetenschappelijke principes en methoden. Met
name rarieteit i  een geliefd onderwerp binnen het postmodernisme. Deze varieteit wordt in
verband gebracht met het postindustriele tijdperk. een tiidperk waarin individuen
verschillende rollen spelen, of multipel geincludeerd zijn (Van Dongen. et al.. 1996).
werknemer. familie. lid van sportclub etc. Voor postmodernisten is er. zoals dat wei voor
modernisten Beldt. dus niet Edn waarheid en niet tan beste manier. Ook gaan de
postmodernisten ervan uit dat empirische waarneming niet de enige manier is om tot kennis
te komen. Ook intuitieve kennis is een manier om tot kennis te komen. Het postmodernisme
kent nog een aantal kenmerken. Zo speelt deconstructie van werkelijkheden een belangrijke
rol.    Deconstructie wil zeggen  dat  er  niet den waarheid  is.  maar  dat er meerdere waarheden
bestaan. In de organisatietheorie betekent dit dat de top van de (hierarchische) organisatie niet
meer het alleenrecht heeft op de waarheid. Nog een uitgangspunt van postmodernisten is dat
zij naar een hoge mate van participatie streven ,·ati ook bijvoorbeeld minderheidsgroepen
binnen organisaties. Hierdoor gaan ook de constructies van de werkelijkheid van deze
groepen een rol spelen binnen organisatie . Postmodernisten gaan er dan ook van uit dat
werkelijkheden niet af te bakenen zijn. Ten slotte speelt zelfreflectie binnen het
postmodernisme een belangrijke rol. Deze heeft ten doel jezelf en de wereld om je heen te
ontdekken. En als resultaat van je toenemende meervoudigheid ben je uiteindelijk in staat de
valkuilen waarin je stapt door de eendimensionale benaderingswijze van je af te schudden.

2.3.5 CONCLUSIE

Om verdere analyse van het begrip implementeren alh specifiek organiseerproces mogelijk te
maken. zullen in deze dissertatie de bovengenoemde paradigma's worden beschouwd als
'ideaaltypen'. Een "ideaaltype"  is een methode ( model) om gedrag te voorspellen doordat
mensen consequent vasthouden aan een eenmaal aanvaard idee (Weber. 1951). Als we de
hierboven genoemde theoretische paradigma's en het hiermee gepaard gaande gedrag
vervolgenh projecteren op opdrachtgevers en opdrachtnerner  als managers en daarmee
initiators van veranderingsprocessen. dan kunnen we stellen dat met betrekking tot
organi,ieerprocessen binnen organisaties. kennis met betrekking tot paradigma's essentieel is.
Laten we hierbij de twee uiterste modellen tegenover elkaar zetten. Het i  namelijk een groot
verschil of een manager de wereld modern (eenduidig) waarneemt en ordent of meervoudig
(postmodern). De aanpak en de verwachting van de resultaten zijn dan geheel anders.
Hiermee wil ik aantonen dat theoretische kennih van organiseren wel degelijk van essentieel
belang is voor veranderingsprocessen binnen organisatieA. Dus het bewust nadenken over. het
ontdekken van en het afstemmen op het paradigma van waaruit wordt geimplementeerd. ih
niet zo theoreti„ch. maar lijkt essentieel. Hiermee zijn standaardoplossingen dan ook van de
baan. Want een eerder behaald succes in een veranderingsproces kan slechts dienen alh

referentiekader. maar kan niet zonder meer geproiecteerd worden op een andere context.
zonder. zoalh Watzlawick dat zegt. een superoplossing te creeren. Met superoplossing bedoelt
Watzlawick oplossingen die zo super zijn dat ze aan meer dan alleen aan het probleem een
einde maken. Een beetje zoals in het bekende doktersgrapje: -Operatie geslaagd. patient
dood" (Watzlawick. 1986) Binnen het postmoderne paradigma kan dit worden voorkomen
door middel van het aangaan van de dialoog met het doel verschillende meningen en werelden
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te confronteren (dialectisch hermeneutisch proces). Immers indien blijkt dat de paradigma'i.
zoal, Kuhn ( 1970} en Essers (1999} het noemen. incoinmensurabel oftewel onoverbrugbaai
zijn. dan is et' reden oin aan te nemen dat ook de perceptie5 van resultaten Jignificant zullen
verschilien.

2.4 DE POSITIONERING VAN PROJECTMANAGEMENT BINNEN DE MODERNE THEORIE

Het  begrip organisatie kan op meerdere manieren worden uitgelegd (Keuning en Eppink.
20001:

•    Organisatie in institutionele zin: een school. een vereniging. een bedrijf.
•   Organisatie  in instrumentele zin: de Ntructuur van de organisatie. de arbeidsveideling. de

coordinatie en de beslissingsbevoegdheden.
•  Organisatie in functionele zin: het proce+. Hiermee worden de activiteiten bedoeld die

komen ki.iken bij organiseren.

Deze begrippen hangen nauw samen. Organisaties bestaan uit mensen die sanienwerken en
die binnen dit samenwerkingsverband een bepaald doel nastreven. Hierdoor is er binnen een
organisatie sprake van meerdere belanghebbenden. namelijk:

• Interne belanghebbenden: leidinggevenden en uitvoerenden.
• Externe belanghebbenden: aandeelhouder . vakbonden. klanten. leverancier,4 en andere

organisatie3.

De belanghebbenden geven vorm aan de organisatie, waardoor het begrip 'organisatie" in dit
kader kan worden gedefinieerd als "een doelrealiserend samenwerkingsverband waarin
belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk doel te
bereiken. maar ook om Cieder voor zich) een eigen doelstelling te realiseren" (Keuning en
Eppink. 2000).

De verantwoordelijkheid voor het organiseren ligt volgens Keuning en Eppink (2000) bij de
(top)managers van een organisatie en zij onderscheiden drie kernproblemen waarmee deze
managers zich dienen bezig te houden:

•  Het externe afstemminesprobleem: hoe moet een organihatie worden afgestemd op
partijen en situaties in de orngeving? De manager manifesteert zich als strateeg en
planner.

•  Het interne afstemminesprobleem: hoe moeten de organisatie en haar componenten
(mensen en middelen) onderling op elkaar worden afgestemd? De manager manifesteert
zich ali leider en stuurman.

• Het structureringsprobleem. binnen welk raamwerk kunnen de middelen worden
afgestemd zodat de doelstellingen worden bereikt? De manager manifesteert zich al*
organisatiebouwer.

Het structureringsprobleem heeft betrekking op het ontwerpen van een organisatiestructuur.
waarbij de volgende activiteiten een rol spelen:

•   Het tot stand brengen van de interne arbeidsverdeling indelen van de werkzaamheden in
functieh en taken voor functionarissen. werkgroepen. afdelingen. divisies en
overkoepelende topstructuur (de ordeningseenheden van de organisatiestructuur).

•   Het vaststellen ian bevoegdheden en het aangeren ran de onderlinge relaties tussen de
eenheden.

17



• Het inbouwen van coordinatievoorzieningen, zoals een communicatie- en
overlegstructuur, waardoor onderlinge betrekkingen vorm krijgen en de onderlinge
ordeningseenheden met elkaar worden verbonden.

De structuur stelt de organisatie in staat producten en/of diensten op een doelmatige wijze
voort te brengen opdat de doelstellingen   \·an de belanghebbenden worden gerealiseerd.
Binnen deze structuur moet ruimte worden ingebouwd om te kunnen inspelen op interne of

externe ontwikkelingen die aanpassingen op de ingerichte structuur vergen. Om met deze
uitzonderingssituaties oni te kunnen gaan. kunnen extra-coOrdinatievoorzieningen worden
ingebouwd. Binnen organisaties ziln de volgende extra-coordinatievoorzieningen te
onderscheiden:

•  een functionaris. met of zonder bevoegdheden. die de onderlinge afstemming tussen
afdelingen coordineert of stuurt:

•     een tijdeliik of permanent team dat in groep0verband problemen oplost:
• een (ti.idelijke) matrixorganisatie waarbinnen de medewerkers van de functionele

afdelingen eveneens deel uitmaken van een productgroep of project en worden
aangestuurd door een productmanager of een projectmanager.

In de onderstaande figuur is de plaats van het project als extra-codrdinatievoorziening binnen
de organisatie, zoals hiervoor beschreven, schematisch weergegeven.

Organisalie

Management

1.xtern al. temming0probleem           I

intern al' tenimin Aprobleeni              I

Structurering.probleeiii

(  * idinatie   4/teningen
Inter nc \.lillien

al·held>

he ile#J      I 11\Ir.'·ciltird,natic-,·idelin hed'·n -1/ieninperi
„w projecten

Fig. 3  Positionering rail de projec·icil·gai,isatic a /.1 exiril- c·<)21 dincitie,·oor:.iening bitine n de hierar<·hische
m·*/mwne

Een project wordt door Keuning en Eppink (2000) als volgt gedefinieerd:

Een  project  is een geheel   van  activiteiten die worden uitgevoerd  door  den of meerdere
specialistische groepen binnen een tijdelijk samenwerkingsverband dat gericht is op een
duidelijk gespecificeerd resultaat. Dit resultaat dient te worden bereikt binnen een begrensde
tijd en met begrensde middelen.

Het project wordt gemanaged door een projectnianager en is een samenwerkingsverband met
een specifiek doel. Het verschil tussen de projectorganisatie en de reguliere organisatie is het

18



afgebakende resultaat en de beperking in tijd en middelen. De projectmanager heeft met een
intern afstemmingsprobleem te maken ten aanzien van de mensen en middelen binnen het
pi-olectteam. een structureringsprobleem ten aanzien van de projectorganisatie en een extern
afstemmingsprobleem ten aanzien \'an de belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.

Projecten zijn er in vele vormen. Volgens Van Onna, et al. (2000) zijn er vier niveauh van
projectmanagement te onderscheiden:

•   intern projectmanagement
• intern multidi4ciplinair projectmanagement
• multidisciplinair projectmanagement met meerdere organisaties
•    multidi ciplinair projectmanagement met meerdere bedri.iven in verschillende landen.

Na deze positionering van projectmanagement binnen de reguliere organisatie zal dieper
worden ingegaan op projectmanagement als bedrijfswetenschap

2.4.1   PROJECTMANAGEMENT ALS BEDRIJFSWETENSCHAP

Zoals reedh eerder besproken wordt projectmanagement binnen deze dissertatie beschouwd
als een extra-coordinatievoorziening binnen het structureringsprobleem van het (top)-
management (Keuning en Eppink. 2000). Projecten dienen de uitzonderingen op de normale
bedrijfsvoering in goede gestructureerde banen te leiden. Deze extra-coordinatievoorziening
kan tijdelijk of structureel binnen een organisatie worden ingebouwd. De projectmanager
heeft binnen zijn project te maken met dezelfde kernproblemen als de lijnmanager:

•  Het interne afstemminesprobleem: de doelstellingen van het project moeten vertaald
worden in uitvoeringsnormen. Op basis van plannen moeten mensen en middelen zo goed
mogelijk op elkaar afgestemd worden. Het aansturen van het projectteam en het bijsturen
van afwijkingen op het plan zijn onderdeel van dit probleeni.

•  Het externe afstemminesprobleem: het afstemmen van de projectorganisatie op haar
omgeving. De reikwijdte van de omgeving van een project wordt bepaald door het (top)-
management van de organisatie waarbinnen het project wordt uitgevoerd.

•  Het structurerinesprobleem: het ontwerpen van een raamwerk waarbinnen middelen
kunnen worden afgestemd op het te bereiken resultaat. Hieronder vallen het verdelen van
de uit te voeren arbeid. het toewijzen van beslissingsbevoegdheden en het inbouwen van
coOrdinatievoorzieningen zoalh een communicatie- en overlegstructuur.

Uit het bovenstaande volgt dat een project gezien kan worden als een organisatie binnen een
organisatie.  Van  Aken  ( 1997)  is  een  van  de  eersten  die empirisch onderzoek heeft gedaan

naar het succes van projectmanagement. In zijn boek De i,·eg liaar projectsucces heeft hij
getracht het verband tussen werkstijl en projectsucce, aan te tonen. Projectsucces is volgens
dit onderzoek deelh door werkstijl te verklaren.

Bos en Harting   (2001 ) besteden naast   structureren   en   beheersen ook aandacht   aan   de

menselijke factor binnen en rond projecten. Gemotiveerde medewerkers die kiezen voor de
doelstellingen van het project blijken hun eigen projectstructuur te vormen. Bos en Harting
(2001) geven aan dat er spanningen kunnen ontgaan tussen de projectcultuur en de
organisatiecultuur. Zij stellen dat het van belang ih dat de projectmanager en  het (top)-
management van de organisatie zich bewust zijn van de problemen op het gebied van de
organisatiecultuur en dat onderzocht moet worden welke consequenties deze hebben voor de

aanpak \an het project. Echter een verdere uitwerking van het verband tussen de cultuur \'an
een organisatie en de consequenties voor de projectaanpak ontbreekt. Om een vergelijking te
kunnen maken tussen het management van projecten binnen verschillende contexten dient het
begrip projectmanagement te worden geoperationaliseerd. Voor deze operationalisering van
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projectmanagement is ten behoeve van deze dissertatie gekozen voor die van Turner (1999),
omdat hij rekening houdt met krachten van zowel binnen als buiten de projectorganisatie
alsmede de structurering van het proiect. Turner maakt dit duidelijk in zijn
zevenkrachtenmodel. Dit model wordt nader uiteengezet in de hiernavolgende figuur (naar
Turner. 1999).

Stuwende Drijvende Weerstands-
krachten krachten krachten

Houding
moeder-

Definitie organisatie
\
\A k

Mensen

Organisatie

Systemen
8              Ki

Eigenaar/ Externe
oodrachteever invloeden

Fig.  4      Hei  zerenkrac'liteninodel  (1'iii·ner.  1999)

Turner ( 1999) stelt dat projecten onderhevig zijn aan zeven krachten en dat het managen van
een project. het managen van deze zeven krachten is. Hierbij onderscheidt hij drie
krachicategorieen:

• Stuwende krachten: de eigenaar van het project  i1 alh belanghebbende gebaat bij het               L
bereiken van het resultaat. Hij zal de projectmanager stimuleren. zo niet aansporen. het
van tevoren gedefinieerde resultaat. op de van tevoren bepaalde wijze. te bereiken. Van
het bereiken van het doel. het opleveren van het resultaat. gaat eveneens een stimulerende
werking uit.

• Weerstandskrachten: de projectmanager heeft le maken met de houding van de
organisatie ten aanzien van het project. De mate waarin de organisatie bereid is om steun
te verlenen aan het project in de \·orni van het behchikbaar stellen van men en en
middelen bepaalt de mate van weerstand. Naast de organihatie kunnen ook
belanghebbenden buiten de organisatie invioed uitoefenen op het project.

• Drijvende krachten: deze krachten konien vanuit de projectorganisatie in de vorm van
mensen. plannings- en beheerssystemen.
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Vergelijken we de zeven krachten met de drie managementvraagstukken \'ali Keuning en
Eppink (2000). te weten het interne afstenimingsprobleem. het externe aistemmingsproblee iii
en het structureringsprobleem. dan kan daaruit het volgende worden afgeleid.

De definitie \'an het project en het aansturen en motiveren van mensen  binnen het project
\allen binnen het interne afstemmingsprobleem. In de definitie wordt de doelstelling of het
gewenste re ultaat van het project uitgewerkt in uitvoeringsnormen. Tevens worden. binnen
de kader  die zijn gesteld door het (top)management. plannen gemaakt voor de uitvoering van
het project. Belanghebbenden binnen de organisatie en daarbuiten hebben betrekking op het
externe aistemmingsprobleem van projectnianagement. De eigenaar ran het project en/of de
opdrachtgever nemen hierbij als belanghebbenden een aparte plaats in. Het opzetten ran de
projectorganisatie en het gebruik ran systemen zijn onderdeel van het structureringsprobleeni
\'an projectmanagement.  De organisatiestructuur iA zowel afhankelijk van de taakstelling ten
opzichte van de externe omgeving in termen van producten en diensten. clienten en markten
als van de beschikbare mensen. middelen en technologie (Keuning en Eppink. 2000). Het
interne en externe afstemmingsprobleem vioeien samen in het structureringsprobleeni.
Vertaald naar projectmanagement betekent dit dat de projectstructuur afhankelijk is van het
gedefinieerde projectresultaat alsmede de (budgettaire) ruimte die de organisatie geeft ten
aanzien van mensen en middelen.

Ten behoeve van de uitwerking van de casus bij Bank M dient het stappenplan van Turner
(1999) als referentiekader. rekening houdend met de krachten zoals toegelicht in het boven-
genoemde zevenkrachtenmodel.

2.5  DE POSITIONERING VAN DE POSTMODERNE THEORIE

1n de scriptie "De hanteerbaarheid van  varieteit" C Van Breda en Goedee,  1999) werd  de basis
gelegd voor deze dissertatie. Gerntrigeerd door de postmoderne literatuur  van Guba en
Lincoln. Van Dongen et al.. Voogt en Weick lag een vervole voor de hand. Maar met name
het artikel "lncommensurabiliteit en organisatie: het management van verschil" (Essers. 1999)
vormde voor mij een belangrijk aanknopingspunt voor verder onderzoek naar het begrip
'implementeren". Het artikel van Essers verwijst namelijk naar het boek "Social Paradigms
and Organisational Analysis" (Burell en Morgan, 1979). De inhoudsopgave van dit boek
vormt voor mij de gids door de organisatietheorie. Echter met betrekking tot het begrip
"implementeren' bracht deze theorie weinig uitkomst: dit begrip komt namelijk nauwelijks
voor binnen de (postmoderne) organisatietheorie. Een verklaring hiervoor kan gevonden
worden in de constatering dat de postmoderne theorie geen scheiding aanbrengt in het denken
en doen. zoals dat in moderne literatuur veelal wei het geval is. De postmoderne theorie sluit
het meest aan bij de culturele strategie-ontwikkelingsschool, waarin strategie wordt gezien als
een collectief proces, een proce0 van sociale interactie. gebaseerd op de gemeen chappeli.ike
overtuigingen en kennis van de leden van de organisatie (Minztberg. et al.. 1999). Lorsch
(1990) vindt bijvoorbeeld dat de (top}manager zijn overtuigingen met anderen moet delen.
terwij 1 Weick ( 1995) vindt dat een organisatie geen cultuur heeft. maar een cultuur is.

2.6 GEBIEDSAFBAKENING EN DOELSTELLING

De reden waarom het onderzoeksgebied ran deze dissertatie bancaire organisaties beslaat.  is
dat deze wereld mij intrigeert. In het eerste hoofdstuk van deze dissertatie heb ik reeds
aangegeven waarom er op dit moment en de koinende jaren nog veel zal gaan veranderen
binnen de bancaire organisatieh. Daarnaast spelen banken op macro-economisch niveau een
centrale rol binnen onze samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol die de banken
spelen op het gebied van het binnenlandse en buitenlandse betalingsverkeer. maar ook aan de
rol die banken spelen in het persoonlijke leven van mensen. bijvoorbeeld het afsluiten ran
persoonlijke leningen of hypotheken (Speksnijder. 1999). Banken zullen in toenemende mate
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een actieve rol moeten gaan spelen in het behouden en verkrugen \'an klanten. Klanten zijn
namelijk steeds minder loyaal aan 6dn bank (Engler en Essinger. 2000). Waar vroeger de
klant de voorkeur gaf aan adn bank. gaat de klant tegenwoordig op zoek naar de bank die het
best aansluit bij zijn/haar behoefte. Inspelen op deze veranderingen is noodzakelijk om
uiteindelijk als bank te kunnen overleven (Speksnijder. 1999).

De doelstelling van deze dissertatie is het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en
produceren van kennis rondom het begrip -implementeren" van veranderingsprocessen
binnen bancaire instellingen door het ontwikkelen van een binnen Nederlandse bancaire
organisatie5 te hanteren implementatiemanagementmethode. Deze methode komt tot stand
door vanuit de twee uiterste vornien van organiseerperspectieven te kijken naar het
organiseren van het uitvoeren van veranderingsprocegen binnen organisatie.. Deze twee
perspectieven zijn puur abstracte theoreti che gedachteconstructieh die een afbeelding zijn
\'an her gedrag van mensen binnen organisaties. zoal,·, we dat in een dergelijke zuivere vorm
in de praktijk nauwelijk  zullen tegenkomen. Vervolgens zal aan de hand van twee casus
worden geanalyseerd en beschreven wat de uitwerking is van deze organiheerperspectieven op
de praktijk. Deze casus zullen worden verrijkt met interviewh gehouden onder    15
respondenten die verantwoordelijk zijn voor het initieren van veranderingsprocessen binnen
hun bancaire organisatie alsmede 92 respondenten die direct met een veranderingsproces
binnen hun werkomgeving worden geconfronteerd. Vervolgens zal. door de praktijk te
vergelijken met de organiseerperspectieven zoals deze kunnen worden aangetroffen in de
moderne en postmoderne theorie alsmede de resultaten van de interviews. een
implementatiemanagementmethode worden ontwikkeld. Deze methode kan door bancaire
organisaties in Nederland die met de uitvoering van veranderingsprocessen worden
geconfronteerd, gebruikt worden ten behoeve van een methodische implementatie van
veranderingsprocessen (implementatiemanagementmethode) binnen hun bancaire organisatie.

2.7 DE PROBLEEMSTELLING

Samenvattend kunnen we constateren dat het "implementeren" van veranderingsprocessen
binnen bancaire organisaties belangrijk i3. en de komende jaren belangrijker wordt. Zo blijken
bijvoorbeeld in grote projecten met tegengestelde belangen onvoldoende veranderkundige
kwaliteiten van de projectleiding in de praktijk te leiden tot onbedoelde vertragingen (Van
Duin. 1997). Gezien het voorgaande ih de (·entrale prcibleenistelling van deze dissertatie:

Hoe kunize,1 wii komen tot de oiitwikkeling van eeti bi,inen de baticaire
orga„isatie.s iii Nederlaiid toepcisbare implementatiemanage,nentmethode?

2.8  ONDERZOEKSOPZET OM TE KOMEN TOT EEN
IMPLEMENTATIEMANAGEMENTMETHODE

Hierna volgt een overzicht van de u·lize waarop het onderzoek en deze dissertatie zijn

opgezet. Dit overzicht zal hierna worden toegelicht.

•    Bestudering van de organisatietheorie.
•   Het maken van paradigmakeuzes.
•    Bestudering van postmoderne en moderne (projectmanagementjtheorie.
•   Het ontwikkelen van een modern en postmodern model.
•    Het participeren in. het analyseren en uitwerken van een praktijkca,ius aan de hand

van het moderne model.
•   Het houden van interview .
•    Het analyseren van de data
•    Het participeren in. het analyseren en uitwerken ran een praktijkcasus aan de hand

van het postmoderne model.
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•    Het participeren in een workshop Appreciative Inquiry ( waarderend onderzoek).
•    Het sanienstellen van een ,ragenlijst ten behoeve van eerste-echelon-bankmanagen.
•   Selectie ran respondenten.
•   Het houden van interview'A.

•    Het analyseren ran de data.
•   Het distilleren van een implementatiemanagementmethode.
•    Reflectie als continu proces.
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2.9 TOELICHTING OP DE ONDERZOEKSOPZET

De in deze dissertatie bestudeerde organisatietheorie beslaar het spectrum van bedrijfskunde.
economie. filosofie. management. organisatie. psychologie en strategie. Uiteindelijk hebben
Burell en Morgan ( 1979) als theoriegids gefungeerd. om te voorkomen dat ik binnen de
theorie zou verdwalen. Ten slotte heb ik de keuze gemaakt om het begrip -implementeren" te
verklaren vanuit de nioderne en postnioderne organisatietheorie. De reden hiervoor is dat
moderne rationele organisatieprincipe$ binnen organisaties in de westerse landen dominant
aanwezig lijken te zijn (Gergen. 1999) en dat meer en meer de overtuiging begint post te
vatten dat organiseerprocessen minder rationeel   zijn   dan wij denken (Weick.    1995).
Bovendien spelen naast inhoudelijke (cognitieve) aspecten relationele aspecten binnen
organiseerprocessen een belangrijkere rol (Van Dongen. et al.. 1996). Het postmodernisme
geeft aan deze relationele dimensie ruimschoots baan door te erkennen dat er geen sprake is
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van eenduidigheid. zoals binnen het modernisme. maar varieteit. waarbij mensen hun gedrag
koppelen om tot een werkelijkheidsdefinitie te komen. Met andere woorden. volgens de
postmodernisten trachten mensen door middel van interactie de varieteit van percepties tot
een eenduidige interpretatie van situatie  terug te brengen en op basih daarvan te handelen
(Voogt. 1990). Weick ( 1995) verstaat onder dit proces het verwijderen van dubbelzinnigheid.
Het tegenover elkaar zetten van de postmoderne en moderne theorie en praktijk werd tevens
ingegeven door de gedachte van de dialectiek als ontwikkelingsleer. hetgeen wil zeggen dat
het telkens op een ander niveau herhaalde speI van tegengestelde krachten wordt gezien als de
wet van de vooruitgang (Storig, 1959).

De postmoderne gedachte van Van Donge,1. et al. ix gebaseerd op dit dialectische
uitgangspunt. Van Dongen. et t,/.  ( 1996) poneren de sociale interactie als voorwaarde en als
kiein van elk menselijk leven en ontwikkeling. Maar ook speelt het dialectische uitgangspunt
in het werk van Guba & Lincoln een elementaire rol. "The Fourth Generation Evaluation" is
gebaseerd op het dialectisch hernieneuti ch proces waarvan het doel is door middel van een
contrast van perspectieven te komen tot een verbinding. consensuh alsmede een
onderhandelingsagenda (Guba & Lincoln. 1989). Vanuit de moderne en postmoderne
organiseerprincipes is vervolgens door de onderzoeker geparticipeerd in twee praktijkcasus.
Deze casu4 zullen in deze dis„ertatie worden geanalyseerd met het doel te tonen welke
verschillen er optreden wanneer er vanuit het moderne of postmoderne paradigma
georganiseerd wordt binnen een bancaire organisatie.

De wijze waarop deze analyse plaatsvindt is door het ontwikkelen van twee ideaaltypische
(Weber. 1951) modellen. namelijk een modern  en een postmodern model. Deze modellen
dienen als referentiekader. waarmee het verband gelegd kan worden tussen de theorie, de
idealiserende rationaliteit en de praktijk. de empirische werkelijkheid (De Leeuw. 1994). In
de theorie lijken organisaties in het moderne model te functioneren op een manier die losstaat
van de probleemdefinitieh van de individuen die binnen de organisaties werkzaam zijn. terwij 1
bij het postmoderne model de werkelijkheid binnen de organisatie wordt bepaald door de
wi.ize waarop individuen de werkeliikheid definieren.

In overleg met de banken waar de casus zich afspelen is afgesproken dat zowel de namen van
de banken als de medewerkers uit privacyoverwegingen worden gefingeerd. De bank waar de
moderne casus zich afspeelt. zal in deze dissertatie Bank M worden genoenid. de bank waar
de postmoderne casus zich afpeelt. Bank P.

Ten behoeve van deze dissertatie zijn tevens interviews gehouden met het doel te vernemen
wat mensen die direct betrokken zijn bij een veranderingsproces bezighoudt. De interviews
gehouden met eerste-echelon-bankmanagers geven inzicht in welke organiseerprincipes deze
respondenten hanteren binnen hun organisaties.

De interviews zijn halfgestructureerd van aard, omdat het onderzoek enerzilds is gericht op
vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid en anderzijdh op het verkrijgen van zoveel mogelijk
informatie van de respondenten (Van Engeldorp Gastelaars en De Leede. 1996).

Om als onderzoeker raardigheid te krijgen in het doen van onderzoek vanuit een postmoderne
dimensie heb ik geparticipeerd in een workshop -Appreciative Inquiry" (waarderend
onderzoek). Appreciative Inquiry is erop gericht achter de (positieve) verhalen ran mensen te
komen door middel van het stellen van waarderende vragen (Cooperrider. et al.. 2000). De
grondgedachte hierbij is dat de eerste vi·aag bepalend ix voor de richting van het antwoord.Is
de vraag negatief (probleemgeorienteerd), dan zal ook het antwoord negatief zijn. Is het
antwoord positief C waarderend). dan  zal ook het antwoord waarderend zijn. Dit aspect  is  van
belang. omdat volgen  Watkins en Mohr (2001) door en tijdens conver aties nieuwe beelden
ontstaan die leiden tot nieuwe actieh. die op hun beurt weer leiden tot nieuwe werkelijkheden.
In dit kader is het van belang te vernemen welk verhaal de eerste-echelon-bankmanagers
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hebben bij "implementeren". Hierbij kan worden opgemerkt dat het "verhalend interview"
wordt aangemerkt als een kwalitatieve onderzoeksniethode (Bauer en Gaskell. 2000).

De selectie van de respondenten heeft plaatsgevonden door de lijst op te vragen van de
banken die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken. De Nederlandse

Vereniging van Banken is in 1989 opgericht met het doel de gemeenschappelijke belangen te
behartigen \'an alle in Nederland actieve banken die in bezit zijn van een bankvergunning. De
Nederlandse Vereniging ran Banken vertegenwoordigt wat balanstotaal en perhoneelsbestand
betreft nagenoeg de gehele Nederlandse banksector (NVB. 2002).

Van de aangesloten banken zijn de jaarverslagen opgevraagd en vervolgens i3 ten minste den
eerste-echelon-bankmanager (hoofddirectielid). genoemd in het betreffende jaarverslag.
schriftelijk benaderd voor een interview.

De doelstelling was om ten minste tan eerste-echelon-manager van de vier grootste banken
van Nederland. ABN AMRO. Fortis. ING en Rabobank (Van den Bosch. et a/.. 2000). te
interviewen. De overige respondenten zijn ad random (Babbie. 1989) van de lijst van de NVN
geselecteerd (bron: website van de NVB. 2002).

Nadat de interview. zijn gehouden. is van ieder interview een verslag gemaakt. De interviews
van  de 92 respondenten  van  Bank  P  zijn met behulp  van  SPSS ( Statistical Package  for  the
Social Science) verwerkt, om telfouten te voorkomen en mogelijke statische verbanden te
leggen (Babbie. 1989). Hiertoe zijn de antwoorden gecodeerd en verwerkt in tabellen en
diagrammen. De interviews van de vijftien eerste-echelon-bankmanagers zijn handmatig
uitgewerkt. geanalyseerd en verwerkt tot diagrammen. Deze populatie. door Babbie (1989)
het theoretische aantal gespecificeerde studie-elementen genoemd,  is niet representatief en
daarmee te gering om statistische vergelijkingen te kunnen maken en generaliseerbare
uitspraken te kunnen doen (Babbie. 1989), hetgeen overigens ook niet het doel was van de
interviews. Met betrekking tot beide groepen wordt getracht uit de interviews de sociale
interacties te distilleren. Binnen Bank M zijn geen interviews gehouden met direct
betrokkenen. omdat interviews geen onderdeel uitmaken van het theoretische moderne
model.

Op basis van de 107 interviews zijn waarnemingsgegevens verzameld. De bevindingen zijn
vergeleken met de ontwikkelde moderne en postmoderne modellen, Echter om de objectiviteit
van de gevonden analyseresultaten te vergroten. is gebruik gemaakt van het instrument "peer
debriefing" (Erlandson,  et al.,  1993). Dit houdt  in  dat de interviewverslagen zijn voorgelegd
aan een deskundige buiten de context van het onderzoek. De rol van deze deskundige was het
kritisch onder de loep nemen van de bevindingen en het aandragen van alternatieve

interpretaties. De bevindingen van de "peer debriefer" zijn uiteindelijk verwerkt in de
resultaten. Hoewel het interview een gebruikelijke methode binnen inductief onderzoek is.
kunnen kanttekeningen worden geplaatst ten aanzien van:

•   de betrouwbaarheid
•   de interne validiteit
•   de externe validiteit.

2.10 DE BETROUWBAARHEID

De betrouwbaarheid hangt samen  met  de mate waarin de uitkomst afhankelijk  is van toeval.
Het interview met de 92 respondenten bij Bank P heeft tot doel te vernemen hoe deze
respondenten het veranderingsproces persoonlijk ervaren.

Het doel van de interviews met de vijftien eerste-echelon-bankmanagers is drieledig:
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•    Het toetsen van de vooronderstelling dat de richting van de eerste vraag de richting van
het antwoord bepaalt.

•    Het toetsen van de vooronderstelling dat deze respondenten de voorkeur geven aan de
moderne (probleemgerichte) vragenlijst.

•   Verneinen welk verhaal deze respondenten vertellen bij het begrip 'implementeren

De vragenlijst heeft teven* het doel de gedachten ran zowel de respondenten als de
onderzoeker te ordenen. De interview, hebben met name een inventariserend karakter. Een
herhaling van de interviewh met dezelfde respondenten zal een overeenkomstige uitkomst
Feven.

2.11 DE INTERNE VALIDITEIT

De interne validiteit heeft betrekking op de geldigheid van de onderzoeksresultaten gegeven
de gekozen onderzoeksmethode (Van Engeldorp Gastelaarh en De Leede. 1996).  Aan de
vragenlijst van de 92 respondenten van Bank P liggen de uitgangspunten \an Guba & Lincoln
ten grondslag. Deze interviews hadden namelijk tot doel de claimh'. concerns- en issues'
(Guba & Lincoln. 1989) van de respondenten te achterhalen en te analyheren. Aan de
interviews van de vijftien I'-echelon-bankmanager3 lag het zevenkrachten model van Turner
( 1999) ten grondslag alsmede het "banking protocol" van Cooperrider en Barret (2002). dat
tot stand is gekomen tijdens de Appreciative Inquiry Workshop. De moeilijkheid ten aanzien
van de interne validiteit in het onderzoek is gelegen in het vertalen. De onderzoeker maakt de
vertaling van de interviews en de praktijkcasus naar de theoretische uitgangspunten van de
genoemde auteurs. Deze vertaling is subjectief. Het gebruik van "peer debriefers' nuanceert
deze subjectiviteit. Guba en Lincoln ( 1989) spreken overigens in plaats van interne validiteit
over 'credibility". omdat zij in plaats van het vinden van een objectieve werkelijkheid hun
focus verschuiven naar het zoeken naar de match tussen de geconstrueerde werkelijkheid en
de diverse belanghebbenden van het veranderingsproces.

2.12 DE EXTERNE VALIDITEIT

De externe validiteit heeft betrekking op de onderzoeksresultaten ten opzichte van de
probleemsituatie alsmede extrapoleerbaarheid van de onderzoeksresultaten naar een realiteit
buiten de strikte grenzen van de onderzoekhopzet (Van Engeldorp Gastelaars en De Leede,
1996).   Het   doel   van dit onderzoek   is om vanuit de theoretische verwachtingen   en
waarnemingen in de praktijk een binnen Nederland toepasbare
implenientatiemanagementmethode te ontwikkelen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de
casus binnen de Bank P en  Bank M niet gegeneraliseerd kunnen worden naar situatie$ buiten
dit onderzoek. Deze casu  zijn namelijk sterk contextgebonden.

2.13 REFLECTIE ALS CONTINU PROCES

Om de dialecti5che relatie (Callinicos. 1989) tussen het modernisnie en postmodernisme.
maar ook tussen de theorie en de prakti.ik te begrijpen. vindt er door de onderzoeker continu
reflectie plaath op situaties en gebeurtenissen. Hiertoe i3 door de onderzoekei een zogenaamd
"reflexive journal" bijgehouden  (Guba & Lincoln,  1985). Een reflexive journal  is een  soon
dagboek waarin de onderzoeker aantekeningen bijhoudt van belangrijke gebeurtenissen en de
impact daarvan op hem/haarzelf. Hierdoor is de onderzoeker beter in staat achteraf bepaalde
situatie0 te intel-preteren en te analyseren.

 Claim· een gunstige uiting san de respondent.
-Concern: een uiting van bezorgdheid ;·an de respondent.
'Issue: een onderwerp  aar de respondent hel niet mee eens 13.
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HOOFDSTUK 3

DE MODERNE EN POSTMODERNE MODELLEN

In de aanloop naar de analyse ran de praktijkcasu1 bij Bank M en Bank P treft u in dit
hoofdstuk de moderne en postnioderne modellen en begrippen aan die fungeren al:.
referentiekader ter verklaring van de praktijkcasus. De modellen representeren een
standaardbeeld of -structuur van de wetenschappelijke verklaringen. beter bekend onder de
term paradigma's. ten aanzien van het handelen ran niensen. Het moderne perspectief
vertegenwoordigt hierbij de eenduidige. cognitieve en rationele wijze van handelen. Het
postmoderne perspectief vertegenwoordigt de meervoudige en relationele wi.ize van handelen.

Het moderne en postmoderne perspectief zal ik vervolgens hanteren ter afbeelding van dat
gedrag binnen de structuur van de praktijkcasus. Deze structuur leidt vervolgens tot bepaalde
acties en bepaalde gebeurtenissen (Senge 1992). Aan de hand van de genoemde modellen stel
ik een ideaaltypisch gedragsmodel in zijn meest zuivere vorm voor. Het postmoderne model
is tot stand gekomen op basih van de postmoderne theorie van:

•    The Fourth Generation Evaluation (Guba en Lincoln. 1989).

Het moderne model is tot stand gekomen op basis van de moderne theorie van:

•     The Handbook of Project-based management (Turner. 1999).

De keuze voor Turner heb ik gemaakt omdat binnen de organisatie waar ik de moderne
casestudy heb geanalyseerd werd gewerkt met de uitgangspunten van Turner met betrekking
tot de (voorgeschreven) projectmanagementmethodiek. Hierbij dienen wij natuurlijk te
bedenken dat binnen de projectmanagementliteratuur genuanceerd wordt gedacht over een
handboekachtige aanpak. In zijn boek "De weg naar het projectsucces" stelt Van Aken (1996)
dat het niet meer gaat om de "planning of change" en de daarbij behorende klashieke drie
typen veranderingsstrategieen: de empirisch rationele. de normatief reeducatieve en de op
macht gebaseerde strategieen. maar meer om de manager die met het nodige charisma de
condities bespeelt op een wiize die ertoe leidt dat de verandering zich ontwikkelt als een
zichzelf ordenend verschijnsel.

De keuze voor Guba en Lincoln is tot stand gekomen naar aanleiding van een zoektocht naar
alternatieve methodieken om organisatieveranderingen te bewerkstelligen. De aanpak van
Guba en Lincoln wah en is voor mij een uitstekend alternatief voor de handboekachtige
aanpak van Turner. omdat zij een (analytisch) onderscheid maken tussen verandering.
onderhandeling en conflicthantering. Wat mi.i aanspreekt is dat Guba en Lincoln de genoemde
begrippen binnen ddli samenhangend theoretisch kader onderbrengen (Van Dongen. et a/.,
1996). Bovendien geven Guba en Lincoln ruirtite om hun methodiek. die zij overigens
"evaluation" noemen. toe te pasen op een wijze die past binnen de betreffende organisatie.
Het gaat Guba en Lincoln namelijk om de betekenisvolle constructies van de -stakeholders"
en niet om het technische proces. -Evaluation" heeft volgen  Guba en Lincoln een sterke
actieorientatie gericht op een te volgen koers door "stakeholders" alsmede het creeren van
draagvlak.

Door het tegenover elkaar zetten van het "rigide" model van Turner en de evaluerende

aanpak van Guba en Lincoln zullen de verschillen in de wijze waarop de projecten worden
geimplementeerd duidelijk aan de oppervlakte komen.
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Zowel Guba en Lincoln als Turner maken gebruik van modellen ter uitvoering van
veranderingsprocessen. maar vanuit verschillende paradigma's. Het model van Turner heeft
een moderne basis. terwi.il het model van Guba en Lincoln een postmoderne basis heeft. Dit
blijkt uit het feit dat bij Turner het resultaat en het pad naar dat resultaat van tevoren zijn
bepaald. Het moderne model is gebaseerd op fragmenteren. plannen en controleren. Turner
C 1999)  streeft   naar  een  gestructureerde. scientific-managementachtige benadering  van  het
managen van prolecten. terwi.il  Guba en Lincoln (1989) een naturalistische aanpak voorstaan
die is gestoeld op sociaal-constructionistische uitgangspunten. Het moderne model van Turner
zal worden toegelicht aan de hand van het door Turner ontwikkelde -zevenkrachtenmodel:
terwijl het postmoderne model van Guba en Lincoln wordt toegelicht aan de hand van Van
Dongen.  et al. De reden hiervoor ih dat Guba en Lincoln  ( 1989) zich  met  name toespitsen op
het diagnosticeren van betekenisvolle constructies. het diagnosticeren van de pluriforme
waarden alsmede het diagnosticeren welke constructie4 door de stakeholders worden gedeeld
en over welke constructies moet worden onderhandeld (Guba en Lincoln. 1989). Van
Dongen.  et  al  ( 1996) hebben een postmoderne (sociale configuratieve integratie)theorie
ontwikkeld die verder gaat dan de diagnose. maar tevens ingaat op onderwerpen als
intervenieren, onderhandelen en veranderen. Ten behoeve \,an het postmoderne model worden
de begrippen en opvattingen die door Van Dongen. et al. zijn ontwikkeld gehanteerd. Deze
begrippen zullen in dit hoofdstuk nader worden toegelicht. De casus zullen worden uitgevoerd
aan de hand van de stappen zoals deze worden weergegeven in de modellen die u hierna
aantreft. Per model worden de stappen nader uitgewerkt alsmede toegelicht. De stappen en de
toelichting hierop worden. voor de lezer zichtbaar. in de casu  geintegreerd.

3.1 HET MODERNE MODEL

Fig. 6    Hel modente model: de prc,jec·imanagementle,·ensc·l·c·lus (,iciarl-urner.  19991
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lin label 2 treft u de variabelen aan die door de projectmanager gemanaged en beheerst moeten
worden tijdens de projectmanagementcycluh. Deze rmiabelen worden na de tabel nader
toegelicht. Vervolgens treft u een toelichting aan op het moderne model aan de hand van de
begrippen zoalj gehanteerd in het 'zevenkrachtenmodel"

label 2  Varial)elen uit dc prf,jec·imanagementlerin,ic·\·(·111.% Inaar l'urnel-.19991

Fase Proces Output
Voorstel initieren Ontwikkelen van voorstellen Functioneel ontwerp

Verzamelen van informatie Commitment over de
Onderzoeken van de haalbaarheid re,·,ource:·,

Ruw ontwerp
Ontwerp en Ontwikkeling van het ontwerp Systeemontwerp
goedkeuring Schatting van de kosten en Geld en resources voor

opbrengsten implementatie
Inschatten van de levensvatbaarheid
Verkriigen van budget

Uitvoering en controle Detail ontwerp Effectieve voltooiing
Initiele inschatting De voorziening in werking
Doen van het werk stellen
Controleren van de vooruitgang

Afronding en vertrek Werk afmaken Facility delivering benefit
Voorziening laten werken Tevreden team
Verkrijgen van het voordeel Data voor toekomstige
Ontbinden van het team projecten
Beoordelen van het resultaat

Nazorg PrOiectreflectie Projectreflectie

Toelichtine per fase

Voorstel initiliren
Het project wordt doorgaans gestart met een voorstel op basis waarvan de beslissing wordt
genomen een project al dan niet te starten. In sommige gevallen wordt een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Vaak worden in deze fase ook voorzichtige inschattingen

gedaan over tijdslijnen en het benodigde budget.

Ontwerp en goedkeuring
In deze fase wordt op basis van meer informatie een ontwerp ontwikkeld. Teven+ worden de
schattingen met betrekking tot tijdslijnen en budgetten nauwkeuriger. Ook dient een
activiteitenschema te worden ontwikkeld waarin staat vermeld wat er moet gebeuren. door
wie en wanneer het werk gereed moet zijn. Tezamen met het budgetvoorstel kan vervolgens
door de sponsor worden bepaald of het project al dan niet levensvatbaar ih.

Uitvoering en controle
In deze fase worden op basis van het gedetailleerde activiteitenschema de werkzaamheden
uitgevoerd. Bovendien vindt   in  deze  fase  op  basis  van  het  activiteitenschema  (wat.  wie.
wanneer. budget. uren) continue evaluatie plaats. Deze evaluatie mondt doorgaans uit in een
periodieke mondelinge en/of schriftelijk statusrapportage van het project.

Afronding en vertrek
In de slotfase van het project worden de werkzaamheden afgerond en/of delen van het project
overgedragen aan de nader gedefinieerde organisatieonderdelen. Ten slotte wordt de
projectorganisatie ontbonden.
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Nazorg
Door de onderzoeker is het model van Turner met 6dn fahe uitgebreid. namelijk met de
-nazorg"fase. Door deze fase aan het model toe te voegen. ontstaat expliciete aandacht voor
het afgeronde project. Volgens Weick (1995) kunnen mensen namelijk alleen in retrospectief
betekenih verlenen aan hun activiteiten in een organiseerproces. "Betekenisverlening" heeft
volgenw Weick ( 1995) betrekking   op de activiteiten   na het organiseerproces, terwijl
"interpretatie" betrekking heeft op de activiteiten tijdens het organiseerproces. het directe
resultaat. Vertaald naar de levenscyclus s'an projectmanagement zou dit betekenen dat de
projectmanager pas enige tijd na afronding zicht kan krijgen op hoe de inspanningen en
resultaten door de opdrachtgever en door hemzelf/haarzelf worden gewaardeerd.

3.1.1 HET ZEVENKRACHTENMODEL

In figuur 4 (p.19) werd in het kader van de positionering van projectmanagement reed  het
"zevenkrachtenmodel' ,·an Turner aangehaald. waarin de krachten worden weergegeven die
dienen te worden gemanaged tijden  de uitvoering \'an een project. Deze te managen krachten
maken volgenh Turner (1999) een wezenlijk onderdeel    uit    van   de

projectmanagementlevenscyclus. die ook van toepassing is op de casus bij Bank M. Hierna
treft u per kracht een toelichting aan.

Onderdelen van de stuwende krachten: de definitie van het project. de eigenaar/opdrachtgever

De definitie
Binnen de definitie van een project wordt vastgesteld wat het project de organisatie gaat
opleveren en welke investeringen in geld. tijd en middelen hiervoor nioeten worden
vrijgemaakt. Het vaststellen van wat het project gaat opleveren voor de organisatie omvat een
aantal elementen:

•    De doelstelling van het project: wat wil de organisatie bereiken met het projectresultaal?
•    Het projectresultaat: wat is tastbaar of zichtbaar als het project afgerond is?

Het projectresultaat is het middel om de doelstelling te bereiken. De doelstelling wordt
ingegeven door een spanningsveld tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Voor het
managen van het proiect is het van belang inzichteliik te hebben voor wie dit spanningsveld
betekeni3 heeft en wat de oorzaak is van het spanningsveld. Om de doelstelling te bereiken.
worden \·anuit de organisatie middelen ter beschikking gesteld. Deze middelen tezamen met
een eventuele termijn voor de uitvoering van het project en de functionele en operationele
eisen aan het resultaat. zijn de beperkingen waarbinnen het project moet worden uitgevoerd.
Vaak zi.in er meerdere resultaten mogeli.ik om dezelfde doelstelling te bereiken. Het
onderzoeken van deze alternatieven op haalbaarheid en het komen tot een keuze zijn

onderdeel van het project. Het gekozen alternatief wordt uitgewerkt in een projectontwerp. In
dit ontwerp wordt gespecificeerd hoe het projectresultaat eruit zal gaan zien eventueel
onderbouwd met een prototype. een proeftuin of een concept. Op basih van het gedefinieerde
projectresultaat en het ontwerp wordt een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie.
waarin de planning. de benodigde middelen en kennih nader worden bepaald. Met deze
informatie is de organisatie in staat te bepalen of zij geld wil vrijmaken voor de implementatie
van het project. Het ih bij het vaststellen ,an de definitie van belang dat het proces op een
zodanige wijze verloopt dat de belangrijkste betrokkenen niet alleen een helder en
gemeenschappelijk beeld hebben van doelen en resultaten. maar zich hieraan ook
committeren.
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Er bestaan verschillende methoden om het bovenbes,chreven gemeenschappeli,ike beeld en
commitment te realiheren. Methoden die in de projectmanagementtheorie genoemd worden.
zijn de project start-up (PSU) en de kick-off meeting (Turner. 1999h De kick-off meeting
heeft de functie oni een ieder op hetzelfde informatieniveau te brengen. Het doel van de PSU
is om gezamenlijk met de betrokkenen vorm te geven aan het project. Zowel de kick-off
meeting al. de project start-up hebben tevens de functie \'an teamvorming. Turner en
Cochrane  C 1993 I  onderscheiden  op  basis ran bekendheid ran doelen en methoden 4 typen
projecten:

TYPE 2 TYPE 4
PROJECTS PROJECTS Greater cliaiic·c

Research and (ti.fuil u re
No Product

organizational
development change

Work
methods TYPE 1 TYPE 3
well PROJECTS PROJECTS
defined

Engineering Systems
Yes development

Gi"eater c'Italic·e
0.- SliC·(·CS.f

Yes No

Project goals well defined

Fix.  7 The g ,at, and ineth<,d# matrix ( Turner en Ccii·hraiic.  199: 

Turner en Cochrane tonen in figuur 7 dat projecten succesvoller zi.in naarmate de
projectdoelstellingen en de toegepaste projectmanagementmethodiek helderder zijn. Of de
weg waarlangs het doel bereikt moet worden bekend is. hangt af van de projectmanager en de
aanwezige ervaring binnen de organisatie.

Eigenaar/opdrachtgever
De eigenaar van het project zorgt voor de financiering van het project. Tegenover deze
investering staat een verwacht resultaat. Her verwachte resultaat is veelal afhankelijk van de
oplevering,idatum. Het risico van een oplossingsrichting om de doelstelling van het project te
bereiken zal invloed hebben op de bereidheid van de financier om geld in het project te
investeren. De eigenaar van het project legt hiermee een aantal eisen en beperkingen op aan
het resultaat en de uitvoering. waarmee rekening gehouden moet worden bij het managen van
het project.

De opdrachtgever ih degene waaraan de projectmanager direct verantwoording aflegt inzake
het project. Dit kan dezelfde per4oon zijn als de eigenaar. een gedelegeerde of een
(stuur)groep. Edn aanspreekpunt geniet de voorkeur. De rol die de opdrachtgever ten aanzien
van het project speelt. kan zeer uiteenlopen afhankelijk ran zijn betrokkenheid bij het project.
zijn belangen. de relatie met de projectmanager. zi.in positie in de organisatie alsmede zijn
ervaring en ideeen over projectmatig werken.
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Een aantal belangrijke taken van de opdrachtgever zijn:
•   Het formuleren van het projectresultaat.
•    Het creeren van draagvlak voor het project.
•    Het beoordelen van het resultaat van het project.
•   Zorg dragen dat aan randvoorwaarden vanuit de organisatie wordt voldaan.
•    Zorg dragen voor besluitvorming inzake de door de projectmanager aangevoerde

knelpunten.
•    Het behchermen van het project in conflicten met de omgeving.

De afspraken tussen projectmanager en opdrachtgerer kunnen worden vastgelegd in een
projectcontract. In dit contract wordt be chreven wat het project inhoudt. op welke wijze en
met welke middelen het resultaat tot stand komt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het
contract is veelal een geaccordeerd plan van aanpak. De betrokkenheid en benaderbaarheid
van de opdrachtgever zijn bepalend voor de relatie tussen projectmanager en opdrachtgever.
Het i+ de taak van de projectmanager om de positie en de rol van de opdrachtgever ten volle te
benutten. Indien de opdrachtgever moeilijk te benaderen is. kan het verstandig zijn om een
gedelegeerd opdrachtgever aan te stellen.

Onderdelen van de drijvende krachten: de mensen. de oreanisatie, de systemen

Mense,1
Wanneer mensen moeten samenwerken binnen een projectteam, worden de volgende stadia
doorlopen (Handy. 1986):

•  Formine: het team komt vol verwachting samen. De motivatie i  hoog vanwege de
uitverkiezing voor het project. De effectiviteit is gemiddeld vanwege de onzekerheden ten
aanzien van elkaar.

•   Storming: aan het begin van de samenwerking konien de verschillen in inzicht naar voren
omtrent het bereiken van het doel. Dit zorgt voor discussie en kan zelfs leiden tot
conflicten. In dit stadium dalen de motivatie en de effectiviteit.

•   Normine: het team bereikt overeenstemming omtrent het bereiken van het doel. Het team
begint een gevoel van identiteit. normen en waarden te ontwikkelen. Effectiviteit en
motivatie stijgen.

•    Performine: in dit stadium werkt het teani effectief aan het project. Het is de taak van de
projectmanager dit niveau vast te houden.

• Mourning: tegen het eind van het project kan de effectiviteit stijgen als het team een
gezamenlijke inspanning doet om de taak af te ronden. of dalen als de teamleden het
jamnier vinden om uit elkaar te gaan. De onzekerheid over de toekonist na afloop van het
project speelt hierbij een rol. Het is aan de projectmanager om ervoor te zorgen dat de
effectiviteit niet daalt.

De effectiviteit van het team door de stadia heen is aangegeven in het hiernavolgende figuur
8. Het is de taak van de projectmanager dit proceA in goede banen te leiden en het
teamvormingsproces te versnellen. Het houden van een project start-up kan hieraan een
bijdrage leveren (Fangel. 1991 ).
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Stages of team formation

Perform
NX
Moum

U)

iee     -
la

m
Form Nonn

Stnrrn
Time

Fig.   8   Dc stadia \'an team\'orniing (1'urner.  1999)

Organisatie
De centrale persoon binnen het project is de projectmanager. Hij bepaalt de structuur van het
project en zijn stijl van leidinggeven heeft grote invloed op de effectiviteit van de leden van
het projectteani. Hersey en Blanchard  ( 1988) onderscheiden vier basisstijlen  op  basis  van
relationele Condersteuning) en taakgerichte (sturing) aspecten.

•   Instruerend: veel taakgericht en weinig relatiegericht gedrag. De projectleider bakent de
rol van de medewerkers nauwkeurig af en instrueert hen over het wat. hoe. wanneer en
waar van de te verrichten taken.

• Overtuieend (coachend): veel taakgericht en veel relatiegericht gedrag. De projectleider
treedt hoofdzakelijk taakstellend op. maar brengt medewerkers door middel van goede
communicatie en sociaal-emotionele steun ertoe beslissingen te accepteren.

•  Ondersteunend: veel relatiegericht en weinig taakgericht gedrag. De projectleider en
medewerkers nemen samen deel aan de besluitvorming. De projectieider houdt zich
vooral bezig met het stimuleren en ondersteunen van de medewerkers.

• Delegerend: weinig relatiegericht en weinig taakgericht gedrag. De projectleider laat zijn
medewerkers bewust en vol vertrouwen hun gang gaan.

Sturing is het bepalen van te behalen resultaten. het organiseren van het werk. het stellen van
tlidslimieten en het controleren van geleverde prestaties. Ondersteuning bestaat uit het
verlenen ran steun. het onderhouden van de communicatie. het bevorderen van de
samenwerking en het geven van feedback. Welke stijl het meest effectief is. hangt af van de
taakvolwassenheid van de medewerkers. Deze taakvolwassenheid is. afhankelijk van de
bekwaamheid van de medewerkers ten aanzien van het verrichten van een taak en de
bereidheid verantwoordelijkheid le nemen. Dit laatste is afhankelijk van zelfvertrouwen.
toewijding en motivatie van de betreffende medewerker(s)
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(Beheers)systenten eli planning
Onder planning- en beheert,systemen wordt verstaan: de methoden en technieken die gebruikt
worden om het project te plannen. de voortgang te meten. te controleren en te rapporteren.
Hierna worden deze systemen nader toegelicht.

Beheersen
Binnen de theorie over projectmanagement ligt de nadruk op de inzet van methoden en
technieken om een project beheersbaar te maken. Beheersen omvat alle sturende en regelende
activiteiten die erop gericht zijn de activiteiten in fasen planniatig te doen verlopen. Deze
activiteiten hebben betrekking op de volgende factoren:

•    Kwaliteit (van het resultaat)
•   Tiid (doorlooptijd. bewerkingstijd)
e Geld (projectbegroting. rendementsverwachting)
•     Ri ico Conzekerheden beheersbaar maken)
• Organisatie (optimaliseren van de samenwerking)
• Communicatie (onderhouden van contacten tussen project en omgeving)
• 1nformatie (beheren van informatiestromen binnen en rondom het project)

Een aantal van deze factoren is ondersteunend aan de reeds genoemde krachten. Voor al deze
onderdelen zijn methoden en technieken te onderscheiden.

K\ 'aliteit
Het begrip kwaliteit heeft betrekking op het projectproces en op het eindresultaat. Met het
proces worden hier de activiteiten bedoeld die  amenhangen met de structurering en de
uitvoering van het project. Aan de hand van de zogenaamde projectaudits kan de kwaliteit van
het proces getoetst worden. Voor de kwaliteit van het eindresultaat is het van belang dat
criteria worden opgesteld op basis waarvan het eindresultaat beoordeeld wordt. Voor deze
criteria dienen dan vooraf normen bepaald te worden om achteraf het afgesproken resultaat te
kunnen beoordelen. Daarnaast moet een beheersinstrument worden vastgesteld dat meet of
aan de norm wordt voldaan (kanson en Oosterhuis. 1995). Zo kan bijvoorbeeld een
rragenlijst onder gebruikers het criterium gebruikerstevredenheid meetbaar maken.

Het opstellen van de planning ih de basis voor het beheersen van het project. Om een planning
te kunnen maken. moeten eerst de activiteiten in kaart gebracht worden die leiden toI het
projectresultaat. Deze activiteiten worden vervolgens gegroepeerd tot fasen en deelprojecten.
door Turner ( 1999) "Work Breakdown Structure" genoemd.  De "Work Breakdown Structure'
kan op meerdere manieren worden ingedeeld en geordend. Hieronder volgt een aantal
mogelijkheden.

•   Geografische indeling
• Procesgerichte ordening (komt overeen met een fasering)
•    Vakinhoudelijke indeling
• Objectgerichte ordening (op basis ran deelproducten. deelresultaten)
• Functionele indeling
•    Combinatie van bovenstaande

Faseren is het in logische stappen verdelen van de projectactiviteiten die noodzakelijk zijn om
het gewenste projectresultaat te behalen. Deze fasering brengt overzicht in de soms
gecompliceerde projectweg. Wi inen.    et   al.    ( 1995) maken gebruik    van de volgende
standaardfasering
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•    Initiatiefahe : van idee naar goedgekeurde projectopdracht
•    Definitiefase: forinuleren van het projectresultaat (randvoorwaarden. functionele en

operationele eisen)
• Ontwerpfase. vinden van oplo5singen die aan de gestelde eisen voldoen en kiezen van

het beste alternatief
• Voorbereidinesfase: organiseren van alle hulpmiddelen. materialen en voorschriften.

benodigd om het resultaar te realiseren
• Realisatiefase: maken. invoeren of uitvoeren ran het projectresultaat
•   Nazorgfase: in stand houden ran het projectresultaat door storingen. klachten en

onderhoud te minimaliseren

De eerste drie fasen. initiatiefase. definitiefase en ontwerpfase. ziin binnen het -zeven-
krachtenmodel" (figuur 4. p. 19) te vatten onder de kracht -definitie".  Aan de  overige drie
fa,ien. voorbereidingsfa e. de realisatiefase en de nazorgfase. wordt aandacht geschonken in
de reeds eerder genoemde "projectlevenscyclul C figuur 6. p. 28 en tabel 2. p. 29). ledere fase
wordt afgesloten met de oplevering van een deelresultaat. Deze oplevering wordt opgenomen
in de planning als mijlpaal. op basih waarvan wordt besloten of er al dan niet met de volgende
fase begonnen kan worden. Activiteiten binnen een fuse kunnen worden gegroepeerd toi
deelprojecten. Het bepalen van de doorlooptijden. de afhankelijkheden. de benodigde mensen
en middelen leidt tot de projectplanning. Centraal in deze planning staat het kritieke pad. Het
kritieke pad wordt bepaaid door van de opeenvolgende activiteiten. die van elkaar afhankelijk
zijn. tezamen de doorlooptijd te bepalen. Vertraging van een van deze activiteiten leidt tot
vertraging van het gehele project. Een goede inschatting van de duur van een activiteit is
derhalve van groot belang. Indien per activiteit marges worden opgenomen. dan blijkt in de
praktijk dat deze marges zeker worden opgesoupeerd. Goldrath ( 1999) stelt dat het opnemen
van 6tn marge aan het eind van het kritieke pad de minste kans op vertraging oplevert.

Budget
Het budget neemt in het rijtje beheersfactoren een bijzondere plaats in. omdat de financiele
middelen bepalend zijn voor de hoeveelheid andere beheersfactoren die het team ter
beschikking staan. De bepaling van benodigde financiele middelen wordt nauwkeuriger
naarmate de definitie concreter wordt. Op basis van de definitie van het project en de planning
kunnen de arbeidskosten. materiaalkosten en kosten van het eventueel uitbesteden worden
vastgesteld. Daar niet altijd alles loopt zoals gepland. worden marges en onvoorziene kosten

opgenomen. Bij de realisatie van het project ligt de nadruk op kostencontrole en het
rapporteren van geplande versus uitgegeven kosten.

De driehoek kwaliteit, tijd en geld
De beheersfactoren tijd. geld en kwaliteit zijn onderling uitwisselbaar. 1ndien blijkt dat het
gewenste kwaliteitsniveau van het eindresultaat met het geplande budget en binnen de
gestelde tijd niet haalbaar is. dan kan. om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken. ofwel de
oplevering worden uitgesteld of meer geld ten behoeve van meer capaciteit worden

geinvesteerd. Er is dan sprake van een kwaliteitsgedreven project. Indien een project
tijdgedreven is, dan zal de opleverti.id de overheersende factor ziin. Bijvoorbeeld bii
millennium- en europrojecten werd extra geld ter beschikking gesteld of een aantal
kwaliteitseisen niet ingewilligd om toch de '-deadline" te halen (Brass6. et al., 1998). Bij een
geldgedreven project zullen bij knelpunten concessies gedaan moeten worden aan de kwaliteit
en/of de functionaliteit van het resultaat. Het is van belang dat de projectmanager zich bewust
is van de overheersende beheersfactor.
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Risico's
Er zijn drie instrumenten te onderscheiden waarmee een projectteam onzekerheden en risicos
beheersbaar kan maken (BoA en Harting. 2001 ):

•  De eevoeligheidsanalyse: inventari ren van de gebieden waar het project het meest
kwetsbaar is. de risicofactoren.

•   De aleemene risicoanalyse: bepalen van de kans op ieder risico en het kwantificeren van
de mogelijke gevolgen en deze vervolgens raneschikken naar prioriteit.

• Risicobeheersine: treffen van maatregelen.

Het treffen van maatregelen kan op verschillende manieren gehchieden.

•   Stoppen met het project.
•    Preventie: het beperken van de kans dat een risico zich voordoet.
• Verlengen van de responstijd: inbouwen van waarschuwingssystemen waardoor

geanticipeerd kan worden op risicol.
•    Aanpassen: het opvangen van risico'  door het inbouwen van marges.
•    Beperken van de effecten van de ri 3iCOA.
• Risico's ombuigen: uitbesteden of verzekeren van risicovolle activiteiten.

Het inzichtelijk maken van de risicoh van een project en het treffen van maatregelen maken
onderdeel uit van de activiteiten van het project.

Communicatie en in.fonnatie
De uitwisseling van informatie door middel van communicatie speelt een belangrijke rol
binnen projecten. Te onderscheiden zijn:

• communicatie binnen het projectteam
•    communicatie tussen projectmanager en opdrachtgever
• communicatie tubhen project en organisatie

Communicatie bepaalt de samenwerking in het team. het beeld dat ontstaat van het project
binnen de organisatie en de relatie tussen opdrachtgever en projectmanager. Door te
communiceren met belanghebbenden en betrokkenen bij het project kan de projectmanager
steun verwerven en motiveren.

Een adequate informatievoorziening verhoogt de effectiviteit van het project. Binnen een
project zijn er meerdere instrumenten om de interne communicatie te organiseren:

• Projectteamvergaderingen.
•  De informatiematrix: het schriftelijk vastleggen van wie verantwoordelijk is voor het

opstellen. archiveren en verspreiden r'an documenten  en  wie deze documenten  voor
commentaar of ter kennisgeving dienen te ontvangen.

•   De voortgangsrapportageh. verslagen van overleg en besluitenlijsten.
•    Het versiebeheer: duidelijkheid verschaffen in de status en actualiteit van documenten.
•   Een projectlogboek: een soort dagboek A'aarin ieder teamlid zijn of haar opmerkingen

over het project kan maken.
• Informele bijeenkomsten.
•   Een toegankelijk en actueel projectdo ,sier.
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Gestandaardiseerde projectmanagementmetlioden
Teneinde de kwaliteit van het proiectmanagementproce* te borgen. kunnen
projectmanagementprocedure  worden opgesteld en vastgelegd in een handboek waarmee de
aanpak van een project wordt gestandaardiseerd. PRINCE2 (Van Onna. et al. 2000) en de
ISO10006 (Turner.  1999) zijn voorbeelden van zo'n gestandaardiseerde aanpak. Het voordeel
van standaardisatie ih dat projecten op een consistente manier worden gestructureerd. de
aanpak makkelijk iw over te dragen aan nieuwe projectmanagers en dat een ieder dezelfde
terminologie gebruikt. PRINCE2 staat voor Projects In Controlled Environmenb. De
belangrijkste concepten \'an PRINCE2 ten aanzien van een beheerste omgeving zijn de
\ olgende:

•    Business case en risicos: de basis voor het starten van een project is de business case. een
document waarin de reden voor het opzetten van een project beschreven staat. Naast de
business case ligt de focus op het in kaart brengen van de projectrisico'h en de
tegenmaatregelen. De business case en de projectrisico's worden op regelmatige basi.
geevalueerd ten aanzien van de actualiteit en de geldigheid.

•  Rollen in de stuureroep: PRINCE2 stelt dat het projectresultaat bestemd is voor de
gebruiker en gerealiseerd wordt door mensen met de middelen die de leverancier levert.
Om deze reden zijn er drie rollen vertegenwoordigd in de stuurgroep: de
businessmanager. de gebruiker en de leverancier. De stuurgroep is eigenaar van het
project en beoordeelt per fase. op basis van de rapportage van de projectmanager, of de
business case nog geldig is. aanpassingen aanvaardbaar zijn en of aan een volgende fase
kan worden begonnen.

• Producteerichte aanpak: bij het opstarten van het project worden de op te leveren
producten uitvoerig beschreven om de risico's  van  het opleveren van verkeerde producten
en onduidelijkheid over het projectresultaat te verminderden.

•   Wiizigines- en confieuratiebeheer veranderingen in de projectomgeving die van invloed
zijn op de producten worden via het wiizigingsbeheer beheerst. Van elk product worden
een status en een versie bijgehouden. het zogenaamde configuratiebeheer.

PRINCE2 is gericht op zowel de kwaliteit van het proces ali de kwaliteit van het op te leveren
product. 1SO10006 is een richtlijn die de essentiele elementen beschrijft voor een
gestructureerde en systematische benadering van projectmanagement (Turner.  1999). De basis
voor deze ISO-norm ih de PMBOK. de Project Management Body of Knowledge. De
PMBOK is een handleiding waarin de beste ervaringen uit de praktijk beschreven staan ten
aanzien  van alle beheersfactoren (Turner.   1999). Zowel PRINCEZ.  ISO 10006 als PMBOK
zijn gericht op de structurering en beheersing van een project. Aan relationele aspecten. het
managen ,'an een team of aan de context van de organisatie wordt geen aandacht besteed.

Onderdelen van de weerstandskrachten: houding van de (moeder)organisatie. externe
invloeden

Houding ran de (moeder}organisatie
De moederorganisatie is het onderdeel van de organisatie waarbinnen het project zich
afspeelt. De moederorganisatie is veelal de gebruiker van het eindresultaat en de leverancier
van mensen en middelen. De projectmanager is daarom afhankelijk van de moederorganisatie.
Het draagvlak voor het project binnen de moederorganisatie is bepalend voor de kans van
slagen. Een duidelijk beeld van de betekenis van het project voor de organisatie is hierbij van
belang. Zichtbare steun van de top van de organisatie en motivatie van de betrokkenen zijn
belangrijke voorwaarden om het project te doen slagen. zeker in een project waarin het
lijnmanagement mensen beschikbaar stelt ten behoeve van de uitvoering van het project. De
prioriteitsstelling van de lijnmanager kan hierbij bepalend zijn voor de voortgang van het
project. De projectplannen en de businessplannen moeten op elkaar aansluiten alsmede de
doelstellingen van het project en die van de betrokken manager5.
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Exter,ie iii\'loede,1
Binnen de context waarbinnen het project wordt uitgevoerd zijn externe factoren aanwezig die
van invloed kunnen zijn op het verloop van het project. Deze factoren zijn bijvoorbeeld (Van
Aken. 1997):

• Politiek •   Technisch

• Sociaal • Juridisch
• Economisch • Milieu

Vanuit de externe context kunnen invloedrijke mensen. maatschappelijke groeperingen of
buurtbewoners een standpunt innemen ten aanzien van her project. met het doel hun belang te
verdedigen. Bij het managen van projecten moet rekening worden gehouden met de omgeving
en haar belangen. Door middel van omgevingsanalyse  kunnen deze krachten en belangen
waar mogelijk inzichtelijk worden gemaakt. Het ontwikkelen en onderhouden van een
netwerk met belanghebbende partijen is van belang voor het verkrijgen van medewerking
alsmede het kunnen anticiperen op of het voorkomen van weerstand.

3.2 HET POSTMODERNE MODEL

Hierna treft u het postmoderne model alsmede de uitwerking aan.
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Toelichting
Hierna treft u een toelichting aan op de stappen uit het hierroor weergegeven postmoderne
model (figuur 9. p. 39 en 40).

De ' I'lo " van de "Fourth Generation Evaluation"
De " flow " van de "Fourth Generation Evaluation" is een methodiek waarlangA op natuurli.ike
en systematische wijze onderzoek wordt uitge\,oerd dat i, gebaseerd op sociaal-
constructionistihche uitganghpunten. De kern van het vierdegeneratieonderzoek *3 dat de
onderzoeksfocus ligt op de claini . concerns en issues van de betrokkenen. door Guba en
Lincoln ( 1989) de stakeholders genoemd. Bij het eerstegeneratieonderzoek lag de focus op
het nieten van resultaten. het tweedegeneratieonderzoek was gericht op het beichrijven van de
onderzoeksresultaten. terwijl het derdegeneratieonderzoek met name was gericht op de
beoordeling van de resultaten.

Stap 1. Contract: het initieren rati het contract met de kiant/sponsor
Guba en Lincoln ( 1989) geven aan dat naturalistisch onderzoek nog geen breed geaccepteerde
wijze van onderzoek is en adviseren. om misverstanden te voorkomen. derhalve samen met de
opdrachtgever de uitgangspunten van een dergelijk onderzoek in een schriftelijk contract  te
bes,chrijven. In dit contract dienen ten minste de volgende zaken aan de orde te komen (Guba
en Lincoln. 1981):

•    Wie de opdrachtgever ih.
•    Afbakening van hetgeen onderzocht moet worden.
•    De doelstelling van het onderzoek.
• Een verklaring van de opdrachtgever dat deze akkooid i5 met de dialectische

hermeneutische wijze van onderzoek.
•     De vooraf geidentificeerde stakeholders en afspraken hoe om te gaan met nieuw te

identificeren stakeholder,i.
•    Een korte beschrijving van de methodologie die wordt gebruikt.
•    Een gegarandeerde toegang tot archieven en documenten.
•  Een verklaring van de onderzoeker waarin de vertrouwelijkheid ten aanzien van de

verzamelde data wordt gegarandeerd.
•    Een beschrijving van de rapportagemethode.
•   Een opsomming van de technische specificatie  (budget. planning en de producten die

worden opgeleverd).

Stap 2. Organiseren: het team selecterell/trainen. niakeii \,ati afsprakeii over de
toegaiikelijklieid. logistiek.  i,ischatten \,a,1 de lokale en politieke factoreti
Het is van belang om het team waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd te selecteren en te
trainen  in de uitgangspunten  van  het naturalistisch onderzoek  (Guba en Lincoln.  1981 ).  Dit
selecteren en trainen van onderzoekers is alleen dan van toepassing indien het onderzoek te
groot is oni alleen te worden uitgevoerd. Bij de onderwerpen toegankelijkheid en logistiek ih
het van belang om hierover vooraf afspraken te maken. Belangrijk hierbij is dat door de
onderzoeker eerst het vertrouwen wordt opgebouwd. De lokale en politieke factoren kunnen
pas worden ingeschat als de onderzoeker nauw betrokken is bij de context. Dit kan
bi.ivoorbeeld worden bewerkstelligd door. voordat het onderzoek aanvangt. een aantal formele
en informele bijeenkomsten bil te wonen (Guba en Lincoln. 1989).
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Stap 3.  Identificeren van stakeholders: ide,itificeren  'an belcingliebbenden. inscliatte,i \,mi
de oiider:.ocksst,*ategieen, illic|lattell i,an roordele,1 eli tiadeleii. satic·ties. fonnalisereli vaii
afsprake,1
Guba en Lincoln ( 1989) onderscheiden de volgende stakeholders:

•    "Agents": pen. onen die betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van het
onderzoek.

•     - Beneficiarie5": perhonen die op de een of andere manier voordeel hebben bij de
uitkomst van het onderzoek.

•      -Victini:,": personen die op de een of andere manier nadeel hebben bii de uitkomst van
het onderzoek.

Met de belangen van de bovengenoemde groepen moet nauwkeurig worden omgegaan. 1n dit
kader dient ook nauwkeurig te worden afgewogen welke personen weI en niet bij het
onderzoek worden betrokken.

Stap 4. Ontwikkelen van gezamenlijke constructies: ()11 galig brenge,1 \,ati de
heniie,ieittische cirkel. , her make,i ra,i ge:ame,ilijke ColistructieS, het cliecke,i vaii de
"c redibilitr"
Bij deze stap is het besluit ten aanzien van wie de eerste respondent in de cirkel zal zijn van
belang. omdat deze respondent bepalend  is voor de start van de hermeneutische cirkel. Het
doel van deze stap is het ontdekken van zoveel mogelijk hermeneutische cirkels. De
reikwijdte (scope) iN hier belangrijker dan de representativiteit. Consensu:, is in deze fase nog
niet aan de orde. Belangrijker is het vinden van constructieh die met elkaar overeenkomen.
Indien door de onderzoeker geen nieuwe constructie  meer worden gevonden. dan is er
verzadiging ten aanzien ran de informatie opgetreden en kan worden verdergegaan naar de
volgende stap.  Een belangrijk criterium voor de onderzoeker om te bepalen of er sprake is
van verzadiging is redundantie: respondenten voegen dan geen nieuwe informatie meer toe.
"Credibility" kan worden bereikt door de verschillende constructies voor te leggen aan de
verschillende stakeholders en te vernemen of hun reactie op deze informatie al dan niet
afwijzend is.

Stap 5. Vergroten van de stakeholdersconstructies door verrijking van informatie:
rerder o,it\,ikkele,i \·aii cirkels. gel)ruik maken ran itiformatie eii documentatie, observeren,
gebritikeii yan theorie, ethische constructies raii de o,iderzoeker
In deze fase ih het de bedoeling om systematisch materiaal in te brengen dat van invloed kan
zijn op de bestaande constructies. met het doel deze bestaande constructieh te verrijken. Guba

en  Lincoln  (1989)  omschrijven dat  als "to reach a higher level  of hophistication'. Extra
informatie kan worden verkregen door middel van:

• documenten
• observatie
• vakliteratuur
•    het opzetten van hermeneutische cirkel  met andere stakeholded
•    het inbrengen van de mening van de onderzoeker

Stap 6. Sorteren van opgeloste claims. concerns, issues: idelitificeren rail claims, coticenis
eli issues. oplossilige,1 Gati de liatid rati collselislts, makeli rali ee,1 over:icht niet
u it:.ciliderii i ge,i
1n deze fase kan op zoek worden gegaan naar de individuele claims, concerns en issues van de
respondenten. "Claims" zijn positieve uitingen ,·an de respondenten. "Concerns" zijn
negatieve uitingen van res,pondenten. "Issue<' zijn onderwerpen waar de respondenten het
mee oneen4 zijn. De informatie die hieruit wordt verkregen. kan vervolgens verwerkt worden
in de (eind)rapportage.
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Stap 7. Prioriteren van de onopgeloste items: gezame,ilijk bepale,i ran de prioriteiten.
cliecke„ rwi de "c·redil,ilit\·"
De uit stap 6 verkregen informatie van de respondenten kan gebruikt worden om te evalueren
welke constructies matchen en welke constructie  niet. Vervolgenh kan in onderling overleg
met de stakeholden bepaald worden met welke prioriteit de constructies die nog niet matchen.
worden opgepakt.

Stap 8. Verzamelen van informatie. verrijken van informatie: rerzilinele,1 vali ilift,rniatie/
rerinmeleli 1'(//1 („iderhanclelaars. beniittell um hennelieitrist·lie cirkels, ver:.ainele„ rali

bestaa,ide itiftinnatie, gebruik ran nieziwe i,istruineiite,1. due,1 raii speciale studiex
Het onopgelost bli.iven ran zaken betekent dat er nog geen constructie iA gevonden met een
match. In deze fae wordt bewust op zoek gegaan naar aansluitende informatie.

Stap 9. Het voorbereiden van de onderhandelingsagenda: defit ieren en belicliten ran de
otiopgel )ste iteins, beliclitell van de concurrere,ide colistructies, illustrereti. olidersteunen,
items ,#'eerleggen, :.orgen \,(,c,r verri.lking, trainen,  agenda tesreli
Het voorbereiden van de onderhandelingsagenda impliceert de volgende activiteiten:

•    Het (nauwkeurig) formuleren van de claims, concerns en issues.
•    Het belichten van de conflicterende constructies.
•    Het belichten van iedere onopgeloste claim, concern en issue.
•    Het informeren van respondenten (die een informatieachterstand hebben).
•    Het testen van de onderhandelingsagenda met het doel de acceptatiegraad te bepalen.

Stap 10. De onderhandelingen uitvoeren: selecteren ran represelitatieve cirkels, passe,id
maken va,i de cirkels, clieckeii ran  de 'credibility", bepale„ van de acties
De onderhandeling dient een hermeneutisch proces te zijn. waarvan de onderzoeker de
mediator en de facilitator is. Deze onderhandelingen gaan net zo lang door tot een uitvoerbaar
aantal constructies overblijft Hierbij kan worden opgemerkt dat volledige consensus nooit
kan worden bereikt. In dit geval kan er gezocht worden naar aanvaardbare compromissen.
Met betrekking tot de mogelijke uitkomsten van deze stap. zijn er drie mogelijkheden ten
aanzien van de claims, concerns, en issues:

• volledige overeenstemming
•    gedeeltelijke overeenstemming
•    geen overeenstemming

Stap 11. Rapporteren: rapporteren van de gebeurtenisse,i aaii de stakelioldersgr<,epeti
De casestudymethode laat de lezer zien in hoeverre de weergegeven constructies
overeenkomen of afwijken van de constructies van de lezer zelf. In de rapportage dienen
derhalve ten minste aan de orde te komen:

•    de mening rati de onderzoeker
•    beschrijving van gebeurtenissen

Bij het rapporteren dient een aantal criteria in aanmerking te worden genomen. namelijk:

•    Het rapport laat meerdere werkelijkheden tot uitdrukking komen.
•    In het rapport staan de te nemen actie. beschreven.
•     Het rapport is leesbaar en begrijpelijk geschreven.
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Stap 11. Herhalen: herliale„ rein het geliele proc·es
Doordat naturalistisch onderzoek altijd meer vragen oproept dan beantwoordt en et' telkens
nieuwe informatie verschijnt. ligt een herhaling van de 12 stappen (figuur 7. p. 39 en 40) voor
de hand. Zoals Gubaen Lincoln ( 1989) het weergeven: "Fourth Generation Evaluationh never

"

stop: they merely pause.

3.2.1   TOELICHTING VAN DE POSTMODERNE BEGRIPPEN

Wanneer we op grond van het voorgaande onze epi temologische positie willen weergeven.
dan kunnen we een beroep doen op een veelheid van distincties en termen (Van Dongen, et
al.. 1996). Hierdoor wordt in het postmodernisme een bepaald vocabulaire gehanteerd. Om u
enig inzicht te geven in dit vocabulaire treft u hierna alfabetisch een overzicht en een
verklaring van de begrippen aan. Dit overzicht is tot stand gekomen door middel van een
subjectieve keuze. gemaakt door de onderzoeker. uit "Een kwestie van verschil" en "The
Fourth Generation Evaluation". Het criterium voor de keuze van juist deze begrippen i4 dat
deze met name binnen de organisatorische praktijksituatie  van de onderzoeker van
toepassing zijn. De genoemde termen alsmede de stappen uit figuur 7 maken deel uit van het
postmoderne referentiekader.

Agenda for negotiation
Het betreft hier de onderwerpen die de onderzoeker bespreekbaar wil maken. meestal op ba,.is
ran issues waarover de stakeholders het niet eens kunnen worden.

Configuratiedenken
Met het begrip configuratiedenken wordt het denken vanuit interactieprocessen aangeduid.
waarin telkens een wie en wat zijn te onderscheiden. Het configuratiedenken is een
mogelijkheid oni de sociale dynamiek zichtbaar te niaken. zij het als een momentopname. De
aandacht gaat met name uit naar het wie (mensen: sociale relaties) en het wat (cognities:
opvattingen). Een configuratie kunnen we op twee manieren laten zien. namelijk vanuit de
sociaal-structurele kant en vanuit de cognitief-structurele kant. Met de sociaal-structurele kant
worden de mensen bedoeld die bij het interactieproces betrokken zijn. waarin werkelijkheid
tot stand komt of gehanteerd wordt. Met de vraag naar wie zijn betrokken bij het
interactieproces ontstaat ook direct de vraag naar wie er niet bij zijn betrokken. Met de
cognitief-structurele kant worden de inhoudeli.ike aspecten bedoeld. zoals opvattingen en
betekenissen die binnen het interactieproceh worden gehanteerd.

Confirmability
'Confirmability'  wil zeggen dat de data die in de casestudy worden gebruikt (constructies.
beweringen. feiten etc.) moeten kunnen worden herleid  tot  hun  bron. In moderne termen
wordt dit -objectiviteit' genoemd.

Conflict
Conflict staat binnen het postmodernisme voor discours. en discours staar voor het produceren
van betekenissen. Met discour  wordt het proce4 van gezamenlijke betekenisverlening
aangeduid met als uitgangspunt heterogeniteit. Homogeniteit of een gehomogeniseerde
wereld wordt uitgesloten. Conflict wordt in dit verband gezien als de motor van
werkelijkheidsproductie. reconstructie en ontwikkeling.
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Construeren en deconstrueren van werkelijkheden
Deconstructie duidt met name op de mogelijkheid om een tekst of werkelijkheid op meerdere
manieren te lezen. hetgeen betekent dat in de opvatting van postmodernisten werkelijkheden
niet begrensd kunnen worden. Er is namelijk telkenf sprake van een ander element en
daarmee de noodzakelijke heterogeniteit. Vanuit het sociaal constructionisme kan de
werkelijkheid niet worden afgebakend. omdat de werkelijkheid begaat uit de constructie+ ran
mensen tussen nien,en.

Credibility
Hierniee wordt de match bedoeld tussen de geconvrueerde realiteit van de stakeholders en de
realiteit Zoalh deze door de onderzoeker wordt gepre,.enteerd. in moderne termen ook weI

aangeduid alh de interne validiteit.

Dependability
Guba en Lincoln zeggen hierover: "But methodological change, and shifts in constructions
are expected products of an emergent design dedicated to increasingly sophisticated
constructions." In moderne termen wordt dit betrouwbaarheid genoemd. Echter binnen het
moderne paradigma is het juist belangrijk dat de data over een langere periode constant
blijven.

Dialectisch hermeneutisch proces
Hermeneutiek heeft betrekking op het betekenisverleningproces dat gepaard gaat met
interactieprocessen. terwijl dialectiek betrekking heeft op vergelijkingen en het contrast van
meningen. Door deze meningen met elkaar te confronteren ontstaat een hoger niveau van
ontwikkeling. de zogenaamde synthese. De kern van het dialectisch hermeneutisch proces is
het zoeken naar verbindingen, het bereiken van consensus door middel van het bereiken van
een "agenda for negotiation'. Twee basisvoorwaarden voor een succesvol dialectisch
hermeneutisch proces zijn de wil alsmede het in staat zijn oni te communiceren van alle
betrokken partijen.

Disfunctionele situaties
Met disfunctionele situaties wordt aangeduid dat de interactie is onderbroken en daardoor
geen ontwikkeling meer mogelijk is.

Game
Met dit begrip wordt aangegeven dat de regels van het spel reeds zijn afgesproken.

Multipele inclusie
Individuen zijn multipel geincludeerd doordat ze tegelijk deel uit maken van meerdere

sociaal-cognitieve configuraties en continu bezig zijn met het ordenen en herordenen van hun
inclusies. Het ordenen en herordenen van inclusies gaat samen met veranderingen en
invulling van de werkelijkheid. Sociaal-cognitieve configuraties duiden op voortdurende en
intensieve interactie tussen mensen van wie de werkelijkheidsdefinities overeenkomen.

Negotiating/bargaining
Hiermee wordt aangegeven dat mensen in onbekende situaties op zoek gaan naar nieuwe

spelregels en codes. Met "bargaining" wordt bedoeld dat men en onderhandelen binnen
bepaaide spelregels. Met "negotiating" wordt bedoeld dat de spelregels of ordeningsprincipes
zelf tot inzet van een onderhandelingsproces worden. In een dergelijke situatie ontstaat een
andere sociale context. waarin tussen mensen wordt onderhandeld over de spelregels. Van
Dongen. et al.  ( 1996) spreken  over een  "negotiating order" en gaan ervan  uit dat organiseren

verwi.ist naar een voortdurend proces van onderhandelen. Onderhandelen zowel binnen als
buiten de spelregel .
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Ontwikkeling
Met ontwikkeling wordt door Van Dongen. el a/.  ( 1996) met name kwalitatieve verandering
bedoeld. Wat zij niet met ontwikkeling bedoelen i1 een automatische of mechanische
afwikkeling naar een vooraf vastgestelde eindvorm.

Play
Sociale activiteit waarin de regels van het spel tijden.x het spel gemaakt en veranderd worden.

Procesdenken
De procestheorie verzet zich tegen het expliciet en impliciet beschrijven en verklaren van de
organisatie als een dingachtig geheel. Het reificeren (verdingelijken) van de organisatie gaat
vervolgens over tot het relficeren van conflicten. w'aardoor het conflict een feitachtig. hard en
onwrikbaar gegeven A geworden (bijvoorbeeld een patstelling). In tegenstelling tot het
entiteithdenken wordt het procesdenken gezien als een wereld die bestaat uit relatieh en
processen en niet uit dingen.

Reconstructie
Met het begrip reconstructie wordt verwezen naar het proces waarbij we in het heden
proberen vast te stellen van welke constructie in het verleden sprake was.

ReYficatie
Met dit begrip wordt aangegeven dat een zelfstandig dingachtig bestaan wordt toegekend aan
een ab tract begrip.

Reorganisatie
Het herinrichten van de onderlinge verhoudingen.

Transferability
Binnen het postmoderne paradigma wordt het moderne begrip externe validiteit of
generaliseerbaarheid vervangen door het empirische proces van het checken van
overeenkomsten en verschillen tussen de mensen uit de zendende en de ontvangende context.

Varifteit
Binnen het postmodernisme wordt macht binnen de organisatie herleid tot het hanteren van
gestolde betekenissen. Deze gestolde betekenissen zetten betekenissen vast en leggen
daarmee de varieteit aan banden  (Reed en Hughes.   1992).   Gergen (1999) pleit  voor  het
behoud van varieteit binnen een organisatie als een onontbeerlijk ingredient. Van Dongen. et
al. C 1995) beschouwen een organisatie als een doorlopend proces van onderhandeling.
Verandering. onderhandeling en conflict kunnen hierbij worden gezien alh manifestaties van
varieteit (Van Dongen. et al.. 1995). Varieteit wordt derhalve beschouwd als een onmisbare
en essentiele voorwaarde om ontwikkelingsprocessen in gang te houden en is hiermee een
specifieke voorwaarde geworden voor het voortbestaan van de organisatie.

Ven,·ijderen van dubbelzinnigheid
Met het verwijderen van dubbelzinnigheid wordt door postmodernisten aangeduid dat mensen
met hun varieteit van perceptie  van gebeurtenissen tot een eenduidige interpretatie van
situatie.0 trachten te komen en op basis daarvan handelen.
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3.3 TOEGEPASTE KWALITATIEVE ONDERZOEKSTECHNIEKEN

Ten behoeve van de beide casus is gebruik gemaakt van een aantal (naturalistische)
onderzoekstechnieken.  Deze  technieken zijn ontleend  aan  Guba en Lincoln ( 1989).
Erlandson. et a/..  ( 1993). Bauer en Gaskell  (2000)  alsmede Van Engelendorp Gastelaars en
De  Leede  ( 1996). Hierna volgt een alfabetische  beschrijving per binnen deze dissertatie
toegepaste onderzoekstechniek alsmede een verklaring.

• Documentatieonderzoek
• Focu groepbijeenkonisten
•   Halfgestructureerde interviews
• Member checking
• Participerende observatie
•    Peer debriefing
• Persistente (doelgerichte) observatie
• Prolonged engagement
• Purposive sampling
• Reflectie
• Referential adequacy materials
•    Reflexive journal
• Thick description
• Triangulatie
• Verhalende casusbeschrijving
•    Verhalende interviews

Documentatieonderzoek
Het doel van het documentenonderzoek is tweeledig. namelijk sturend en legitinierend.
Legitimerend  in het overtuigen van de lezer van deze dissertatie. Binnen de casus wordt
namelijk verschillende keren verwezen naar documenten. Met betrekking tot de sturing heeft
het de onderzoeker van deze dissertatie geholpen om zijn meningen in een kader te plaatsen.
Het documentatieonderzoek richtte zich op feiten en meningen. Met betrekking tot de feiten
kan worden opgemerkt dat het relevantiecriterium (Van Engelendorp Gastelaars en De Leede.
1996) bekend wah bij de start van het onderzoek. Met betrekking tot de meningen was met
name de varieteit van meningen interessant voor dit onderzoek. Het gebruikte
documentatiemateriaal bestaat uit:

• notities
• onderzoeksrapporten
•   plannen van aanpak
• publicaties
•    verslagen van vergaderingen van de Raad van Bestuur
•    verslagen van directievergaderingen
•    verslagen van projectvergaderingen

Focuseroepbileenkomsten
Met name tijden  de casus bij Bank M ih diverhe keren gebruik gemaakt van deze techniek.
Met behulp van deze onderzoekstechniek kunnen onderlinge ideeen en betekenissen worden
uitgewisseld. Uit deze ideeen en betekenishen kunnen onderwerpen die de respondenten van
belang vinden worden gedistilleerd. Met name bij de casus bij bank M wa  dit relevant. omdat
hier binnen de strakke moderne structuur sprake was van verschillende werkelijkheden (Bauer
en Gaskell. 2000). Er moest derhalve veel dubbelzinnigheid worden verwijderd.
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Halfeestructureerde interviews
Tijdens de interviews zijn open en gesloten vragen gecombineerd. met het doel
vergelijkbaarheid te bewerkstelligen. inaar ook om van de respondenten zoveel mogelijk
informatie te verkrijgen.

Member checkins
Member checking duidt erop dat de onderzoeker tijdens het onderzoek planmatig leden van
de stakeholdersgroep zijn interpretaties en conclusies heeft voorgelegd. De onderzoeker was
zich hierbij bewust van de waarschuwing van Guba en Lincoln (1989). die wijzen op "the
danger that members share some common myth or conspire to mislead".

Participerende observatie
Het doel van participerende observatie is dat de onderzoeker door deelname aan de
organiseerprocessen inzicht verkrijgt in de diepere ideeen. motieven en frustraties die bestaan
bij diegenen die daadwerkelijk bij de proces en zijn betrokken (Van Engeldorp Gastelaars en
De Leede. 1996). Bij zowel de casus bij Bank M als Bank P is deze onderzoekstechniek
toegepast. Hierbij dient de opmerking te worden geplaatst dat binnen bedrijfskundig
onderzoek de observator zoveel mogelijk zijn eigen vooroordelen terzijde dient te schuiven en
zich zoveel mogelijk verplaatst in het referentiekader van de geobserveerde(n). Dit laatste was
bij de moderne casus eenvoudiger dan bij de postmoderne casus. doordat de onderzoeker bij
de postmoderne casus met de belanghebbers de dialoog wilde aangaan. met het doel te komen
toI een gedeelde werkelijkheidsconstructie alsmede tot een onderhandelingsagenda van die
constructies waarover geen consensus kon worden verkregen. De moderne casus had meer
een (strategisch) planningachting karakter. Het doel van dit planningachtige karakter is om
het gedrag van mensen te systematiheren. Het gevolg hiervan is dat het
veranderingsmanagement een afstandelijker karakter krijgt (Mintzberg. 1998). hetgeen
overigens niet wil zeggen dat de subjectiviteit van de onderzoeker is verdwenen. Juist voor
het interpreteren is het bewust toelaten van emoties vaak onontbeerlijk.

Peer debriefine
Tijdens het onderzoek is regelmatig contact geweest met een professional buiten de context
van het onderzoek. Dit contact had tot doel de onderzoeker met een andere kijk op de in de
casus aangetroffen problematiek te confronteren.

Persistent (doeleerichte) observation
Na het tot stand komen van het onderzoeksontwerp gaat de onderzoeker doelgericht op zoek
naar informatie. Doelgerichte observatie zorgt ervoor dat de onderzoeker hoofdzaken van
bijzaken scheidt.

Prolonged engagement
Prolonged engagement legt de basis voor -credibility" (vertrouwen) doordat de onderzoeker
zich enige tijd verdiept in de cultuur van de organisatie en andere sociale aspecten. Hierdoor
voorkomt de onderzoeker ongewenste storin£zen door zijn aanwezigheid. Guba en Lincoln
geven echter aan dat in dit proces moet worden voorkomen dat de onderzoeker "een van hen"
wordt en daardoor niet meer in staat is de situatie ranuit zijn/haar perspectief te bekijken.

Purposive sampling
Het doelgericht zoeken naar informatie met betrekking tot het geformuleerde probleem. Het
verzamelen van informatie kan in dit kader net zo lang doorgaan totdat de verkregen
informatie nauwelijks nog nieuws toevoegt aan de reeds bestaande kennis.
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Reflectie
Tijdens het tot stand komen van deze dissertatie heeft de onderzoeker gebruik gemaakt van

een zogenaanid "reflexive journal" (Erlandson. el al..  1993).   In dit "reflexive .journal - niaakt
de onderzoeker aantekeningen ran gebeurtenissen die indruk op hem/haar maken. met het
doel achteraf betekenih te kunnen verlenen aan eerder gemaakte interpretatie3 (Weick.
1995).  Deze  onderzoekstechniek  is toegepast gedurende het gehele onderzoeksproces.  Het
instrument "reflectie" vormt hiermee een elementaire basi6 van deze dissertatie.

Referential adequacy materials
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van materiaal ter verrijking van de contexten ter
ondersteuning van de analyse en interpretaties van de onderzoeker.

Thick description
Tijdens het uitwerken van de casus heeft de onderzoeker zich steeds voorgehouden dat de
lezer in staat moet worden gesteld de resultaten die op papier staan te begrijpen. Om dit te
bereiken. zullen sommige zaken nauwkeurig en uitvoerig worden beschreven en worden
toegelicht.

Trianeulatie
Triangulatie leidt tot geloofwaardigheid. omdat er verschillende en/of meerdere
informatiebronnen. methoden (observaties. interviews. documenten) en theorieen zijn
gebruikt door de onderzoeker die leiden tot dezelfde conclusie.

Verhalende casusbeschrilving
De praktijkcasus worden op verhalende wijze beschreven. waarbij per onderwerp de praktijk
aan de hand van de moderne en postmoderne modellen zal worden verklaard. Met behulp van
deze verhalende methodiek is de onderzoeker in staat om uit de enorme hoeveelheid
informatie een schema te genereren dat voldoet aan drie belangrijke eigenschappen (Bauer en
Gaskell. 2000):

1. Gedetailleerde weergave
Ten behoeve van de overdraagbaarheid is het belangrijk om gedetailleerde informatie te
geven. Het verhaal dient plausibel te zijn voor de lezer. Verhalen komen dicht bij ware
gebeurtenissen. omdat het verhaal een weergave is van tijd. plaats. motivatie .
orientatiepunten, plannen. strategieen en doelstellingen.

2. Fixatie op hoofdzake,i
Degene die het verhaal opschrijft. noemt met name die aspecten die vanuit zijn of haar
perspectief van belang zijn. Daarom zal degene die het verhaal opschrijft selectief zijn in
datgene wat hij/zij naar voren brengt. De thematiek ontvouwt zich op een wi.ize die reflecteert
wat de schrijver belangrijk vindt. De thema's vertegenwoordigen als het ware zijn of haar
relevante structuur.

3. Ciosi,ig of Gestalt
Aan een verhaal zit meestal een begin. een midden en een einde.
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Verhalende interviews
Door het vertellen van verhalen herinneren respondenten zich wat er i3 gebeurd en zetten zij
deze gebeurtenissen in een voor hen logische volgorde. Tegelijkertijd zoeken de respondenten
naar mogelijke oorzaken. Verhalende interviews worden gekenmerkt door een kwalitatieve
onderzoeksmethode en kunnen worden beschouwd als een vorm van ongestructureerde
diepte-interviewh met specifieke kenmerken. Deze vorm van interviewen is met name
handzaam in de volgende gevallen:

•    Indien er sprake i  van speciale gebeurtenissen. "hot issueh".
•    Indien situaties vanuit verschillende perspectieven dienen te worden bekeken.
•    Als er sprake ih van levenhgeschiedenis en en een  ocio-historische context.

Het is dus niet de bedoeling dat de verhalen "een bewih vormen. Zij reprehenteren een kijk
op bepaalde situaties. Door meerdere verhalen kan een "riiker" beeld ontstaan van een
bepaalde situatie. Het nadeel van deze vorm van interviewen i  dat de respondenten hun
verhaal grotendeels afstemmen op de wijze waarop de onderzoeker het interviewproces
initieert.

3.4 TOEGEPASTE KWANTITATIEVE ONDERZOEKSTECHNIEKEN

Ter verwerking van de kwalitatieve en kwantitatieve data i  door de onderzoeker gebruik
gemaakt van SPSS/PC+. SPSS staat voor Statistical Package for Social Science„ (Norusis.
1988). SPSS/PC+ is ten behoeve van deze dissertatie gebruikt ter ondersteuning bij het

ontwerpen van het onderzoek bij Bank P. Van tevoren diende namelijk te worden nagedacht
hoe de data verzameld en verwerkt zouden worden. Tevens A SPSS/PC+ gebruikt bij het
beschriiven en analyseren van de onderzoeksdata.

3.5 CASESTUDY'S

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de casus door de onderzoeker in de vorm van
casestudy's zullen worden uitgewerkt. Casestudyl worden gekenmerkt door een intensieve
(wetenschappelijke) benadering van sociale ver, chijnselen. Het woord "case" komt van het
Latijnse woord "casus". hetgeen gebeurtenis. toestand of conditie betekent. Bij een casestudy
of gevalsonderzoek gaat het oni de bestudering van een sociaal verschijnsel of verschijnselen.
Kenmerken van  ociale verschijnselen zijn (Swanborn. 2000):

•     Met elkaar interacterende mensen en/of groepen die worden behtudeerd in hun
natuurlijke omgeving.

•    Er is sprake van diverse databronnen.
•    Er is sprake van tai van variabelen.
• Gedetailleerde beschrijving door de onderzoeker.
•     Interpretatie en verklaring door de onderzoeker.
•    De studie beslaat een bepaalde periode.
•    Door de onderzoeker worden beschrijvingen en verklaringen getoetst.
•    Verschillende zienswijzen worden met elkaar geconfronteerd.
•   Door de onderzoeker wordt gepoogd draagvlak te creeren indien er sprake A van een

verandering.
•    De nadruk ligt op de benaderingswijze van de onderzoeker zelf.

In het kader van deze di.sertatie kan gesproken worden ran comparatieve casestud) '4. omdat
er sprake is van meer dan tan casus die met elkaar worden vergeleken.
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HOOFDSTUK 4

CASESTUDY'S: MODERN EN POSTMODERN IMPLEMENTEREN IN
DE PRAKTIJK

Inleiding

Hierna volgt de uitwerking van de casestudy'h die binnen Bank P en Bank M hebben plaatsgevonden.  Bij
de uitwerking fungeren de modellen en begrippen alsmede de kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoekstechnieken uit hoofdstuk 5 als referentiekader. Om de lezer te tonen wat het theoretische
equivalent is van de actieh die tijdens de casus worden beschreven. wordt. vetgedrukt, verwezen naar het
betreffende model. begrip en/of de gehanteerde onderzoekstechniek(en). De afwijkingen van de theorie
zullen worden onderstreept en toegelicht. De casus worden als een verhaal (verhalende
casusbeschrijving, p. 49) uitgewerkt door de onderzoeker. die binnen zowel de moderne als de
postmoderne casus de rol had van interim-manager. Het verhaal wordt vanuit zijn perspectief
geconstrueerd (construeren en deconstrueren, p. 45,  thick description, p. 49, casestudy, p. 50).

4.1 POSTMODERNE CASESTUDY OP BASIS VAN DE METHODE VAN "THE FLOW OF THE FOURTH
GENERATION EVALUATION" VAN GUBA EN LINCOLN

Het speelveld (game, p. 45; play, p. 46)
De bank waar de postmoderne casus zich afspeelt. is onderdeel van een Groep die zich heeft ontwikkeld
tot een wereldwijde speler op het gebied van bankieren en verzekeren. De nettowinst over 1999 bedroeg
4.922 miljard euro. het totale vermogen in  1999 492.8 miljard euro en haar marktkapitalisatie 58.1 miljard
euro (eind mei 2000). De Groep heeft tal van merknamen en een brede range van financiele producten en
diensten. De Groep verkoopt haar producten door middel van een groot aantal distributiekanalen. zoals
haar (bank)kantorennetwerk. onafhankelijke tussenpersonen en virtuele kanalen, zoals bijvoorbeeld
internet.  De casus speelt zich. in de periode van juli  2000 tot april 2001. af binnen een van de belangrijkste
onderdelen van de Groep, Bank P. en binnen Bank P binnen de sector die het buitenlands betalingsverkeer
ten behoeve van zakelijke clienten verzorgt.

Stap   1,  p. 41: Contract: het initifren van het contract met de klant/sponsor

Door de sectordirecteur PP&S werd ik gevraagd als interim-hoofd van de afdeling Buitenlands
Betalingsverkeer (BB). met het doel deze samen te voegen met de afdeling Operations (0). De
sectordirecteur was verantwoordelijk voor het inkomende en uitgaande buitenlandse betalingsverkeer ten
behoeve van de clienten van Bank P. De afdeling BB moest. om binnen haar sector PP&S (Paymenth.
Product0 & Services) synergie-effecten te bereiken. worden geTntegreerd met afdeling 0 (zie figuur 9. p.
52). De sectordirecteur en ik kenden elkaar. omdat hij mi.i reeds een jaar eerder had ingehuurd voor een
tweetal interim-managementfunctieh binnen twee onder zijn sector ressorterende afdelingen. Ruim voor 1
oktober 2000 werd ik door hem eepolst (in dit geval werd het contact gelegd door de opdraclitgever zelf,
zie stap 1, p. 41) of ik voelde voor de interim-managementfunctie van hoofd  van de afdeling BB. Deze
afdeling verzorgde het buitenlandse betalingsverkeer voor de clienten van Bank P en een ander onderdeel
binnen de Groep. De afdeling BB bestond  uit   142 medewerkers. verdeeld  over  vij f afdelingen  (Zelf-
sturende Teams).  en twee geografische locaties (Amsterdam en Arnhem).
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Het feit dat de afdeling BB vanuit een ander bancair onderdeel van de Groep uit synergieoverwegingen
hierarchisch reeds eerder onder PP&S van Bank P was gelokaliseerd. wordt binnen deze dissertatie
vanwege de afbakening buiten beschouwing gelaten. Echter binnen deze casus speelt dit verhaal wel een
rol. omdat er sprake was van een door mij waargenomen cultuurverschil tussen de afdeling BB en afdeling
0. Binnen Bank P was de machtsafstand (Hofstede. 1997) tussen leidinggevenden en de werkvloer
bijvoorbeeld kleiner dan de medewerkers binnen BB gewend waren. Een en ander uitte zich bijvoorbeeld
in een grote omzichtigheid waarmee ik als interim-manager door de teamleiders en de medewerkers werd
benaderd in vergelijking tot hetgeen ik gewend wa  van medewerkers en collega's van andere afdelingen
binnen Bank P.

Sectordirecteur PP&S     

Secretariaat __    Staf

Hoofd 0 Hoofd BB Hoofd P Hoofd IT Hoofd DT

AMSTERDAM ARNHEM

Teamleider ZST I Projecten

Teamleider ZST 2 Teamleider ZST 6

Teamleider ZST 3 Teainkider ZST 8    I

Fig. 10 Organogram PP&S

leKenda:
Zsl   =   Zelfsturend Team
PP&S=  Secto,- Parments. Products & Sen'kes
BR   =  Afdeling Buitenlands Betalingsverkeer
0     =  Afdeling Operation
P     = Afdeling Productmanagement
11-     =  Afdeling hiternatio,ial 1'1·uns.fers
01     -  Afdeling Documentaty Trade
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De opdracht werd als volgt geformuleerd': "Het (mderdeel  Buitenlands  Betalingsrerkeer  (BB h  :al  per  1
oktober 2()()1 onderdeel ilitinaken \·aii Parnielits. ProdliftA & Sen'ices rati Bank P. Het integratieprc}ces
:al  :.ich  roltrekken  volgens  liet  'kapstok-c,\'ermc,del'l.  De  komende  maanden  :.ullen  w(,rden  gebritikt  cmi
ee,i integratieplan te ontwikkele,i onder leidiiig ran John Goedee. die aix interi,11-ma,iager de taak heeft
om naast de dageli.ikse leidi,18 ran de afdeling, liet i,itegratieproces ,verder vori,1 te geven eli le
iliipleineilteren. Naar ,·ent·a  hting :at het integratieplan binnen enkele maanden gereed zi.in:

Met de opdrachteever/spoilsor heb ik kort Resproken over de aanpak van naturalistisch onder:,t,ek. Het
kennismaken,net alle inedewerkers vond hii overdreven, maar uitei,ideliik winc hii daarmee na een
 inderhandeli,12sproces akkc,ord. Het Yine hem met name om het resultaat eli niet de wiize waarop dat
resultaat  zoit  worden  bereikt.

Als budgethouder van de afdeling BB kreeg ik de benodigde bevoegdheden om mijn taak naar behoren te
kunnen uitoefenen. Bovendien spraken mijn opdrachtgever en ik af dat ik na vier weken mijn eerste

schriftelijke statusrapportage zou aanleveren. Ongeveer vier weken voordat ik formeel werd benoemd.
werd ik door mijn opdrachtgever in de gelegenheid gesteld om alvast te acclimatiseren in de nieuwe
context. Zijn vertouwen had ik. doordat ik een tweetal andere veranderingstrajecten had afgerond binnen
zijn sector (prolonged engagement, p. 48. Doordat ik reeds kennis had ge,naakt met de Cultultr van de
(moeder)organisatie, had ik relatief makkelijk toegang tot formele en i,lforinele illformatie zonder dat
dit tot verstoringen  leiide).

Hierna treft  u (in figuur  1 1) de afdeling  BB aan zoals  deze  voor  1  oktober 2000 formeel  was
gestructureerd. terwijl figuur 12 weergeeft hoe de afdeling nal oktober 2000 formeel gestructureerd zou
worden. Indien  wij de figuren  11  en 12 vergelijken. dan kunnen wij constateren  dat de structuur van  de
afdeling BB platter is geworden. doordat figuur  12  twee hierarchische lagen minder telt. Zowel  de
directeur als de hoofden van de afdelingen binnen Amsterdam en Arnhem zijn vervangen door edn
(interim-)hoofd. Volgens Hofstede  ( 1997)  speelt de nationale cultuur een belangrijke  rol  in het platter
maken van organisaties. Met name Anglo-Amerikaanse landen. Scandinavische landen en Nederland
hebben een voorkeur voor een platte organisatiestructuur. Japan. Latijns-Amerikaanse. islamitische en
sommige Aziatische landen kiezen eerder voor steilere structuren (Keuning en Eppink. 2000).

  Facts & Flows van oktober 2()00 Chet personeelsblad ,an  Bank P. ten behoeve ,·an onder andere de aldelingen
Payments. Products & Services j.

- 'Kapstok-over": een term bedacht binnen Bank P om aan te geven dat er tussen het lijnmanagement en de ondernemingsraad
was afgesproken  dat gedurende een jaar geen formele structuurveranderingen zouden plaatsvinden hinnen de afdeling BB.
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Stap 2, p. 41: Organiseren, het team selecteren, trainen, maken van afspraken over de
toegankelijkheid, logistiek, inschatten van lokale en politieke factoren

Reflectie (p. 49)
Tijdens de eerste vergadering.  waarin ik door mijn opdrachtgever werd voorgesteld aan het
overdraclitsteam van de afdeling BB,  was de spanni,ig voelbaar. Het overdrachtsteam bestond uit de
hoofden Amsterdam eli Arnhem eli twee teamleiders. Binnen het team bestonden vele vrage,1 met
betrekking tot de toekoinstige situatie. Ik vertelde tijdens de vergadering dat ik 0,11:eveer 6 11 maand de
tijd zou nemen om mezeu een beeld te vormen van  de afdeling.

Hel selecteren ra11 het team
Om snel een indruk te krijgen van de afdeling BB. werd door mij een extern bedrijfskundig medewerker
ingehuurd met het doel een krachtenveldanalyse van de afdeling te maken (verwijderen van
dubbelzinnigheid,  p.  46;   negotiating   en   bargaining,   p.  45). Het onderzoek bestond uit het voeren van
informele gesprekken met de teamleiders van de zelfsturende teams in Amsterdam en Arnhem alsmede
met de sectorhoofden van Amsterdam en Arnhem. Naast de onderzoeker beschikte ik over een door
mijzelf geselecteerde xecretaresse en twee projectmedewerkers.

Reflectie (p. 49)
Het lijkt mij het beste om in eerste instantie het onderzoek te laten uitvoeren door een onaflia,ikelijke
onderzoeker, met wie de respondenten geen hiZrarchische verliouding hebben. Bovendien kan ik op
deze wijze subtiel intervenivren door het op gang brengen van bet  dialectisch hermeneutisch proces (p.
45). Ook de door mij geselecteerde secretaresse lijkt mij geschikt voor de functie en bovendien als
klankbord (credibility, p. 45). Ze voldoet niet zozeer aan de opleidingseisen, maar heeft volgens mij wei
veel mensenkennis. Zij is namelijk acht jaar bedrijf. leidster geweest in een kapsalon. Zij lijkt mij
typisch iemand die mij zegt waar het op staat, en is tevens toegankelijk voor de medewerkers van de
afdeling.

Maken van afspraken over de toegankelijkheid
Door de bedrijfskundig onderzoeker werden interviews gehouden met de teamleiders van de zelfsturende
teams alsmede met de sectiehoofden van Amsterdam en Arnhem (zie figuur 11. p. 54). De doelstelling van
het onderzoek was door mij besproken met de onderzoeker. de teamleiders en de sectiehoofden. De
resultaten zouden validerend aan hen worden voorgelegd alsmede aan een aantal medewerkers binnen de
afdeling (credibility,    p.    45;     referential    adequacy    materials,    p.     49). Van tevoren was door de
bedrijfskundig onderzoeker met de respondenten afgesproken dat de onderzoeksresultaten tussentijds en
voordat het rapport definitief werd aangeboden aan het interim-hoofd. aan hen zouden worden voorgelegd

De respondenten werkten zonder enig zichtbaar bezwaar mee aan het onderzoek. Zoals reeds vermeld,
was het onderzoek interventiegericht. omdat het in dienst stond van veranderingen die binnen de afdeling
moesten gaan plaatsvinden. Kenmerkend voor interventieonderzoek is het belang van de exploratieve en
communicatieve zorgvuldigheid ten aanzien van alle belanghebbenden gedurende het gehele

onderzoekstraject (Van Engeldorp Gastelaars en De Leede. 1996).
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Het inichatten ran de lokale politieke factoreii
Illustratief voor de sfeer binnen de afdeling was het interview in het huisorgaan' met het toenmalige hoofd
BB van de locatie Amsterdam. Volgens het sectiehoofd te Amsterdam  "hebben  de  nien.,en  i'an  de
afdeling de vera,ideringen goed opgepakt. Voor de medewerkers rerandert er weinig. Ik heb wei de indruk
dat de bekendmaking \'an de coiice,111-atie ran #erk+-aanihede,1 rc,c,r niede\rerkers een erg koude dmiche
is, onidat het roor lien de : ,reelste rerandering  is iii korte ti.id-,

Tot nu toe waren echter de 92 vaste medewerkers (5 I  in Amsterdam en 4 l in Arnhem) van de afdeling BB
nauwelijks betrokken geweest bij het veranderingsproces. Dit gold tevens voor de vijf teamleiders (drie in
Amsterdam en twee in Arnhem).

De achtergrond van de integratie was het bewerkstelligen van een "synergetisch effect- tussen de
verschillende labels van de Groep. Bovendien zou met de integratie een kostenbesparing kunnen worden
bereikt. omdat binnen Bank P een identieke afdeling bestond die exact hetzelfde werk verrichtte. In Facts
& Flows, het huisorgaan van het betaalbedrijf van Bank P. van oktober 2000 wordt de achtergrond van het
samengaan van de afdelingen nog eens duidelijk geschetst: "hz de st,el veranderende wereld van
betalingsverkeer is iii:.icht iii de kosten ran essentieel belang:

De medewerkers waren overigens door hun ondernemingsraad ingelicht dat de afdeling BB "kapstok-
over" zou gaan. Een en ander was nog eens bekrachtigd in een zogenaamd overdrachtsprotocol dat was
ondertekend door een directielid van Bank P. Bij het tot stand komen van het overdrachtsprotocol waren
de sectiehoofden en twee teamleiders betrokken geweest.

Per I oktober werd voor de medewerkers van de afdeling BB zichtbaar dat er echt iets ging veranderen en
dat zij door middel van een formele schriftelijke mededeling van de sectordirecteur op de hoogte werden
gesteld dat er een interim-manager was benoemd. De vijf teamleiders moesten vanaf 1 oktober aan de
nieuwe interim-manager rapporteren.

Reflectie (p. 49)
De cultuur binnen de afdeling BB is verstikkend. Ik word door iedereen met "u" aangesproken en de
stafinedewerkers vertellen mij dat ik niet te snel zaken moet veranderen. De sfeer is niet open. Er
bestaat weinig initiatief bij de teainleiders, hetgeen zich uit in het relatief makkelijke problemen en
knelpunten  bij mij  droppen. Bij directe werkgerichte vragen van mijn kant komen uiterst voorziclitige
antwoorden. Andere punten die de situatie be,noeilijken, zijn dat ik bij inijn komst werd geconfronteerd
met een zeer hoog ziekteverzuim op de afdelingen iii Amsterdam (23,3%, terwijl het bankgemiddelde
ongeveer 6% bedraagt), een grote productieachterstand (ongeveer 4000 nog onverwerkte
betalingsopdracliten, terwijl de dagvoorraad ongeveer 200 zou nioeten zijn) alsmede rond de 45
ingehuurde krachten (bijna 50% van de bezetting). Bovendien moeten de afdelingsbudgetten voor 2001
worden ingediend. Er hangt een sfeer van spanni,ig en machteloosheid, die voelbaar en ziclitbaar is
binnen de afdeling (persistente observatie en purposive sanipli,ig, p. 48).   Ik moet ingrijpen, inaar niet
uit de losse pois; daarvoor is de situatie te complex.

' OBV van A lot Z. september 2000 Chet personeelsblad voor de divisie Operations Betalingsverkeer).
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Stap 3, p. 42: Identificeren van belanghebbenden: identificeren van stakeholders, inschatten van
de onderzoeksstrategiean, inschatten van voordelen en nadelen, sancties, formaliseren van
afspraken

De belanghebbenden worden door mij onderverdeeld in twee categorieen. namelijk de "victim," en de
"beneficiaries"  (Guba en Lincoln.   1989). De belangrijkste  door  mij gekdentificeerde belanghebbenden
zij n:

VictimM p. 42).
•    De medewerkerh van de afdeling BB

Bene.ficiaries (p. 42 k
•   De opdrachtgever
•   De interim-manager
•    De medewerkers van de afdeling BB

Het inscliatten van de onder:,oeksstrategie
De complexe situatie waarin ik me op dit moment bevind alsmede het feit dat ik voor het slagen van het
veranderingsproces afhankelijk ben van de medewerkers van de afdeling. deden mij besluiten om de
interviews met alle medewerkers van de afdeling te gaan plannen. Het doel hiervan was een rijk inzicht te
krijgen in de status van de afdeling alvorens te intervenieren. Naast de interviews had ik op basis van de
voorhanden zijnde managementinformatie een analyse gemaakt van de status van de afdeling BB
Cdocumentatieonderzoek, p. 47; triangulatie, p. 49). De situatie is complex, doordat ik Regeven de
situatie waari,1 de afdelinlf zich bevindt (z.ie tabel 3. p. 58) inaatresrelen moet nemen. maar 1102 niet
beschik over voldoende inft,rmatie met betrekki,12 tot de belanizhebbenden.

Reflectie, p. 49
Inmiddels is een crisisachtige sfeer ontstaan waardoor ik genoodzaakt  word de afdeling voor te
bereiden op een aantal ingrijpende maatregelen gericht op het wegwerken van de enorme
acliterstanden: de apparatuur begint vast te lopen vanwege ket overvol raken van het geheugen van de
coinputer, klanten beginnen inassaal te klagen en de kans op negatieve publiciteit wordt door mij als
revel ingeschat. Boze klanten beginnen te dreigen met financiule claims eli populaire
consumentenprogram,na's,  oindat hun geld niet wordt overgemaakt. Bovendien is er sprake van een
relatief hoog ziekteverzuint (zie label 3, p. 58). Ik heb inmiddels mijn opdrachtgever op de hoogte
gebracht van mijn bevindingen. Deze gaf ntij vervolgens alle  ruinite en  steu,i.  Ruinite in de zin dat ik de
beslissingen kan nemen waarvan ik vind dat ik ze moet nemen. Steun gericht op liet ondersteunen bij
de benodigde snelle beduitvorming (conjiguratiedenken, p. 44; conjirmability, p. 44; credibility, p. 45).
Imniddels kreeg ik via mijn secretaresse te horen dat de medewerkers het erg plezierig vonden dat ik
met alle medewerkers een afspraak had gepland. Dat hadden ze nog niet eerder meegemaakt met een
afdelingshoofd.
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Tabel 3 Anal\·se \'an de afdelilig BB op basis ran managementinformatic (documentatieonderzoek, p. 47;  triangulatie,
P. 49)

Amsterdam Arnhem
Ziekteverzuini 23.3 % 8.9 %
Productieachterstand 3669 items Geen
Klachtenbehandelingachterstand 123 I item  430 items
Boekhoudachterstand 2500 items n.v.t.

Beschrijving werkprocessen niet up to date                      X                              X
Zelfsturend-Teamconcept niet adequaat ingevoerd           X                          X
De exacte opbouw van het medewerkersbestand ontbreekt   X                              X
Algehele beheersing van de werkprocessen onduidelijk      X                            X
Nauweli.iks uniformiteit van werken                            X                          X
Gebrekkige samenwerking                                    X                         X
Veel gedemotiveerde medewerkers                             X                          X
Productie. klantencontact en klachtenbehandeling lopen X                 X
door elkaar
Teamleiders hebben nauwelijk  inhoudelijke kennis          X                            X
Dagproductie uitgaand betalingsverkeer stokt                   X                              X
Zeer veel inhuurkrachten. in totaal 39.5                         X                            X

Stap 4, p. 42: Ontwikkelen van gezamenlijke constructies: op gang brengen van hermeneutische
cirkels, het maken van gezamenlijke constructies, het checken van de "credibility"

Met betrekking tot de te nemen (kortetermijn)maatregelen ter oplossing van de in tabel 3 zichtbare
problematiek. besloot ik de discussie op te starten met de vij f teamleiders van de zelfsturende teams. Met
hen had ik op 6 oktober 2000 een vergadering belegd waarin ik een aantal zaken die ik had geconstateerd
wilde voorleggen met de vraag hoe scherp mijn beeld was op de situatie van de afdeling BB. Hiertoe heb
ik de teamleiders met de in tabel 3 zichtbaar gemaakte knelpunten geconfronteerd met daarbij een aantal
mogelijke oplossingsrichtingen.1. Tijdens deze vergadering bleek dat de teamleiders de bevindingen
konden bevestigen. maar wei kritisch waren ten aanzien van de te nemen maatregelen (conflict, p. 44). Na
enige onderhandeling (conjlict, p. 44) ontstond er consensus over de status ("foto") van de afdeling en het
draagvlak met betrekking tot de voorgestelde interventies (configuratiedenken, p. 44; confirmability, p.
44; credibility, p. 45) .

Stap 5, p. 42: Vergroten van de stakeholdersconstructies door verrijking van informatie: verder
ontwikkelen van cirkels, gebruik maken van informatie en documentatie, observeren, gebruik
maken van theorie, ethische constructies van de onderzoeker

Tijden4 stap vier werd reeds duidelijk dat er sprake was van een ernstige situatie. De vermoedenh en de
bevindingen werden bevestigd door de teamleiders. Vervolgens besloot ik de opdrachtgever en daarna de
overige managementteamleden binnen   PP&S (zie figuur   10.  p.   52)  op de hoogte te stellen   van  de
bevindingen en de te nemen acties (credibility, p. 45; transferability, p. 46). Doel hiervan was de ruimte te
creeren om verder onderzoek te doen alsmede de te plegen interventies voor te bereiden. Tevens zorgde ik
voor zoveel mogelijk ruimte in mijn agenda met het doel tijd in te bouwen voor gesprekken en na te
denken over de te volgen strategie en de daarmee samenhangende (interventie)tactieken. Het onderzoek
bestond uit het houden van interviews met alle medewerkers van de afdeling om. alvorens te
intervenieren. een zo rijk mogelijk inzicht te krijgen in de problematiek van de afdeling. De interviews
vonden plaats in de periode van oktober 2000 tot en met december 2000 en hadden tot doel een

4 Goedee. J.. integratieplan PP&S/BB/0.6 oktober 2(*)0.
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beeld te krijgen van de claims. concerns en issue  van de medewerkers van de afdeling BB (claims.
concerns eli issues, p. 42:  co,ijiguratiedenken, p. 44).

Stap 6, p. 42: Sorteren van opgeloste claims, concerns, issues: identificeren van claims, concerns
en issues, oplossingen aan de hand van consensus, maken van een overzicht met uitzonderingen

Hierna volgen de resultaten ran het onderzoek (zie bijlage I . p. 163 voor de rragenlijst).

Zoals reeds eerdet vermeld. waren de interviewh gericht op het inventariseren van de claims. concernx en
issue  in het kader ran de samenvoeging van de afdeling BB en O (zie figuur 10. p.  52). Het uiteindelilke
doel was om de te plegen interventies binnen de afdeling BB zorgvuldig voor te beteiden. Deze
voorbereiding was noodzakelijk. omdat de medewerkers van afdeling BB volgens de werkprocessen ran
afdeling 0 moesten gaan werken. De verandering voor de medewerkers van de afdeling BB zou dan ook
groot zijn. De interviews dienden tevens ter wederzijdse kennismaking. Belangrijk wa$ dat de
medewerkers zich tijdens het interview op hun gemak zouden voelen. Op deze wijze is de onderzoeker in
staat om zoveel mogelijk informatie uit de interviews te verkrijgen zodat hij steeds dieper in de context
kan komen (Erland,ion et al. 1993). Aan de interviews hebben alle 92 medewerkers van de afdeling BB
meegewerkt met een arbeidscontract met Bank P. De tijdelijke (uitzend)krachten zijn weI geinterviewd.
maar hun data zijn niet verwerkt in de tabellen en grafieken.

Hierna treft u een overzicht aan van de kenmerken van de onderzoekspopulatie.

spss/n=92
Gemiddelde Periode werk- Periode werk- Contractvorm: Arbeidsduur: Functieschaal
leeftijd zaam binnen zaam binnen Bepaaide/ Earttime

de Groep BB Qnbepaaide Eulltime

tijd

43.6 jaar 21,5 jaar 13.1 jaar B:   15 pers. P: 40 pers. 5: 33 pers.

0: 77 pers. F: 52 pers. 6: 41 pers.
7: 18 pers.

Tabel 4  Kenmerken ran de onder.nekspopulatie

Toelichting
Het totale aantal potentiele respondenten bedraagt 92 (41 mannen en 51 vrouwen). De gemiddelde leeftijd
van de medewerkers op de afdeling BB bedraagt 43.6 jaar. terwijl de respondenten gemiddeld  13.1 jaar op

de afdeling werkzaam zijn. De respondenten zijn gemiddeld 21,5 jaar werkzaam bij de Groep. Binnen de
afdeling BB hebben 77 respondenten een contract voor onbepaalde tijd. terwijl 15 respondenten een
contract voor bepaalde tijd hebben (uitzendkrachten niet meegerekend). Binnen de afdeling hebben 40
respondenten een parttimercontract en 52 respondenten een fulltimercontract. De respondenten van de
afdeling zijn. zoals uit tabel 4 blijkt. ingedeeld in voornamelijk de lagere salarisgroepen. Binnen Bank P
loopt de salarisindeling van de functiegroepen 5 tot en met  15.

Reflectie, p. 49
Via mijn secretaresse vernam ik dat rich inmiddels  een aantal medewerkers beter had gemeld, doordat
zij hadden vernomen dat er een nieuwe manager was benoeind die afspraken had ingepland met
collega's. Ook een aantal nog zieke medewerkers wilde echter een afspraak.
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Fig. 13 Mening over integratie

1.egenda
g=Keen mening
11= negatief
p= positief

Toelichting
Blijkens de interview  (figuur 13) staat een grote meerderheid van de respondenten positief tegenover de
integratie van hun afdeling. terwijl bij de opdrachtgever het beeld was ontstaan dat de medewerkers van de
afdeling BB daar overwegend negatief over zouden   zijn. De opdrachtgever baseerde   zij n verhalen  op
eerder opgedane ervaringen en op geluiden uit de ondernemingsraad.
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Hierna volgt een overzicht ran de resultaten ran het onderzoek naar de claims. concerns en issues van de
respondenten. De varieteit van meningen wordt zichtbaar in de onderstaande figuur 14. Indien een claim
(concern e,1 issue) te weinixz frequent voorkomt, wordt deze iii de spss-firafieken Representeerd als een
liin zonder tekst. Het0.een overbliift. ziin de meest voorkomende claimh. Ik heb er echter voor eekozen
deze variFteit in de  rafieken (claims. concerns en issues) Zichtbaar te laten. Tildens de interventies ih
deze varieteit van menineen meewewoeen (thick description. D. 49).

Fig. 14 G,·aph (n=921: spss: c·htint.,

veel emoties
door strot geduwd

tegen de overgang
functieverschraling

te snel
geen

sfeer moel beter
geen mbo ontslag

professionalisme ING
geen moeite

positief geen perspectieven
plan is nodig .  ,\IU,#;;:,1

tm&/19#:Eim# geen problemen
perspectieven FwiWmAIMW//M&&A geen samenwerking
overzicht ontbreekt 1-===2/1/fri«.132= 1/'A gelatenheid
overgang positief "FLRIN" W.    348 7/  \\ *vj gewoon doorgaan
onzekerheid

r_lf goede sfeer
onrust

harde aanpak nodig
nieuwsgierigheid

ik wil hard werken
minder gezellig

informatie ontbreekt
meer slagkracht

lijnen moeten korter

lange termijn denken

Toelichting
Het valt op dat er een grote varieteit van claims bestaat van de geinterviewde respondenten. De grootste
verrassing voor mij is dat een aantal medewerkers binnen de zelfsturende teams een harde aanpak wil. Met
deze harde aanpak vertaalden de medewerkers het ongenoegen over het feit dat door invoering van de
zelfsturende teams er geen helderheid meer bestaat over wie waarvoor verantwoordelijk is. Volgens
Morgan ( 1997) kan dat verklaard worden door het ontbreken van meetpunten. De kans op mislukken i 
groot indien er binnen zelfsturende teamh geen duidelijke meetpunten zijn gedefinieerd. Ook waren
medewerkers daardoor niet in staat om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. De medewerkers die
voorstander zijn van een harde aanpak verwijten met name de leiding gebrek aan visie en
inlevingsvermogen alsmede daadkracht ten aanzien van collega's die de "kant-jes ervan aflopen" (zie
figuur    14: 'de integratie   is   ons   door   de   strot   geduwd-. "plan ontbreekt". ''geen informatie".
'onzekerheid"). Wat ook opvalt is het feit dat veel mensen gelaten reageren. hetgeen met name werd
veroorzaakt door gebrek aan informatie vanuit het management omtrent de status van de integratie.
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In de volgende figuur 15 blijkt een grote meerderheid van de medewerkers zich wel zorgen te maken over
de integratie.
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Fig. 15 Zorgen over integratie
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i= 11'('/ 20,·,er/,

Toelichtine
Als wij "zorgen over integratie (figuur  15)  en  de in figuur 14 aangetroffen "mening over integratie"
vergelijken. dan kunnen we constateren dat het maken van zorgen kennelijk iets anders is dan het al dan
niet positief zijn over de integratie van de afdeling. zoals het werd vertaald door de opdrachtgever. Deze
nuancering is essentieel met betrekking tot de voorbereiding van de interventies. In het kader van de
interventies ih het tevens van belang te weten waarover de medewerkers zich al dan niet zorgen maken. In
figuur 16 worden de "zorgen" van de respondenten nader gespecificeerd.
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Fit: 16 (irapli (11=92): sp.%.0: cm<·ei·11.% <Iici· de i,itegi·atic

vertrouwen

vaste baan

tempo
achterstanden

slechte leiding
afstemming

slappe leiding
angst

sfeer slecht

sfeer

4£,9:*
chaos

rustig =-11
cultuurverschil

reizen geen

puinhoop 40.8#3
geen zorgen

professionaliteit ,- gelaten

positief gelatenheid

parttimers groei

overzichtelijkheid harde aanpak

onzekerheid informatie

onduidelijkheid informatie ontbreekt

Toelichting
Uit figuur 16 blijkt dat de concerns zich toespitsen op de onderwerpen:

•   de productieachterstand
•    het cultuurverschil tussen de afdelingen BB en 0
•    het ontbreken van informatie
• onzekerheid
• slappe leiding.

Wat tevens opvalt. is dat met betrekking tot de -zorgen- een minder gevarieerd beeld bestaat dan
bijvoorbeeld bij de 'claims" van de respondenten (figuur 14. p. 61).
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Met betrekking tot de issues in het kader van de integratie bestaat het volgende beeld:

Fig. 17(iraphtn=92): spss: issue.,

ziekteverzuim

wil weg

wantrouwen

verandering nodig achterstanden
veel zieken

angst ontslag
tempo veranderingen culuurverschil
te weinig informatie %4*.

I * f» geen

te veel uitzendkrach I  \

geen sturing
te onrustig lijnen te lang
studiemogelijkheden .::*. niet nakomen belofte

spanningen onduidelijkheid
slechte sfeer

onrustig
sfeer verandert onzekerheid

rotafdeling puinhoop

reizen zwaar

rommelig

Toelichting
In figuur 17 zijn de issues weergegeven die de medewerkers van de afdeling bezighouden. Met name geldt
dit voor de issues "angst voor ontslag". "spanningen". "onrustig". "slechte sfeer". Wat opvalt. is dat er met
betrekking tot de issues een redelijke eensgezindheid onder de respondenten bestaat.
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Per zelfsturend team is onderzocht  wat de mening  van  de respondenten  is ten aanzien  van de integratie.
Hierna volgt het overzicht.
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Toelichting
In  zelfsturend team 8 zijn de respondenten negatiever over de integratie dan in de overige teams. terwijl
in zelfsturende team 2 de meeste respondenten voorkomen die geen mening hebben. Uit de interviews kan
worden herleid dat de respondenten uit deze teams (2 en 8) ontevreden zijn over de manier waarop leiding
wordt gegeven door hun teamleider. In team 6 zijn de respondenten het meest positief over de integratie.
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Met betrekking tot de -zorgen blijkt Uit onderstaande figuur  19 dat de respondenten binnen zelfsturend
team 2 zich de meeste zorgen maken over de toekomst van hun afdeling.

I.egenda
11= 11 ec

1=1,1

30

20

10

Fig. 19 Zorgen

.-. 1 .InC
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1,00 2,00 3,00 6,00 8,00

Zst

Toelichting
In  figuur  18  (p.  65) is zichtbaar dat veel respondenten in zelfsturend team  2 "geen mening" hebben  over
de integratie. Echter in de bovenstaande figuur 19 wordt duidelijk dat deze respondenten zich wei zorgen
maken. Deze zorgen vioeien voornamelijk voort uit het gebrek aan informatie en een teamleider die
volgens de respondenten nauwelijks leiding lijkt te geven. waardoor spanningen en conflicten binnen het
team zijn ontstaan waarover niet meer wordt gesproken (disfunctionele  situaties,  p.  45 1.
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Samenvatting claims, concerns en issues
Met betrekking tot de inventarisatie van de claims. concerns. en issues zi.in respondenten van de afdeling
BB geTnterviewd. met het doel zorgvuldig de interventies voor te bereiden die gericht zijn op integratie
van de afdelingen BB en 0.

Als belangrijkste claims werden door de respondenten aangevoerd:

•   De integratie biedt perspectieven.
•    Door de integratie ontstaat meer slagkracht.
• Binnen afdeling 0 is professionalisme (veel inhoudelijke kennis) aanwezig.
• Harde aanpak is nodig.

Met betrekking tot de claims kan nog worden opgemerkt dat tijden  de interview4 is gebleken dat de
respondenten het moeilijk vonden om positieve zaken te melden. De frustratie onder de respondenten heb
ik tijdens de interviews als groot ervaren.

Alh belangrijkste concerns werden door de respondenten aangevoerd:

•   De productieachterstanden.
•    Het feit dat er sprake is van slappe leiding.
•   Het ontbreken van informatie.
•    Dat er sprake is van onzekerheid.

Als belangrijkste issues werden door de respondenten aangevoerd:

•    Het hoge ziekteverzuim op de afdeling.
•    Te veel uitzendkrachten op de afdeling.
•   De onzekerheid in verband met de integratie.
•   De slechte sfeer.
•    Het rommelige karakter van de afdeling.
•    Angst voor ontslag.
•   Het heersen van wantrouwen ten opzichte van de leiding.

Reflectie, p. 49
Gezien de situatie waarin de afdeling BB zich bevindt alsniede de variiiteit van nieningen van de
respondenten is het maken van keuzes olivermijdelijk. Met betrekking tot de "claims" zal ik inspele,1 op
de door een aantal respondenten gewenste "harde aanpak". Hiertoe zal ik de respondenten een
duidelijk integratiepad voorspiegelen en de teamleiders aanspreken op van tevoren met hen
gedefinieerde (concrete) resuitaten. Met betrekking tot de concerns inoeten de66

productieachterstanden worden aangepakt  alsmede ket gebrek aan i,iformatie. Door medewerkers
informatie te geven zal het gevoel vali onzekerheid verminderen. Wat de "issues" betreft, zal ik confc,nn
de wensen van de respondenten opdracht geven de werkprocessen van de zeUsturende teams iii zowei
Amsterdant als Arnhem procedureel op elkaar af te stemmen. Hiermee wil ik het ziekteverzuim
terugdringen alsinede het aantal uitzendkrachten verininderen (naast de 92 fulltimebanen waren nog
eens 39,5 uitzendkrachten ingehuurd, 31% van het inedewerkersbestand).
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Confrontatie van de teamleiders met de resultaten van het onderzoek naar de claims, concerns en
issues van de medewerkers van de afdeling BB

Om de uitkomsten te valideren en draagvlak te creeren heb ik op 12 oktober 2000 de resultaten van het
onderzoek naar de claims. concerns en issue  ran de medewerkers van de afdeling BB gepresenteerd aan
de teamleiders van de zelfsturende team . De teamleiders onderkenden de knelpunten en tijdens de sessie
deed ik het voorstel om een Task Forces (Keuning en Epping, 2000) op te richten. met het doel samen
met een vertegenwoordiging van de medewerkers van de afdeling BB een aantal be luiten te nemen die tot
doel hadden de door de medewerkerh ervaren knelpunten op te lossen. De teamleiders gingen hiermee
akkoord. Het was de vijf teamleider3 duidelijk dat e! snel maatregelen genomen nioesten worden. De
stemming na afloop van de sessie was "bedrukt positief (agenda for negotiation, p. 44; dialectisch
hermeneutisch proces,  p. 45).

Verslag van het onderzoek van de bedrijfskundig onderzoeker
Inmiddels had de ingehuurde bedrijfskundig onderzoeker zijn onderzoek opgeleverd. Hierna volgt de
weergave van een hoofdstuk van zijn onderzoekb

Overleggen
Ki/at mij op\'alt, is dat er een aa,ital 01'erleggen is die door alle teamleiders worden genoemd. te weten het
prodlictieoverleg eli het commercieel (,verleg (tussen  BB  en  0),  het  teamleiderswerkorerleg  en  het  team-
(,verleg   (binnen   BB).   De   andere   overlegge,i   worden   maar   door   3en   (,f  twee   teanileiders   genoemd.
Op\'allend is ook dat de teamleiders niet precies dezelfde deelnemers op,ioemen. Verder ;reten :.e ook Iliet
eenduidig te (}nischrijven ;rat er in die overleggen besproken wordt. De kennis van de overleggen is
mager, of ill ieder geral lieerst er Keen eenduidigheid omtrent de overleggen, de deelnemers en de
frequentie. Alleen  de  teamleiders van  zelfstitrend team  2  (TLZST.) en  8 (TLZSTS)   welen  er rrijreel  over
te  rertellen.   hi   het  gera!  ran  de  teamleider  van  :elfsttirend   tealil   3  (TLZSTA)  en  de  teamleider  vati
:elfsturend  team  1  (TLZST 1 ) en in lets mindere  de  teanileider van  zelfsti,rend  team 2 (TIZST2 ) kun je  het
gebrek aan kennis wijten aan de korte peric,de dat ze teamleider zijn. Sonimige \'an deze gesprekken
hebben nog niet plaatsgeronden in de tijd dat zij teamleider zi.in. Maar ik denk dat de overleggen toch
beke,id hore,i te z.i.in bij alle tea,iileider.i. Daaniaast kitniw,i de bestaa,ide (,1'erlegge,i aa,igertild worden
niet overlegge,i/werkgroepen over de integratie ra,i de afdelingen BB en 0. Daar heb ik nainelijk geen
enkele teantleider over gehoord.

Formele  ZST-structuur eli de activiteiten
De structuur van de ZST komt onover:ichtelijk over. De verschillende actiriteiten zijn over meerdere
ZST'., \'erdeeld.  Het  uitgaande  betalingsverkeer wordt  rerzorgd  door ZST  1.2,6  en  8.  het  inkomend
lietali,igs\'erkeer d()or ZST 3 en 8. hi Anisterdam levere,i alle drie de ZST'S capaciteit aan de
telefc,<)11 groc.pT, 11'at een belioorlijke belasting is. Eii iii :.owel Ainsterdani als Amhe,ii ;forden klachten ran
klante,i behandeld, maar wei op twee verschillende wij:.en. Ik :.ie liet voordeel niet om %#n activiteit te
scheiden en te rerdeleii (,rer meerdere ZST's. Volgens mi.j reroor:,aakt dat alleen inaar onrlist. Daaniaast
wordt liet moeilijk oni in te schatten wai er misgaat in geval ra,1 problemen of achtersta,iden. Je moet dan
naar meerdere ZST's gaan kijken, die miss(liien ook nog op \'erschillende locaties :.itten. Ik heb al
gemerkt dat ieder ZST ee,1 eigen stij! ran werken heeft en iedere teanileider op :ijn eige,1 111anier leiding
geeft. De ZST's zi.in daarom nogal verschillend ran elkaar, vooral tusse,1 Amsterdam en Arnhem :it veel
rerschil in het uit\'c,eren van de activiteite,1 (zie werkprocessen. p. 69). leder ZST kent dus :ijn eigen
specifieke problemen die roor ruis zorgen in de z.oektocht naar knelpwiten in het productieproces. Het is
niet erg dat et" op rerschillende *·ij:.en leiding  ·ordt gegeren,  „iacir daii is Iici wei \'erstandig dat je te,i

'Een Task Force is een comite op tildelijke basis. dat wordt samengesteld al* ecn probleem slechts door gezamenlilke inspanning
in groepsverhand kan worden opgelost.
Remkes. R.. Re3ultaten quickscan Z.ST'* \·an de afdeling BB. 19 oktober 20(*).

'1.ocalie waar de eerstelijnsnavragen (klachten/vragen etc.) , an klanten telelonisch binnenkomen.
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aalizien van de activiteiten cs/,1 lij,i probeert te volgen. Ten aan:ie,1 ra,1 de ZST-structitur lieb ik het geruel
dat de teamleiders ieder een eigen winkel ami liet drij\'en zij,1. En daii met name is er een scheiding tussen
Amsterdam en Arnhem. Dit blijkt uit het feit dat ze iii Arnhein al een andere weg zijii i,igeslagen niet
betrekking tot de uit\'c,er \'a,i de werkprc,cessen dc,or de niedewerkers. Daar \rordi onderling niet over
gecomlituniceerd. Een cinder roorbeeld is dat TLZST6 heeft aangebodeii c,1,1 extra c'apac·iteit iii te =.etten iii
Anihem om de ac·hterstallden iii Atiisterdani \1'eg te „'erken. Dir acinbod „ afgcslagen. \'olgeits TLZSTA
onidat ze in Amsterdam bang waren dat hij het hele pri,ces naar Anihem wilde halen eli het niet meer af
;rilde staan. Het gi,ig hier om liet ititgaande betalingsrerkeer o.f oin de ncirragen. Te,i sl(,tie heeft TLZST]
mij rerteld dat zij niet het ger(,el had dat de teamleiders er met z.'n alle,1 iets rait willett Iitaken. De ZST's
stcian te 1,eel op zich:.elf, tenrijl het 661 aldeling is.

Werkprocessen
Zc,als ik hierboren al venneld lie11, :.iin de ac·tiriteiten rerdeeld orer de ZSTs en de kxaties. Vcmr de
1(,caties gel(It dat de activiteiten iii Amsterdam en Anihem niet (,p dezelf(le wijze worden ititger(,erd. hi
Ainsterdain   loopt   iedere   medewerker   het   rotate   prc,ductieprc)('es   dc,c,r  (\'an   kc,p  tc,t   stuart).   In   Ar,ilieni
daarentegen is het prc,ductiepri,ces opgedeeld in kieine stukjes en doet eeii inedewerker slechts 361 of een
aantal productieonderdelen, in ieder ge\,al niet het hele proces (gexclieiden prodtictiepro ·ex). De
werkprocesseli om de activiteiten ilit te rueren rerschillen iii het geral rali de narrageli al op het nizeati
ran de applicatik die er gebritikt wordt. Iii Anisterdam is dat mij niet duidelijk en in Arnhem gebruiken ze
Gadget'. Daarnaast z.itten er zoor alle actiriteiten ook nog rerschillen in de wij:e irciarop het pr()ces

w ,rdt doorlopen door de medewerkers zelf. We kunnen wei stellen dat er geen eenduidige wijze wordl
gehanteerd om de irerkprc,(·esse,1 te doorlopen. De teamleiders zijn oak niet op de hoogte van de precieze
handelingen die uitgeroerd mc,ete,i worden 0,11 de activiteiten uit te voeren. Zij kennen de werkprocessen
niet. De teamleiders kinnen z.elf Keen productie draaien in geval raii capac·iteitsprc,blemen.

De interne werkprocessen zoals dk door de medewerkers  (..ouden   moeten)  \,orden   uitgeroerd  oIii   de
activiteiten uit te kunnen voeren, zijn gedocitmenteerd. in Amsterdam worden de beschrijringen bewaard
door een stafinedewerker et, iii Anihem door TLZS6.

Functieniveaus
Met de in\'oering \'a„ de ZST-structitur e,1 -cultimr :.i.iii ook de functienii,eatis ingevoerd. De
.fulictieniveatts en de bijbehorende werkzaamlieden zijn strikt gescheiden. Dit zorgt ervoor dat er
beperki,ige,1 zijn ten aan:.ien va,1 de .flexibiliteit in het prc,ductieproc·es. De .ftinctieo,11schrijringeii :ijn te
beperk! en worden ook nog ee,is strikt gelianteerd.

Seniors
Er zijn behoorlijk reel seniors, elf in Anisterdani en zes iii Arnhem. Maar :ij :ijn eigenlijk niets meer
dan een medewerker, maar dan met zeer reel ervaring. Zij kennen alle processen eli activiteiten.
Vooral het ondersteunende decl tell opzichte ran de leidinggerende en sturende actiriteiten van de
teamleiders ontbreekt rcilge,is mi j op dir momeizt.

Conclude
Het hele concept vati de ZST's is iii iiiij,1 ogen nooit g<,ed iiigeroerd en dc,c,r de leidinggerenden ook niet
goed begrepen eii overgebraclit. Wat niet weg,ieet,it dat de ZST-filo.\(,fie erg coinple.r is. Het een heeft met
het ander te maken. Het kennen of beheerse,i ran de werkprocesse,i is cniciaal c,m ze goed. :.orgruldig en
eenduidig Ie late,1 ilitroere,1. Ve,rolgens sluiten de futwrienireatis niet goed aan op de  1erk:.aamlieden. Le
:.i.in te eng geformuleerd. Ten Slotte blijkt er aan een aantal rereisten roor het goed laten functioneren ra,1
eeti ZST niet voldact,i te kunizeii ;rorde,1. Ee,i rciorbeeld is de rol ran de seniors. Een ander knelptint i,

 Automatiseringstoepassing
9Klachtenregistratiesysteem
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misschien de afstand tussen Amsterdam en Anihem: de.b'sieke afstand kan wei eens te groot   zijii   0111   er
een eenheid ran te maken. Het hele concept van de ZST's rammelt rolgens niij.

I)e integratie
Wat 13eni'achte,1 de teamleiders ran de integratie met IBN? De teamleiders :.ijn toe aaii rust en stabiliteit.
Ze ,rillen af va,i de roortdurende druk die de acliterstanden inet :ich meebrengen. Ze willen een vaste en
fitte groep medewerkers hebben waar ze op kitnnen bouwen. Daarnaast willen ze een herziening van de
ZST-structuitr, e11 dan met Iiame de flinctienireaus e,1 de fit,wtie(,111AL·hri.iri,ige,i. Alle teainleiders wille,1
dat de integratie ran BB en 0 slaagt. Zij aillen alle medewerking verlenen 0,11 de integratie te laten
lukken. Dit doen ze op basis \,an de verwachti,igen die hierboren staan vermeld.

Algemene indruk van teanileiders
Mijn indruk ran de teamleiders is dat ze meer :ouden kitn,ie,i weten dan ze ntt doen (,intrent het ZST waar
ze verantwoordelijk roor zijn. Dit blijkt under meer uit de soms wat gebrekkige kennis over de overleggen
e,i de onbekendheid niet de irerkprc,cessen. Verder is hu,1 parate ke,111is niet altijd even goed. Emi
w'aarschijnlijke reden hien'c,or is dat het op dit moment niet lekker loopt. Er is een hoge it'erkdrt,k door de
achterstanden en under de medewerkers is er Feel spanning door de aa,istaandeintegratie van BB eli 0.
Misschien is een gebrek aan kennis niet de juiste onischrijring en kunnen we beter spreken ran een
a.firachtende houdi,ig ten op:ichte ran wat komen gaat. Met nanie TLZST6  lijkt  :ij,1 zaakjex 11'el goed op
orde te hebben. De teamleiders hebben in een sfeer gewerkt die niet echt positief is te noemen. Het is
moeilijk werken in een  migering waarin het moeilijk is oni roorilitgang te boeken. Dat motireert iziet om
je eens extra uit te slave„. Er :,al veel moeten veranderen en verbeteren om de teainleiders eii de
medewerker.   eer het geroel te geren dat z.e de zaak mider c ,ntrole hebben.

Reflectie, p. 49
E.en aantal dagen voor de bijeenkoinst van de Task Force meldde de TI.ZST2 dat zij een andere baan
wilde, oindat ze naar eigen verwacliting iiiet zou kunnen voldoen aan "de eisen" die ik waarschijnlijk
aan haar zou gaan stellen. De TI.ZSTl zal ik vragen colirdinator te worden van de Task Force. Zij is
mijns inziens niet geschikt als teamleider, oindat ZU onvoldoende inhoudelijke kennis heeD, inaar wei
geschikt als courdi,iator, oindat zij weI een  "drive" aan de dag legt om resultaat te scoren. Bovendien
wit ik, in dit stadium althans, niet de indruk bij de medewerkers laten ontstaan dat door mijn konist
mensen weg moeten. De TLZST2 gaat terug naar een onderdeel binnen de Groep waar zij eerder

werkzaam is geweest. TLZSTS  gaat met zwangerschapverlof. Dit geeft mij ruimte om met een aantal
andere teamleiders de kar te gaan trekken. Mijn voorgangers hebben duidelijk andere eisen gesteld aan
de teamleiders dan ik. Het verschil is dat ik van de teamleiders verwacht dat zij een proactieve
inhoudelijke en relationele rol in plaats van een reactieve relationele rol gaan spelen iii het
veranderingsproces. De leden van deze Task Force moeten mijns i,iziens bestaan uit medewerkers van
de afdeling. Dit zal hun weer ket gevoel Keven dat ze het lot iii eigen handen kunnen nemen, waardoor
het zelfvertrouwen binnen de afdeling zal groeien. Ik heb imniddels hiertoe een voorstel gedaan aan
m,iin opdrachtgever en extra budgetrui,nte gekregen. Ook hij ziet in dat zo snel mogelijk gestart moet
worden met het aanpakken van de door mij geprioriteerde knelpunten. Hij adviseerde mij hierbij zijn
assistent te betrekken. Zijn assistent is een zeer ervaren Bank-P-inedewerker, die zijn sporen heeft
verdiend op het gebied van project- en veranderingsmanagement en tevens een zeer groot netwerk
binnen de bank heeft. Om sominige besluiten snel te kunnen uitvoeren, zal liij van betekenis kunnen
zijn. Bovendien is de steun van de assistent van biking om draagvlak en vertrouwen te krijgen in mijn
aanpak van zowel mijn opdrachtgever als het managementteam buitenland. Na eerst te hebben
afgeste,nd   met  de  teamleiders   heb  ik  vervolgens   op   19  oktober  2000  de   gehele   afdeling  buitenland  iii
Amsterdam bijeengeroepen om ook ken te confronteren met het resultaat van het onderzoek als,nede de
productieachterstanden. Tijdens deze bijeenkomst doe ik het voorstel een Task Force op te ricliten inet
het doel de enorme problemen aan te pakken (de zeusturende teams in Arnhem heb ik hierbij buiten
beschouwing gelaten.  De teains iii Arnhem zijn namelijk stabiel. Hoewel ik weet dat daar ook nog
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knelpunten voorkc,men. zal ik mij eerst focussen op de teams iii Amsterdam). Tijdens de bijeenkonist
van de Task Force vraag ik tevens afdelingsvrijwilligers die hierin zitting willen nemen.

De eerste biieenkomst ran de Task Force
Op  24  oktober 2000 kw'am  de Task Force  voor het eerst bijeen. Naast mijzelf bestonden  de  deelnemers
van de Task Force uit vijf medewerkers van de afdeling BB. 6dn teamleider en de assistent van de
directeur van PP&S. Tijdens de eerste bijeenkomst deed ik de volgende voorstellen:

•    Het benoemen van een voorzitter (voormalig TLZST3).
•   COPAFIJTH-breed ' de knelpunten te benoemen waarmee de afdeling BB volgens de deelnemers

te kampen heeft.
•    Per knelpunt de oplossingsrichting(en) te benoemen en wie verantwoordelijk i, voor de

(coOrdinatie van de) aanpak en de planning.
• Wekelijks bijeen te komen om de voortgang te bespreken.

•   De knelpunten en de oplossingsrichtingen zouden worden vervat in een Plan van Aanpak dat op
16 november gereed zou zijn.

•  Tweewekelijks een terugkoppeling te geven van de resultaten aan de totale afdeling. zowel in
Amsterdam als Arnhem.

•    Eind december een enqutte te houden onder de medewerkers over wat zij vinden van de resultaten
van de Task Force.

Rejlectie (p. 49)
De laatste stap was meer tactiek. De afdeling BB was "kapstok-over" gegaan. Het is echter i,imiddels
iedereen duidelijk dat er niaatregelen genomen moeten worden. Anticiperend op mogelijke inaatregelen
cominuniceer ik dat mensen  betrokken worden bij het proces, dat er formeel niets vermidert, maar dat
er tot het ei,id van het jaar een projectorganisatie wordt ingesteld. Ik hoop hierbij op een positief
resultaat eind december 2001 en de toestemining van de medewerkers oin door te gaan op de informele
weg die is ingeslagen (construeren en deconstrueren van werkelijkheden, p. 45). Met andere woorden,
het doel is dat  de iii,formele organisatic wordt oingezet iii een formele organisatie. Op deze wijze heb ik
een sterk instrument in handen naar de Ondernemingsraad toe om de noodzakelijke maatregelen te
kunnen neme,i, namelijk de structuur van de afdeling BB te wijzigen in de richting van afdeling 0. In
een vroegtijdig stadium heb ik een en ander besproken met de vertegenwoordigers van de
Ondernenzingsraad. Zij kunnen zich vinden in deze weg. De eerste Task-Force-bijeenkonist verliep
afwachtend, hier en daar wat argwane,id. Toen ik feedback vroeg aan een van de leden van de Task
Force, kreeg ik het volgende teruggemeld: "Begrijp me niet verkeerd, we moeten van ver komen. Eerst
worden we totaal niet serieus genomen. We zien onze baas nooit, lacit staan dat we ergens een mening
over mogen hebben. Er werd nooit naar ons geluisterd. Ntt moet het ineens heel anders. Begrijp dat het
niet aan jou ligt, maar we moeten daar denk ik heel erg ami wennen." Voor mijn gevoel is  het enige wat
ik kan doen de ruinite creiren om de knelpunten die de leden van de Task Force aandragen
daadwerkelijk aan te (laten) pakken. Hiertoe heb ik met mijn opdraclitgever afgestemd dat ik de
knelpuittenanalyse op een zodanig niveau zal uitwerken dat ook de kosten van de oplossingen in beeld
komen, zodat hij budgettaire ruiinte kan creiiren bij zijn hocifddirectie van Bank P. Met mijn
opdrachtgever  had  ik  afgesproken  dat  het  Plan  van  Aanpak  op  16  november  2000  gereed  zou  zij,i.

I 0COPAFIJTH staal voor Commercie/communicatie. organisatie. personeel/producten/ administratie. financien. in I ormatie.
juridische aspecten. technologie en huis,ecting. Deze methode werd door Cap Gemini gehanteerd met het dod bij een (ICT- 1
verandering Been bedrillsonderdelen o;·er het hoofd ie /ien.  Bron: Presentatic  '-Euro de Projectmanagementuitdaging". Cap
Gemini, Utrecht. 1998.
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De tweede bijeenkomst van de Task Force
Tijdens de tweede bespreking van de Task Force op 27 oktober 2000 kwamen de leden met een in mijn
ogen prachtig "Plan van Aanpak Task Force". In dit Plan van Aanpak worden de knelpunten genoemd die
door de leden van de Task Force moeten worden opgelost. De leden van de Task Force waren zichtbaar
trots op het resultaat. Tijdens de bijeenkomst werd afgesproken per bijeenkomst een overzicht te maken
van de nog openstaande knelpunten alsmede de knelpunten die waren opgelost.

Reflectie, p. 49
De budgetoverschrijding van 393.738  euro boven op de beschikbaar gestelde 100.000 eurc, (geschat op
basis van de understaande sanienvatting en planning kneipunten, tabel 5) die gepaard gaat met liet
oplossen van de knelptinten komt ten taste van de winst-en-verliesrekening van de sector PP&S. Ik
besloot daaroin mijn opdraclitgever hierover iii kennis te stelle,1. Bij de integratie van de afdeling was
namelijk door de hoofddirectie een bedrag van rond de 100.000 euro ter beschikking gesteld aan de
sector PP&S 0,11  eventuele onvoorziene kosten te dekken. Mijn opdrachtgever nam de overschrijding
hoog op en vroeg mij dit in  een memo te expliciteren, zodat hij bij de hoofddirectie een claiin zc,u
kunnen indienen ter grootte van het overschrijdingsbedrag (zie ook toelichting p. 74).

Hierna volgt een overzicht van de knelpunten die de Task-Force-leden wilden oplossen".

1-abel 5 Samenralling en planning knelpunten

IM Interim-manager
TL Teamleiders
TLZST3 Teamleider zelfsturend team 3

TLZST2 Teamleider zelfsturend team 2

TLZST6 Teamleider zelfsturend team 6

VZTF Voorzitter Task Force

MPZ Medewerker Personeelszaken
SMA Stafmedewerker Automatisering
SFP Stafmedewerker Processen

Communicatie

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning

Teamleidersoverleg Amsterdam en IM TL Wekelijks
Arnhem
Teamoverleg inkomend en uitgaand IM TL Twee-

betalingsverkeer wekelijks

Gezamenlijke bijeenkomst in IM TL Maandelijks
Amsterdam en Arnhem
Bijeenkomst Task Force IM TLZST2 Wekelij ks

Actielijst per bijeenkomst IM VZTF Continu

"Goedee. J.. Plan van Aanpak BB. 16 november 2000.
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Commercie

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning
Achterstanden wegwerken IM TLZST3 31-12-00

Achterstanden wegwerken narragen IM TLZST2 31-12-00

Achterstanden wegwerken IM TLZST3 31-12-00

randwerkzaamheden
Inventarisatie Service Level IM VZTF 31-12-00

Agreements

Organisatie

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning

Herinrichting in het kader Task Force IM TL 20-1 1-00

Afstemmen werkprocessen IM TL 20-11-00

Monitoren afspraken IM TL Continu

Muur ZST 1.2 e n 3 weg IM TL 23-11-00

Opruimmiddag IM Allen 23-11-00

Plan van aanpak per cluster IM TL 31-12-00

Werkafspraken maken IM TL 24-11-00

Personeel

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning
Gesprekken met collega's n.a.v. IM TLZST3 20-11 -00

herinrichting
Beoordelingsscores gereed IM TL 11-12-00

Beoordelingsgesprekken volgens Bank- IM TL 31-12-00

P-systematiek
Inventariseren afspraken medewerkers IM MPZ 15-12-00
BB
Ontwikkelen pei-soneelsplan BB IM MPZ 31-01-01

Administratie

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning
Plan van Aanpak Achterstanden IM TLZST2 11-12-00

Deviezen Rapportage

Financifn

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning
Plan van Aanpak Interne Boekhouding IM TLZST2 11-12-00

Informatie

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning
Inventarisatie werkprocessen IM SMP 20-11-00

Visgraatmodellen van werkprocessen IM VZ 31-12-00

Benoemen inwerkfunctionaris BB IM TLZST3 20-11-00
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Juridische Aspecten

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning
In kaart brengen claims n.a.v. IM TL6 11-12-00

achterstanden

Techniek

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning
Inventarisatie ICT-gerelateerde IM SMA 20-11-00
projectenwerkzaamheden
Inventarisatie Service Level IM SMA 11-12-00

Agreements

Huisvesting

Onderwerp Verantwoordelijk Gedelegeerd Planning

Werkplekinrichting afstemmen op IM SMP 31-12-00

projectorganisatie

Toelichtine
Zoals later zou blijken. was de problematiek vele malen groter dan genoemd in het Plan van Aanpak Zoalh
dat was geredigeerd in samenspraak met de teamleiders. De leden van de Task Force hadden de
knelpunten zoal  vermeld in het Plan van Aanpak als uitgangspunt genomen. maar teneinde deze punten
opgelost te krijgen. werden door hen in totaal 84 knelpunten geinventariseerd. hetgeen het uitgangspunt
vormde van werkzaamheden van de Task Force (construeren en deconstrueren van werkelijkheden, p.
45). Binnen deze 84 knelpunten was dooi de Task-Force-leden zelf een prioritering aangebracht. In

samenwerking met een medewerker van de afdeling planning en controle had ik per knelpunt een
schatting gemaakt van de kosten. hetgeen neerkwam op een geprognosticeerde budgetoverschrijding van
393.738 euro.

Vertalen van de claims, concerns en issues naar concrete actiepunten
Aanzienlijk veel tijd is besteed aan het vertalen van de claims. concerns en issues naar concrete
actiepunten. De leden van de Task Force vermoedden dat als wij erin zouden slagen de hierboven
genoemde knelpunten op te lossen. de grootste bezwaren zoals terug te vinden in de claims. concerns en
issues van de respondenten grotendeels zouden zijn verdwenen. Wij spraken af ter toetsing begin januari
2001 een enquBte te houden onder alle medewerkers van de afdeling BB (credibility, p. 45; transferability
p. 46: reflectie p. 49).

Rejlectie, p. 49
Het interview met een van de senior medewerksters is niet meer uit mijn herinnering verdwenen. Haar
opmerking "ZST 2 is overleden" als,nede haar uitlatingen over de vele nieuwe "nietszeggende"
leidinggevenden die zij voorbij heeft zien trekken, hebben een diepe indruk op mij geniaakt. Het  is voor
mij duidelijk dat zij al haar vertrouwen in de leiding heeD verloren. Ik wil daarom snel resultaat om te
laten zien dat ket „zij als vertege,iwoordiger van Bank P serieus is. Ik wil de medewerkers weer
vertrouwen geven iii de afdeling en in zich:elf, door hun te laten zien dat ze grip op de zaak hebben. Ik
:al degenen die in de Task Force zitting kebben een tijdelijke salarisverhoging toeken,len om de
medewerkers te laten zien dat initiatief wordt beloond. 1)e brief waarin een en ander vermeld staat,
moet binnen een week gereed zij,1. Het hoofd Personeels:aken is zi) vriendelijk hieraan mee te werken.
Tevens   wil   ik   (letterlijk)   de   muren   tussen   de   zelfsturende     teams   1,2     en   3   in   Amsterdam   laten
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verwijderen  om de werkzaamheden beter op elkaar af te stemi,ze,1 alsmede het overzicht voor de
teamleiders te vergroten. E.en ander elenient dat ik liu zal oppakken, is de aj'stemming met de hoofden
van de afdeling 0  waarmee  de afdeling BB zal gaan integreren. E.en ander punt dat ik zal regelen is
een "incentive" met het doel medewerkers extra te motiveren. De vacature van teamleider zal ik
proberen iii te vullen door het  voormalig sectiehoofd vaii de "Cheque Collection Departinent" voor
deze flinctie te vragen. Hij is een jaar geleden uit zijn fimctie ontheven, omdat hij verantwoordelijk
werd gellouden voor de achterstanden die waren ontstaan op zij,1 afdeling. Ik was toen ingehuurd als
interim-sectiehoc,fd. Ik heb altijd een goed contact met het voormalig sectiehoofd gehouden. Over mijn
vraag of hij teamleider wilde worden op mijn afdeling hoefde hii niet lang na te denken. 1)e enige die ik
moest overhalen was inijn opdraclitgever, mndat er tock ee,1 "vitiltje" aaii het voor,nalig sectiehoc,fd
kleefde. Na veel sputteren King mijn opdraclitgever akkoord. Ik heb met de nieuwe teamleider een
gemotiveerde kracht iii huis gehaald met een enonne inhoudelijke kennis op het gebied van buitenlands
betalingsverkeer. Opmerkelijk was dat de teamleiders iii het Plan van Aanpak op ongeveer 30
knelpunten uitkwamen, terwijl de leden van de Task Force iii totaal nog eens 54 extra knelpunten
inventariseerden om de genoenide 30 knelpunten op te lossen. I)e oorzaak hiervan is dat door het
oplossen van bepaalde knelpunten weer andere knelpunten ontstaan. De medewerkers van de afdeling
zijn in staat dit veel beter te overzien dan ikzelf en de teanileiders van de afdeling. Ik merk dat de
stemming binnen de Task Force een omslag doonnaakt. Ik zie de leden zichtbaar positief reageren op
het feit dat ze  beloond en daardoor erkend worden, maar ook de  ruinite krijgen om dat wat ze oppakken
itit te voeren (negotiating en  bargaining, p. 45). We spraken af dat zij onder leiding van de coilrdinator
van de Task Force een overzicht  ontwikkelen waarop de status kan worden bijgehouden van de
resultaten van hun inspanningen. Deze status is dan vervolgens de input van de wekelijkse Task-
Force-bijeenkomsten als,nede de afdelingsbijeenkonisten iii Amsterdam eli Arnhem.

Stap 7, p. 43: Prioriteren van de onopgeloste items: gezamenlijk bepalen van de prioriteiten,
checken van de "credibility"

Op  16 november 2000 besprak  ik  het  Plan van Aanpak Task Force  BB  met mijn opdrachtgever met  het
doel hem nogmaals expliciet om zijn instemming te vragen. Ik vertelde hem dat mijn prioriteit zou liggen
op het wegwerken van de productieachterstanden. het op elkaar afstemmen van de werkzaamheden
alsmede het reduceren van het aantal inhuurkrachten. Mijn opdrachtgever had niet veel op te merken over
het plan en wenste mij veel succes met de implementatie ervan. Hij was overigens onder de indruk van de
inmiddels geinventariseerde 84 knelpunten (credibility, p. 45).

Reflectie, p. 49
Ik lieb nu ruim baan om de maatregelen te nemen die ertoe moeten leiden dat de afdeling weer stabiel
wordt. Ik ben ervan overtuigd dat indien wij in staat zijn om de in het Plan van Aanpak genoemde
knelpunten op te lossen, we daarmee veel van de onderwerpen zoals uitgedrukt bij de concerns en
issues zullen kunnen wegnemen. Dit staat of valt met een doortastende en snelle uitvoering van de
oplossing van de knelpunten. Om met name "inktvlekwerking" te bereiken, heb ik oin mij heen een
behoorlijke staf samengesteld, bestaande uit: een coilrdinator van de Task Force (ingehuurde
consultant), een ICT- projectmanager, een proces,nedewerkster, een i,iformatieanalist (ingeliuurde
consultant), een stagiair en een secretaresse. Zij hebben de opdracht om de acties die zijzelf en de leden
van de Task Force nemen ziclitbaar te maken. Dus niet hellen naar de afdeling om de stand van de
actterstanden bij te houden, maar in plaats daarvan er even naar toe lopen. Tevens wil ik dat de stand
van de productie iedere dag op vaste plaatsen zal worden opgehangen, zodat  de acties en resultaten
voor alle medewerkers van de afdeling BB ziclitbaar warden. Zelf acht ik dit een spamiende periode.
11'e sman onder aan de berg en moeten eroverlieen. Ik zal de rol spelen van leider en soms de facilitator
van dit proces.
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Stap 8, p. 43: Verzamelen van informatie, verrijken van informatie: verzamelen van
informatie/verzamelen van onderhandelaars, benutten van hermeneutische cirkels, verzamelen
van bestaande informatie, gebruik van nieuwe instrumenten, doen van speciale studies

In dit stadium van het project was ik steeds op zoek naar informatie en of deze informatie klopte met de
reedh in mijn bezit zijnde bestaande informatie (credibility en dependability, p. 45; transferability, p. 46;
persistent (doeigerichte) observation, p. 48). Dit is van belang. omdat de bestaande informatie de pijler is
waarop de interventies zijn gebaseerd. In dit stadium lijkt alle informatie consistent. De enige
inconsistentie die ik constateer is dat ik niet echt kan hardmaken waarom de werkprocessen per zelf-
sturend team moesten worden gestroomlijnd. De vraag die mij op dit moment bezighoudt is waarom er per
se op uniforme wijze gewerkt moet worden. Eigenlijk is mijn mening meer gebaseerd op de mening van
een kleine groep medewerkers. Veel medewerkers zien toch op tegen het feit dat het werk uniform moet
gebeuren. omdat iedere medewerker dan een nauw omschreven taak krijgt. Op dit moment i:, het zo dat
binnen ieder zelfsturend team iedereen zelf moet beslissen welke taken hij/zij oppakt. Ook wordt ervan
uitgegaan. zo was mij door het voorgaande hoofd verteld. dat medewerkers elkaar aanspreken als zaken
niet goed gaan binnen het team. Echter tijdens de interviews was mij reeds gebleken dat de respondenten
niet op de hoogte waren van normeringen op basis waarvan zij elkaar konden aanspreken. Ik besloot op
een zaterdagochtend zelf op kantoor een klein onderzoekje te verrichten om te vernemen hoe het staat met
de werkvoorraad.

Rejlectie, p. 49
Aangekomen op kantoor ben ik verbaasd dat er drie medewerkers aanwezig zijn. Zij zijn weer verbaasd
mij aan te treffen. E.en medewerker verwoordt zijn verbazing door uit te roepen: "Dat we nog eens
mogen meemaken dat een baas zich uberhaupt verlaagt om zich op de werkvloer te begeven." Als blijk
van waardering ben ik saucijzenbroodjes gaan halen. Toen ik terugkwam, lieten de medewerkers mij
boos een stukje zien dat geschreven was door de voormalige leiding van BB. Daarin schrijven zij:
"Intern zijn de zaken nu goed op orde, en de speciale aandacht voor het management om BB op ee,i

66/2hoger niveau te brengen, is niet meer nodig   . Met dit artikel iii de hand kwam de medewerker mij
zichtbaar boos tege,noet lopen. Veel wilde ik er niet op zeggen, maar ik kan mij zijn boosheid wel
voorstellen.

Op mijn ronde over de afdeling trok ik af en toe een lade open of keek gewoon in een willekeurige kast.
Het is nog erger dan ik dacht: een chaos. Ik tref een bakje aan met brieven aan klanten dat er niet genoeg
op hun rekening staat om het over te schrijven bedrag over te maken. gedateerd 2 september 2000.
Inmiddels was het 1 oktober 2000. Ik ben vastberadener dan ooit. Het kan zo niet langer. Dit is vreselijk
voor de klanten. maar ook voor de medewerkerh. Alleen komen de medewerkers er niet meer uit.

Stap 9, p. 43: Het voorbereiden van de onderhandelingsagenda: definilaren en belichten van de
onopgeloste items, belichten van de concurrerende constructies, illustreren, ondersteunen, items
weerleggen, zorgen voor verrijking, trainen, agenda testen

Tijdens de derde Task-Force-bijeenkomst  op  3 I   oktober  2000  besluiten  wij  de 84 knelpunten  zoals

genoemd in de knelpuntenanalyse als uitgangspunt te nemen. Om alle medewerkers betrokken te houden.
besluiten wij tweewekelijks door middel van presentaties de resultaten te bespreken tijdens gezamenlijke
afdelingsbijeenkomsten. Ieder Task-Force-lid zou op zijn functionele niveau afgestemd blijven op de
status van de ondernomen en te nemen acties. Zoal  reeds eerder gemeld. zouden de resultaten zichtbaar
worden gemaakt voor alle medewerkers (en niet-medewerkers).

12OBV ;·an A tot Z. nr. 9.20()0.
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Stap 10, p. 43: De onderhandelingen uitvoeren: selecteren van een representatieve cirkel, passend
maken van de cirkel, checken van de "credibility", bepalen van de acties.

leder Task-Force-lid is facilitator en mediator van het dialectisch hermeneutisch proces (p. 45).  Guba en
Lincoln ( 1989) geven hierbij aan dat:

"The major purpose of this process is not to justify one's own construction or to attack the weakness of the
construction offered by others. but to form a connection between them that allows their mutual exploration
by all parties. The aim of thih proces  ih to reach consen us when that is possible: when it ih not possible.
the proces  at the very least exposes and clarifies the several different views and allows the building of an
agenda for negotiation."

Om het (dialectisch   hermeneutisch)  proces  succesvol  te laten verlopen.  zie   ik  mij zelf  al+ de leider  en
facilitator die ervoor moet zorgen dat complexe problemen met behoud van hun complexiteit weergegeven
blijven worden. Impliciete. niet aan betrokkenen verantwoorde probleemreductie is in strijd met de
doelstellingen van het proces. Exploratieve zorgvuldigheid betekent niet dat probleemreductie
ontoelaatbaar ih. maar veeleer dat gemaakte keuzen verantwoord worden aan alle betrokkenen.
Exploratieve zorgvuldigheid betekent dat inzichten en benaderingen niet bij voorbaat weggedefinieerd

mogen worden (Van Engeldorp Gastelaars en De Leede, 1996).

Guba en Lincoln C 1989. p.  149) melden in dit kader: "The c'ommitment j'rc,m all parties tc) ,#'ork frc'iii  a
positic,11 of ilitegrin'." "Tliere will be 110 deliberate attempt to lie. deceive. mislead, or (,ther\i'ise offer
IlliSCONS tru Cticms."

Voor mij betekent dit dat ik er alles aan zal doen om voor de stakeholders zichtbaar te maken welk werk
de leden van de Task Force verrichten en met welk resultaat. Deze communicatieve zorgvuldigheid
betekent dat de eis van openbaarheid wellicht niet ten opzichte van de gehele wereld. maar wel degelijk
voor de betrokkenen moet gelden. Communicatieve zorgvuldigheid betekent ook dat verschillen in
benadering niet verhuld mogen worden door vaag taalgebruik. In plaats van intersubjectiviteit
(gemeenschappelijk gedeelde meningen) wordt hier de eis gesteld van helderheid in verschillen van
meningen. De rol van de onderzoeker is hierin niet objectief. maar wel neutraal of ongebonden.
Partijdigheid van de onderzoeker schendt zowel de eis van de exploratieve zorgvuldigheid als de eis van
de communicatieve zorgvuldigheid (Van Engeldorp Gastelaars en De Leede.  1996).

Guba en Lincoln ( 1989. p. 150) geven in dit kader aan: "The mini,nal competence on the part of all
parties is to conit,iu,zicate. Holders of different constructions mlist be able tc, offer their 01171

constructions, and S. 1(1 ('ffer criticism  of the  constructions of others. meaningfully.-

Voor mij betekent dit dat ik moet letten op een ieders inbreng. Binnen de afdeling BB is dat naar mijn
mening extra nodig. Van oudsher is de afdeling zeer hierarchisch en de medewerkers zijn niet gewend hun
mening naar voren te brengen. Ik zal deze voorwaarde moeten scheppen. Bovendien is in dit stadium
communicatieve zorgvuldigheid zeer belangrijk. ook als instrument om te anticiperen op mogelijke
conflicten. Veel maatregelen zouden nanielijk de medewerkers van de afdeling zelf raken.

Opvallend hierbij is dat er veel gecommuniceerd wordt over te nemen maatregelen. maar dat het toch lijkt
alsof medewerkers er nooit eerder van hebben gehoord. Zoals bijvoorbeeld het fysiek verwijderen van de
muren tussen de zelfsturende teams 1.2 en 3. Toen het werd aangekondigd. waren de reactie  lauw.
Echter op het moment dat het gebeurde. leek iedereen overdonderd. Op mijn vraag aan een aantal
medewerkers waarom. kreeg ik het volgende antwoord.
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"We wisten wei dat het zoll gaan gebeuren. maar er werden wei nieer maairegelen genemien die nooit
irerden uitgeroerd. En 1111 dachten 11'C oak dat Ilet nog maanden zoit ditren. Dat besluiten worden

ilitgeroerd, ja, daar moeten #7 wel aaii weniieli. Het is in ieder geval #'el prettig dat er JiN eclit eens it'at

gebeurt inet de prc,ble,nen binnen de afdeling.-

Binnen de afdeling was de bereidheid van alle betrokken partijen om 3amen te werken aanwezig. Echter
buiten de afdeling liepen de individuele leden van de Task Force bij de uitvoering van hun knelpunten nog
al eens tegen muren aan.

Ter illustratie volgt hierna een fragment uit de statusrapportage van een medewerker die ervoor moet
zorgen dat het klachtenregistratiepakket (Gadget ) wordt ge)nstalleerd binnen de afdeling BB. Gadget  is
erop gericht om binnen de afdeling BB klachten van clienten op uniforme wiize te registreren.

Status Gadget op 29-11-2000
"De  installatiedatum  van  Gadget  bij  BB  Amsterdam  is  infonneel  toege:egd  door de  mensen  ran  de
aftleling automatisering. Het litkt niet een forinele datimi los le krijgen. De plaatsi,ig zal waarschijnlijk
geschieden in week 49 en wel op maan(lag 4, dinsdag 5 c,f woensdag 6 december. De stafmedewerker
atitomatisering :fil namens de afdeling BB prc,beren de afspraak.fornieel te bekrachtigen. Tevens zal hij.
op rerzoek van de teamleider ran :elfsturend team 3, en'oor zorgen dat de me,isen die Gadget komen
installeren :ich rali tevoren aannielden als ze langskuinen. Het doel hien,an is te vaorkomen dat er
allerlei mensen over de afdeling lopen zonder dat ieniand weet wat ze komen dc,en. Welke mensen van
aut<,matiseri,ig Gadget komen plaatsen, is iilet beke,id."

De noodzakelijke veranderingsbereidheid bij de door mij geYdentificeerde stakeholders was aanwezig.
Echter binnen deze groep was varieteit (yarifteit, p. 46) te onderkennen. waarmee ik rekening moest
houden. Deze varieteit komt onder andere tot uitdrukking in de issues. Hierna volgt een overzicht van het
krachtenveld waarbinnen, aan de hand van de geinventariseerde issues. configuraties zijn te ontdekken.
Met configuraties wordt het overeenkomen van werkelijkheidsdefinities bedoeld (De Laat en Maah. 1995).
aan de hand waarvan representatieve hermeneuti che cirkels kunnen worden gedistilleerd.

Opdrac htgerer:
• Wegwerken productieachterstanden.
• Verminderen aantal inhuurkrachten.

Pers<,neelsadriseur:
•    Komen tot een personeelsplan.
•   Zorgen dat medewerkers een nieuwe aanstellingsbrief krijgen in verband met de overgang naar

PP&S.

Mede 'erker.s afdeling BB:
•    Angst voor ontslag.
• Slechte sfeer op de afdeling.
• Ziekteverzuim.
• Onzekerheid.
• Productieachterstanden.

Hoc,fd automatisering betalen Bank P. afdeling 0:
• Welke systemen krijgen wij over?
•    Voor welke systemen zijn wij wel en niet verantwoordelijk?
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Hoofd aut(,matisering betalen Bailk P, afdeling BB.
• Welke systemen moet ik wel en niet overdragen?
•    Voor welke xystemen zijn wij weI en niet  verantwoordelijk?

Stafniede\verker atitomatiseritig afdeling BB:
•    Hebben de systemen nog voldoende geheugen om de achterstanden te kunnen verwerken?
•    Achterstanden zo snel mogelijk wegwerken.

Onderizem ings raad:
• Belangen behartigen van de medewerkers.
•      Een jaar geen veranderingen.
•    Rust binnen de afdeling BB.
• Minder ziekteverzuim.

De bereidheid van de partijen om hun waardeposities te heroverwegen is van essentieel belang. omdat het
hier gaat om een wezenlijk onderdeel van de integratie. Voor de integratie was namelijk afgesproken dat
de afdeling BB "kapstok-over" zou gaan. Ik was er echter van overtuigd dat als wij het probleem van de
productieachterstanden wilden aanpakken. eerst de structuur van de afdeling zou moeten veranderen. In
plaats van de zelfsturende teams wil ik naar een functionele inrichting van de afdelinw BB, waarin exact
wordt  aftzesproken   wie  wat   iraat  doe,i   (Keuni,12   en   Eppiniz, 2000).Om beweging in het standpunt te
krijgen. moest ik draagvlak zien te creeren om dit ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren tplay, p. 46). De
repre entatieve cirkel die ik distilleerde uit de krachtenveldanalyse wa,i dat de stakeholders als grootste
probleem de productieachterstanden ervaren. Bovendien zouden naar mijn inschatting. op basis van de
analyse van de claims. concerns en issues. na het wegwerken van de achterstanden tevens de volgende
punten worden opgelost:

• Ontbrekende informatie over de integratie.
• Ontbrekende overzichtelijkheid binnen de afdeling.
•    De ervaren ontbrekende harde aanpak van de leiding van de afdeling BB.
•    De ervaren chaos op de afdeling.

Met een willekeurig aantal respondenten van de afdeling besloot ik een focusgroepsessie (Bauer en
Gaskell. 2000) te organiseren met als doel te bespreken hoe wij de werkprocessen van de zelfsturende
teams functioneel op elkaar zouden kunnen laten aansluiten. Het is mijn visie om twee groepen te cretren.
namelijk een groep die zich alleen bezig zal houden met het wegwerken van de achterstanden en een
groep die zich zal bezighouden met de nieuwe stroom binnenkomende betalingsopdrachten.

Bij het op orde krijgen van de afdeling was snelheid geboden. Inmiddels was namelijk een externe
profrrammamanager (Turner. 1999)'1 aangetrokken met de opdracht om de afdelingen Buitenlands en
Binnenlandh Betalingsverkeer samen te voegen. In feite betekent dat een reorganisatie over de afdeling
BB heen. Deze reorganisatie zal in deze dissertatie verder buiten beschouwing worden gelaten. maar
wordt hier weI genoemd. omdat hierdoor aangegeven wordt dat er sprake was van een uitermate complexe
situatie waarin ik met meerdere veranderingsprocessen tegelijk bezig was (inultipele  inclusie,  p. 45). Mijn
doel was bovendien ten behoeve van de afdeling BB een gunstige uitgangspositie te creeren door de zaken

I 4op orde te hebben. Ten behoeve van de samenvoeging PP&S en BB was inmiddels een Stuurgroep
(Turner. 1999) ingericht bestaande uit de volgende personen:

1-'Programmamanager: een lunctionarih die verantwoordeliik i, 7,(,(,1- meerdere projecten tegeli.ik. Deze projecten kiden
over het algemeen tot ddn doel.

"Groep personen die belast is met de besturing van een project.
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Stuitrgrc,ep Herinrichting Binnenlands en Buitenlands Betalingsverkeer
•     De opdrachtgever: directeur Payments. Products & Services.
• Hoofd afdeling BB.
• Hoofd afdeling 0.
• Hoofd Operations Binnenland.
•    De externe programmamanager.
•    Assistent van de directeur van PP&S.

Tijdens een eerdere sessie was binnen de stuurgroep afgesproken de migratie van de afdelingen
Binnenlandh en Buitenland  Betalingsverkeer in stappen te laten plaatsvinden. nameli.lk eerst de integratie
\an de afdelingen BB en 0 en vervolgen  de  ectoren Binnenlandh en Buitenlands Betalingsverkeer. Ik
had aangedrongen op een concreet stappenplan dat gecommuniceerd zou kunnen worden met de
medewerkers van de betrokken afdelingen. Op deze wijze zou een verdere disfunctionele situatie
(disfunctionele  situaties, p. 45) voorkomen kunnen worden.

Teneinde de medewerkers van de afdeling BB niet tweemaal in een jaar te confronteren met een
reorganisatie streefde ik ernaar om de inrichting van het productieproces van BB zoveel mogelijk te laten
aansluiten bij die van de toekomstige integratie van de Binnenlandse en Buitenlandse
Betalingsverkeerafdelingen.

Reflectie, p. 49
Het uitgangspu,it van de gehele operatie was een besparing van 25% op de kosten van ket uitgaande en
inkoniende buitenlandse betalingsverkeer. Dus een aantal partijen uit de stuurgroep heeft erg veel
haast. Ik vind ecliter dat ik tevens moet opkomen voor de belangen van de medewerkers van mijn
afdeling en zal daaroni eerst de processen laten analyseren om vervolgens te kunnen besluiten hoe de
afdelingen het best kunnen worden geintegreerd. Ik moet kierbij fel stelling nemen tegen degenen die
snel(ler) resultaat willen boeken. De meeste leden van de stuitrgroep zijn het eens met mijn voorstel. Ik
sprak af de analyse  ei,id december gereed te  hebben en op te  leveren aan de prograimnainanager, zodat
wij   op   11   januari   besluiten   konden   nemen   over  de   te   nenien   stappen.  Iii   de  tlissentijd   kan   ik  mijn
afdeling voorbereiden op de eerste voelbare maatregelen die leiden tot de ilitegratie van mijn afdeling
BB en ().

De focusgroepbijeenkomst
De focusgroepbijeenkomst  vond plaats op 15 december 2000 en had als onderwerp de gez,amenlijke zorg
met betrekking tot de afdeling BB en in verband hierinee het afsteminen van de onderlinge werkprocessen
ran de :elfst,trende teams alsinede de buitenlandafdelingen van Bank P. De focusgroep bestond uit zes
medewerkers. De medewerkers kenden elkaar niet erg goed. Ik had per zelfsturend team 66n medewerker
uitgenodigd alsmede een medewerker uit de staf. Belangrijk voor mij was met name te ontdekken waar de
focusgroepsleden het al dan niet met elkaar eens waren met betrekking tot het stroomlijnen van de
werkzaamheden van de zelfsturende teams. In tegenstelling tot hetgeen ik had verwacht. was de discussie
niet heftig. De respondenten waren het snel met elkaar eens. De i,itegratie ran de afdeling BB en 0  nioet
z.c) snel en zc, naitwkeurig mogeli,ik plaatsrinde,1. want zo kan liet niet langer. De verschillen van mening
hadden met name te maken met het tempo en het feit dat de "dwarsliggers" eindelijk eens aangepakt
moesten worden. Over mijn vraag wat met dwarsliggers werd bedoeld. waren de meningen ook niet
verdeeld. Twee concrete namen werden genoemd van medewerkers die de voormalige leiding volgens de
deelnemers niet durfde '-aan te pakken- Gezien het resultaat van de sessie besloot ik de uitkomst voor te
leggen aan alle medewerkers ti.idens de eerstvolgende gezamenlijke afdelingsbijeenkomst (credibility, p.
45; reorganisatie,  p. 46).

80



Ge:amenlijke afdelingsxessic BB
Binnen de Task Force was afgesproken eens in de twee weken een afdelingssessie te houden om alle
medewerkers te informeren over de status van de afdeling. Tijdens de bijeenkomst van 17 november 2000
werden het Plan ran Aanpak alsmede de knelpuntenanalyse aan iedereen uitgereikt en punt voor punt
doorgenomen. Ook presenteerde ik de onderzoeksresultaten. waaraan zij zelf hadden meegewerkt.
Niemand gaf verder commentaar. maar ik had het gevoel dat een ieder de punten herkende. De sfeer wah
afwachtend. Tijdens de bijeenkomst informeerde ik de medewerker  dat wij binnen de Task Force. aan
wie de afdelingsmedewerkers zeggenschap hadden gedelegeerd. hadden besloten het zelfsturendteam-
concept tijdelijk buiten werking te stellen alsmede het werk functioneel te gaan indelen met het doel zo
snel mogelijk de productieachterstanden weg te werken. Tevens vertelde ik de afdeling zoveel mogelijk te
willen organiseren naar het model van de afdeling 0. om te voorkomen dat de medewerkers twee keer
zouden moeten reorganiseren. Ik vertelde dat hierover nauw contact en afstemming waren geweest met de
leden van de Stuurgroep Herinrichting Binnenland  en Buitenlands Betalingsverkeer.

Reflectie, p. 49
Voor het eerst was voelbaar dat de in de zaal aanwezige inedewerkers direct werden geconfronteerd met
de veranderingen, die nu erg diclit bij lien kwame,i. De sfeer was gespannen, maar open. Voorzichtig
werden door de medewerkers vragen gesteld over wat de veranderingen voor lien zouden gaan
betekenen, en of liet werk dat zij tot nu toe deden hetzelfde zou blijven (dialectisch hermeneutisch
proces, p. 45; construeren en deconstrueren van werkelijkheden, credibility, p. 45). Er werd rustig
geluisterd naar mijn uitleg. Met name de bijdrage va,i de assistent van de directeur van de sector PP&S
was erg belangrijk tijdens deze bijeenkoinst. Hij vertelde dat hij zelf ook vanuit  een reorganisatie bij
PP&S was komen werken en dat hij zick na een gewenningsperiode prettig voelde binnen de sector
PP&S en binnen Bank P. Met name deze laatste opmerking was belangrijk, oindat hij, in tegenstelling
tot mijzelf, een vaste kraclit was en daardoor een herkenningspunt vornide voor de medewerkers van de
afdeling BB (procesdenken, p. 46). De assistent van de directeur van PP&S was voor mij belangrijk in
een aantal oprichten. Hij heeft invloed op mijn opdraclitgever en heeD uitstraling en charisma. Dit
laatste met name door het feit dat de man uiterst integer is en ziclitbaar vanuit zijn hart gernteresseerd
is in het wei en wee van mensen. Bovendien adviseerde hij mij gevraagd en ongevraagd als hij iets zag
gebeuren waarvan hij vond dat kij mij moest waarsclmwen. Bijvoorbeeld iii het geval waarin ik het
contract van   een  interim-teamleider niet wilde  verlengen,  terwijl  hij inij adviseerde  dat juist  wei te  doen
(peer debriefing, p. 48). Volgens hem zou het in dit stadium  weg laten gaan van een teainleider de
medewerkers alleen maar onrustiger maken. Ik benoemde haar vervolgens tot colirdinator van de Task
Force en maakte nieuwe afspraken met haar over het door mij verwachte resultaat. Zij kweet rich
vervolgens uitstekend van haar taak. Het opheffen van de zelfsturende teams als,nede het stroomlijnen
van de werkprocessen conform die van  afdeling 0 betekenden een reorganisatie (reorganisatie, p. 46).
I)it onder de vlag van de Task Force. Met de Ondernemingsraad had ik imniddels afgesproken dat deze
tijdelijke, niet-formele wijziging was toegestaan oin de achterstanden weg te werken. Ik had hen aan de
ha,id van mijn onderzoeksresultaten kunnen overtuigen.

In het kader van de Task Force zou de afdeling eruitzien zoals weergegeven in figuur 19. p. 82.
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Fig. 20  Task-Fort·ecirlcinogram ran de aideli,iRBB

Hoofd BB

Amsterdam Arnhem

1

1

1 1                                1
Internationale InternationaleBuitenlandservices Buitenlandservices
overschrijvingen overschrijvingen

Post en scannen Cust(,mer en account Post en scannen Customer en account

support support

Inkomend Financial accounting inkomend Financial accounting

hetalingsverkeer betalingsverkeer

1 1                 1              1
Uitga;ind Uitgaand Support unitSupport unit
betalingsverkeer betalingsverkeer

Cheque-
\·erkeer

Toelichting
Als  we de figuren   19  en  12  (p. 54) vergelijken,  dan  is het grote verschil  dat  in  de oude situatie  alle
medewerkers samen alle werkzaamheden verrichtten. In de nieuwe situatie i  per persoon of groepje
personen gedefinieerd welke werkzaamheden dienen te worden verricht. Bovendien is het in deze situatie
mogelijk te normeren en medewerkers direct aan te spreken indien werkzaamheden niet adequaat worden
uitgevoerd. Het (interim-)hoofd BB wordt hierbij al  escalatieniveauls (Van Dongen. et al., 1996)
gehanteerd. Met miin opdrachtwever had ik afiresteind dat indien een medewerker zou weijteren op de
hierboven geschetste manier mee te werken. ik de bevoelrdheid zou hebben de betreffe,ide medewerker
te schorse,1. Miin opdrachiRever alsmede de afdelines,nedewerkers jzinfien hier,nee overilzens akkc,ord
(disfunctionele situatie, p. 45). Deze aanpak lag. zoals we hebben gezien bij de claims. concerns en
issues. in de lijn van de wensen van de respondenten. De schorsingsmaatregel heb ik overigens nooit ten
uitvoering hoeven brengen. WeI is er tweemaal sprake geweest van een ernstige waarschuwing richting de
betreffende medewerkers. Na deze waarschuwing hebben zij hun werk opgepakt en zich geschikt in de
"nieuwe werkwijze.

1: Een conllict kan worden weergege 'en a14 een proce$ waarin meerdere faseh worden doorlopen.
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Het integratieproce  had grote prioriteit binnen Bank P alsniede Payments Products & Services. hetgeen

mede blijkt uit de (financiele) middelen die werden aangewend:

- Binnen BB was een interim-manager ingehuurd om vanuit de afdeling BB aan de integratie
volledige aandacht te kunnen schenken.

- Binnen PP&S was een programmamanager ingehuurd om over de sector PP&S heen
de samenvoegingen te realiseren van desectoren Binnenland  en Buitenlands Betalingsverkeer.

De directeur van PP&S w·as uitermate toegankelijk voor vragen die de integratie betroffen. Tevens was er
aandacht vanuit de hoofddirectie. Een van de 1©-echelon-bankdirecteuren (de leidinggevende van mijn
opdrachtgever) bracht een bezoek aan mij en de afdeling BB. Gezien de reacties van de collega-
managementteamleden binnen PP&S was dit een tamelijk uitzonderlijke gebeurtenis.

De basis van de bovengenoemde activiteiten vormt de knelpuntenanalyse. Met betrekking tot deze punten
hadden wij binnen de Task Force de doelstelling afgesproken de punten volledig op te lossen. Guba en
Lincoln ( 1989, p. 222-223) zeggen hierover:

"We come finally to the question of action. Given that the claims, concerns alid issues have been
considered by the negc,tiators, what determination is made with respect tc) tile actic),1 to be taken iii
relaticm of them? Three possible outcomes come to mindi it is likely that all there will e.iist 11'ithin the
saiile eralitation as different outconies are reached ,1 ith respect to different claims, concerns and igHeS.

full  resolutions  (when  sonie  claim,  conc·em  and  iSSue  is fully  resolved),  inconiplete  or  partial  revolution,
11()  re,Solliti()11. "

Stap 11, p. 43: Rapporteren: rapporteren van de gebeurtenissen aan de stakeholdersgroepen

Met het doel de verschillende stakeholders op de hoogte te houden van de voortgang werd als volgt
gerapporteerd.

De opdrachtgever
Met de opdrachtgever had ik een wekelijks werkoverleg. Hij vond met name de status van de
achterstanden van belang.

Individueel teamleidersc„,erleg
Per teamleider had ik tweewekelijks een overleg. waarbij tai van operationele zaken aan de orde kwamen
(stemming op de afdeling. achterstanden. ziekteverzuim).

Her ge:,amenlijke teainleidersorerleg
Iedere week organiseerde ik een teamleiders,overleg. Op de agenda van dit overleg stond een aantal vaste

agendapunten: de status van de knelpunten (met name de achterstanden). status van de Herinrichting
Binnenlandh en Buitenlands Betalingsverkeer en communicatie met de afdelingsmedewerkers.
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Gezamenlijk afdelingsoverleg
Iedere twee weken werd in zowel Amsterdam als Arnhem een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd
waarbij twee zaken op de agenda stonden. namelijk de statuh van het oplos en van de knelpunten en de
status van de integratie van de afdeling.

Onderstetining
Ten behoeve van de organisatie van de bovengenoemde bijeenkomsten en rapportages voerde ik telkens
om politieke redenen (Morgan. 1997) zelf de eindredactie. Op deze wijze was ik namelijk steeds in staat
door middel van het kiezen van een bepaaide taal de dialoog te sturen (dialectisch liermeneutisch proces,
p. 45; co,dUc4 P. 44). Bij de redactie en organisatie werd ik ondersteund door een secretaresse. de
coOrdinator van de Task Force. een stagiair en een projectleider 1nformatie- en Communicatietechnologie.
Afspraken die tijden$ een van de genoemde overleggen werden gemaakt, werden direct in gang gezet door
het ondersteunend team.

Stap 12, p. 44: Herhalen: herhalen van het gehele proces

Gedurende het gehele proces was ik op zoek naar verrijking van de reeds aanwezige informatie. Het doel
hiervan is om de uitvoering van de oplossing van de knelpunten kwalitatief zo goed mogelijk te laten
plaatsvinden voor de betreffende stakeholders. Met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden
van de Task Force hadden wij reeds eerder afgesproken en gecommuniceerd om een evaluatie onder de
afdelingsmedewerkers te organiseren. Het doel hiervan was te onderzoeken of er voldoende draagvlak
bestond onder de medewerkers van de afdeling BB om formeel verder te gaan met de ingezette
veranderingen. Dit was essentieel. omdat. zoals reeds eerder gemeld, de afspraak met de
Ondernemingsraad  was   gemaakt  dat  toi   1   oktober  2001 niets mocht veranderen. omdat de afdeling
'kapstok-over" was gegaan. De uitslag van de evaluatie had impact op de voortgang van het gehele
veranderingsproces en op de werkzaamheden van de Task Force alsmede de Stuurgroep Herinrichting
Binnenlands en Buitenlands Betalingsverkeer.

Eind  januari  2001   werd de evaluatie georganiseerd onder  alle 128 medewerkers  van de afdeling  BB
(inclusief de tijdelijk ingehuurde krachten). Het doel was in wezen het legitimeren van reeds genomen
beslissingen. Zoals Van Engeldorp Gastelaars en De Leede ( 1996) het beschrijven:

"Het met cijfermateriaal ondersteunen van beslissingen die (op basis van intuitieve kennis) reeds zijn
genomen. Er wordt gebruikt gemaakt van tellen voor de versterking van de bewijskracht en de soort
vragen zullen in dat geval zo gekozen worden dat weliswaar geen volledige verklaring wordt gegeven
van de te onderzoeken grootheden. maar dat de beantwoording voldoende verklaring verschaft over de
te volgen koers."

Hierna volgen de resultaten van de evaluatie.
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'label 6 "M heelt dc lt,sk Force \·O(„· ic,11 betekend?
N= l 28
Missing=89

Wat heeft de Task Force voor jou betekend? n Positief Neutraal Negatief
Achterstanden weggewerkt                           2          2
Onderbezetting telefoongroep                           2                                                 2
Slechte bereikbaarheid telefoongroep                  2                                                 2
Wat eigen inzet betreft niets veranderd                 1                                 1
Betere samenwerking                                   2          2
Stabiliteit                                                                 1               1
Werkvoorraad op orde                                      3            3
Werkzaamheden zijn gemakkelijker geworden        1              1
Weer met plezier naar het werk                             1             1
Niet veel veranderd                                              1 1                                  1 1
Achteruitgang diversiteit werkzaamheden             1                                                  1
Problemen spelen alleen in Amsterdam              4                            4
Goed dat een en ander in kaart is gebracht            1            1
Oplossing van problemen                                2           2
Samenwerking                                              1            1
Deskundige aanpak                                     1           1
Stimulans om achterstanden weg te werken           2            2
Duidelijkheid                                               1            1
Totaal                                                                     39            18                    16                    5

Toelichting
Uit de bovenstaande analyse  blijkt  dat  46%  van de respondenten positief. 41% neutraal  en 13% negatief
heeft geantwoord op de vraag "Wat heeft de Task Force voor jou betekend?".

Tabel 7 Ik ben roldoende ge c nfc, nitee i-d tijdens de Task-Fore·ewet-k:aamhede,1
N= 1 28

Missing=89

Ik ben voldoende geTnformeerd tijdens de          n
Task-Forcewerkzaamheden
Ja                                          30

Nee                                                                           6
Geen mening                                                        3
Totaal                                                                      39

Toelichtine
Van de respondenten vindi 77% dat ze goed zijn geinformeerd. 15% vindt dat ze niet goed zijn
geinformeerd en 8% van de respondenten geeft geen mening.
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Tahel 8 /k heb \·oldoende inpitt ktinne,i k,·e,·en tijdens de 1 ask-Fo,-cewerk.ci cimhede ii
N= 128
Mi.,·sing=89

Ik heb voldoende input kunnen leveren tijdens  n
de Task-Forcewerkzaamheden.
Ja                                          22

Nee                                                                           9
Geen mening                                              8
Totaal                                                                     39

Toelichting
Van de respondenten vindt 56% dat zij voldoende input hebben kunnen geven tijdens de Task-Force-
werkzaamheden. 23% vindt dat niet en 21% heeft geen mening.

Tabel 9 /k rind dat wij na 31 dec'ember 20(*) op deze/We manier moete,1 blij\'en #%'eI·keli als we in de laaiste  twee maanden
hehben Reit·erk·t

N= 128
Missing=89

Ik vind dat wij na 31 december 2000 op dezelf-    n
de manier moeten blijven werken als wij de
laatste 2 maanden hebben gewerkt
Ja                                          28

Nee                                                                           7
Geen mening                                             4
Totaal                                                                     39

Toelichting
Van de respondenten vond 69% dat na 31 december 2000 op dezelfde manier moest gewerkt blijven
worden. 18% washetdaarnietmee eensen 10% hadgeen mening.
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Tabel  10   Ik \·ind  dat  „·ij  Iia 3 I  dec·embe,· 2(XK) op deze/fde nianier moeteii blij\·eii i,·erken als we iii de laaisic'  11#'e( niaaiideti
hebben gc,werkt

N=128
Missing=89

Ik vind dat wij na 31 december 2000 op dezelfde manier moeten blijven werken als       n
wij de laatste 2 maanden hebben gewerkt
Je moet meer gebruik maken van de capaciteit van de mensen                                         I
Iedereen allround inwerken. zodat iedereen dezelfde inzet kan leveren                              I
Op dezelfde manier doorgaan                                                                                    I
Overzichten met betrekking tot de status niet meer ophangen                                        I
Wisselen van werkzaamheden                                                                        =1
Geef aandacht aan de begin- en eindtijden van mensen door senior medewerkers                   2
Evaluatie is mosterd na de maaltijd. de Task Force is ondemocratisch tot stand gekomen      I
Duidelijkheid blijven scheppen                                                                       2
In de toekomst alerter reageren op achterstanden                                                               1
Hoe goed mensen met elkaar omgaan heeft een gunstig effect op de sfeer                            I
Meer persoonlijke informatie geven over de resultaten                                                   I
Meer uniformiteit bewerkstelligen tussen Amsterdam en Arnhem                                  1
Gezien werkervaring in combinatie met leeftijd biedt de herinrichting geen uitdaging          3
Afdelingsaanpassingen handhaven                                                                   8
Tussendoor stand van zaken blijven communiceren                                                           1
Geen reactie                                                                                                                                       12
Totaal                                                                                                                                    39

Toelichting
De uiteindelijke respons vond ik teleurstellend. Slechts 39 van de 128 medewerkers (31% respons) had het
vragenformulier ingeleverd. Dit ondanks het feit dat de voorbereiding lange tijd in beslag heeft genomen
en er tests van de vragenlijsten hebben plaatsgevonden. Het non-responscijfer moet echter genuanceerd
worden. Als het wordt gecorrigeerd met het aantal zieke medewerkers. dan zou het responspercentage er
als volgt uitzien:

Aantal medewerkers 128

Aantal zieke medewerkers   31
Totaal aanwezig             97

Gecorrigeerd zou het responspercentage liggen op 39/97= 40%

Wat ik weI erg belangrijk vond. was het feit dat van de respondenten die de vragenlijst hadden ingeleverd
69% vond dat  we na 31 december 2000 op de manier moesten blijven werken die door de Task Force was
ingezet (co,ifir,nability,  p.  44).
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Reflectie, p. 49
Ik weet dat het op ket randje is, maar het percentage van 69% positieve reacties zal ik gebruiken ter
legitimering van het feit dat we op de iligeslagen weg moeten doorgaan. Het feit dat zc, weinig
medewerkers de moeite liebben genomen om het for,nulier iii te vullen heeD mij eclit teleurgesteld.
Wellicht zijn de veranderingen voor veel mensen tock te snel gegaan. Ondanks de grote non-respons
besloot ik de uitslag van de onderzoeksresultaten voor te leggen aan de medewerkers van de afdeling
BB. Tijdens de bijeenkomst sprak ik mijn teleurstelling uit en bovendien stelde ik voor op basis van de
respons door te gaan op de ingeslagen weg. Immers  een meerderheid van de respondenten vond dat we
na 31 december 2000 moesten doorgaan op de ingeslagen weg (zie tabel 8, p. 86). Ik ben trouwens wei
blijdat ik het percentage van 69% kan noemen tijdens de Stuurgroep Herinrichting Buitenland. Ik zal
daar tevens het hoge non-responspercentage melden.

Tijdens de presentaties van de onderzoeksresultaten in Amsterdam en Arnhem kreeg ik de instemming
van de aanwezigen om op de ingeslagen weg verder te gaan. Bijna iedereen was present tijdens de
presentatie van de onderzoeksresultaten. Verder reageerden medewerkers wat terughoudend op mijn vraag
waarom zij het formulier niet hadden geretourneerd. Ik kreeg geen duidelijk antwoord.

Bijeenkc,Inst Stuurgroep Herinricliting Buitenland
Tijdens de bijeenkomst op 9 januari 2001 werd door de stuurgroep besloten de integratie van de
afdelingen BB en O (zie figuur 10 p. 52) in drie stappen te laten verlopen:

Stap (): per 1 maart 2001
- BB Amsterdam komt onder leiding van het hoofd van de afdeling 0.
- BB Arnhem komt onder leiding van het hoofd van de afdeling IT.
- De interim-manager van de afdeling BB is per 1 maart 2001 van zijn taak gedechargeerd.

Stap 1: nog geen datum bekend
-Organisatorische integratie BB en 0.

Stap 2 nog geen datum bekend
- Proces integratie BB en 0 (volledige integratie).

Reflectie, p. 49
Ik was tevreden met het resultaat van de stuurgroepbijeenkomst. Iii feite wilde een aantal
stuurgroepleden "quick" winst behalen door snel een aantal onderdelen van de afdeling te integreren.
Ik zag dat niet zitten, oindat ik dan mijn belofte aan de afdeling niet zou kunnen waarmaken dat wij  op
een zorgvuldige wijze zouden integreren. En naar mijn overtuigi,ig moesten om dat te bereiken eerst de
werkprocessen adequaat in beeld worden gebracht. Iii mijn communicatie had ik dat ook telkens
beloofd aan de medewerkers van de afdeling. Ik was ervan overtuigd dat als ik toe zou Keven aan het
belialen van "quick" winst, dat binnen de afdeling BB voor grote onrust zou zorgen. Bi,inen de
stuurgroep kon ik daar gelukkig mijn opdrachtgever van overtuigen. Tijdens de bijeenkonist werd
bovendien afgesproken dat ik in de maand februari mijn werkzaainheden zou gaan afbouwen.  Vanaf
februari zou ik nlijn contract o,nzetten van 40 naar 20 uur per week, om per 1 maart mijn taken over te
dragen aan de hoofden van de afdelingen 0 en IT (zie figuur 10, p. 52). Ik kon nu gaan werken aan
mijn  *uitfasering" (decharge). Eind februari 2001 kreeg ik van mijn opdrachtgever formeel akkoord
voor mijn decharge.
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4.2 MODERNE CASESTUDY OP BASIS VAN DE METHODE VAN TURNER "THE HANDBOOK OF
PROJECT-BASED MANAGEMENT"

Het speelveld
De casus speelt zich af binnen Bank M. een bedrijfsonderdeel van een financieel conglonieraat (Keuning
en Eppink. 2000)16 Het conglomeraat is een internationaal financieel dienstverlenend bedrijf op het

terrein ran verzekeren. bankieren en beleggen. Met een marktkapitalisatie van 44.7 miljard euro en
ongeveer 70.000 medewerkers in dienst behoort dit conglomeraat tot de vijftien grootste financiele
instellingen van Europa'7. Tot het conglomeraat in Nederland behoon een aantal bekende bank- en
verzekeringsbedrijven. waaronder Bank M.

In  de  tijd  dat  de  casus  zich  afspeelde.  van   1993  tot  en  met 1996. bestond het conglomeraat uit zeven
business units waarin de diverse ondernemingen waren ondergebracht. Een van de business units was
Bank M. in figuur 21 aangeduid als business unit I en 3. Binnen deze units speelt de casuh zich af.

Fig. 21  0 rganc,gram £·onglomeraut waarbinne,i Bank M is gesitueel·d

I.egendu
8Li = Busines:, l/nit

1.id = I.id rande Raad \'an Bestuttr

Back offic·e  = Ondersteunende afdelinge,1 (administraties, alitoinatisering. fontrolling, administratiere organisatie)
Front offre = Commercifle/verkoopafdelingen (kantorenorganisatie. (·all renters. stafbureau rerkaop)

RAAD ;'AN BESTUUR
1.Id l Blt i en 2

Lid 2 Bu 3 en 4

1.id 3 BU 5 en 6

Lid 4 BU 7

Centrale Staldien0ten

BUl BU 2 BU 3 Bl' 4 Bl 5 11U 6 BU 7

BankM ()nder- Bank M Verze- Verze- Verze- Invev

Back nemingen Front keren keren keren ment>,

Omce omce Particu- pensioen Onder
I i eren en Zorg nemingen

VOOT:zitter   Vo 117.ilier   Voorzitter   VI)orzliter    Voorzitter    \'001·Litter     Voorzliter

16 Indien er sprake is ,·an een 1.eer gedecentraliseerde onderneming. w aarbii er door de Raad \an Bestuur alleen gestuurd wi,rdt
op basis van het linanciele resultaat van de hedrill-sonderdelen.

I 7

Jaaroverzicht conglomeraat. 2000.
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Binnen Bank M was ik werkzaam als rayondirecteur. verantwoordelijk voor het zelfstandig profit center
Rayon Rotterdam Zuid met betrekking tot de uitvoering en ontwikkeling van het commerciele. financiele
en personele beleid. Het rayon bestond uit acht kantoren en er werkten 60 medewerkers. Een van mijn
bijkomende taken was het rayon te reorganiseren. hetgeen inhield het -upgraden" van medewerkers
alsmede de fusie en sluiting van de bestaande zogenaamde "gesloten" 18 kantoren en opening van een

-19,drietal nieuwe "open kantoren. Een onderdeel van de functie was het acquireren van nieuwe contacten
en onderhouden van de contacten met de bestaande zakelijke relaties.

In het kader van het nieuw ingezette kantorenbeleid (van kleine gesloten kantoren naar nieuwe grote open
kantoren) kwam ik regelmatig op het hoofdkantoor. omdat binnen mijn rayon het tweede nieuwe open
kantoor van Nederland werd gesitueerd. Doordat de hoofddirectie erg geYnteresseerd was in het volgen
van de uitvoering van deze nieuwe strategische beweging. werden de evaluatiesessies regelmatig
bijgewoond door een van de directieleden.

Door de sessies op het hoofdkantoor raakte ik bekend met de hoofdkantoorcultuur en de daaraan
verbonden symbolen, helden. rituelen en waarden (Hofstede. 1997).  Met de waarden raakte ik bekend
doordat ik dicht bij het topmanagement van Bank M opereerde, daar een van de directieleden
verantwoordelijk was voor het betreffende project.

De afbakening

De projecten die samenhingen met de nieuwe strategic van Bank M werden uitgevoerd vanuit business
unit 3 (zie figuur 21. p. 89) onder verantwoordelijkheid van de directie verkoop. In het kader van de
nieuwe strategie waren talrijke projecten van start gegaan. Ten behoeve van deze dissertatie zal ik mij
beperken tot de projecten nieuwe Werk Plek Ondersteuning (WPO) en de MIGRATIE (=organisatorische
integratie van Bank N en Bank M). Voor deze laatste twee projecten werd ik namelijk verantwoordelijk.

Werk Plek Ondersteuning en de Strategie 1994-199820

Bij een nieuw kantorenconcept behoorde een nieuw werkplekondersteuningsmodel (WPO). De directie
had  besloten  over  te  gaan  op het "clientiserver model" (Laudon en Laudon. 1996)21.  Op de achtergrond
speelde het fusieproces van Bank N en Bank M, omdat de directie van de bank had besloten Bank N te
voorzien van hetzelfde werkplekondersteuningsmodel als Bank M. Op deze wijze zou de integratie

I .daadwerkelijk tot stand moeten komen en leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen--.

IhKantoren waarbil het spreken met de client plaats,indt hij balie, die ziin algesk,ten door heveililld glas.
1 l) Kantoren waarbij er direct contact tussen medewerkers en client mogelijk is door middel van open balieh.

adz·ieswerkplekken alsmede spreekkamers.
30Samenrailing Strategic en Plan ,·an Aanpak Bank M (Senior Management Progrumma 22 september 1994).
2'Clientiserver model: a model for computing that splits the processing between "clients" and "servers- on a network. assigning

tuncticms to the machine most able to perform the functions. Client: the user point-of-entry for the required function. Normally
a desktop c(>mputer. a workstation. or a laptop computel'. the user generall> interacts directi> oni)· with the client. typicall>
through a graphical user interface. using it to input and retrie,e data. and to analyse and report on them. Server: satisfies sonic

or all of the users requestA ft,r data and/or lunctionalit>.  0uch as st<,ring and processing shared data and performing back-end
functions not \·isible for users such as managing peripheral de\·ices and controlling access to shared databases. it might he
anything from a supercomputer or maini'rame to another desktop computer.

--Presentalie Strategie  1994- 1998. Planhrief 1994 Bank M  (1994).
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Stap 1: Voorstel initifren

In juli  1994 werd  ik door de directie van   Bank M  gevraagd om projectleider WPO te worden (vo orstel
initii;ren, p. 29). Het argument was dat de directie iemand zocht die nadrukkelijk niet van het
hoofdkantoor    kwam.    maar    met name bekend    was    met de cultuur (Hofstede.     1997)23    van    de
kantorenorganisatie. Het project werd tot nu toe parttime bestuurd door een stafmedewerker van het
stafbureau verkoop. Echter gezien het feit dat de druk verschoof van ontwikkeling naar 'iniplementatie
binnen de verkooporganisatie. moest er naar de mening van de directie een fulltimefunctionaris uit de
verkooporganisatie ter beschikking komen. De verkooporganisatie bestond uit zo'n 450 kantoren door
geheel Nederland aismede een deel van de administratieve verwerking. Binnen de verkooporganisatie
werkten in totaal ongeveer 1.600 medewerkers.

Nadat ik de functie van projectmanager WPO had geaccepteerd. realiseerde ik mij dat het project een
complex project zou worden. Indicaties hiervoor waren:

•    De op handen zijnde integratie tussen Bank N en Bank M.
•     WPO was voorwaardelijk voor de daadwerkelijke integratie. omdat Bank N met dezelfde systemen

moest gaan werken als Bank M.
•    Een op handen zijnde structuurwijziging van het conglomeraat.

Deze onderwerpen zullen hierna nader worden belicht.

Gezien deze ontwikkelingen was ik. nadat ik de opdracht had geaccepteerd. op zoek naar de huidige
structuur van het WPO-project. teneinde een inschatting te maken in hoeverre deze. volgens mij. aansloot
op de verkooporganisatie. Er was reeds gekozen voor een ontwerpaanpak volgens de stappen: voorstel
initieren, ontwerpen. uitvoeren. afronden (figuur 6. p. 28). Deze aanpak was ten behoeve van de gehele

bank voorgeschreven.

Reflectie
Voor mij zag de wereld er eendimensionaal uit, omdat ik toen nog niet kon denken en handelen vanuit
andere paradigma's. Dus welke structuur er ook was gekozen, deze zou altijd modern van op:et zijn
geweest, omdat dit de enige aanpak was die ik kende. Zoals reeds gemeld was er binnen Bank M sprake
van een vast stramien op basis waarvan projecten dienden te worden uitgevoerd. De basis van dit
stramien wordt gevorind door de ontwerpprincipes van Turner (1999), zoals deze tot uitdrukking komen
in zijn project-based aanpak. Ik sprak echter niet mijn opdrachtgever af dat ik in deze fase eerst een
grondige analyse zou laten plaatsvinden van mijn project alsmede de afhankelijkheden binnen de
organisatie (verzamelen van informatie, onderzoeken van de haalbaarheid, tabel 2, p. 29). Op grond
van de door mij verzamelde informatie kon ik vervolgens voorstellen doen voor een ontwerp van mijn
eigen projectorganisatie (functioneel ontwerp, tabel 2, p. 29) als,nede commitment vragen ten behoeve
van de benodigde mensen eii middelen (commitment over de resources). Hierna volgt de opzet van het
WPO-project zoals ik deze aantrof toen ik werd benoeind tot  Projectleider Organisatorische Invoering
WPO.

-''Cultuur: de collectie,·e mentale programmering die leden van den grocp of categorie mensen onderscheidt ,·an die
van andere.
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De diatinose van het krachtenveld Chet zeve,ikrachten,nodel, p. 30)

Het project Werk Plek Ondersteuning (WPO)

Bij mijn start was het project WPO georganiseerd zoals weergegeven in de onderstaande figuur 22.

.4Fig. 22 ()rgaii(,gi-ani i)1·(jec·1(,rganimtic WI'(t

I.ege,idti
()ntit'ikkeliti,A = on/„'ikke/ing :'an di' .w#,i·are ,·an het x.\·sieent
Alito,·i.wtie e,1 3·('(·u/it\ - it'ie i.i· it·aa,·toc bei·oegd e,1  s.\·steenilic,i·eiliging
Organisalcirist·he in\·(iering   = opleiding medewerkers, interne  (·(immunic·atie. externe rommitnic·alie, r(immercie
'1'echnisl·hc inl·ui·rint = hai·dware (apparcituiti·)

Stuurgroep WPO
Voorzilter BU 1
Voorzitter BU 3
Hoofd Stafbureau Verkoop
Voorzitter Projectgroep WPO

Projectgroep WPO
Voorzitter
Leden werkgroepen

Werkgroep WPO Werkgroep WPO Werkgroep Werkgroep
Ontwikkeling Autorisatie en Organisatorische Technische

Security Invoering Invoering

Voorzi ttei- Voorzitter Voorzitter Voorzitter

De raakvlakken: de organisatorische fusie tussen Bank N en Bank M
Een ander project van groot belang was  het MIGRATIE-project. dat tot taak had de fusie tussen Bank N
en Bank M te -implementeren". conform het scenario zoals vervat in het rapport "Integratiescenario Bank
M"  van  16 juni  1993.  waarin  werd  gestreefd  "naa,  de  totstandkoming imi ken Ba,ik M met 250 billI-

l.

sen'ice-kant(,ren-    waarin  de  bestaande  'wij-cit|titur   inoest  migrereii  naar een  '011s-cultutir'. waarbij  er
sprake m ,est :i,1,1 ran een gelijkschakeling van processe,1 en systeemo,idersteuning door middel van
Keli.ike werkplekondersteuning'26. Hierbij moet worden aangemerkt dat Bank N had aangegeven dat zij
wat functionaliteit betreft extra wensen had ten aanzien van de werkplekondersteuning-7. Deze extra

24Bron: Rapport Planning Pilot Locatieh Basisl-unctionaliteit WPI) d.d. 4 oktober 1994.
"Full-servicekantoren: open kantoren waar klanten terecht kunnen voor financiele advisering.
2( Barenb. J.M.. Integratiescenario Bank M. Andersen Consulting. 16 juni 1993.
2,Boelens. P.. WPO-plushesluiten. 20 september 1993
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functionaliteitseisen ten aanzien van WPO. werden WPO-plus genoemd. De organisatie van het
MIGRATIE-project wordt hierna weergege\'en.

Fi.e. 2.4 (h-ganogi·ani pl·(}jectorgui,ixatic Migratic

Stuurgri,ep Aligratic
Voorzitter BU 3 H'Oorritter)
Voorzitter BL 1
Voorritter Projectgroep
Hoofd Slafbureau Verkoop

Projectgroep Migratie
Voorzitter Projectgrocp Migralk
Voorzittet- Organisatorische lii,oering WPO
1.eden werkgroepen                                 f

Werkgrocp Werkgrocp Werkgroep Werkgroep Werkgrocp Werkgrocp
Admini- ivpol Automati- ()nt„ikke- Commercie 1 erkoop
stratieve Plus sering ling

Organisatic
Voorzitter V (1orziller Voorzitter Voorziller Voorzitter Voorzittel

Toelichting proiectoreanisaties WPO en MIGRATIE

Aan de hand van de figuren 22 en 23 kunnen we een aantal conclusies trekken.

De bestuurlijke samenhang van de projecten WPO en MIGRATIE was groot. omdat beide projecten een
beroep deden op de capaciteit van dezelfde functionarissen. Bovendien was het al dan niet slagen van de
fusie mede afhankelijk van WPO (de nieuwe technische infrastructuur van de twee gefuseerde banken).
Het gevolg hiervan was dat zowel het project MIGRATIE als WPO een prioriteitsproject wa:, van de Raad
van Bestuur alsmede de Business Unit directeuren. De voorzitters van BU 1 en BU 3 waren zowel
vertegenwoordigd in het project WPO als het project MIGRATIE. De prioriteit werd mede ingegeven
door een onderzoek waaruit bleek dat het brutoresultaat per medewerker bij Bank M f 30.000.- bedroeg
en bijvoorbeeld bij ING bank f 66.000.-. De integratie van Bank N en Bank M moest dan ook leiden tot de
"realisatie van productiviteitsverhoging met als dc,el  het verlagen van de  kostenquote" 18. In de Planbrief
1994 werd tevens aangegeven dat de migratie van de kantoren in april  1995 gerealiseerd moest zijn. In
totaal ging het hier om de integratie van 69 kantoren van Bank N en 207 van Bank M. Bij de introductie
van de nieuwe topstructuur van het conglomeraat van 27 januari  1995 was   de   bank fysiek opgedeeld   in
twee eenheden. De administratieve afdelingen en de automatiseringsafdelingen waren ondergebracht in
Business Unit I en de kantorenorganisatiein Business Unit 3. Voor het project Migratie betekende dit een
groot probleem.  Het grootste probleem (Turner.  1999) dat hierdoor ontstond. was  dat er sprake  was van

'8Presentatie Strategic 1994-1998. Plan brief 1994 Bank M.
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meerhoofdige leiding (Keuning en Eppink. 2000) van het bankbedrijf en de projecten. De nadelen
hiervan waren met name in de projecten WPO en MIGRATIE waarneembaar.

•    De besluitvorming werd tijdrovend. terwijl er een harde deadline was gesteld met betrekking tot het
tijdstip waarop WPO gerealiseerd moest zijn en de kantoren in het kader van het project MIGRATIE
geintegreerd moesten zijn.

Zaken die binnen het project waren besloten. moesten ook in het zogenaamde "InterBU-overlegly- worden
afgestemd. Dit overleg vond eens in de maand plaats.

•    De onderlinge verhoudingen tussen de projecten WPO en MIGRATIE waren niet optimaal. doordat
er sprake was van belangentegenstellingen. Voorbeelden:

De verkooporganisatie van Bank N bleef strak vasthouden aan de WPO-plusfunctionaliteit. terwijl de
verkooporganisatie van Bank M daar minder strak aan vasthield.

Ter illustratie van het feit dat de verkooporganisatie van Bank N strak bleef vasthouden aan de
WPO-plusfunctionaliteit. terwiil de verkooporlranisatie   van   Bank   M daar minder strak   aan
vasthield: notitie WPO-plusoverlee WPO-MIGRATIE d.d. 27 augustus 1993

Onderwerp: functionaliteitsverschil
Onityperen ( =het onizetten ran de rekening ran bepacilde cliinten van de ene  naar de andere ba,ik).

Opmerki,igen
Omtyperingsproblematiek speelt zooral een rol indie,i een client vaii   FOS ( Front-Officesysteein van Bank
N)  naar  SPRINT  (Front-Officesysteem  van  Bank  M)  c,vergaat.  Met  name  waar  het  bijzo,idere  clienten
betreft.   dient onderzoclit te warden of dit inogelijk is met behoud van  rekeningnummer.

Genomen besluit
Afstemming nood:nkelijk met betrekking tot uitbreiding van de onityperingsmogelijkheden
(trailsft, niiaties):
- welke uitbreiding ran omlyperen is gewenst?
- zijn deze uitbreidingen technisch realiseerbaar?
-  wanneer  zullen  de  uitbreidingen  operationeel  zi.iii?

Opinerkilig door aanwezigen project WPO
De afdelingen automatisering en admi,iistraties ran Bank M zijn ondanks de afspraken die d(,or
weder:.ijdse directies zijn gemaakt tegen WPO-pitts, onidat dit extra aanpassingen vereist aan de systemen
en extra handelingen in de administraties ra,1 Ba,ik M rerge,i zonder dat duar extra muum tegenover
staan.

Ter illustratie van het feit dat de belaneen van de verkooporcanisatie niet altiid parallel liepen met
die van de afdelineen automatisering: onderzoek haalbaarheid conversie pilotkantoor.  d.d.  23
oktober 1995

i 3('Conc'lusies \,an dit onderzoek

29 Direclievergadering tussen de managementleam3 \·an de Business Units len 3.
3(jGoedee. J.. Onderzoek Haa!baarheid Conversic Pilotkantoor. 23 oktober  1995.
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- Het iziet op tijd  berchikbaar :Un rail WPO is ee,i problee,11, c,litdat dit gerc,lgen Ileeft r(,(,r de
opleidingen, waardoor orga,iisatorisclie proble,iieii kitnneii c,Iitstaan (de voorziening in werking stellen,
p. 29).

- Met betrekking tot de techiii,che aflia,ikeli.ikheid ran proc·essen is er sprake rati sle(*hte afftemnzing, er ix
Keen sprake van een integrale planizing, er z.ijn reel rerschillende coiirdi,zatiepunten en er is sprake van
ee,i itistabiele organisatie (uitvoering en controle, p. 29).

- Er ontstaan problemen met de rc,11-(,lit" ran WPO over de verkooporganisatie (externe invioeden,
p. 38).

- De inigratiespeci.ficaties met betrekking toi de satiiem )egi,ig va,i de Bankeii N en M  zij,1 11(,g niet
geheel  iii  beeld (detailontwerp, tabel  2,  p.  29 ).

- De afdeli,ig aittomatisering heeft niet genoeg capaciteit Contwerp en goedkeuring, p. 29).

- De kosten rij:en de pan uit (geld eli resources voor implementatie, tabel 2, p. 29 b.

- Op dit moment verhui:.en afdelingen en rerdwi.inen aanspreekpit,ite,1 naar andere ,ftincties
(conimitment over de resources, tabel  2, p. 29).

- Er is gee„ adequate testomgeving zoor WPO-pitts  (detailontwerp, tabel 2, p.  29).

- Wij vinden dat het project integraal moet iforden aangestiturd (eigenaar/opdrachtgever, p. 31 ).

- Er 111()et meer gesticitrd worden op resit|taat en mensen inoeten daar<,p ook irorden afgerekend
(controleren van de vooruitgang, tabel 2,   p.  29 ).

-  Er is onvoldoende communicatie,  cobrdinatie,  daadkraclit en mandaat  (organisatie, p. 33).

De organisatorische wijziging van het conglomeraat alsinede de personele iiivulling van het
topmanagement (I)irectie en Raad van Bestitur) hadden grote gevolgen voor het project
MIGRATIE.

Ter illustratie van w£it het effect was van deze or anisatorische wiizifIinE van het conglomeraat:
notitie van 16 april 1992: samenwerkine met Bank M, en notitie van 27 ianuari 1995:
nieuwe bestuursstructuur van het conelomeraat

ToelichtinIz
In bovengenoemde formele notitie wordl aangegeven dat Bank N grotendeels zelfstandig blijft en dat er
op basi  van gelijkwaardigheid wordt samengegaan. In de wandelgangen heette dit ook wei 'the best of
both worlds". Inmiddels had de voormalig directievoorzitter van Bank N plaatsgenomen in het
managementteam van Bank M als directeur van de verkooporganisatie. voor de projectmanager
MIGRATIE een belangrijke sponsor. Er wah dan ook veelvuldig contact tussen de projectmanager
MIGRATIE en de directeur Verkoop zodra er geescaleerd moest worden. De projectmanager WPO
rapporteerde aan de voorzitters van de Busines  Units I en 3.

 'lien kantoor voorzien van de nieuwe werkplekondersteuning (WPO). inclusiel' het opleiden van medewerkers om met de
nieuwe systemen te werken.

95



Inmiddels waren door de bovengenoemde belangentegenstellingen binnen de projecten WPO en
MIGRATIE grote spa,iningen ontstaan.

Ter illustratie van het feit dat door de belantlentefIenstellinIlen binnen de proiecten grote
spannintren waren ontstaan:

Oprichting van een Task Force ter oplossing van de ontstane technische en organisatorische
knelpunten
De invoering van WPO binnen de kantorenorganisatie stokte door een wirwar van knelpunten. Ik had. als
projectmanager Organisatorische Invoering WPO. inmiddel  aan een deskundige van het
consultancybedrijf CMG de opdracht gegeven deze  ( 150)  knelpunten  te  inventariseren  en te groeperen.
Hieruit is een knelpuntenanalyse voortgekomen welke door mij aan de Stuurgroep WPO werd
aangeboden,2. De knelpunten kwamen  van de kantoren   waar WPO reeds was ingevoerd.   Per  2 I  juni
1995' '  werd in opdracht  van de Stuurgroep WPO een Task Force opgericht  die de opdracht kreeg  van  de
voorzitters van BU I en 3 de knelpunten aan te pakken. Tijdens de eerste Task-Forcebijeenkomst werd
afgesproken dat ikzelf en een van directieleden van de divisie automatisering (BU  1) deze Task Force
zouden gaan aansturen. Dit met de allerhoogste prioriteit.

Ongelijkwaardige verhouding tussen Bank N en M
Informeel was er nauwelijks sprake van gelijkwaardigheid tussen Bank N en M. Bank M was wat
omvang (medewerkers en kantoren) betreft vele malen groter dan Bank N. De medewerkers van Bank M
gedroegen zich daar ook naar ten opzichte van de medewerkers van Bank N.

Deze informele kilk werd nou eens bevestiud door de inhoud van de notitie van 27 ianuari 1995.
waarin formeel werd aangegeven dat alle verkoopactiviteiten in 66n oreanisatie. namellik Bank Mt
werden ondereebracht.

Deze mededeling kwam binnen de Bank N-organisatie als een schok. Wat informeel al duidelijk merkbaar
was. werd bevestigd in de memo. Bank N was haar zelfstandigheid kwijt en werd geYntegreerd in Bank M.

Inmiddels had, zoals reeds vermeld. de voormalige directievoorzitter van Bank N zitting genomen in het
managementteam van Bank M. De projectleider Migratie bleef echter vasthouden aan zijn opdracht. Op
mijn vraag waarom hij zich niet wat meer wilde richten op de activiteiten van Bank M, antwoordde hij:
"Mijn opdracht is het behartigen van de belangen ran Bank N.  Als dat anders is geworden, dan moet hij
(de  voormalig  directiezoor.,itter  van  Bank  N)  inijn opdraclit ,1'iii:igen." Ik vond de projectleider Migratie
een integere en ter zake kundige man. alleen met weinig gevoel voor de veranderende context. Als hij niet
bereid zou zijn om mee te veren. dan zou ik daar behoorlijk veel last van gaan krijgen bij mijn WPO-
project. Inmiddels was ook de Ondernemingsraad van Bank N zich druk gaan maken over de WPO-plus-
functionaliteiten. Maar ook de Ondememingsraad van Bank M wilde op de hoogte gesteld worden. Met
beide Ondernemingsraden had ik afgesproken hen om de twee maanden over de status van het WPO-
traject te informeren.

Vervolg stap 1: Voorstel initiaren: introductie Werk Plek Ondersteuning (WPO)

De hierboven door mij geschetste situatie deed mij besluiten een afspraak te maken met de voorzitters van
de Business Units 1 en 3. om hun te vertellen dat de huidige situatie niet zou leiden tot het gewenste
resultaat en om vervolgens te komen tot een concreet voorstel om de projecten WPO en MIGRATIE
anders te structureren. De belangrijkste redenen hiervoor waren:

32Consultant (CMG)Knelpuntenanalyse. 28 noremhei· 1994.
N

Besprekingsverslag WPO-Task Force. 21 juni 1995.
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•    De projecten WPO en MIGRATIE waren in hoge mate afhankelijk van elkaar.
•      Er was nauwelijks samenwerking tussen de twee projecten. doordat de belangen \ an de

projectleiders divergeerden. De projectleider MIGRATIE diende, conforrn zijn opdracht. de
belangen van Bank N. terwijl de projectleider Organisatorische Invoering WPO verantwoordelijk
was voor de invoering binnen zowel Bank M als Bank N.

•    De projectleiders WPO en MIGRATIE moesten voor de uitvoering van het project
een beroep doen op dezelfde functionari sen.

•    De projectleider WPO rapporteerde aan de voorzitters van de Business Units I en 3. terwijl
de projectleider MIGRATIE rapporteerde aan het managementteamlid Verkoop van Business Unit 3.

Het project MIGRATIE was in mijn ogen een enorme kerstboom. Hiermee bedoel ik dat er veel mensen
politiek in participeerden (Morgan.  1997) die niet actief aan het project bijdroegen.  maar wei overal over
meespraken. hetgeen leidde tot vertragingen.

Ik had mij voorgenomen de knelpunten. de projectsamenstellingen alsmede de overlappingen visueel te
maken. hetgeen achteraf bleek te helpen bij het bereiken van een akkoord over mijn voorstel.

Het voorstel tot herinrichting van de projecten WPO en MIGRATIE

Het was inmiddels 25 juli  1995 en ik had om  15.00 uur een afspraak met de  voorzitters van  de Business
Units I en 3. Hetgeen door mij in kaart was gebracht. had betrekking op de structuur en bemensing van de
projecten WPO en MIGRATIE alsmede de explicitering van de belangen.

Het was de beide heren duidelijk dat hier "geen doorkomen meer aan was". Ik overtuigde hen en stelde
vervolgens voor mijn perspectief om politieke redenen te -objectiveren", door KPMG-management
consulting een onderzoek te laten uitvoeren en een advies te laten uitbrengen met betrekking tot het
opnieuw inrichten van de projecten WPO en MIGRATIE.

De voorzitters van de BU's 1 en 3 stemden in met mijn verzoek. maar op voorwaarde dat ik het onderzoek
samen met de betreffende consultant van KPMG zou uitvoeren. Op deze wijze zou de kennis en ervaring
"in huis" blijven en de voortgang optimaal worden bewaakt. Hiermee was ik akkoord.

Het bovengenoemde akkoord leidde tot twee onderzoeken en mondde uiteindelijk uit in een voorstel tot
organisatorische invoering WPO/MIGRATIE.

Het eerste onderzoek dat werd gehouden, "Marginaal Onderzoek WPO/MIGRATIE", kende het
volgende onderzoeksdesign:

- Opdrachtformulering (Voorzitter Business Units 1 en 3, Proiectleider WPO en Consultant).
- Bestuderine van documentatie met betrekking tot de projecten WPO en MIGRATIE.
- Het houden van 10 interviews met de volgende stakeholders:

•     Projectmanager WPO.
• Hoofd ontwikkeling automatisering Bank N.
• Hoofd stafbureau verkoop.
• Adjunct-directeur automatisering Bank M.
• Hoofd afdeling decentrale systemen en netwerken.
• Stafmedewerker bedrijfsbureau verkoop.
• Medewerker netwerkbeheer.
• Projectmanager MIGRATIE.
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•    Een kantoormedewerker van Bank N.
•    Een kantoormedewerker van Bank M.

- Knelpunten en advies.
- Doorloopti-id van 1 maand.
- Besluitvorming

De consultant van KPMG wilde eerst het Marginaal Onderzoek houden met het doel een inzicht te
krijgen in de problematiek die in het kader van beide projecten speelde.

De resultaten werden gepresenteerd op 23 augustus 1995. Hierna volgen de belangrijkste conclusies van
het marginale onderzoek +

De structimr

•    Diffuse. wisselende en overlappende projectorganisatie (stuur-. project- en werkgroepen. met
name bij het project MIGRATIE).

•    Zowel het project WPO als MIGRATIE maken gebruik van dezelfde automatiseringsafdelingen.
•    De projecten zijn te grootite complex voor de lijn (met name WPO).
•    Reorganisaties: de divisie automatisering en het conglomeraat.
•    Veel gremia zijn in beweging door de reorganisaties.

Advies
•    Versimpelen/consolideren van de migratieprojectorganisatie (dit communiceren en

vasthouden).
• Zware close projectcontrole.
• Verzwaarde aandacht voor de afdeling automatisering
•    Impactanalyse van de reorganisatie en de invloed hiervan op de projecten WPO en

MIGRATIE.

Het proce<
• Planning onvoldoende solide en erg krap.
•    Projectmanagementvaardigheden in onbalan  met de complexiteit (bijvoorbeeld de planning).
• OTAP35_proces rigide en complex met betrekking tot testen.
•    Er i s nog discussie met betrekking tot de richting/inhoud en de actiepunten.

Ad\'ies
•    Planning zo snel mogelijk: "cross checks". met tijdlijnen op resourceniveau (mensen en middelen)

centraal organiseren: mechanisme. uren schrijven. controle. Planning actueel houden.
•    Het stafbureau verkoop dient een stevige rol te hebben. maar moet oppassen niet op de stoel

van (project)management te gaan zitten.
• Eventueel trainen/bijhuren van capaciteit.
•    Test facility management op niveau brengen.
•    Snel inhoud/richting duidelijk hebben. anders is de planning zeker niet betrouwbaar.
•    Oog hebben voor structurele oplossingen.
• Onmiddellijk benoemen van verantwoordelijkheden per actiepunt (voor het totaal).

34

KPMG-management consultanc>· -Marginaal Onderzoek WPO/MIGRATIE-. 23 augustus 1995.
75()TAP-proces: procedure die wordt toegepast binnen de automatiseringsafdeling van Bank M. OTAP staat voor

Ontw·ikkelen. Testen. Accepteren. Produccren.
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De ('illtiti(r
•    Er i  sprake van inspanninghgerichtheid in plaats van activiteitengerichtheid.
•    Er is sprake van een vergadercultuur. iedereen is bij alles betrokken.
•     Het draagviak binnen de sector rerkoop (kantorenorganisatie) staat onder druk.

Adries
•    Resultaatgerichtheid door alle verantwoordelijkheden heel helder beleggen.
•    Versimpelen van de projectorganisatie.
• Samenwerken vanuit vet-antwoordelijkheden.
• Elkaar aanspreken op het principe van at\praak is afspraak.
• Helder communiceren over alle veranderingen.
• Stevige betrokkenheid van de gebruikerx in het uitbrengen van nieuwe computersoftwareversieh.
• Extra aandacht voor de Helpdesk: procedures en -probleenimanagement".
• Overall programmamanagement.

De inholtd
•    Het distributieproce  via de informatiesystemen is complex inpakken (back office). verzenden.

uitpakken en installeren (front office).
•    Er wordt niet gewerkt aan het post-WPO-tijdperk.

Adj'ies
•    Verzwaring van de decentrale kennis bij nieuwe computersoftwareversies enige ti.id na installatie

is nodig.
• Visie ontwikkelen ten aanzien van de vervanging van SPRINT (het front-officesysteem

van Bank M).

Alitemene coticlitsie
•    De gehanteerde technologie is complex. maar lijkt te operationaliseren. De problemen zijn met

name organisatorisch van aard.

Op basis van de het hovenstaande advies besloten de voorzitters van de Business Units tot de
"Follow-up Mareinale Toetsing". Het doel hiervan was te komen tot een "Proiectstructurering
WPO/MIGRATIE".

De door ons flehanteerde aanpak:

- Het maken van een "foto" van de huidige projectorganisaties.
- Interviews door de consultant van KPMG-management consultine met de hoofdrolspelers.

•     Projectmanager WPO.
• Hoofd stafbureau verkoop.
• Adjunct-directeur automatisering
• Projectmanager MIGRATIE.
• Directievoorzitter divisie-automatisering van het conglomeraat.
•    Voorzitters en de betrokken managementteamleden van de Business Unit  I en 3.

- Project ontwerpprincipes baseren op de inrichtingscriteria (zie figuur 6, p. 28).

Opdracht
•     Vervolg op de marginale toetsing van 7 september 1995.
•    Focus op de projectstructuur.
•   Doel: concrete wijzigingsvoorstellen.
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Op 20 september 1995 werden door mii en de KPMG-consultant de voleende resultaten
2epresenteerd in het "Inter-Business-Unitoverlei' (maandeliiks overlee met voorzitters van de

36Business Units en hun manacementteam)  :

Meninpen van de huidive hoofdroispelers over het ontstaan \'an de huidilze projectstructicren
•    De huidige projectorganisaties zijn 'winning teams-. maar zijn moeizaam tot stand gekomen.
•    Wijzigen van functionaliteit nu vergt veel energie en is risicovol voor pilotmigratie.
•    De geringe omvang van de werkzaamheden van het project MIGRATIE rechtvaardigt

wijzigen nu niet meer.
•    Migreren is iets anders dan WPO: het is theoretisch zuiverder om deze gescheiden te houden.
• Waarom alleen dan WPO en MIGRATIE? Er zijn nog veel meer projecten.

Constateri,1 ee,1
•    De verantwoordelijkheden zijn niet helder belegd.
•    De sturing van het project hoort bij de klant (Business Unit 3) te liggen.
•     Er is sprake van 6tn gezamenlijk doel. medio volgend jaar de gehele Bank N en Bank M

op WPO (de gebruiker merkt geen verschil meer).
•    Bezetting van de projecten WPO en MIGRATIE door veel dezelfde spelerh.
•        Lij n/projectspanning: tweepettenproblemen.
•    Veel overlap tussen aantal gremia.
•    De overleggroepen zijn te groot.
• Conclusie marginale toetsing: crisismanagement nodig.

Projectinriclitins:sprincipes
Principes:

• Verantwoordelijkheden dienen helder te worden belegd.
• Opdrachtgever-opdrachtnemenelatie.
•    Managen op resultaten in plaats van op activiteiten.
• Crisismanagement nodig.
•    Er is nog veel werk te doen.
•     Een stuurgroep moet sturen. niet uitvoeren.
•    Sponsorship en mandaat aan project.
• Integrale aansturing.
•    Keep it simple.
•    Geen lijnfunctionarissen. -passengers" en "visitors" in de projecten.

Ad\'iex
•    Eindverantwoordelijke is Business Unit 3.
•    Een resultaatverantwoordelijke projectleider.
• Zware projectleiding: stormram.
• Kleine sturing met alleen beslissers.
• Projectmanagers krijgen mandaat en steun.
• Kleine effectieve groepen (max. 5-7).
•   Geen lijn in de projectgroepen.
•    Alleen "werkers" in de projectgroepen.

"Goedee. J. Consultant KPMG-management consultanc>. "Projectstructurering WPC)/MIGRATIE" . Structuur.
Verantwoordelijkheden en Beheersintl. 20 september 1995.

100



Bank en ICI

Krachtie tiniltint

Iligeli ik, leiding                                          Stl,ppl'oep ;TPCYJ GRATIE

litillit         -

Fullti In.

BU 3,z (iz)
BU l wz

I¥ogralinE.inr ger

PlanbLD'eau
Pruiectleidii

Kwaliteitst*Duau»
I'*liectleida· Clpigtorisch3 kernteain Pirtiectleide Techilixk

»-»-»=i'ig Invoerilig

r-F
R»tleider Imming P e:tleiderInvo:ring Prqiectleider *ectleide,
Verkoop (Roni Office) Adninistratie(BackOffioe)         Expkitatie en Beluy Baiw eti Testi /

Kleine %7 kfili'n (4-7)

20.9 29.9 4.1() 26.W 1.11

Wiiziginhillesluit PR,jectleanT, gaued Plati Km Aanpak OpeviolleelKiniteani heelt plan

Fig. 24 Vocirstel projectstruitulti· WP()/M!(;RATIE

Projectbeheersitist

•    Veel meer communicatie nodig dan nu (bouw/beheer. maar met name binnen de bank).
•    Wekelijks gestructureerd projectteamoverleg
•    Een integrale planning (bouw. beheer. bank).
•    Krachtig is: teams op 6tn locatie.

Adries
•    Stuurgroep zou tevens andere sterprojecten kunnen managen.
• Integrale planning kan a13 model dienen voor andere projecten.

101



Voor aanvang van het Inter-Business-Unitoverleg werd ik benaderd door de voorzitter van BU 3. Hi.i
vertelde mij akkoord te zullen gaan met ons voorstel tot herstructurering van het WPO/MIGRATIE-
project. Hij vertelde mij tevens dat hij wilde dat ik verantwoordelijk zou worden voor de organisatorische
invoering. Ik wah vereerd en hoewel het mij een moeilijke klus leek. accepteerde ik het aanbod. Ik had het
namelijk al aan voelen komen. De voorzitter van BU 3 zou dit verder bespreken met de voorzitter van BU
1. voordat het Inter-Business-Unitoverleg plaats zou vinden. Mijn zorg was op dat moment de positie van
de projectleider MIGRATIE. Ik nam mij voor mijn best te zullen doen om hem te behouden voor het
project. vanwege zijn kennis en kunde van de Bank N-organisatie. maar ook vanwege het feit dat ik hem
enorm waardeerde vanwege zijn integriteit en vasthoudendheid.

Het Inter-Business-Unitoverlea van 20 september 1995
Met betrekking tot het project WPO/MIGRATIE was de besluitvorming voorgekookt. Besloten werd het
voorstel zoals gepresenteerd te accorderen. Een van de nianagenientteamleden van BU 3 werd benoemd
tot projectleider (zie figuur 24. p.  101) en kreeg de opdracht binnen een week met een structuur en plan te
komen ten behoeve van het project WPO/MIGRATIE.

Het managementteamlid dat de opdracht kreeg was net benoemd tot directeur en managementteamlid van
Business Unit 3. Hij was meegekomen met de nieuwe Voorzitter van Business Unit 3. Beiden kwamen
van een ander onderdeel binnen het conglomeraat. De voorzitter van BU 3 is echter maar drie dagen
voorzitter geweest. doordat de Nederlandse Bank geen toestemming gaf voor zijn benoeming. Een en
ander werd in een speciaal belegde sessie toegelicht door een lid van de Raad van Bestuur. Hiermee was
binnen het directieteam van de bank even een machtsvacuum ontstaan. Zijn functie werd derhalve tijdelijk
overgenomen door een lid van de Raad van Bestuur.

Het nieuwe managementteamlid dat was benoemd tot projectleider WPO/MIGRATIE wist totaal de weg
nog niet binnen Bank M. Derhalve spraken hij en ik af dat ik het schrijven en het afstemmen van het Plan
van Aanpak voor mijn rekening zou nemen Chet zevenkrachten,nodel, p. 30). Mijn opdrachtgever en ik
spraken tevens af dat ik de structuur en het plan ten behoeve van de totale projectorganisatie zou
redigeren. Binnen het project zou ik mij echter richten op de organisatorische invoering van
WPO/MIGRATIE. Grotendeels was dit plan afgeleid van "Projectstructurering WPO/MIGRATIE",
Structuur. Verantwoordelijkheden en Beheersing (Goedee en Consultant. 1995). Mijn opdrachtgever zou
verder zorgen  voor de accordering  door de voorzitter  van  BU  1. die binnen het Inter-Business-Unit-
overleg de aansturing van het project WPO/MIGRATIE had overgenomen. Ik had inmiddels onderhandeld
met zowel mijn opdrachtgever als de voorzitters van BU  1  en  3 dat ik na  1  mei  1996 weg zou gaan van het
hoofdkantoor om de lijnorganisatie weer in te gaan. Zij gingen akkoord en beloofden mij na een positieve
afronding van het project een directiefunctie elders binnen het conglomeraat.

Het plan 66Structuur en Plan Proiect WPO/MIGRATIE" was izereed op 24 november
199537

Stap 2: Ontwerp en goedkeuring

Afbakening

De afl)akening van het project had betrekking op twee elementen. namelijk de activiteiten en de
tijdsplanning. Met betrekking tot de activiteiten gold dat door het accorderen van het bovengenoemde
plan. ik uitsluitend verantwoordelijk werd voor de organisatorische invoering van WPO/MIGRATIE. Ik
werd verzocht binnen een week mijn plan en invulling te presenteren aan mijn opdrachtgever. Mijn plan

37Managementteamlid BU 3 en Goedee. J.. Structuur en plan Project WPO/MIGRATIE. 24 november 1995.
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was  reeds  op 23 november  1995  door hem geaccordeerd. Met betrekking  tot  het  tijdselement  gold  de
periode tot  I  mei  1996. Het doel was om het MIGRATIE-onderdeel van het project. op de nazorg na. per
I mei  1996 af te ronden.  Wat  na die periode zou overblijven. waren  met  name de (operationele)  WPO-
(nazorg)activiteiten. Ten behoeve van deze activiteiten kon worden volstaan met een minder "z\\'are
projector ganisatie.

Hierna volgt een xamenvatting van het plan 'Organisatorische Invoering WPO/MIGRATIE"'*.
Deze samenvatting geeft weer:
•    Het organisatieschema Organisatorische Invoering WPO/MIGRATIE.
•    De rapportagelijnen en vergaderfrequentie.
•    Doel. taken en verantwoordelijkheden van het project WPO/MIGRATIE.
•    Het beschikbare budget.

Fig. 25 01-ganistitieschemci  "()1-ganisatorische  Imciering WPO/MIGRATIE"  (:.ie ook liguu,· 24. p.  101).

Projectgroep Organisatorische Inmering WPO/MIGRATIE
Projectleider OI WPO/MIGRATIE (vz)
Codrdinator Invoering Verkoop'(frontoffice)
Codrdinator Invoering Administratie (back office)
Codrdinator Opkidingen
CoOrdinator 1nterne Communicatie
Codrdinator Externe Communicatie en Marketing

1 1

Werkgroep Invoerin  Werkgroep Invoering Werkgroep Opleidingen Werkgroep Interne Werkgroep Externe
Verkoop Administratte Communicatie Communicatie en

Marketing

4-7 medewerkers 4-7 medewerkers                 4-7 medewerkers 4-7 medewerkers 4-7 medewerkers
A                   A

V                 V                 .

faciliteren

38Goedee. J: Organisatorische Invoering WPO. 23 no,·ember 1995.
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De rapportagelijnen en vergaderfrequentie

Proiectteam

Vergaderfrequentie
•    Eenniaal per maand in volledige samenstelling.
•     Eenmaal per week in beperkte samenstelling (projectleider. coOrdinatoren verkoop en administratie).

Verantwoordine
•    Rapporteert aan het kernteam.

Werklir(,epen

Vergaderfrequentie
•    Eenmaal per week.

Verantwoording
•    Rapporteert aan het projectteam.

Taken en verantwoordelijkheden van de Projectgroep Organisatorische Invoering
WPO/MIGRATIE

Doel
Het bewerkstelligen van een probleemloze overgang van FOS"' naar WPO/SPRINT40.

Taken van de Proiectgroep Organisatorische Invoering WPO/MIGRATIE
•    Verantwoordelijk voor de invoering van WPO in de kantorenorganisatie en administratie.
•    Zorg dragen voor een adequate in- en externe communicatie.
•    Zorg dragen voor informatie aan clienten.
•    Een planning opstellen. bewaken en bijsturen.
•    Beroepsinstantie voor onduidelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden van de Werkgroep Organisatorische Invoering Verkoop

Werkgroep Organisatorische Invoering Verkoop: de kantorenorganisatie van Bank M. inclusief de
kantoren van Bank N.

•    Verantwoordelijk voor de invoering van WPO in de kantorenorganisatie.
•    Afstemming met de gebruiker  uit de kantorenorganisatie.
•    Redigeren van het opleidingsmateriaal.
•    Redigeren van een verschillenanalyse ten behoeve van de introductie van WPO in Bank N.
•    Verantwoordelijk voor een geharmoniseerde werkwijze.
•    CoOrdinatie van de WPO-opleidingen.
•    Planning van de uitlevering van WPO.
•    Plannen van het activiteitenschema aan de hand van de activiteiten en mijlpalen.
•   Zorg dragen voor de administratief-organisatorische inbedding van WPO in de kantorenorganisatie

(handboeken).

•    Logistiek van het opleidingsmateriaal en de handboeken.

3"FOS=het front officesysteem van Bank N.
4(}

WP()/SPRINT=het front officesysteem ran Bank M.
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•    Apparatuurplannen en ins,tallatieplannen.
•    Constructie van een legpuzzelplanning (Keuning en Eppink, 2000) aan de hand van de mijlpalen.

activiteiten. uren. functionarissen. begin- en einddata.

Taken en verantwoordelijkheden van de Werkgroep Organisatorische Invoering Administratie

De w·erkgroep had de volgende taken en verantwoordelijkheden:
•     Verantwoordelijk voor de invoering van WPO in de administratie.
•     Verantwoordelijk voor een geharmoni eerde werkwijze tu .en Bank M en Bank N.
•    Afstemming met gebruiker  uit de administratie van Bank M en Bank N.
•    Afstemming met personeelszaken en leidinggevenden inzake personele bezetting en

consequenties van samenvoeging van administratieve taken.
•    Coordineren van de huisvesting in het kader van de MIGRATIE (samenvoeging Bank M en

Bank N).
•   CoOrdineren van WPO-opleidingen.
•    CoOrdineren van de redactie van het opleidingsmateriaal.
•    Co6rdineren van de totstandkoming van de verschillenanalyse teneinde medewerkerh adequaat te

kunnen opleiden.
•    Organiseren van de administratief-organisatorische inbedding binnen de administratie

(handboeken en procedures).
•     Vervaardigen van apparatuurplannen alsmede installatieplannen van WPO-apparatuur en

-software.
•    Logistiek van het opleidingsmateriaal en de handboeken.
•    Constructie van een legpuzzelplanning aan de hand van activiteiten. mijlpalen. uren. functionarissen.

begin- en einddata.

Taken en verantwoordelijkheden van de (faciliterende) Werkgroepen Opleidingen, Interne
Communicatie, Externe Communicatie en Marketing

Deze werkgroepen hadden met name een faciliterende taak ten aanzien van de werkgroepen Invoering
Verkoop en Invoering Administratie (zie figuur 25. p. 103).

Budget

Over de financiering van het plan werd niet gesproken. Er was op het hoogste niveau budget gealloceerd
voor de gehele WPO/MIGRATIE-operatie.

Stap 3: Uitvoering en controle

De projecten WPO en MIGRATIE waren "lopende" projecten. De wijzigingen. zoals hiervoor genoemd.
hadden betrekking op de topstructuur van het project. waardoor de aanpak fundamenteel ander  was
geworden. Hiermee waren de projecten WPO en MIGRATIE niet meer een "Bank M"- of een "Bank N"-
aangelegenheid. maar in plaats daarvan een gezamenlijke inspanning onder 6dn projectleider. De nadruk
kwam in mijn ogen meer te liggen op het resultaat dan op de politiek. Met betrekking tot de te behalen
resultaten werd de planning leidend. Deze planning was "topdown" vastgesteld. dat wil zeggen zonder
inspraak van de mensen van de werkvloer.

Teneinde de deadlines te kunnen realiseren (MIGRATIE afgerond per  1  mei  1995 en WPO alleen nog de
operationele nazorgactiviteiten) zoals verwoord in het plan "Structuur en plan Project WPO/MIGRATIE"
(Managementteamlid en Goedee, 1995) moest direct aandacht worden gegeven aan:
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•    De nieuwe Werk Plek Ondersteuning (WPO).
•    De status met betrekking tot de geplande overgang naar WPO van Bank N.

DE NIEUWE WERK PLEK ONDERSTEUNING (WPO)

hileiding
De reden waarom ik gevraagd was om naar het hoofdkantoor te komen. was dat in het kader van de
nieuwe werkplekondersteuning in totaal 385 kantoren moesten worden aangepast  in 1995 ongeveer  80
Bank  M-kantoren en  55 Bank N-kantoren41/12 en  in  1996 nog ongeveer 250 Bank M-kantoren. 1n totaal
moesten  1933 mensen worden opgeleid om met het nieuwe automatiseringssysteem te kunnen werkeni'
Na accordering van Structuur en plan Project WPO/MIGRATIE ben ik direct begonnen met het opzetten
van een pilotstudy44. met het doel te onderzoeken in hoeverre de planning haalbaar was. Bovendien kon op
grond van de pilotstudy een draaiboek worden vervaardigd ten behoeve van de andere kantoren.

De pilotstitdy
Op  14 januari 1994 gingen de hoofd- en regiodirectie akkoord met de door mij voorgestelde pilotstudy45.

Bij de pilotstudy waren door mij 8 kantoren. I regionale stafafdeling en I administratieve
hoofdkantoorafdeling geselecteerd.

Voor de gebruikers die te maken kregen met WPO waren de belangrijkste veranderingen46:

•    De personal computers van de medewerkers werden aangesloten op een netwerk-17.
•    De gebruikers kregen te maken met andere (aangepaste) formulieren.
•    De voorkant van het Front-Officesysteem werd Windows48.
•    De gebruikers kregen te maken met andere procedures.
•    De gebruikers kregen te maken met aangepaste handboeken.

Tijden  de pilotstudy kwamen veel problemen aan het licht.

Waarom implementeren van WPO "haarvatenwerk" is
Voor de pilotstudy had ik gekozen voor een kantoor in mijn woonplaats. De belangrijkste reden voor deze
keuze was mijn vermoeden dat het eerste pilotkantoor wel eens veel problemen zou kunnen geven. Dit
wantrouwen was gebaseerd op eerdere ervaringen met de afdeling Informatie- en Communicatie-
technologie (ICT). Mijn voorgevoel kwam uit. Er ontstonden veel problemen. doordat de gelduitgifte-
automaten niet werkten. De gelduitgifteautomaten werden aangestuurd vanuit de werkplek van de
baliemedewerker en waren essentieel in het WPO-proces. Als de gelduitgifteautomaten namelijk niet
werkten. dan kon de betreffende medewerker geen geld aan de klant uitbetalen. Voor de zekerheid had ik

41 Goedee. J.. Raamwerkplanning  1995: WP() Ba5isfunctionaliteit. 9 lebruari  1994.
4-Projectmedewerker. WPO-roll-out  1995.10 oktoher  1994.
4'Goedee. J.. WPO-testplanningen WPO-basisfunctionaliteit. 7 lebruari 1994.
44Pilotstud>·: A strategy to introduce the new system ti, a limited area of the organization until it is proven to he

fully functional: only then can the conversion tc) the neu system across the entire organization take place
(Laudon en Laudon. 1996).

4'Goedee. J.. WPO-hasisfunctionaliteit (kantoren entests). 14 ianual-i 1994.
4(,Projectmedewerker opleidingen. Veranderingen voor gebruikers hil de invoering van WPO. 6 januari 1994.
4'Wide-Area Networks (WAN): Telecommunications network that spans a large geographical distance. Ala>

consist 01' a \'ariety of cable. satellite, and microw·ave technologie* (1.audon en Laudon. 1996)
Management Information Systems (1996 j. p. 32().

18Windows: a graphical user interface shell that run4 in conjunction with the DOS microcomputer operating
system. Supports multitasking and some forms of networking (Laudon en Laudon. 1996).
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ervoor gepleit het oude systeem pas te vervangen als bleek dat WPO zou werken. Na het mislukken van de
eerste poging het kantoor om te zetten was de projectleider technische invoering (zie figuur 24. p.  101) in
alle staten. Hij wa  "not amused'. Immers de pilot had de aandacht van de gehele directie. Aan de
organisatorische kant waren de medewerkerh opgeleid en gereed voor ontvangst van WPO. Aan de
automatiseringskant snapten de collega's niet waarom het niet werkte. Uiteindelijk bleek het een
"kleinigheid- te zijn. Bij de laatste voorbereidingen was de werking van de gelduitgifteautomaten getest

met behulp van een laptop (draagbare personal computer) met kleurenscherm. De "live" test vond plaat0
met een laptop voorzien van een zwartwithcherm. Dit laatste veroorzaakte de storing.

De knelpunten en de oprichting van de Task Force Wpow

De introductie van WPO ging moeizaam doordat er sprake wah van een nieuwe technologie en omdat van
tevoren nauwelijks was nagedacht over de wijze van organisatorische uitlevering van WPO aan de
kantorenorganisatie. Hierna volgt een tweetal voorbeelden.

1. De gebruikers (medewerkers) in de kantorenorganisatie

De overgang naar WPO ging met name voor de gebruikers met veel problemen gepaard. Hierbij dient van
tevoren worden opgemerkt dat met name binnen de kantorenorganisatie een snel en foutloos
automatiseringssysteem onontbeerlijk is geworden om clienten adequaat van dienst te zijn.

1n de afstudeerscriptie "Klantenbinding in een nieuw millennium" schrijft Speksnijder (1999):

"Was  10 jaar geleden zoor nagenoeg  alle  handelingen  de  gang naar een  contact  nood:.akelijk.  ntt  bezoekt
de gemiddelde klant nog sleclits incidenteel zijn/haar bankkantoor. Geldautomaten, roice response (saldo-
en   transactielijnen),   call   centers,   pc  banking.  internet  (info)  en  een  vierentwintigiturs(thuis)advisering
zorgen en,oor dat defunctie van een bankkantoor in de koniende jaren nog verder :al afnemen. Banken
kitnnen  hiennee  hun  kosten  (personeel  en  kantoren  zijn  .eer  grote  kostenposten) fors  reduceren.  De  klant
wordt iii staat gesteld om zelf de uiwoerellde.f'lillcties over te nemen."

Volgens Zeithaml en Bitner (1996) zijn factoren als kosten. reisafstand. leeftijd. openingstijden en
wachttijden belangrijk voor de hedendaagse klant. Deze factoren leveren ongemak voor de client op als ze
niet goed geregeld zijn.

Tijdens de pilotstudy was gebleken dat clianten gewoonweg boos worden als ze niet snel genoeg hun geld
krijgen uitbetaald doordat er te veel verstoringen zijn. In een evaluatie die tot stand i   gekomen door een

5()gezamenlijk (focus)interview met kantoormedewerkers staat bijvoorbeeld  :

•       " De  printers  maken bij  de  balie  te reel  lawaai  en  ..ij,1 te  lang:.aam.  Storen  het  contact  niet  de   klant."
•       " De  naam raii de  klant  kan iliet  op  het (,pnamef(,rnitilier geprint worden,  maar die  1110eten  we  :.elf

schrijven. Dit wekt veel irritatie bij reel klanten.'

2. WPO en de fusie van Bank N en Bank M

De nieuwe Werk Plek Ondersteuning was zoals reeds gezegd ook van belang voor de fusie. omdat de
medewerkers van Bank M en Bank N op uniforme wijze moesten gaan werken.

4' Task Force: een dergelijke groep wordt samengesteld al  een probleem slechts door gezamenli.ike inspanning kan
worden opgelost. Deze tildeli.ike taakgroep hestaal uit managers en/of medewerkers van aldelingen die bii het
problecm zi.in betrokken en kan bestaan uit enkele fulltime- of uit parttimeleden. Als de problemen zi.in opgelost.
\'at  iedereen zijn normale taak weer op ( Keuning en Eppink. 20()()).

50Goedee. J.. Evaluatie Pilotstud>. 25 oktober 1994.
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De gewijzigde projectstructuur had voorzien in een kwaliteitsbureau (zie figuur 24. p.  101 ) dat erop moest
toezien dat de uitvoering van het project WPO gemeten zou worden door middel van 51:

•    Testen van de WPO-automatiseringsprogrammatuur.
•    Testen van WPO op werkbaarheid.
•    Beoordelen van transactiesnelheidsmetingen.
•    Beoordelen van resultaten van de pilotstudy.
•    Beoordelen van uitvoeringsprogrammah zoals opleidingen. ondersteuning tijdens conversie alsmede

de geplande en daadwerkelijke nazorg.
•    Beoordelen van stabiliteit van de WPO-automatiseringsinfrastructuur.
• Meten commitment van Bank M aan de hand van de voortgang van de Organisatorische Invoering.
•     Meten van de technische realisatie van WPO-plus en de Tahk Force WPO.
•    Beoordelen van probleemoplossend vermogen en de stabiliteit van gekozen oplossingen knelpunten

WPO-Task Force.
•      Controle op volledigheid en juistheid van de omzetting van alle 'Bank M"-systemen op

'Foekomstvaste" Bank M-oplossingen.
•    Maken van voortgangsrapportages aan de hand van de bovenstaande punten.

3. De WPO-knelpunten

Inmiddel  was door mij een consultant van CMG ingehuurd met het doel een onderzoek te doen naar de
knelpunten. deze te categoriseren alsmede oplossingsrichtingen aan te geven. De druk bij de BU
voorzitters I en 3 was inmiddels hoog geworden. doordat de Nederlandsche Bank ook op de hoogte
gehouden wilde worden van de voortgang van de MIGRATIE en WPO. Dit in het kader van hun
bevoegdheid tot toezicht op het Nederlandse bankwezen (Van der Zwet. et al., 1999).

Het onderzoek naar de WPO-knelpunten kwam tot stand door middel van focusgroepbijeenkomsten met
medewerkers van die kantoren (inmiddels 30) die waren uitgerust met WPO alsmede medewerkers van de
automatiseringsdivisie. Ten behoeve van de toegang tot informatie binnen de automatiseringsdivisie was
via de directie de projectleider Organisatorische Invoering WPO/MIGRATIE de bevoegdheid verleend
met iedere functionaris te spreken.

De WPO-knelpuntenanalyse en het besluit tot oprichting van de Task Force WPO

Op  1  december  1994 werd  de  knelpuntenanalyse53  opgeleverd en gepresenteerd  in het Inter-Business-
Unitoverleg van die datum. Het onderzoek werd zeer positief ontvangen en geaccordeerd. De voorzitters
van BU 1 en 3 besloten op advies van de projectmanagers Technische en Organisatorische Invoering
WPO/MIGRATIE een Task Force op te richten. Deze Task Force kreeg verregaande bevoegdheden om de
ontstane knelpunten op te lossen. Met betrekking tot de uitvoering werd de leiding in handen gelegd van
de projectleider Organisatorische Invoering WPO/MIGRATIE. Hij werd hierin ondersteund door een
managementteamlid van de divisie automatisering. Hij werd benoemd met het doel tevens de inbreng van
de organisatorische (gebruikers)kant te waarborgen. Tevens waren zij bevoegd om knopen door te hakken
indien dit. met het oog op de voortgang. noodzakelijk zou zijn. Wij spraken af dat ik als projectleider
Organisatorische Invoering WPO/MIGRATIE alleen bij die zaken betrokken zou worden die van directe
invloed op de gebruikers waren.

41 Directie divisie Automatisering. Notitie Projectorganisatie Realisatie (Migratie) d.d. 29 november 1995.
'2Consultant CMG. Inbedding WPO-knelpuntenanalyse. 28 november 1994.
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Bij het verlaten van de vergaderzaal complimenteerde de voorzitter ran BU i mij met de
knelpuntenanalyse. omdat zaken nu concreet waren gemaakt. zodat direct aan de slag kon worden gegaan.

Aan de Ta k Force WPO werkten van juni 1995 tot en met 27 maart 1996 fulltime ongeveer 21
automatiseringsspecialisten mee. Onze taak was dagelijks te monitoren wat de resultaten waren van hun
inspanningen en ervoor te zorgen dat de knelpunten (34) werden opgelost in een van tevoren door de
CMG-consultant geadviseerde en door de projectleider WPO bekrachtigde oplossingsrichting. De Task-
Forceactiviteiten werden   op 27 maart   1996 door middel   van een testament overgedragen   aan   de
lijnorganisat ie53. Hieraan ten grondslag lag het "Eindrapport Task Force WPO"  van 22 maart  199654.  In dit
document staat de status van ieder knelpunt beschreven en het was tevens geaccordeerd door de 1nterne
Accountantsdienst.

De Interne Accountantsdienst had ten behoeve van WPO een Audit55-team WPO samengesteld met het
doel "een objectief oordeel te rormen over de rraag (4 roor genoemde knelptinten opk,ssi,igen gereed
ware,1, z.(,danig dat verdere uitlevering van WPO niet zal leiden tot onbeheersbare risico's ten aanzien

ran de continuiteit \,an bedriifsprocessen en de betrouwbaarheid van bedrij.fsdata. Hierbij wordt de
·956sititatie rati \'our de ititleveri,ig va,i WPO als uitgangspunt genoinen

Ook ten behoeve van De Nederlandsche Bank werd WPO steeds belangrijker. zoals in een
besprekingsverslag duidelijk werd'7:

"De knelptinten kunnen in een aantal versehillende soorten ingedeeld warden. te weten:
•    De punten, zoals aangedragen in liet verlengde van de discussie met De Nederlandsche Bank

(5 prioriteitsproblenien).
•    De overige 29 knelptinten die opgelost dienen te worden nadat bovenstaande probleempunten

gerealiseerd zijn. Van deze laatste knelpunten is een inventarisatie gemaakt iii zijn totaliteit.
De knelpunten zijn ben(}enid en er is een eigenaar aan toegewezen, inclusief het benodigde
capaciteitsbeslag."

De vertegenwoordigers van de kantoren begonnen steeds meer te klagen over problemen die ontstonden
door de invoering van WPO. Een belangrijke speler was het hoofd Operations in de regio Amsterdam. Hij
voorzag mij van waardevolle gebruikersinformatie en ik vertrouwde hem met betrekking tot de informatie
die hij mij verstrekte. De informatie uit andere regio's was nogal eens gekleurd. Een belangrijk onderwerp
waren namelijk de verkoopcijfers binnen de regio's. Soms had ik het gevoel dat er regiodirecteuren waren
die de problemen met WPO aangrepen om te maskeren dat de verkoopcijfers waarvoor zij
verantwoordelijk waren wat minder goed uitvielen.

DE STATUS MET BETREKKING TOT DE GEPLANDE OVERGANG NAAR WPO VAN
BANK N

Het feit dat ik verantwoordelijk werd voor de organisatorische kant van de Migratie werd zonder al te veel
problemen ontvangen binnen Bank N. hetgeen mijns inziens een aantal oorzaken had.

•  Ik kwam niet van het hoofdkantoor van Bank M.  maar uit de verkoop(kantoren)organisatie.
waardoor ik dezelfde "taal sprak" als de gebruikers.

5-'Managementteamlid automatisering. ()#'erdracht  WTF C WP()-Task Force) aan de liinmanager. 27 maart  1996
54

Managernentieamlid automatisering. Eindrapport WPO-Task Force. 22 maart 1996.
55Audit: control the work processes to unco,·er and correct (potential) errors before they become serious (Anthony and

Go\·indarajan.  1998).
5(,Chet Auditteam, Audit WP(). 23 februari  1995.
57Notulen Stuurgroepvergadering d.d. 17 mei 1995.
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De argwaan die de "Bank N"-collega's hadden ten aanzien van het "Bank M"-hoofdkantoor was niet
anders dan de argwaan die ook de "Bank M"-verkooporganisatie in het algemeen had ten aanzien van het
"Bank M --hoofdkantoor. Doordat ik mij in deze argwaan kon verplaatsen. hielp mij dat te anticiperen op
knelpunten die samenhingen met de uitvoering van het project WPO/MIGRATIE. We spraken als het
ware dezelfde  taal.

•    Als projectmanager WPO had ik al diverse malen presentatie3 gehouden binnen de Bank N-
verkooporganisatie.

Het voordeel hiervan wa3 dat veel collega's op de werkvloer hierdoor niet geconfronteerd werden met
wederom een nieuw gezicht.

In feite is de structuurverandering redelijk geruisloos verlopen en deze ging eigenlijk soepel over van
Migratie en WPO naar WPO/MIGRATIE.

De MiGRATIE

Met betrekking tot de Migratie waren met name de volgende data van belang:

- De pilotstudy 2 21  oktober 1995
- Het  1 e windows" 13/14 april  1996
- Het 2e window 11/12 mei  1996

Ten aanzien van deze data werd door de diverse projectteams een mijlpalenplanning samengesteld
(Turner. 1999). Gezien het feit dat de MIGRATIE een prioriteitsproject wah. besloten de Business-Unit-
voorzitters op advies van de projectleider Organisatorische Invoering WPO/MIGRATIE ten behoeve van
alle op dat moment lopende projecten aan zowel de Organisatorische " kant als de Automatiseringskant60
een geintegreerde resourceplanning te laten maken. met het doel een beeld te krijgen van de benodigde
projectinspanningen en op deze wijze adequaat te kunnen anticiperen op knelpunten in de voortgang.

De beslissing om alle prioriteitsprojecten in kaart te brengen was door mij zorgvuldig voorbereid. Al
eerder had ik gepoogd om deze projecten in kaart te brengen door te inventariseren wat er moest gebeuren
aan werkzaamheden, door wie. en wanneer een en ander gereed moest zijn. Deze poging was gestrand op
gebrek aan medewerking van de automatiseringsdivisie.

Tijdens de Business-Unitvergadering  van   18  september  had  ik  afgesproken een detailplanning  te
presenteren. Ik was hierin echter zwaar tegengewerkt door de automatiseringsdivisie. en wel op het
hoogste niveau (de directievoorzitter van de automatiseringsdivisie). Deze tegenwerking kwam mijns
inzien  met name doordat binnen automatisering de medewerkers niet gewend waren uren te schrijven en
zo in beeld te brengen aan welke projecten zij hun tijd besteedden. Tijdens de presentatie vertelde ik niet
alle gegevens te kunnen presenteren. Hierop maakte een van de managementteamleden de opmerking dat
"hij zijn oren niet kon geloren en dat hij het merkwaardig vond dat projectmanagers zonder consequenties
konden vertellen dat iets niet 11'a,5 geltikf. Dit had ik echter zien aankomen en ik hield mijn mond. Totdat

Shwindo ':  windo#  i  afgeleid  van windows (user interface) en betekent  hier de poging om de Bank  N te migreren  van  FOS
C Front Office Systeem van Bank N I naar SPRINT Chet front office systeem ,·an Bank  M ). Dit transactiesysteem is wat -user
interface" hetreft gebaseerd op -windows"

<9Goedee. J.. Chantt Chart Organisalorische Invoering. 2 januari 1996.
6  Managementteam automatisering. Rapportage Integrale Planning PRIC)-projecten: Migratie. WPO, Task Force. Vervanging

Leningen Systeem, Planning test- en opleidingsfaciliteiten ( 16 januari 1996 ).
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de voorzitter van de vergadering mij opdroeg de volgende Business-Unitvergadering met concrete
resultaten te komen. Ik vertelde dat ik dat weI wilde. maar onder voorwaarde dat ik medewerking zou
krijgen van de voorzitter van de automatiseringsdivisie. omdat die tot nu toe alleen maar had
tegengewerkt. Nadat hem om opheldering was gevraagd. beloofde hij mee te werken aan het in beeld
brengen van de te besteden uren aan de prioriteitsprojecten. Tijdens het InterBU 1 en 3-overleg kon ik het
afgesproken resultaal presenteren.

In het verslaE zoals samenuesteld door de directiesecretaris van 18 oktober 1995 staat61:

-75nrel autcmxuberbignnede 'erkers al,\ bankniedewerkers zij,i ingepla,id:

Pilotstudy 2

Met betrekking tot de pilotstudy ten behoeve van de kantorenorganisatie van Bank N was een kantoor
aangemerkt dat het meest representatief was met betrekking tot de verkooporganisatie van Bank N.  In de
de notitie "Pilotstudy 2" van 26 januari 1995 wordt geschreven62:

"Bij de migratie van FOS naar SPRINT kan in principe roor verschillende scenario's worden gekozen:
het scenario van de evolutie (geleidelijk) en het scenario iraarbij de "big-bangtheorie" (ineens) als
voorbeeld dient. De beide scenario's :ullen worden geschetst en de voor- en nadelen hien'an zillien
globaal in kaart ;1·orden gebracht. in de concepn,ersie ran het draaiboek Conrersie WPO/MIGRATIE
wordt bij de uitgangsptinten vastgesteld dat men op basis va,1 de big-bangtlieorie 11'il gaan   werken.
Hierbij wordt ,vel vooraf een pilotstud\' ititgeroerd."

Een belangrijke eis van de gebruikersorganisatie was stabiliteit van het netwerk en in feite golden de 34
opgeloste WPO-knelpunten als criteria voor een stabiele conversie. Ter bewaking van de kwaliteit was er
een zogenaamde helpdesk opgericht waar gebruikers naar toe konden bellen indien er problemen waren
met zowel de hardware als de software. De helpdeskgegevens vormden een indicator van hoe de
introductie landelijk werd uitgevoerd. De rapportage van 27 december 1995 opende als volgt63:

"De inaand november manifesteerde zich binnen de helpdesk als een bijzonder hectische maand, hetgeen
.icli witte in een recordaantal calls. Voor het eerst kwam het aantal  bove,i  de  4.100.  Met  een  in de  maand
november nog onderbezette afdeling heeft dit ook gerolgen geliad roar het aantal openstaande calls,
welke in aantal weliswaar minder waren, doch ook helaas een stijgende lijn \,ertoonden:'

De pilotstudy werd uiteindelijk zonder problemen uitgevoerd. Nu kon de grote conversie worden
ingepland.

Het le window, 13/14 april 1996

Met betrekking tot de conversie waren alle organisatorische activiteiten (wat. wie. wanneer gereed)

gepland.  In de notitie  van 29 maart  1996 werd aangegeven dat organisatorisch alle zaken op orde waren
om te kunnen migreren . In deze notitie werd verder aangegeven:
•    Hoe het zogenaamde 'commandocentrum" was ingericht tijdens de migratie.
•    Hoe de activiteiten waren ingepland en wat de status was.
•    Welke de details waren van het organisatorische conversiedraaiboek.

(,1 Directiesecretaris. Verslag Interbu  I en 3-overleg. 18 oklober 1995.
"1Auditteam. Methodiek Migratie FOS-SPRINT. 26 .ianuari  1995.
 ' 'Chef Helpdesk. Helpdeskmaandrapportage.  1995.
(,4 Goedec. J.. WPO/MIGRATIE Projectgroepagenda. 29 maart  1996.
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Dat de druk op de divisie automatisering hoog was. bleek tijdens een door mij bijgewoonde vergadering
van het directieteam automatisering. Tijdens deze vergadering bracht ik namens de gebruikers in dat ik
mij grote zorgen maakte over de stabiliteit tijdens de conversie. Degenen die verantwoordelijk waren voor
de belasting van de netwerken binnen de divisie automatisering hadden mij ingefluisterd dat zij twijfelden
aan de stabiliteit van de automatiseringsinfrastructuur. Zij vertelden bovendien dat de directie niet naar
hen wilde luisteren. Ik vertelde tijdens de directievergadering dat ik een en ander had vernomen vanaf de
werkvloer. Hierop meldde een van de directeuren "dat het de werkrloer bi,men mitomatisering niet
ititmaakt of er al dan niet sprake is rail rertraging". Ik besloot hierop de voorzitter van het kernteam
WPO/MIGRATIE te informeren en stelde hem voor een gezamenlijke sessie te organiseren met
functionarissen die een sleutelrol moesten vervullen tijdens de migratie van Bank N naar WPO. Deze
afspraak  vond  plaats op 18 maart 1996. Tudens deze bijeenkomst bleek  dat  er nog veel moest gebeuren
alvorens de conversie daadwerkelijk kon plaatsvinden65.   Duidelijk werd dat de eerste poging (le window
13/14 april  1996) niet gerealiseerd kon worden. De migratiedatum werd vastgesteld op 11/12 mei  1996.

Migratiecriteria

Met betrekking tot de aanstaande conversie was door het Kwaliteitsbureau WPO/MIGRATIE (zie figuur
24. p.  101) in afstemming met de verkooporganisatie duidelijk aangegeven wat de criteria waren op basis
waarvan gemigreerd kon worden. Deze criteria hadden tot nu toe een belangrijke rol gespeeld bij de
invulling van de Organisatorische Invoering WPO. De projectorganisatie was afgestemd op deze criteria.
Door de leiding van de verkooporganisatie van Bank N werden deze eisen echter ook nog eens verwoord
in een notitie die was gericht aan het kernteam WPO/MIGRATIE66

"De leiding van de verkooporganisatie van Bank N gaat en,an uit dat, indien u beslitit tot een 'Go'. het
managementteam van BU 3 dit besluit onder begeleiding van de argumenten en de garantie dat de
con\'ersie in :owel teclinisch als administratief/organisatorisch opziclit g ,ed zal verlopen, schriftelijk acm
ons zal bevestigen."

Verder werden in de notitie eisen gesteld aan de volgende elementen:
•     De helpdesk (opleidingen. bereikbaarheid. capaciteit. tweedeli.insoprang, rapportage en middelen).
•    De systemen (rc,ldoende getest zi.iii ran de centrale systemen, de lokale systemen en het netwerk, de

distributie ran scftiNure,  transactievenverking.  "mititi  tasking" ),  clienten  (commimicatie).
•      Administratie (roldoende ingebed iii de back office, voldoende ondersteuni,ig. het gehele bedrijf op

de  hoogte ran de conversie met  beliulp van een Alge,nene Niet,wsbrief en gebak).
•     Middle Office (procedures. bevoegdhede,i, c),iderste,ini,ig binnen de Bank N-regio).
•    WPO-opleiding (organisatorisch voldoende inzicht in de reranderingen, optimale beschikbaarheid

\'an de systemen tijdens de opleiding. teclinische o,iderstetining van de afdeling automatisering
tijdens de opleiding. einddatum afronding opleiding uiterlijk 3 april 1996 (volgens planning), de
inhoud ran de opleiding af'gestenid opflincties binnen de verkv,oporga,iisatie)

•  Uitievering "Ba,ik M"-materialen e,2 -i,istructies (handboeke,i e,1 i,istructies uiterlijk 6/n iveek

roor conversie  op  de kantoreii).
•       6,pende   knelpunten   (in:.icht   in   de   lopende   knelptinten   en   oplossingen   op   zowel   technisch   als

organisatorisch gebied).
•      Draaiboek  conrersieweekend  (beschikbaarheid  medewerkers  op de  kantoren.  activiteitenorerriclit

gedure,ide het weekend, hoe te handelen iii geral van calamiteiten. duidelijkheid met betrekking tot
ovenrerk\'ergoedingen ).

•    Regeling oprang en ondersteuning gedurende tiree it'eken na coilversie.

65Goedee. J. Verslag uitnodiging vergadering Go/No Go-Migratic  d.d. 18 maart  1996.
 Manager Kwaliteitsbureau WPO/MIGRATIE. Go/No Go-besluit t.b.s. conversie FOS/SPRINT d.d. 13 april 1996.
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De notitie was tot stand gekomen in samenwerking met de manager van het Kwaliteitsbureau
WPO/MIGRATIE (voormalig directeur van Bank N) en de leiding van Bank N maar zonder de overige
Kernteamleden (uitsluitend Bank M-medewerkers) hierbij te betrekken. Binnen het kernteam besloten wij
niet formeel te reageren op deze notitie. Wij zagen dit als een laatste "stuiptrekking" van Bank N. en
zowel de projectleider Technische Invoering al  Organisatorische invoering rapporteerden de Stuurgroep
WPO/MIGRATIE dat in alle in de notitie genoemde zaken was voorzien in het conversiedraaiboek. dat
inmiddels gereed was.

Voorbereiding op de Migratie van 11/12 mei 1996

Op 29 maart waren alle zowel technische als organisatorische voorbereidingen afgerond67. Op die datum
werden zoals afgesproken de volgende onderdelen opgeleverd en hierna kort toegelicht.

• Voorstel commandocentrum.
•    Het conversiedraaiboek.
• Responsmeting.
• Status technische realisatie inclusief mijlpalen en detailplanning.
•     Status organisatorische invoering inclusief mijlpalen en detailplanning.

Voorstel commandocentrum

Ten behoeve van de commandostructuur spraken wij af om vanuit de organisatorische invoeringskant van
het project alleen die functionarissen in de commandostructuur te betrekken die een daadwerkelijke
bijdrage aan het project leveren. Hierna volgt de commandostructuur die tijdens de conversie A
gehanteerd ten behoeve van het gehele project.

Fig. 26 Cominandostructitur WPO/MIGRAl'IE ti.idens con,·ersic

KERNTEAM.-.

- I,EINDVERANTWOORDELIJK
=                                                            24...

1.EDEN KERNTEAM GO/NO G()

OPERATIONEEL CENTRUM

PROJECILEIDER PR()JECTLEIDER MANAGER    ,
ORGANISATORISCHE TECHNISCHE KWALITEITS- 1

»-» INVOERING INVOERIN(; BUREALL = --L             '
---

PROJECTLEIDER PRO.JECTLEIDER ALIDITTEAM

VERKOOP ONTA IKKEI.ING

PROJECTLEIDER PROJECTLEIDER TESTTEAM
NETWERKBEHEERADMINISTRATIE

HEI.PDESK

6'Goedee. J.  Agenda en Rapportage Kernteambileenkomst WPO/MIGRATIE, d.d. dinsdag 2 april 1996.
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Het conversiedraaiboek

Met betrekking tot de proefconversie werd in bijzijn van de auditor gemeld:
"Het colizersietraject is veiliggesteld:

Responsmeting

Met betrekking tot de responsmeting werd opgemerkt:
"De responstijden \,an WPO bare,i z<,rge,i voor die kantoreii \raar reel kas/baliehandelinge,i

6,\plaatsvinden. De projectleider Organisatorische in\'c,ering wil nog zoor de migratie pentiums   op die
Bank N-kantoren laten plaaisen waar problemen zijn te renrachten. De projectleider Technisclie
Inroering heeft i,og wat metlic,dische rragen c,ver het rappori ran Proditctivity Plit:ty. De prc,jectie ider
Organisatc,rische inrciering zal dit verder oppakken.-

Status technische realisatie inclusief mijlpalen detailplanning

"Geen beleinmeriiigen roor j 1/12 mei 1996.-

Status organisatorische invoering inclusief mijlpalen en detailplanning

'Geen bele,11meri,ige,1 zoor 11/12 mei  1996:

Met betrekking tot het conversiedraaiboek werd nog afgesproken dat:
"De projectma,iager Organisatorische lin,(,ering er\'oor zorg draagt  dat op 29 maart a.s. de technische
en organisatorische draaiboeken z.tillen zijn geintegreerd. teneinde een activiteitenschema samen te
stellen (na welke melding geschiedt welke actiriteit en door 11'ic,1."

Het conversieweekend van 11/12 mei 1996

De conversie werd in de nacht van  11  op  12  mei  1996 met succes uitgevoerd.  In de nacht van de conversie
bezocht ik een aantal "Bank N"-kantoren. De nacht bracht ik door in het commandocentrum. dat was
gesitueerd in het hoofdkantoor van Bank N. Nadat alle kantoren die nacht hadden aangegeven dat ze met
succes waren gemigreerd. meldde ik dat aan de centrale directie. Om te bepalen of de conversie wei of
niet was geslaagd. moest per kantoor een aantal transacties worden uitgevoerd die waren opgenomen in
het conversiedraaiboek. Indien alle in het conversiedraaiboek aangegeven transacties met succes waren
uitgevoerd. mocht het betreffende kantoor zich afmelden.

Stap 4: Afronding en vertrek. p. 28

In de weken na de migratie heb ik mijn werkzaamheden kunnen overdragen aan een door mijzelf
geselecteerde medewerker. Het project werd zoals afgesproken   na   26   mei 1996 ontbonden.   Er  was
inmiddels door mijzelf een functionarih aangesteld die gedurende nog een halfjaar aanspreekpunt bleef
voor de zogenaamde "losse einden". Na 26 mei werd ik in de gelegenheid gesteld de door mij
geambieerde functie  te gaan vervullen  in de lijnorganisatie binnen het bankbedrijf.  In   1998  werd  ik
benaderd door de directie van Bank M met de vraag of ik leiding wilde geven aan het project dat moest
zorg dragen voor de Migratie van BOS (Back Office Systeem) van Bank N naar SPRINT/WPO van Bank
M. Dit onderwerp vormde de basis voor mijn scriptie "Het lialitere,i van varifteif= (Goedee en Van Breda,
1999).

68Pentium: a fingernail-sized silicon water improving a faster performance of' the personal computer (Laudon & Laudon. 19961
"Extern bureau dat de raponsmetingen \'erzorgde en responArapportage. optelde.
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4.3  REFLECTIE: CASESTUDY'S MODERN EN POSTMODERN ORGANISEREN

Mijn  streven om een implementatiemethodiek te ontwikkelen die toepasbaar is binnen de bancaire sector
heeft mij ertoe aangezet twee veranderingstrajecten waarvoor ik verantwoordelijk was gedetailleerd te
analyseren. Dit gebeurt vanuit twee verschillende paradigmas. namelijk de moderne en de postmoderne
manier van organiset"en. Hierbij staat modern voor een ontwerpachtige en postmodern root een

ontwikkelachtige aanpak. De achterliggende reden hiervan was om zelf te ontdekken of de verschillende
organiseerperipectieven inderdaad leiden tot verschillende aanpakken en uitkomsten zoalh Hassard ( 1991 )
dat beweert. Reflectie op beide aanpakken hebben mij. naast de bevestiging van de bevindingen van
Hassard. een aantal opvallende aanknopingspunten opgeleverd op weg naar het beantwoorden van de
probleemstelling: -hoe   te k(,171211 1()t cell binnen de bancaire seclc)r t(,epasbare

iinplementatienia,iageme,itnietliodc,". De voor mij meest in het oog springende verschillen en
overeenkomsten die ik heb aangetroffen bij de analyse van de casestudys heb ik hierna uitgewerkt. Een
belangrijke hulp bij het reflecteren op de casestudy's zijn voor mij de uitgangspunten van Gergen (1999).
Hij biedt namelijk een sociaal-constructionistische manier van denken aan met behulp waarvan ik die
zaken die veelal impliciet blijven heb kunnen analyseren. expliciteren en articuleren.

Gergen (1999. p. 115) geeft de volgende definitie van reflexive inquiry:

"Fonns of investigatio,i that help tls to reflect critically and appreciatively on our conditic,n,our
traditiolls, institutions, and relationships. '

Gergen ( 199, p. 115)gaat ervan uit dat:

"If we create our worlds largely tlirough discourse. then we shotild be erer attentive to our 11'ap' of

speaking and writi,ig:

Want:

""Patterns of action are typically interwined with modes o.f discourse.

De denkwijze van Gergen fungeert voor mij als het ware als een ideaaltypische tegenstelling ten opzichte
van Turner (1999. p. xx) als hij schrijft dat The Handbook of Project Based Management:

"Is designed to be read through to proi,ide an overview of the approach, or to be referred to as a
handbook to gire specific advice on how to manage certain aspects of projects, and the tc,ols and
tecliniqlies to lise.-

en:

"The bm,k is intended for busy managers, as well as,for more fc,rnial study by students on programmes to
9.an MBA or an MSc iii a project-related subject.
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Het doel van het expliciet maken van de door mij ervaren verschillen en overeenkomsten die ik heb
aangetroffen in beide casestudy's is om door middel van de methode van de dialectiek (Russell. 2001 ). dat

7(Iwil zeggen door middel van het these-antithese-synthesemodel. inzicht te geven in het triadisch proce*
dat ik heb doorgemaakt.

4.3.1 VERSCHILLEN TUSSEN MODERN EN POSTMODERN ORGANISEREN

De door mij ervaren verschillen tussen de moderne en postmoderne aanpakken zijn:

• Probleemgericht versus waarderend.
•    Organiseren aix het managen van een machine versus organiseren als het managen van een collage.
• Eenduidigheid versus varieteit.
• Kwantitatief versus kwalitatief.
• Controleren versus beheren.

Probleemgericht versus waarderend

Een belangrijk verschil in aanpak is de wijze waarop van tevoren doelen worden geformuleerd en de weg
waarlangs deze doelen dienen te worden gerealiseerd. Bij de moderne (Bank M) aanpak waren van
tevoren zowel de doelen als de weg waarlangs de doelen dienden te worden bereikt gedefinieerd. Deze
vormden al  het ware de normen voor de aanpak. De leider trad op al  'de baas". Afwijkingen van de
norm (het model) werden als problematisch beschouwd.  Voor de deelnemers bestaat  over het algemeen
weinig ruimte om van de norm af te wijken.

Turner (1999. p. 400-401) zegt hierover:

"Hari,ig undertaken the diagnostic excercise, you will want to spetid as Illuch time ii'orking on
deterliii n i,ig 11·h.1 differences of opinion exist and thenic, elimiliate them, as you will spe,id trying to reduce
tile impact of areas of it'eak/iess. "

Bij de postmoderne (Bank P) aanpak waren de doelen van tevoren gedefinieerd. maar de weg waarlangs
deze doelen werden bereikt was dat niet. Voor de deelnemers ontstond ruimte voor eigen inbreng, ideeen

en interpretatie. De leiding trad meer faciliterend op. De inbreng van een ieder wordt gevraagd en
gewaardeerd.

Guba en Lincoln ( 1989. p. 89-90) vinden:

-The  proces  is   liermeneutic  in   tliat  it  is   toward  developing  improved  (joi,it)  constructions.   a  meanilig
flose/y assoc'iated with i,iore traditional use of the term to denote tile process of evolving successively
more sophisticated interpretations (,f historical or sacred i,·ritings.  It is dialectic' in thal it i'111'oli'e., the
juxtaposition  of con.flicting  ideas. forcing  reconsideration (,f previous  positio,is."

"Triadisch proces: kennis als geheel heeft een triadische ontwikke'ling. Zii hegint met de zintuiglijke waarneming.
die niets anders is dan een zich bewust worden van het obiect, Door sceptische kritick van de zintuigen wordt zij
zuiver subjectief. en ten slotte bereikt zii een stadium van zelikennis w·aarin subject en object niet langer
onderscheiden zijn.
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Met andere woorden. in het moderne model dienen waargenomen verschillen in meningen te \4orden
geelimineerd. terwijl in het postmoderne model conflicterende meningen worden gezien als een nianiei
om een rijker beeld te krijgen van de context.

Organiseren als het managen van een machine versus organiseren als het managen van een collage

In de moderne aanpak van Turner ( 1999. p. 262) wordt het opzetten  van een projectorganisatie gezien alh
een unieke. vaak eenmalige organisatiestructuui ' ,t'hic'h /111tst be  'reated fr<)111 sc·ratch at tile start (,f tile
projec t". Ook wordt de samenwerking  door hem gezien  als  een  fenomeen  dat moet worden opgezet
"when new teams are funned, tlie niembers take sc,me time t<) leani how tc, work together beft)re becutiiing
trt,/1 effectire. Typic'ally, a teani goes trotig h .fc,ur stages (4 .fi,riiiati ons iii 51 hich effec ti reitess first jails and

then rises:

•    Foriiiliig: The team members £0111e t<)gether.
•     St(,rmi,ig: They find areas of disagreenie,it.
•      Norming: They agree principles of cooperatio,1.
·    Perfoniii,ig: They achieve the task effectively.
•      Mourni,ig: Whet, the teani is disbanded ill the end of tlie task.

Deze  zienswijze van Turner  (1999) kan volgens de definitie van Hatch (1997) gezien worden  al   een
mechani che kijk op organiseren. De machine wordt ontworpen en gebouwd door het management om
vooraf gedefinieerde doelen te bereiken. Door vanuit deze dimensie te kijken. kan door de manager het
gedrag van de organisatie voorspeld en beheerst worden.

Guba en Lincoln (1989) daarentegen zien organiseren meer als een collage waarin (heterogene) stukken
kennis samen worden gebracht tot een nieuw (homogeen) perspectief dat zijn wortels heeft in het verleden
(Hatch 1997). Hiertoe wordt organiseren door Guba en Lincoln (1989) gezien als:

- Sociopolitica! process:
Evaluation. like democracy. is a process that. to be at its best, depends upon the application of
enlightened and informed self-interest.

- Joint, collaborative process.
It is a process that aims the evaluation of consensual constructions about the evaluand (that which is
being evaluated). That is not to say that all evaluations will end in concensus. Quite the opposite. Some
evaluations may end with actions undertaken via a negotiation where honorable and responsible people
simply agree or not disagree.

-Teaching/learning process:
The stakeholder teaches the evaluator. and one another. about their constructions. and the evaluator
assists in communicating those constructions from one individual and one group to another.

- Continuous. recursive and highly dirergent proc·ess:
Thus evaluations have no "natural" end  point. a point at which "the truth" is finally known. but merely
pause as new information and increase sophistication are sought. In fact. fourth generation evaluations
typically "end" for exactly the same reason as other evaluations end: it is time for action. stakeholder 
and clients must arrive at a decision. or the contract is ended. Evaluations are thus theoretically infinite.
but logistically. fiscally. or pratically. they do have an end point.

-Emergent pn,cess:
It is impossible to design an evaluation except in a general way. The process is unpredictable because
one cannot know what construction will be introduced by several stakeholders. or what stakeholders will
find persuasive in leading to constructions and approaches to concensus.

117



- Prc,cess ,i·ith unpredictable olitcomes.

Since there is no guarantee that concensus in reconstruction will in fact occur. there may be multiple
outcomes.

-Prc)('ess that creates reality:
The reconstruction(h) that emerge from an evaluation are the literal creation of the participants and
stakeholders who construct them. a  were the constructions each group originally introduced in
negotiation.

Geconcludeerd kan worden dat de verschillen met name liggen in de wijze waarop voorspelbaarheid van
het organiseerproce+ wordt ervaren binnen de moderne en postmoderne aanpak. Vanuit de moderne
dimensie is voorspelbaarheid van zowel het proces alh de inhoud van belang Vanuit de postmoderne
dimensie is het de kunst om vanuit de onvoorspelbare inhoud. die tot stand komt door middel van dialoog
tussen actoren. te komen tot een geheel dat meer is dan de som der delen.

Eenduidigheid versus variateit

Om de vooraf gedefinieerde kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen te bereiken. wordt binnen de
moderne aanpak gestreefd naar eenduidigheid. Turner ( 1999. p. 156) verwoordt dat onder andere als volgt:

"Quality control is a process of diagnoses and cure. As the facility is erected and coinmissioned it is
checked against the specification tc) ensure that it is of the required Standard. and any variances are
eliminated."

Binnen de postmoderne dimensie wordt door Guba en Lincoln (1989. p. 255) varieteit als volgt verwoord:

"Views are neither right nor wroiig but different, depending how the construction is fonned, tlie context
w4kh isformed, and the vallies that undergrid the construe'tion in tile first place."

Kwantitatief versus kwalitatief organiseren

Binnen de moderne wijze van organiseren wordt ernaar gestreefd om zaken meetbaar te maken. Zaken die
niet kwantificeerbaar zijn. worden als problematisch ervaren. Volgens Turner (1999. p. 53):

"The cultural changes are more difficult and time consuming than technical clianges. The latter can be
described in cc,ncrete terms. and is quantifiable. It is therefore easy to plan and implement. The cultural
\1'ork can only be described in abstract ternis."

In tegenstelling tot Turner vinden Guba en Lincoln (1989. p. 71) met betrekking tot de postmoderne
aanpak dat:

"The natitre of a construction thal can be held about a,irthing depends on Bro things: the range of
infor,iiation m'ailable to a constructor, and the conurtictor's sophistication in deali,ig with tlial
illft,riiiation. "

en bovendien (Guba en Lincoln. 1989. p. 37):

"After a time these measuring instruments take on a life of their own: tliey initially intended as
-operalizaticms" c,f science variables. they become, in the end, the variables themselves. It follows that
what  cannot  be  measured  cannot  be  real."
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Verder gaan Guba en Lincoln ervan uit dat in dit kader alle informatie problematisch i . doordat moeilijk
te bepalen is welke constructie0 weI of niet gedeeld zijn en doordat formulering en herformulering van
constructieh telkens wijzigen op basir van het beschikbaar komen en het steeds rijker worden van
informatie.

Controleren versus beheren

De modelmatige aanpak vereist. vanwege een adequate beheersing en sturing. volgens Turner een
fragmentatie van het totale project (breakdown structure). Deze fragmentering is bovendien de basis van
de planningsinstrumenten. Op deze wijze kunnen volgens Turner de reikwijdte en de definitie van het
project worden gecontroleerd alsmede veranderingen en risico worden gersoleerd.  Volgens Guba en
Lincoln (1989) echter worden niet constant te isoleren en te controleren werkelijkheden gecreeerd door
actoren. De actoren (stakeholders) zijn als het ware de schrijvers van hun eigen toneelstuk waarin ze zelf
een rol spelen.

4.3.2  OVEREENKOMSTEN TUSSEN MODERN EN POSTMODERN ORGANISEREN

Met betrekking tot de moderne en postmoderne aanpakken is er ook sprake van overeenkomsten. De
belangrijkste door mij ervaren overeenkomsten zijn:

•    Het project heeft een begin en een eind.
• Koppeling theorie en praktijk.
•    Het opdrachtgeverschap.

Het project heeft een begin en een eind

Zowel binnen de moderne als de postmoderne aanpak is er sprake van een begin en einde van het
veranderingsproces. Binnen de moderne aanpak spreekt Turner van een "project management life cycle".
Ook hier ligt een sterke nadruk op de structuur die min of meer is vastgelegd. Bij de postmoderne aanpak
is meer sprake van een doorgaand proces van interactie. Het einde van het project is echter tussentijds
onderhandelbaar en deze onderhandeling is een dynamisch proces dat eindigt zodra er 'sophistication'
wordt bereikt. Sophistication wordt bereikt indien discours nauwelijks nieuwe elementen toevoegt aan de
discussie. Het is als het ware het steeds rijker worden van de informatie. Binnen de moderne aanpak is de
implementatie van de verandering meer een lineai r proces dat bepaalde fasen van de levenscyclus
doorloopt. De output van de ene fase is input voor de volgende fase. Binnen de postmoderne aanpak is
verandering een non-lineair proces dat wordt bepaald door het telkens ter beschikking komen van nieuwe
informatie van stakeholders.

Koppeling theorie en praktijk

Hoewel de paradigmatische achtergronden van de moderne en postmoderne aanpakken incommensurabel
lijken. zijn beide praktijkgericht. Turner (1999. p. 4) zegt hierover dat "the prc)ject 111(inage,itent is alic,ut
mailagi/W people to deliver results, not ma,iaging 5,·ork- en "their roll #·hich is c(,ordinating the .. ork of
Mhmi.. Guba en Lincoln (1989. p. 45) vinden dat "ei'aluators are orcliestrators (if a negotiation prc,c·ess
that  aims  to  Culminate  coilsenstis  on  better  inionned  a,id  more  sopliisticated Constructions'. Beide
paradigma's lijken elkaar hiermee eerder aan te vullen dan uit te sluiten. omdat bij Turner de structuur
centraal lijkt te staan en bij Guba en Lincoln de (vocabulaire) invulling door de stakeholders.
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Het opdrachtgeverschap

Binnen zowel de moderne als de postmoderne theorie en praktijk is er sprake van een contract met de
opdrachtgever. Binnen de moderne aanpak volgens Turner ( 1999, p. 125):

"The project manager negotiates the contract by building a clear mission or visicm .fc,r the prc)ject and
cascading that  niission doii'n 10 01)jectives at eac'h level of organiz.atioii  breakdoirn  stritittire."

Binnen de postmoderne aanpak (Guba en Lincoln. p.  188):

"A contract sht,tild, therefore, be drawn that pri,tects both the client from evaluator misinterpretation or
malpractice  and  tlie evaluator from  client  misit,iderstaliding  or misexpectation.

De nadruk bij het afsluiten van het contract ligt bij de moderne aanpak op het moment van onderhandeling
over en het afsluiten van het contract. Binnen de postmoderne aanpak ligt de nadruk op het voortdurend
afstemmen van interpretaties. Het afsluiten van het contract is, hiermee geen statisch proces (afspraak is
afspraak)  maar een dynamisch proces geworden.

Ten slotte
In dit hoofdstuk blijkt dat organiseren vanuit een modern of postmodern perspectief leidt tot verschillen in
de wijze waarop organiseerprocessen plaatsvinden. Zoals u in het volgende hoofdstuk zult zien. zullen de
moderne 'problem solving" en postmoderne "waarderende'- wijze van vragen stellen aan respondenten
van invloed zijn op de richting waarin de dialoog zich ontwikkelt.
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HOOFDSTUK 5

ONDERZOEK NAAR HET IMPLEMENTATIEMANAGEMENT-
PERSPECTIEF VAN BANCAIRE TOPMANAGERS

5.1 INLEIDING

Talrijke overeenkomsten kunnen worden ontdekt tussen de moderne en postmoderne wijze van
organiseren. De in hoofdstuk 6 genoemde verschillen zijn die verschillen die mij als onderzoeker het
meest zijn opgevallen binnen de uitgewerkte casestudy's. Uit de verschillenanalyse uit het voorgaande
hoofdstuk kan gedistilleerd worden dat de moderne en postmoderne aanpak elkaar zouden kunnen
aanvullen hoewel de vertrekpunten totaal verschillend zijn. Bij de moderne aanpak is het vertrekpunt de
structuur. De postmodernisten vertrekken vanuit de dialoog tussen de stakeholders. Het doel van het
hanteren van de structuur is het voorspelbaar en veralgemeniseerbaar maken van het organiseerproces, zo
nodig 10  van haar context (deductief nomologisch). terwijl bij de dialoog meer de nadruk ligt op het

proces van interpretatie en het confronteren van de diverse meningen binnen de context (dialectisch
hermeneutisch). Beide aanpakken kunnen weI zijn gericht op hetzelfde doel. maar dat doel wordt op een
andere manier bereikt.

Het gevolg van de moderne aanpak is vervolgenh dat iedere afwijking van de norm wordt gezien als een
probleem dat opgelost moet worden. De actie die genomen moet worden. is een negatieve feedback naar
die actoren die afwijken van de door de (top)leider vastgestelde norm. Problemen worden vervolgens
behandeld alsof het dingen zijn. een organisatorische ziekte die moet worden genezen met behulp van de
juiste middelen (Gergen. 1999). Binnen de postmoderne aanpak ligt de klemtoon op het intern en extern
afstemmen. Volgens Weick (1995) is deze afstemming essentieel. omdat het lot van de organisatie afhangt
van de wijze waarop zij in staat is te laveren binnen de telkens veranderende meervoudigheid van
werkelijkheden. zowel binnen als buiten de organisatie. In dit kader is de dialoog van groot belang. omdat
de wijze waarop we communiceren samenhangt met de manier waarop wij de dialoog en daarmee ons
intern en extern handelen op elkaar afstemmen (Gergen. 1995).

Als wij ervan uitgaan dat de wijze waarop wij onze taal gebruiken is ingebed in een breder patroon van
acties en doelstellingen (Gergen. 1999). dan kunnen we stellen dat de wijze waarop wij ons een
voorstelling maken van de werkelijkheid van invloed A op de uitkomst van dat organiseerproces. Is dat
proces gericht op het bereiken van genezing van de organisatie of is het organiseerproces gericht op een te
onderhandelen (in de toekomst gelegen) realiteit? Cooperrider (2000) noemt het organiseren vanuit het
moderne paradigma "problem solving" en het organiseren vanuit het postmoderne paradigma
"appreciative inquiry". Hij stelt dat indien de organisatie wordt gezien als een "mysterie dat moet worden
ontdekt" de "life giving forces" van de organisatie centraal zullen staan. Cooperrider spreekt in dit kader
over de heliotropic hypotheses-. waarin volgen  hem sociale systemen zich ontwikkelen naar de meest
positieve beelden die zij van zichzelf hebben. Andersom betekent dit dat indien een sociaal systeeni een
negatief zelfbeeld heeft. het systeem daar ook naar zal handelen. "Appreciative Inquiry" is erop gericht
nieuwe en betere beelden te ontwikkelen. Een dergelijk positief zelfbeeld kan ontwikkeld worden indien
het management in staat is de innerlijke dialoog van het systeem (=de organisatie) op zo'n manier te
beinvioeden dat zich een positieve sociale infrastructuur kan ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij ih dat wij
ervan uitgaan dat sociale systemen een werkelijkheid hebben die voornamelijk is opgebouwd uit verhalen.
Weick (1995. p. 127) zegt hierover:
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-The  impc,rtance of this insight for orgaizizational theorists is that most niodels of organizatio,1 are based
cm argumentation rather than narration, ret most organizational realities are based on narration. This
means tliat people are often liandicapped wlien they tn' to make sense (4' organizatioiial  life. because tlieir
skills at tising narratives for i,iterpretation are not tapped by structures designed .for argumentation."

Gergen (1999. p. 70) zegt hierover:

"We dream iii narrative, daydrea,11 in narrative, remember, anticipate. hope. despair. believe, dc,ubt,
plan, rei'ise, criticize, construct, gossip, leani, hate and love by narrative. The same may be said aboilt
c,thers who respond tc) uS, at least (,ur Ic,ng term acquintances. We are typically treated by them as

characters in a ston·, with a past. present alid fitture that are causally related, iii a direction, good or
bad.-

Voo! Gergen zijn verhalen waardevolle bronnen binnen de organisatie "like money in the bank" (Gergen.
1995).

Cooperrider gaat ervan uit dat het veranderingsproces wordt ingeleid door de eerste vraag die we stellen
aan de organisatiedeelnemer . Als de eerste vraag negatief is, dan zal dit de inieiding zijn voor een
negatieve dialoog. Als de eerste vraag positief ih. dan zal de dialoog zich in een positieve richting
ontwikkelen. hetgeen door Barrett. et al. (2002) wordt beaamd.

Indien we ervan uitgaan dat het topmanagement verantwoordelijk is voor het stellen van de eerste vraag.
dan kunnen we stellen dat zij in hoge mate kunnen bepalen in welke richting de dialoog zich zal
ontwikkelen. Met andere woorden. het topmanagement bepaalt in hoge mate of de dialoog binnen de
organisatie "probleemgericht" dan weI "waarderend" is. Het topmanagement heeft hiermee bovendien een
grote invloed op de wijze waarop organiseerprocessen binnen hun betreffende organisaties plaatsvinden.

Cooperrider (2000) stelt in dit kader dat systemen die positief denken een grotere overlevingskans hebben
dan systemen die negatief denken. Voorbeelden hiervan zijn het placebo-effect alsmede de pygmalion-
studies. Bij het placebo-effect gaat het om de kracht van onze eigen beelden op onszelf. Bij het
pygmalion-effect gaat het om de impact van de beelden van anderen op onszelf. Cooperrider (2000. p.
257) zegt:

r."11/e create \ 'liat 11'e iiiiagi ne.

In het kader van de probleemstelling van deze dissertatie ("Hoe kunnen wij koinen tot de ontwikkeling van
een   binnen   de   bancaire   organisaties   tc,epasbare   implementatiemanagementmethod€' ) alsmede mijn
definitie van implementeren e'het producerell, creeren en organiseren van een contextafhankelijke
werkeliikheid-) is het kennelijk van belang stil te staan bij de richting waarin de interne dialoog van de

"

organisatie zich ontwikkelt: "probleemoplossend" of 'waarderend  .

Om aan te tonen dat de vraagstelling van elementair belang is voor de richting waarin de dialoog zich
ontwikkelt en om het uitgangspunt te staven dat het topmanagement bepalend is voor de sociale
infrastructuur oftewel de interne dialoog van de organisatie. heb ik onderzoek verricht onder een aantal
topmanagers van 15 bancaire instellingen.
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5.2   DE ONDERZOEKSOPZET

De doelgroep
Met de aanname dat het topmanagement van de bancaire instellingen in hoge mate verantwoordelijk ih
voor de dialoog die binnen hun organisatie plaatsvindt, heb ik onder eerste-echelon-bankmanagers
interviews gehouden. Het doel van deze interviews is:

•     Toetsen of de dialoog zich ontwikkelt in de richting van de eerste vraag.
• Onderzoeken vanuit welk paradigma eerste-echelon-bankmanagers kijken naar hun organisatie.
•  Onderzoeken hoe eerste-echelon-bankmanagers het begrip implementeren definieren om zo een

bijdrage te kunnen leveren aan de probleemstelling van dit proefschrift CH<,e kiintien wi.j k<)111en tc,1 de
on tw i k ke 1 i,1g ran cell binnen              de bancaire 0,7#mbaties tc,epasbare

imple,11 e,itatiemaiiagemelitm etlic,de?).

De interviews werden gehouden met eerste-echelon-bankmanagers die eindverantwoordelijk zijn voor
veranderingsprocessen binnen de bancaire instelling waarbinnen zij werkzaam zijn. De interviews werden
tevens gehouden met de 1'-echelon-managers van de bancaire instellingen waarbinnen de casestudy's zich
afspeelden. De selectie heeft plaatsgevonden door de lijst op te vragen van de banken die zijn aangesloten

bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Van de aangesloten banken heb ik de jaarverslagen
opgevraagd en vervolgens heb ik ten minste een hoofddirectielid van de betreffende bank persoonlijk
benaderd voor een interview.

De Nederlandse Vereniging van Banken  is   in   1989  opgericht  met   het  doel  de   gemeenschappelijke
belangen te behartigen van alle in Nederland actieve banken die in het bezit zijn van een bankvergunning.
Ook vestigingen van buitenlandse banken in Nederland kunnen lid worden. De Nederlandse Vereniging
van Banken vertegenwoordigt wat balanstotaal en personeelsbestand betreft nagenoeg de gehele
banksector. Het betreft hier 100 bancaire instellingen. Hierna volgt een overzicht (zie ook bijlage 2. p.
166).

Tabel  11  1.ede,i Nederlandse Vereniging \·an Banken (Bron: Nederlandse Vereniging \·an Banken. december 2(*)2 1

Lege,idu
NVB= Nederlandse Ve,-eniging ran Banken
DNB= De Nederlandsche Bank
Ell=Hui·opese Unie

LEDEN DNB-REGISTER NVB-LID

Algemene banken                                 93                                  61
Rabobank Nederland                                  1                                       1
Effectenkredietinstellingen                             11                                           10
Spaarbanken                               4                           1

Hypotheekbanken                                     4                                      4
Bijkantoren niet-EU-banken                                   1 0                                                         9
Bijkantoren EU-banken                         23                                 14
Totaal 146 100*

*Het  ·ei·  ·Iiil tussen heide kolommen betreft roonianielilk dochterinstellingen ran NVB-leden.
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Uit het overzicht  van 100 banken  heb ik een keuze gemaakt  voor 15 banken.  De  door mij gehanteerde
criteria waren:

•    Alle Nederlandse grootbanken, ABN-AMRO Bank. Fortisbank. ING Bank. Postbank. Rabobank
Nederland. moesten zijn vertegenwoordigd.

•     De banken waar de casestudys zich hebben afgespeeld moesten zijn vertegenwoordigd.

Verder is een willekeurige keuze gemaakt voor wat betreft de overige 10 banken.

Van deze banken heb ik het jaarverslag opgevraagd en aan de hand daarvan een brief verzonden aan de
betreffende directievoorzitter. In totaal  zijn 15 brieven verzonden.  Van 5 banken  kwam een spontane
positieve reactie. De overige  10 zijn nagebeld. met ook een po itief resultaat. De uiteindelijke respons wa3
1009.

Hierna volgt een overzicht van de geYnterviewde respondenten alsmede de bankorganisatie waar zij
werkzaam zijn.

De respondenten

Bankinstelling Respondent
ABN-AMRO Bank Chief Executive Officer ABN-AMRO Bank Nederland
Bank 1nsinger de Beaufort Chief Executive Officer
Dexia Bank Nederland Voorzitter van de Raad van Bestuur
Effectenbank Stroeve Voorzitter Directie
F. van Lanschot Bankiers Raad van Bestuur
Fortis Bank Vice-Chairman Board of Directors
HSBC Bank Managing Director
ING Bank Lid Hoofddirectie
ING Bank General manager Payments & Cash management
Postbank Voorzitter Directie
Schretlen & CO Voorzitter Directie
SNS Bank Vice-voorzitter Hoofddirectie
Staalbankiers Lid Hoofddirectie
Triodos Bank Algemeen directeur
Rabobank Nederland Lid Hoofddirectie

De vragenliisten (zie bijlaee JA en 38)

De respondenten kregen twee vragenli.isten voorgelegd. De eerste vragenlijst wah "Waarderend' van
karakter. de tweede "Problem Solving". Het uitgangspunt hierbij was dat de vraagstelling van elementair
belang is voor de richting waarin de dialoog zich ontwikkelt alsmede het uitgangspunt dat binnen on 
huidige organisatieparadigma het topmanagement bepalend is voor de sociale inf'rastructuur oftewel de
interne dialoog van de organisatie. De vragenlijsten zijn de respondenten niet van tevoren toegezonden.
waardoor de respondenten spontaan hun antwoord konden geven. Alvorens te starten met de interviews
werd eerst een korte uiteenzetting gegeven van doelstellingen van de "Waarderende" en "Problem
Solving" vragenlijsten. Alle interviewA zijn met goedvinden van de respondenten op tape opgenomen.
hetgeen een letterlijke uitwerking mogelijk maakte.
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5.3  DE VRAGENLIJSTEN

Voor het tot stand komen \'an de vragenlijsten (zie bijlage 3A en 3B. p. 174 en 177) heb ik gebruik
gemaakt van de volgende bronnen:

Workshop "Appreciative Inquiry": de "waarderende" vragenlijst (afgeleid van het denkkader dat u
aantreft in paragraaf 6.5, p. 140 t/m 144).

Om theoretische en praktische kenni3 op te  doen van "Appreciative Inquiry" heb  ik  van 7  t/m 10 april
2002 een "Appreciative Inquiry"-workshop bijgewoond in Monterey. Verenigde Staten. Deze workshop
werd geleid door de grondleggers van Appreciative Inquiry. Barrett en Cooperrider en had als titel:
"Appreciative Inquiry. a Constructive Approach to Organization Development and Social Change".

Tiidens de workshop werden de meest belangrijke stappen gepresenteerd om te komen tot een
"Appreciative Inquiry"-benadering. Een en ander werd geYllustreerd met een aantal casestudy's die hebben
plaatsgevonden in grote en kleine organisaties. alsmede nationale en multinationale organisaties.

De doelstellingen van de workshop waren (Barrett en Cooperrider. 2002):

•    Het begrijpen van de basis van "Appreciative Inquiry".

Inclusief nieuwe theorieen met betrekking tot menselijk gedrag. het toepassen van sociaal
constructionisme in samenhang met organisatieanalyse. de kracht van positieve vragen stellen, de functie
van verhalen en metaforen in relatie tot het veranderen van menselijk gedrag. en ten slotte hoe
"Appreciative Inquiry" gecombineerd kan worden met grootschalige veranderingstrajecten.

•    Waardering van "Appreciative Inquiry" met betrekking tot haar toepassingsmogelijkheden.

Inclusief een herkenning van hoe de spirit en filosofie van "Appreciative Inquiry" openstaan voor
creatieve en nieuwe manieren van actie, als een alternatief voor het vocabulaire dat ih gericht op
menselijke tekortkomingen (vocabularies of human deficit). Dit laatste is geintegreerd in leiderschap en de
praktijk van de manager.

•    De mogelijkheid om anderen kennis te laten maken met 'Appreciative Inquiry".

Inclusief  leren "Appreciative Inquiry" te presenteren. hoe anderen gecoacht kunnen worden door het
proces van waarderende interviews. het leren van de kunst van het creeren van mogelijke proposities. het
vertalen van visie in actie. en hoe de "Appreciative inquiry"-theorieen kunnen worden gecombineerd met
(experimentele) acties.

De "waarderende vragenlijst" ih tot stand gekomen tijdens het onderdeel van de workshop "Tips for
Conducting Appreciative Inquiry Interviews". Naast de hulp bij het tot stand komen van de '-waarderende
vragenlijst' werden tijdens de workshop de volgende tips gegeven:

•    Start met een korte uitleg over "Appreciative Inquiry".
•    Hoe om te gaan met negatieve uitingen van respondenten?
•    Hoe negatieve data te gebruiken?
•    Het ritme van waarderende interviews: starten met een kort verhaal.
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•    Let op de tijd als mensen verhalen gaan vertellen.
•    Het interview is een conversatie. dus de interviewer kan zichzelf zijn.
•   Vertel dat de data van het interview vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Jonkers ' Toolbook": de "Problem Solving"-vragenlijst.

Bij het tot stand komen van de "Problem Solving"-vragenlijst heb ik mij laten leiden door Jonker (1995).
omdat de moderne aanpak van Jonker haaks staat op de postmoderne "waarderende" benadering van
Barrett en Cooperrider. Het doel van Jonker is de manager te helpen de baas te zijn over de verandering
met behulp van een aantal samenhangende instrumenten (tools). In zijn boek stelt Jonker dat deze
instrumenten de manager helpen om de verandering te realiseren doordat de volgorde van de vragen het
beste aansluit bij het veranderingsproce . Jonker spreekt niet over de context waarin de verandering
plaatsvindt. De "waarderende- aanpak van Barrett en Cooperrider is contextafhankelijk en gericht op
doorgaande interactie. waarbij een vaste volgorde niet is voorgeschreven. tenzij deze door middel van
wederzijdse afstemming is overeengekomen.

5.4 ONDERZOEKSRESULTATEN

De hierna volgende resultaten zijn een weergave van de antwoorden die de respondenten hebben gegeven
op de vragen zoals die hun zijn voorgelegd. De vragenlijsten waren halfgestructureerd. omdat het
onderzoek enerzuds is gericht op vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid en anderzijds op het verkrijgen
van  informatie van de respondenten (Van Engelendorp Gastelaars en De Leede. 1996). In de analyse zijn
de antwoorden van de respondenten per vraag op individueel niveau gecategoriseerd. Echter in de
weergave zijn de antwoorden gedepersonaliseerd. vanwege de met de respondenten vooraf besproken
vertrouwelijkheid van de onderzoeksdata. De antwoorden die u aantreft. worden per vraag weergegeven in
taartdiagrammen. gevolgd door een toelichting. De onderzoeksresultaten worden voorafgegaan door de
vraag van de onderzoeker. Een rijker beeld van de onderzoeksresultaten treft u aan in bijlage 4. p. 177.

5.5 TOELICHTING BIJLAGE 4, p. 179

Vijftien eerste-echelon-manager  hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Deze managers dragen binnen de
verschillende bancaire instellingen eindverantwoordelijkheid. De interviews namen gemiddeld twee uur in
beslag. evenals de uitwerking. leder interview is getapet. hetgeen de (letterlijke) uitwerking ten goede
kwam. alsmede de interpretatie achteraf. Nadat de interviews waren uitgewerkt. heeft een analyse
plaatsgevonden. zowel door mijzelf als door een zogenaamde "peer debriefer'" (Erlandson. et al.,  1993).
Zoalh reeds gemeld. hadden de interviews het doel te toetsen of de dialoog zich ontwikkelt in de richting
van de eerste vraag. vanuit welk paradigma eerste-echelon-bankmanagers kijken naar hun organisatie.
alsmede te onderzoeken  hoe  1 e-echelon-bankmanagers het begrip implementeren definieren. Zoals  uit de
onderzoeksresultaten zal blijken. ontwikkelt de dialoog zich inderdaad in de richting van de eerste vraag.
Met betrekking tot de manier van kijken van de betreffende respondenten naar hun organisatie kan het
volgende worden opgemerkt. Hoewel een meerderheid van de respondenten geen uitgesproken voorkeur
heeft voor de "Waarderende- dan wel de "Problem Solving" vragenlijst (figuur 37. p. 132). komt deze
mening niet tot uiting in de definitie van het begrip implementeren. In de definitie van "implementeren"
die de respondenten (spontaan) gaven. hebben namelijk de moderne begrippen de overhand (figuur 38. p.
135).  Hoewel  om  dit  verschil te verklaren meer onderzoek verricht zal moeten worden. verklaar  ik  dit
verschil door het zogenaamde rituele taalgebruik- (Derrida. 1992) van sommige van deze managers. In de
bijlage zult u bemerken dat van een aantal vragen geen taartdiagram is gemaakt. De reden hiervan is dat

 Een deskundige buiten de context die kritihch meeleest en op zoek A naar alternatieve \'erklaringen. Het voordeel is dat deze
persoon niet emotioneel betrokken is geweest hij het onderzoek.
-Het instrumenteel weergeven 5'an begrippen  zonder de betekenis achter deze begrippen te kennen.
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de antwoorden met name bestaan uit de verhalen van de respondenten. Deze verhalen zijn niet altijd direct
te herleiden tot de gestelde vraag. Hierdoor bestaan sommige taartdiagrammen uit samengevoegde vragen
en antwoorden van respondenten.

Vraae van de onderzoeker: Ontwikkelt de dialoog zich in richting van de vraag?

Een illustratie met betrekking tot hoe de dialoog zich ontwikkelt in de richting van de vraagstelling treft u
hierna aan.

"Waarderend" (figuur 27 t/m 31)
•   Als u aan de prettige zaken van uw werk denkt. waaraan denkt u dan (figuur 27)'1
• Wat ,taardeert u aan dit bedrijf (figuur 28)?
• Wat N'aardeen u aan uzelf (figuur 29)?
•     Wat heeft dit bedrijf bijged,yige,1 aan uw leven (figuur 30)?
•   Welke van uw u,iieke kiialiteiten hebben dit resultaat mogelijk gemaakt (figuur 31)?

Fig. 27 Prettige zaken van het werk Fig. 28 Wat waardeert u aan dit bedrijf?
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Fig. 29 Wat waardeert u het meest in uzelf?
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Fig. 30 Bijdrage bedrijf aan leven Fig. 31 Unieke kwaliteiten
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"Problem Solving" (figuur 32 1/m 36)
•    Hoe struc'n,reert u het veranderingsproces (figuur 32)?
• Hoe pla,it u uw acties (figuur 33)?
•    Hoe moititort u de voortgang (figuur 34)?
•    Hoe gaat u om met weerstand (figuur 35)2
• Hoe allofeert u taken en verantwoordelijkheden (figuur 36)?

Fig. 32 Structurering veranderingsproces Fig. 33 Planning acties
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Fig. 34 Monitoring vooruitgang Fig. 350mgang met weerstand

7% 6%

29% /---,--=.                               22%  --    1 --1 44%
k._-----Mi--Id/...
1....i :.9 7//1:·1:*·· 777lll

11%   ... 
7% 29% 11% 6%

oplanmag I informeel aftasten O review en o w eerstand ombuigen    I w eerstand gebruiken

O oFten I controleren O w eerstand aanpakken O discussie aangaan

ibij volharding uit elkaar o orngang delegeren

130



Fig. 36 Allocering taken en
verantwoordelijkheden
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Waarnemingen naar aanleiding van de antwoorden van de respondenten
Naar aanleiding van de antwoorden van de respondenten kunnen wij waarnemen dat de dialoog zich
ontwikkelt richting de vraag. De antwoorden ademen als het ware de richting van de vraag uit. De
"Waarderende" antwoorden zijn meer gericht op de basisgedachte dat de organisatie een menselijke
uitdaging is. de

"Problem Solving" vragen meer op de basisgedachte dat de organisatie een probleem is
dat moet worden opgelost (Cooperrider, et al. 2000).
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Vraae van de onderzoeker: Vanuit welk paradigma kijken eerste-echelon-bankmanagers naar hun
organisatie?

Kunt u mij vertellen wat u vond van de ' Waarderende"en "Problem Solving" vragenlijsten?

Fig. 37 Voorkeur vragenlijst
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Waarnemingen naar aanleiding van de antwoorden van de respondenten
Onder de respondenten was niet een uitgesproken voorkeur waar te nemen met betrekking tot de
vragenlijsten. Er is sprake van een spreiding van de antwoorden.

Vraaa van de onderzoeker: Hoe definieren de eerste-echelon-bankmanagers het begrip
implementeren?

Hierna treft u de definities aan van het begrip implementeren van de respondenten die hebben meegewerkt
aan dit onderzoek. Het zijn de antwoorden op de vraag -Ktmt u 1,11 definitie  gereli \,an  imple,nenterenT'.
De begrippen die de onderzoeker en de 'peer debriefer" als kern van het antwoord hebben opgevat.
worden uit de tekst opgelicht. Naar aanleiding hiervan is een analyse gemaakt met betrekking tot de
opvattingen van de respondenten omtrent het begrip implementeren. Bovendien wordt getracht een
verband te leggen met de door de respondenten gehanteerde ordeningsprincipes. De antwoorden die u
hierna aantreft. betreffen letterlijke weergaven.
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De definitie van implementeren per respondent

-Implementeren is vc,or mij heel simpel. namelijk het Operationeel maken ran prc, ·essen biline,1 de
c,rganisatie die leiden tot waardecreatie ran de cindememing."

'En'c,or zorg  dragen dat  papieren  tijgers  tot  leven  komen.-

-Van a naar b en dat binnen het kader ra,1 het al.fabet. Wat ik hierniee bed(,el is dat je ll'el 111()et wetell

dat je ran a naar b klint. De true ran een grcite verandering is het in hele kleine Stukjes
hakken  raii  her  traject.  Het  is  namelijk  nier  ,ilakkelijk  0,11  mensen  mee   te   krijgen.   En  dan  is  het
natiturli.ik ontzettend belangrijk iziet hoe je ze meekrijgt. maar dat je ze meekrijgt. Je moet en'oor :orgen
dat ie mense,i meekrijgt niet je charisma, overtuigingskracht, een Stok 0111 mee te Sla(Ill. Dat .ie
eriliee slam lic)eft iliet. maar ze mi eteli it·el it'eten dat er eeiz balans is. "

"71,rgen dat een van teroren beougde/rastgestelde verandering op een goede manier wcirdt
gerealiseerd:

- Het  in de  praktijk laten  functioneren ran  een  plan. "

"  Dan  kom  ik  op  bredi.  acceptatie  van  gestelde  doelei,iden.  Eii  daii  geef ik  dits  aan  dat  liet  meer
tusse,i de oren z.it dati dat het is terug te vinden in organisatiemodellen.'

-Als je een bepaaide case liebi gedefinieerd, een bepaalde strategic of iet.f minder verdragend een
bepaaide business ('ase. D(iii 11'il het zeggen dat iets geimplementeerd is als je datgene wat .ie hebt beoogd

iii  de  praktijk  ook  draait.-

-Plannen, meten, reviewen. Good ma,wgers do the right thing and do the thing right."

"Het voortdurend en rustig aanpaSSen van de koers ran het bedriff."

44Zorgen dat de voomemens die je hebt bimien de gestelde tijdshorizon, binnen het beschikbare budget tot
uitvoering worden gebracht. Rekening houdend met de gestelde kwaliteitseisen. Waarbij ik
overigens wil opmerken dat de kwaliteit 0,11 le kilimen implemeliteren tien keer belangrijker is dan het

heblien ran  ee,1  Acherpe  strategische ViSie."

-Het van kracht laten zijn ran ee,2 pooraf bepaaide Strategic  of vet-anderi,ig. Het :.0 ra11 kracht
laten  :ijn dat  liet.fu,ictioneert en  dat men  binnen  de  (,rganisatie  zich  ook zo  gaat  gedragen."

"Afmaken.  En  dan  :it  ik  aan  het  einde  rali  een  goed  idee.  dan  denken  we:  Klaar.  Maar  het  gaat  0(,k
om  het  afmaken.  Karakierologisch  ben  ik  geen  'finis her:  Ik  heb  dus  afniakers  om  mij  heen  nodig,  anders
wordt Ilet helemaal ,iiks. -

"Tja, een lastige maar goeie rraag. Iniplenienteren is volgens mij :.0 spontaan beantwoord, het zonder
reel fratsen en ingewikkelde of quasi-ii,gewikkelde juniiules. hierniee bedoel ik o\'erlegstrtictitre,i, MHa's
e,i i,igewikkeld gedoe, werkgr<,epe,i £11 stiturgroepen, dus :o,ider reel overtollige ballast ran het moment
dat je het zoortraject hebt afgemaakt en tot een besluit bent gekomen, we gaan dit doen, 0,11 dat prc,ces in
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de kortst mogelijke tijd te realiseren. Om, tja, zo kull je liet ilatuitrlijk niet opschrijren. niel te
reel lullen, maar gell'oon doen. En daarbij ix het ontzettend belangrijk daar een
onderneinersgerichte aanpak bij te hebben. Dat wil zeggen dat je niet onnodig risico's neemt,
maar #Firisico's  durft  te  nemen:

"Het implementere,1 is, op basis van een gevoel roar iii welke richting zich iets kan gaan ontwikkelen,
een proces gaan waarbij je al werkende wel richting houdt, maar roondurend wei kijkt (4 er bijgestuurd,
:elfs gestopt of veranderd moet worden. Dtis het is iets van een gevoel ran daar gaan .7 hemi, een so()11

l'i,fie, niaar dat is meer abstract uitgewerkt, een gut feeling ran waar gaa,i we hee,1. Je hebt
voortdlirend mi,mente,1 iii het proces waar je bijsticitn. Dus  illipleliieliterell  zit ook reel diciliter tegen het
ontwikkelen  aa,1  dan   het  toepassen  (,f  het  itin,oeren  rail  een  bepaald  idee.  Dat  is  wat  mij   betreft  de
abstracte 7'ersie i,a11 implementeren. Ontwikkeling betekent dat je weer nieuwe dingen ontdekt e,i die "Ter

invoegt. Ik denk dat het op die manier beter gaat dan het in modelletjes zetten. De dingen waar ik nieestal
aan\'oel die ik ga doen, dan weet ik de richting, maar niet hoe ik bet precies ga doen. Ik vorm me dan een
beeld. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je als ma,zager, ondernemer, een waanieming doet. je een
beeld zonnt. En kijkt of die waameming in dat beeld past. En vervolge,is verandert dat beeld ook 11'eer
tent'ijl je bezig bent. Het is eigenlijk een bewegend doel.  Dat is het proces. Het is niet punt, een rechte
lijn, het is wiebelig. En iedereen die zegt dat het simpeler is, die heeft er volgens mij geen ervaring mee.
Het is redelijk gecompliceerd als je terugkijkt. Als bijroorbeeld twee mensen wegrallen die jouw
steit,ipilare,i  \ aren,  dan \,erandert  he beeld,  want andere  mensen  hebben weer andere  kwaliteiten:

Waarneming
Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat het zwaartepunt van de definities van de respondenten ligt
richting het moderne denken. De meeste begrippen passen namelijk bij de begrippen zoals wij die hebben
gehanteerd en gedefinieerd in hoofdstuk 5 bij de ontwikkeling van de moderne en postmoderne modellen.
Hierna volgt een verdere uitwerking. In deze uitwerking zijn de intuitieve begrippen van de respondenten
gekoppeld aan de moderne en postmoderne modellen. die in dit kader fungeren als het theoretische kader.
Na deze koppeling treft u een grafische weergave aan.

Theoretisch kader (zie tabel 2. p. 29) Begrippen uit de definities van de respondenten
Modern: De voorziening in werking stellen Operationeel niaken, tot leven brengen van papieren

tijge r.5, late,1 flinctionereii. tot ilit\,(}ering irorden gebraclit,

ran kracht laten zijn, in de praktijk draait
Modern: Ontwikkelen van het ontwerp Mensen meekrijgen, acceptatie van gestelde doelen,

overtitigingskracht
Modern I Uniformiteit Plannen, ran a naar b, strategie, richting, idee, plannen
Modern. Controleren van de voortgang stc,k om mee te slaan. reriewen. meten
Modern: Afronding en vertrek A.fmaken, realiseren, gerealiseerd
Modern. Gefaseerd in kleine stukjes hakken
Modernt Flexibel Risico's dun'en nemen

9.Modern: Initiele inschatting Gevoel. "gut feeling

Theoretisch kader (p. 44 Um 46) Bearippen uit de definities van de respondenten
Postmodern: Play Veranderen
Postinoder,11 Ontwikkeling Ontwikkelen
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Fig. 38 Kuppeling intuitie\·e begrippen ran de respondenten aan nic,dern en postmodeni theoretisch kade,·

Conclusie
Uit de antwoorden van de respondenten kunnen we concluderen dat hun kijk op "implementeren"
overwegend een modern karakter heeft. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de wijze waarop
"implementatietrajecten" binnen de betreffende bancaire instellingen door deze respondenten worden
geinitieerd. omdat volgens Weick ( 1997) en Gergen (2001) het gedrag van de actoren gekoppeld is aan de
taal die ze hanteren. Volgens Cooperrider (2000) heeft de gehanteerde dialoog. die kan worden afgeleid
van de gehanteerde taal. vervolgens weer impact op de wijze waarop een organisatie zich ontwikkelt.

"In het volgende hoofdstuk vindt een reflectie plaat  op de literatuur. de workshop -Appreciative Inquiry
de casestudy's en de interviews.
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HOOFDSTUK 6

CONCLUSIES EN REFLECTIES NAAR AANLEIDING VAN DE
THEORIE, DE CASESTUDY'S, DE WORKSHOP  APPRECIATIVE
INQUIRY" EN DE INTERVIEWS

6.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal een koppeling worden gemaakt naar de vorige hoofdstukken. Met name zal ik
verbanden leggen tussen de in dit proefschrift gehanteerde theorieen. de casestudy's. de interviews en de
door mij bezochte "Appreciative Inquiry"-workshop. Dit hoofdstuk zal tevens als basis dienen voor de
beantwoording van de probleemstelling: Hoe kimnen wij komen tot de ontwikkeling \'an een bimien de
bancaire organisaties toepasbare implementatiemanagementmethode?

6.2 CONCLUSIES EN REFLECTIES NAAR AANLEIDING VAN DE THEORIE

Hetgeen mij het meest heeft getroffen zijn naast de grote verschillen ook de overeenkomsten tussen de
moderne en postmoderne theorie. De meest belangrijke overeenkomst heeft betrekking op de
praktijkgerichtheid. Volgens Fayol   ( 1949). de grondlegger   van de managementprocesschool. bestaat
management uit vijf essentiele organisatorische ontwerpprincipes. namelijk plannen, organiseren.
commanderen. coOrdineren en controleren. Deze vijf ontwerpprincipes lijken de basis te zijn voor de in dit
proefschrift gehanteerde moderne (project)managementtheorie. Waar Turner ( 1999) vindt dat de "baas
Zi.in mensen moet managen (plannen. organiseren. controleren. coordineren en commanderen). vinden
Guba en Lincoln  ( 1989)  dat de managers de concertmeesters  zijn  van het onderhandelingsproces.  Het
grote verschil zit niet alleen in de wijze van kijken. maar ook in de manier van praten en handelen. De
moderne theorie ziet in de (project)manager iemand die het project plant. organiseert. commandeert.
co8rdineert en controleert. Hij/zij is degene die de leiding heeft en dus stuurt. Keuning en Eppink (2000)
stellen in dit kader dat "ee,i manager  die  niet   leidt,   het  moeilijk  zal   krijgen  0,11  zijil/haar fimctie   lang  le
ven·tille,1-. De postmoderne literatuur gaat j uist  meer over beheren in plaats van beheersen. Beheren  in  de

zin van het op gang houden van de doorgaande interactie en het bereiken van consensus. Kortom. de
moderne en postmoderne literatuur in dit proefschrift zijn beide praktijk- en actiegericht. maar vanuit
verschillende paradigma's.

Een ander verschil dat door mij is ervaren. is dat moderne literatuur in grote hoeveelheden voorhanden is.
terwijl de postmoderne literatuur die is gebruikt in dit proefschrift meestal besteld moest worden in de
Verenigde Staten of Engeland. In tegenstelling tot veel moderne theorie is de postmoderne theorie dus niet
zomaar "op de plank" aanwezig. Mij verdiepen in de moderne en postmoderne theorie wa  geen opgave.
Maar met name met betrekking tot de postmoderne literatuur moet weI vermeld worden dat het in eerste
instantie voor mij een gevoel was door de zure appel heen te moeten bijten. Dit werd met name
veroorzaakt door de manier van schrijven. Deze manier van postmodern (holistisch)' schrijven was in
mijn ogen in eerste instantie minder "to the point" dan de (sequentiale)2 moderne schrijfwijze zoals

1Holisme=Biologisch-filosofische theoric die levens\'ei·schijnselen bepaald acht door de lotaliteit van het levende. die meet- is dan
de som der delen. Deze zienswijze is in  1926 vocir het eerst geintroduceerd door de Zuid-Afrikaanse staaisman  Jan Christiaan
Smuts (Geert  en Den Boon. 1999).
-Sequentieel=Opeenvolgend (Geerts en Den Boon.  1999).
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gehanteerd in de moderne theorie. Maar bij het analyseren van de casestudy's ben ik mij gaan realiseren
dat ook de moderne theorie minder "to the point" is dan het lijkt. We kunnen ons namelijk de vraag stellen
hoe rationeel rationeel is. Ondanks dat van (project)managers verwacht wordt dat zij (rationeel) plannen.
organiseren. commanderen. coOrdineren en controleren, blijkt dat bij het begrip rationaliteit de nodige
vraagtekens gezet kunnen worden. Van Aken ( 1996) stelt dat ten behoeve van projecten veelal
operationele definities voor projectsucces ontbreken. Marcuse (1994) spreekt van het rationele karakter
van irrationaliteit en ook Simon ( 1957) zet met het begrip "Bounded Rationality- zijn vraagtekens bij de
rationaliteit van het menselijke gedrag en de beslissingen die worden genomen. Zijderveld (1983) spreekt
van "substantiEle rationaliteit" als hij bedoelt dat mensen een onderscheid maken tussen die zaken die
voor hen al dan niet waardevol zijn.

Met betrekking tot de door mij in eerste instantie als wollig el'varen taal van de postmoderne auteurs kan
als reden worden aangevoerd dat de dialoogontwikkeling voor postmodernisten van elementair belang is.
hetgeen terug te vinden ih in de retoriek die veel auteurs hanteren in hun boeken. Deze retoriek werd in de
tijd van Cicero (Russel. 1948) gebezigd  als een studie (retorica). hetgeen  wij  ons nu nauwelijks  nog
kunnen voorstellen.

"Een bijzondere theoretische en praktische aanvulling was de workshop over "Appreciative Inquiry  van
Barrettt en Cooperrider in Montery. in de Verenigde Staten (2002). Daar werd het door interactie met
andere mensen duidelijk dat "Appreciative Inquiry' vooral actiegericht is. Maar daarover straks meer.

Een ander door mij ervaren belangrijk verschil tussen de moderne en postmoderne theorie is dat de
moderne theorie uitgaat van eenduidigheid. in de verwachting dat het totale spectrum binnen de context
van het project beheerst kan worden. De postmoderne theorie gaat uit van meervoudigheid en legt
daarentegen de nadruk op doorgaande interactie. Maar hoe deze interactie moet leiden tot concrete
resultaten wordt meestal niet aangegeven. Hier moet echter onmiddellijk aan worden toegevoegd dat een
paradigma een manier van leven is en dat het jaren duurt voordat aspecten van dat paradigma deel uit gaan
maken van iemands gedragsrepertoire. Met andere woorden. van internalisatie van postmodern gedrag is
pas dan sprake wanneer het niet meer instrumenteel wordt toegepast door de betreffende actor. Mijn
conclusie is dat de kracht ligt in een combinatie van modern en postmodern organiseren. met andere
woorden. in het combineren van eenduidigheid met meervoudigheid. zoals de schilder en de lijstenmaker
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Voor mij als onderzoeker betekent de verdieping in de verschillende theorieen een verrijking. Het boek
dat mij het meest geinspireerd heeft. is dat van Burell en Morgan "Social Paradigms and Organisational
Analyses"   ( 1979).   Dit boek heeft   voor mii gefungeerd   als   een   gids   door de wereld   van   de
organisatietheorie. Het beleven van dit theoretische avontuur heeft mij verrijkt als een computer die extra
geheugenruimte heeft gekregen. Ook heeft de theorie invloed gekregen op mijn manier van denken.
spreken en handelen. Ik begon. zoals Zijderveld (1987) het uitdrukt. de samenleving te zien als
schouwspel.  Op deze manier kwamen  er  als  het ware energie en ruimte  vrij om andere nieuwe
handelingen te ontwikkelen. Zoal  Zijderveld (1987) het verwoordt: mijn handelen is semi-instinctief
geworden.

6.3 CONCLUSIES EN REFLECTIES MET BETREKKING TOT DE CASESTUDY'S

Langzaam begon ook de kijk te veranderen op de wijze waarop ik met projecten en veranderingstrajecten
omging. De Bank M-casestudy  heb ik. intuitief. op een moderne eendimensionale manier aangepakt.
omdat ik niet anders kon. Ik kon nog niet denken vanuit andere paradigma' s. Binnen Bank M werden alle
projecten op dezelfde standaardwijze aangepakt. Wat duidelijk in de casestudy zichtbaar is. is de redelijk
eendimensionale schijnbaar rationele aanpak. Achteraf vind ik de aanpak wat verkrampt overkomen. Wat
mij opviel tijdens het uitwerken en bij het eindeloze uitzoekwerk in de rijke schakering van documenten
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en aantekeningen die ik had gemaakt, was dat de Bank M-casestudy met name een project is geweest van
plannen. organiseren. controleren. commanderen en organiseren (Fayol. 1949). Ik was veelal gefocust op
de inhoud en mij minder bewust van de relationele kant van het organiseerproces. Al reflecterend heb ik
geconcludeerd dat tijdens het project hierdoor -sociaal-relationele ongelukken ziln gebeurd. Het was een
project dat soms onbewust door mij en de andere spelers op macht werd gespeeld. omdat het te realiseren
doel alsmede de vastgestelde stappen naar het doel toe heilig waren. Tijdens het project is op mechanische
wijze een aantal mensen vervangen. omdat ze niet aan 'de normen" voldeden. Deze normen waren
overigens niet altijd geexpliciteerd. Achteraf vraag ik mij vaak af waarom wij simpelweg "de normen'
niet hebben bijgesteld. Bij de uitvoering van de Bank M-casestudy was. zoals Morgan (1997) het uitdrukt.
slechts sprake van -single loop - in plaath van "double loop" leren. Volgens Morgen wordt alleen kennis
gecreeerd indien de norm ter discussie kan worden gesteld. hetgeen in de moderne theorie moeilijk wordt
geaccepteerd van met name mensen op het uitvoerende niveau. Volgens Senge (1992) wordt in dit kader
gedrag in hoge mate bepaald door de structuur van de organisatie. De organisatiestructuur bepaalt volgens
hem niet alleen het gedrag van mensen. maar hiermee samenhangend ook de gebeurtenissen die binnen
deze structuur plaatsvinden.

De Bank P-casestudy had meer de bewuste combinatie in zich van inhoud en relatie. Na de uitwerking
was het mij opgevallen dat ik. om te analyseren hoe het organiseerproces was verlopen. voor de Bank M-
casestudy meer woorden nodig had dan voor de Bank P-casestudy. Volgens Weick (1979) worden mensen
door middel van een onderhandelingsproces verbonden. Het faciliteren van dit onderhandelingsproces is
daardoor van elementair belang bij het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Dit
onderhandelingsproces wordt bemoeilijkt zodra het bereiken van doelen een doel op zich wordt. Nog
complexer wordt het indien ook de weg waarlangs de doelen moeten worden bereikt. wordt gefixeerd.  Op
deze wijze blijft er nauwelijks nog ruimte over voor eigen interpretatie van degenen die de
werkzaamheden moeten uitvoeren. In de Bank P-casestudy stond het globale doel weI vast (samenvoegen
van de afdelingen). maar niet de fasen waarlangs dat bereikt moest worden. De stappen die Guba en
Lincoln (1989) zetten in het proces zijn geen sequentieel gefixeerde stappen: de stappen die Turner (1999)
zet zijn dat wel. Hierdoor blijft in het geval van Guba en Lincoln ruimte over om te onderhandelen.
waardoor mensen zich meer verbonden voelen met het organiseerproces. waardoor weer minder na te
leven regels nodig zijn. Geconcludeerd kan worden dat het aanbrengen van structuur in een sociaal proces
in sommige gevallen eerder compliceert dan vereenvoudigt. Dit kan kennelijk veroorzaken dat het veel
vocabulaire energie vergt om iedereen te overtuigen of soms te dwingen in de richting van de vanuit de
top opgelegde doelen. zoals dat het geval was bij de Bank M-casestudy. Dit overtuigen en dwingen is in
mindere mate het geval indien organiseren wordt gezien als een onderhandelingsproces waarin sprake is
van minimale regels (Bank P-casestudy) en waarin mensen de ruimte hebben voor eigen interpretatie om
de gemeenschappelijk onderhandelde doelen te bereiken.

Een ander aspect dat voor mij heeft gegolden. is dat naarmate het mogelijk is om vanuit meerdere
theoretische paradigma's te kijken naar organiseerprocessen. het overzicht ook lijkt toe te nemen.
Hierdoor heb ik als onderzoeker tijdens de Bank P-casestudy kunnen experimenteren en ervaren wat het
betekent om vanuit een postmoderne invalshoek te organiseren. Ik heb kunnen toetsen dat door het rijkere
vocabulaire tevens een rijker actierepertoire ontstaat. zoals Weick (1995) en Gergen (2001) beweren.
Overigens is mij ook duidelijk geworden dat binnen de moderne theorie er nauwelijks relationele
"language" voorhanden is.

De conclusie die ik kan trekken uit de casus is dat de uitvoering van de Bank M-casestudy mij van het
begin tot het eind veel energie heeft gekost. De oorzaak hiervan is dat het project binnen een strak
stramien (vooraf vastgestelde projectmanagementmethodiek) moest worden uitgevoerd. Niet alleen de
doelstellingen stonden vast. maar ook de manier waarop de doelstellingen moesten worden bereikt. Het
kostte veel energie om de participanten in dat stramien gericht op het uiteindelijke doel te laten acteren.
Dit betekende tevens dat zij die niet binnen dit stramien konden functioneren uit het project moesten. De
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wijze waarop de energie zich uitte was: veel vergaderingen. veel notities. documenten. presentatie 5.
brandjes blussen etc. Bij de uitvoering van de Bank P-casestudy waren niet de doelstellingen en de te
nemen stappen het uitgangspunt. maar de stakeholders. Het postmoderne creatieproces kostle in eerste
instantie relatief meer tijd dan het plannings- en fragmenteringsproces bij de moderne aanpak. Echter
tijdens de volgende fasen. zoa10 het geval  was  bij  de Bank P-casestudy. kon adequater geanticipeerd
worden op mogelijke reacties van stakeholders en ging minder tijd verloren met het schrijven van notitie A.

presentaties. vergaderingen. het blussen van brandjes etc.. zoals bij de Bank M-casestudy het geval was. Ik
heb echter niet ervaren dat de stakeholders tijdens de Bank P-casestudy minder kritisch stonden tegenover
de verandering. Integendeel. Maar door in de eerste fase op zoek te gaan naar de concerns. claims en
issues en het project te zien als een onderhandelingsproces. werd als het ware een platvorm geproduceerd.

gecreterd en georganiseerd waar onderhandeld kon worden. En doordat mensen elkaar door middel van
interactie wederzijds beinvioedden. ontstond een gemeenschappelijk gecreterde. symbolische
werkelijkheid waarin de stakeholders elkaar steeds beter begrepen. Bij de Bank M-casestudy ontstond
meer weerstand, doordat de stakeholders werden geconfronteerd met het resultaat. Ik pleit er dan ook voor
om bij complexe veranderingen mensen te betrekken die multi-paradigmatisch kunnen ki.iken. denken.
communiceren en handelen. Mijns inziens gaat dit dus verder dan het simpelweg bijeenzetten van mensen
vanuit verschillende disciplines. Indien deze mensen denken vanuit hetzelfde paradigma. dan blijft er
sprake van eendimensionaal denken. kijken. communiceren en handelen.

6.4 CONCLUSIES EN REFLECTIES MET BETREKKING TOT DE INTERVIEWS, DE INTERNE VALIDITEIT,
DE EXTERNE VALIDITEIT

1n totaal zijn ten behoeve van deze dissertatie 107 interviews gehouden:

•    92 interviews met respondenten die werden geconfronteerd met een reorganisatie van hun afdeling in
het kader van een veranderingsproces bij Bank P.

•    15 interviews met eerste-echelon-respondenten uit de bancaire sector die eindverantwoordelijk zijn
voor een aantal sectoren binnen hun bankorganisatie.

De uitwerking van de Bank M-casestudy is voor een belangrijk deel tot stand gekomen door middel van
een door mij uitgevoerde data-analyse. Hierdoor ben ik in staat geweest de Bank M-casestudy te
reconstrueren (Van Dongen.  et al.   1996).  Op deze wijze  heb  ik een betekenisvolle vergelijking kunnen
maken met de Bank P-casestudy. Volgens Weick (1979) is het namelijk pas achteraf mogelijk betekenis te
verlenen aan organiseerprocessen. De data bestonden uit het door mijzelf verzamelde materiaal.  Ik was
als projectleider zelf verantwoordelijk voor een deel van het project. Ter bevordering van de interne
validiteit heb ik echter ook achteraf nog datamateriaal betrokken van zoveel mogelijk verschillende
bronnen. Met betrekking tot de externe validiteit kan ik opmerken dat het niet de bedoeling is dat de
bevindingen worden gegeneraliseerd naar andere contexten. Ter bevordering van de externe validiteit heb

..

ik gebruik gemaakt van de peer debriefing"-methodiek om de onderzoeksresultaten enigszins te

nuanceren.

Tijdens de Bank P-casestudy w·as ik als lijnmanager verantwoordelijk voor de samenvoeging van twee
sectoren die overlappende werkzaamheden uitvoerden en onderdeel uitmaakten van hetzelfde
moederbedrijf. De 92 door mij geinterviewde respondenten en ik stonden in een hierarchische verhouding
tot  elkaar.  De  15  interviews  met  de  eerste-echelon-managers  zijn  door mij apart vanuit de universiteit
benaderd. Tijdens deze laatstgenoemde interviews was de verhouding onderzoeker-respondent derhalve
duidelijker merkbaar. Deze verhoudingen doen er wat mij als onderzoeker betreft wei toe. Het grote
verschil zit mijns inziens in de onafhankelijkheidspositie van de onderzoeker en de soort informatie die
mogelijk derhalve uit de interviews is verkregen. Een ander verschil was dat met de 92 respondenten den
vragenlijst is doorgenomen. waarvan het doel was het ontdekken van de claims. concerns en issues van de
respondenten met betrekking tot de aanstaande samenvoeging van hun afdeling met een andere afdeling.
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De eerste-echelon-respondenten kregen twee vragenlijsten voorgelegd. die tot doel hadden te ontdekken of
de dialoog zich ontwikkelde richting de (probleemgerichte of waarderende) vraag. Bovendien wilde ik
onderzoeken vanuit welk paradigma de eerste-echelon-respondenten het begrip implementeren definieren.
hetgeen voornamelijk met behulp van moderne begrippen blijkt te zijn.

Met betrekking tot de geldigheid van de onderzoeksresultaten (interne validiteit) dient hier nog te worden
opgemerkt dat de antwoorden van de respondenten door de opzet van de interviews verhalend was. De
vertaling van deze verhalen door de onderzoeker is subjectief le noemen. Echter tijdens het proces van
vertalen en het analyseren van de verhalen is gebruik gemaakt van een "peer debriefer" alsmede meerdere
informatiebronnen. waardoor deze subjectiviteit enigs,zins is genuanceerd. De externe validiteit heeft
betrekking op de extrapoleerbaarheid van de onderzoeksresultaten met betrekking tot een realiteit buiten
de strikte grenzen van de onderzoeksopzet. Daar het hier om meer inductief onderzoek gaat. is deze
externe validiteit moeilijk realiseerbaar. omdat het bij dit onderzoek niet gaat om het toetsen van
hypothesen. Met betrekking tot de betrouwbaarheid kan gesteld worden dat uit meer onderzoeksbronnen is
geput dan alleen de interviews. Naast de interviews hebben ter toetsing talrijke gesprekken
plaatsgevonden met andere stakeholders. en is er gebruik gemaakt van een rijke schakering rapporten.
documenten. notities etc. Het is. zoals reeds eerder vermeld. echter nooit de bedoeling geweest de

verzamelde onderzoeksgegevens te extrapoleren naar andere contexten.

Ten aanzien van de interviews kan ik concluderen dat zowel respondenten van de werkvloer als de eerste-
echelon-respondenten het prettig vonden hun verhaal te vertellen. Ik heb in dit kader kunnen constateren
dat het niet eenvoudig was lijn in het verhaal van de respondenten te houden. ondanks dat de interviews
halfgestructureerd werden uitgevoerd. Bovendien hebben de eerste-echelon-managers laten zien dat de
dialoog zich ontwikkelt in de richting van de vraag die door de onderzoeker wordt gesteld. De
vooronderstelling die ik had dat de eerste-echelon-respondenten zich comfortabeler voelden bij de
"Problem Solving" vragenlijst is onjuist gebleken. Over het algemeen hadden zij niet echt een voorkeur.
Sonimige respondenten zeiden dat zij vonden dat de "Waarderende vragenlijst meer aansloot bij het
menselijke verhaal. terwijl de "Problem Solving" vragenlijst meer als inhoudelijk werd ervaren. Gergen
(1999) zegt hierover dat mensen in verhalen dromen. herinneren. anticiperen. hopen. plannen. twijfelen.
kritiseren. leren haten en liefhebben. en dat hetzelfde geldt voor anderen die op ons reageren. Mensen
behandelen elkaar alsof zij spelers in een verhaal zijn. met een rerleden  een  heden  en een  toeko,iist.
Mensen identificeren zichzelf verhalend. Mijn conclusie is dat veel van de moderne standaardaanpakken
uitgaan van een rationele aanpak die niet aanluit bij dit uitgangspunt. omdat er niet expliciet van wordt
uitgegaan dat de werkelijkheid gecreeerd wordt door dialoog en door mensen onderling gedeelde
verhalen. Binnen de verschillende moderne methodieken zou hiervoor in de fasering ruimte moeten
worden ingebouwd.

6.5 CONCLUSIES EN REFLECTIES MET BETREKKING TOT DE WORKSHOP "APPRECIATIVE
INQUIRY"

Tijdens mijn zoektocht naar een antwoord op de titel van deze dissertatie en een antwoord op de
probleemstelling van dit proefschrift ben ik door mijn promotor. prof. dr. J.B. Rijsman. op het spoor gezet
van "Appreciative Inquiry". Ik ben gestart met het bestuderen van de uitgangspunten van Cooperrider
(2000) en Barrett. et al. (2002).
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Echter het alleen bestuderen  van deze theorie.  die vol staat  met  (Amerikaanse) succesvoorbeelden. heeft

mij niet hunnen bevredigen. omdat mij dat onvoldoende antwoord gaf op de vraag waarom die dialoog
essentieel is. Dat antwoord kreeg ik nadat ik de theorie van Gergen en Jung bestudeerd had. Deze twee
wetenschappers hebben de basis gelegd van "Appreciative Inquiry": Gergen  ( 1999) met betrekking tot de
sociaal- constructionistische uitgangspunten dat werkelijkheden tot stand komen door interactie tubsen
mensen.  en  Jung  (1996)  door de koppeling te leggen tussen bewuste en onbewuste  verlangenh  van
mensen. Deze onbewuste verlangens komen volgens Jung lot uiting in de dromen van niensen. Volgenh
Jung luistert de hedendaagse mens over het algemeen te weinig naar het onbewuste (zijn/haar dromen).
waardoor hij van zichzelf dreigt te vervreemden. Dromen zijn in de ogen van Jung echter onderdrukte
verlangens waarnaar de menh onbewust streeft.

Reflectie met betrekking tot de doelstellingen van de workshop
Met betrekking tot de workshop (zie p. 125 "doelstellingen van de workshop") is mij opgevallen dat de
meeste participanten nauwelijks op de hoogte waren van de sociaal-constructionistische theorie. hetgeen
ook niet nodig bleek. omdat -Appreciative Inquiry" gericht ih op het praktisch toepashen van de sociaal-
constructionistische theorie. Als voorbeeld hiervan werd als casus een grootschalig veranderingstraject bij
de Amerikaanse marine genomen. Een prachtig voorbeeld. maar voor mij als Europeaan niet erg tot de
verbeelding sprekend. De Amerikaanse participanten genoten echter zichtbaar van deze casus. Toen de

Chief Naval Officer een videotoespraak hield. waren met name de Amerikaanse participanten in
beroering. Kennelijk ben ik als Nederlander op een andere wijze mentaal geprogrammeerd (Hofstede.
1997).

De tweede doelstelling werd prachtig geYllustreerd. Barrett liet de toepassing van -Appreciative Inquiry 49

zien aan de hand van jazzmuziek. De filosofie hierachter is. zo vertelde Barrett. dat door mensen eigen
verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven, zij binnen organisaties net zoals in de jazzmuziek minimale
regels nodig hebben. Hierdoor worden mensen in staat gesteld te improviseren. hetgeen ook de basis is
van jazzmuziek.

Tijdens het realiseren van de derde doelstelling is met hulp van een aantal workshopparticipanten mijn
waarderende vragenlijst (zie bijlage 2A) tot stand gekomen. hetgeen voor mij betekende dat "Appreciative
Inquiry" gecombineerd kan worden met experimentele acties. Tijdens de workshop bleek dat de dialoog
zich ontwikkelde richting de vraag. De interviews die ik als onderzoeker in de praktijk moest gaan
uitvoeren. zouden hiervan de toets vormen.

Conclusie
"Appreciative Inquiry" zou een instrument kunnen zijn om de dialoog binnen de context van een moderne

(en postmoderne) organisatie op gang te brengen in het kader van de uitvoering van een
6.

veranderingstraject. Cooperrider (2000) onderscheidt binnen Apperciative Inquiry" een viertal fasen.
namelijk:

• Discovery
• Dream
• Design
• Destiny
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Fig. 39 De rierdimensioitale "Apprec·iative Inquii·\·"- ('irc·el

Discovery
'What gives life?"

(the best of what is)
Appreciating

Destiny AFFIRMATIVE Dream
"How to empower, TOPIC OF "What might be?"

(What the world islearn,and
adjust/improvise CHOICE calling for)

Sustaining Envisioning Results

Design
'What should be -

the ideal?"
Co-constructing

De kern van de "discovery"-fase is het ontdekken en ontsluiten van de positieve capaciteit door het stellen
van positieve vragen aan de participanten door middel van interviews. Tijdens de "dream--fase worden
de interviewdata aan elkaar uitgewisseld in de vorm van verhalen. hetgeen resulteert in de onderwerpen
die de participanten belangrijk vinden. In de "design"-fase worden de droli1e11 onder woorden gebracht
door een gezamenlijke visie te ontwikkelen over hoe de wereld om ons heen verbeterd kan worden.
uitgedrukt in een krachtig doel met behulp van een tot de verbeelding sprekende statement of strategisch
voornemen naar aanleiding van de eerder geformuleerde onderwerpen. Het is bovendien de bedoeling dat
in de "design"-fase de aandacht wordt gevestigd op de creatie van de ideale organisatie alsmede de wijze
waarop deze organisatie gestalte moet krijgen in relatie tot de wereld om haar heen. De "destiny"-fase is
in feite de implementatiefase. In deze fase wordt een planning gemaakt en gemonitord. gericht op die
zaken die moeten worden bereikt.
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De principes die ten grondslag liggen aan "Appreciative Inquiry" zijn

•    Het sociaal-constructionistische principe.
•    Het principe van gelijktijdigheid.
•    Het anticiperende principe.
•    Het positieve principe.
•    Het poetische principe.

Het sociaal-constructionistische principe
Cooperrider ( 1999. p.  17) zegt hierover:  -Ccm.,t,lic'tioniSm iS an approac'h k) hliman scielic e and practice
which replaces the individital with tile relaticinship as the Ic,cus cf knowlegde. and thus built around a
keen appreciaticm of the power (,f la,igitage a,id discourse ojail opes (fri)111 words ti) metapllors t(}
narrative ft,riiis etc.) to create our sense of reality, our sense (,fthe true, the  gc,c,d, the  possible:'

Het principe van eeliiktijdigheid
Hiermee bedoelt Coopperider dat onderzoek en verandering geen gescheiden activiteiten zijn. Het
onderzoek is de interventie. De bodem van verandering ligt in die onderwerpen waar mensen over
spreken. denken. leren en die zaken die de dialoog voeden zodat een beeld kan groeien van de toekomst.
Met name hier is de eerste vraag die we stellen van essentieel belang. omdat de dialoog groeit in de
richting van de eerste vraag. De vragen die we stellen. vormen als het ware de setting van hetgeen we
ontdekken (de data), het linguistisch materiaal. de verhalen waaruit de toekomst wordt gedistilleerd.
besproken en geconstrueerd.

Het anticiperende principe
Onze positieve beelden over de toekomst leiden onze positieve acties. Een van de basistheorema van het
anticiperende principe van organiseren is dat het beeld over de toekomst het huidige gedrag in werking zet
van ieder organisme of organisatie ("heliotropic hypothesis").

Het positieve principe
Uit onderzoek dat door Cooperrider is gedaan blijkt dat hoe positiever de vragen zijn die wij stellen. des te
langer en succesvol de veranderingsinspanningen zijn. Cooperrider erkent hierbij dat het '*positieve" nog
vaak geen deel uitmaakt van het repertoire binnen veel organisaties. maar dat het desondanks toch de
moeite waard is dit aspect naar voren te brengen.

Het poatische principe
Een metafoor die gebruikt kan worden om dit principe te duiden is dat de menselijke organisatie meer een
open boek ih dan een machine. Het organisatieverhaal wordt telken  bijgesteld. Daarnaast vormen het
verleden. het heden en de toekomst van de organisatie onderwerpen voor oneindig veel
interpretatiemogelijkheden. zoals een tekst van een bijbel (Cooperrider. et al.. 2000). In dit kader kunnen
we binnen de context van een organisatie talrijke onderwerpen bedenken die we met elkaar kunnen
bespreken.
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Conclusie
"Appreciative Inquiry" kunnen we hanteren al  werkwijze om de dialoog op gang te brengen. met het doel
te ontdekken wat de drijvende kracht ih van de stakeholders van een organisatie. Hierbij wil ik echter
opmerken dat voor het initieren van een "Appreciative Inquiry"-traject het kunnen kijken vanuit het
postmoderne paradigma onontbeerlijk is. De dialoog is mijns inziens een natuurlijk proces. Het natuurlijke
karakter van het "Appreciative Inquiry'-proces verdwijnt zodra het te instrumenteel wordt toegepast.
waardoor het natuurlijke uit de dialoog verdwijnt. In ieder geval pleit ik weI voor het opnemen van een
dialoogfase in de moderne (project)managementachtige aanpak. In de moderne theorie van Turner ( 1999)
i, geen expliciete ruimte voor de dialoog. maar weI voor moderne principes als de doelstellingen. de
reikwijdte. de technologie. het ontwerp en de bemensing van het project.

Ook aan het vierdimensionale model van Cooperrider zou ik twee fasen willen toevoegen. namelijk de
"geniet'-fase en de -reflectie"-fase. Op deze gedachte ben ik gekomen tijdens de interviews met de
eerste-echelon-bankmanagers. Een aantal van hen opperde dat nog wei eens vergeten wordt van het
resultaat te genieten. maar dat we zonder even stil te staan bij het met veel inspanning bereikte resultaat.
weer met ander zaken aan de slag zijn. De "reflectie"-fase die ik zou willen toevoegen is een fase waarin
het uiteindelijke resultaat achteraf wordt geevalueerd bij de belanghebbenden. om te kunnen reflecteren en
te leren van de gedane inspanningen. met het doel kennis te cretren over organiseren.

Met behulp van de bovengenoemde conclusies en reflecties zal door mij in het volgende hoofdstuk 7 een
antwoord worden geformuleerd op de probleemstelling.
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HOOFDSTUK 7

MIJN DEFINITIE VAN HET BEGRIP EKIMPLEMENTEREN" EN HET
ANTWOORD OP DE PROBLEEMSTELLING

7.1 INLEIDING

in dit laatste hoofdstuk zal door mi.i op basis van de bevindingen in de voorgaande hoofdstukken een
definitie van het begrip "implementeren" alsmede het antwoord op de probleemstelling worden
geformuleerd.

Om de lezer een beeld te geven van hoe door een aantal auteurs van de binnen deze dissertatie gebruikte
organisatietheorie tegen het begrip "implementeren" wordt aangekeken, volgt hierna een overzicht van
een aantal definities van het begrip "implementeren".

Van Dale (1999)
Implementeren: (een plan) tot uitvoering brengen, (een nieuw systeem) invoeren,
in gebruik nemen.

Goedee en Van Breda (1999)
De daadwerkelijke uitvoering van het veranderingsproject, waarvoor een projectplan als basis dient.

Grit (2000)
Zorgen voor de invoering van het resultaat van het project.

Hatch (1997)
According to the rational model. strategy implementation consists of the mobilization of allocated
resources to achieve desired outcomes and involves: (1) resource allocation to support the selected
alternative, (2) the development of control systems to measure and assess performance and provide
feedback to management. and (3) creating structures and human resource policies to support the chosen
strategy.

De Leeuw ( 1994)
Het klassieke begrip organiseren is nu overspoeld door termen als ontwerpen en veranderen, realiseren.
implementatie van ontwerpen en organisatietransformatie. en "de bedrijfskundige" aanpak om\'at
onderkennen. beschri.iven en analyseren. het ontwerpen en implementeren van oplossingen. De drie
overigens summier te bespreken onderwerpen bieden natuurlijk allerminst een volledig zicht op alle
methodische en filosofische vragen.

Pater, et al., (2002)

Het daadwerkelijk in de praktijk brengen.

Strikwerda (2000)
Ook de meest zuiver bepaalde concernvorm is alleen dan succesvol, zal alleen dan ook goed worden
"geimplementeerd", wanneer de Raad van Bestuur (RvB) zelf. in het bijzonder haar voorzitter, zich een
nieuw geconcludeerde vorm van het concern eigen heeft gemaakt en ook voorleeft.
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Turner(1999)
Internal implementation: three driving forces come from within the project:
-People: their management, leadership, teamwork and industrial relations.
- Systems: of planning. reporting and control, by which progress will be measured and

managed.
- Organizations: the roles. responsibilities and contractual relationships between the parties

involved.

Twiinstra en Keuninu (1995)
Uitvoering van het advies.

Vrakking ( 1999)
Implementatiemanagement is het feitelijk realiseren van vernieuwingen binnen een "weerbarstig" veld.
Een vernieuwing wordt hier beschouwd als een radicale vernieuwing.

7.2 MIJN DEFINITIE VAN IMPLEMENTEREN

Bij het tot stand komen van de definitie van "implementeren" heb ik mij laten inspireren door Weick en
Cooperrider.

Evenals Weick (1979) ga ik ervan uit dat we overtuigingen kunnen afleiden uit acties alsmede dat
organiseergedrag tot stand komt door middel van een proces van gezamenlijke betekenisverlening.

Voor mi.in eigen definitie ben ik echter op zoek gegaan naar datgene wat de werkelijkheid produceert.
Dat antwoord heb ik deels gevonden bij Cooperrider. Zijn "Appreciative Inquiry"-gedachte sluit aan bii
de sociaal-constructionistische uitgangspunten van Weick en heeft tot doel op een systematische
explorerende wijze het beste in mensen te ontdekken. Hierbij ligt de focus met name op de positieve
krachten binnen de organisatie, waardoor krachten uit het verleden en heden betekenis krijgen.

Cooperrider, et al. (2000, p. 48) vinden, dat:

"Organizations are heliotropic in character iii the sense that organisational actions have an obsen,able
and  largely autoniatic tendency to evolve in  the direction  of the positive imaginan: Positive imaginary
and hence heliotropic niorement is endemic to organizational life. which means that organisations
create their 0\1'11 realities to a jar greater extent than is normally assumed. 9.

en:

" Imagination  is portic,-i'ed as the engine  01 hoping:  it is  the  unique human function  that allo,rs people to
participate acti\'eli' and construct tlieir meaningfill realities." (Cooperrider. et al.. 2000. p. 273).

en:

"Hoping  becomes  u  powerfill source  of social  and organisational  transformation  because  it  enlizens  the
human spirit and guides action." (Cooperrider, et al.. 2000. p. 277).
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Tevens ben ik op zoek gegaan naar de stap die ligt v66r het produceren en cre8ren. Met andere woorden
wai maakt dat iemand in staat is om zich een bepaalde voorstelling te maken van datgene wat hij/zij wil
bereiken. Tijdens de zoektocht naar het antwoord op deze vraag ben ik in aanraking gekomen met de
filosofie. Ook daar worstelt men met deze rraag. De voor mij meest sprekende filosoof is in dit kader
Fichte. Hij was bezeten van het geloof in de scheppende kracht van de wil (St8rig. 2000). Volgens
Fichte ontspringt de en aring uit het ik. De oorsprong hien'an is volgens Fichte gelegen in de drang om
vanuit het ik te handelen. een drang tot "absolute" onafhankeli.ike zelfactiviteit. Dit handelen is
gebaseerd op een doelbegrip. dat vrij en zelfstandig door het denken wordt voortgebracht. Zo raakt het
ik vanuit zichzelf. dat wil zeggen door de inwendige stem van zijn/haar hart en het ontwerpen ian een
doelbegrip voor het ik. boven de geslotenheid van zijn/haar voorstellingswereld uit (Cruysbergs en
Jonkers, 1997).

Op basis van de be\indingen die naar voren komen in dit proefschrift is mijn definitie van
iniplementeren:

het produceren, creiren en organiseren van contextafliankelijke werkelijkheid.

7.3 REFLECTIE OP DE GEHANTEERDE DEFINITIES

Ik realiseer mij echter dat de door mij in mijn definitie gehanteerde begrippen dicht tegen elkaar
aanliggen. Met het begrip produceren wordt door mij de wi.ize bedoeld op basis waarvan mensen een
idee iii hun "mind" voortbrengen. Met het begrip cretren bedoel ik de manier waarop mensen iii staat
zijn hun idee en of idee8n in gedrag tot uiting te brengen. Met organiseren duid ik op de wijze waarop
mensen hun ideeen en gedrag op systematische wijze met anderen vormgeven. Met
contextafhankelijkheid geef ik aan dat het proces van het produceren van idee8n, het gedrag dat daaruit
voortvloeit alsmede het daaraan systematisch vormgeven met anderen. binnen iedere context op een
andere wijze plaatsvindt.

Met de door mij gelianteerde definitie van implementeren wil ik aandacht schenken aan het "hoe" ran
implementeren. Met het "hoe" wil ik benadrukken dat implementeren gericht is op de mate waarin
mensen gemotiveerd zi.in hun weerstand tegen verandering te overwinnen. Zoals u hebt kunnen zien in
hoofdstuk 7.1, gaan de meeste definities van "implementeren" over het realiseren van concrete
resultaten ("wat"). Willen mensen echter bereid zijn tot handelen, dan is herkenning en identificatie van
het "wat" echter van essentieel belang. Door herkenning en identificatie produceren en vormen mensen
een gemeenschappelijke context door gedrag te vertonen dat in het verlengde ligt van hun eigen

verwachtingen (Thompson en McHugh, 2002). Aan de door mij in hoofdstuk 7.1 genoemde
overwegend moderne definities van implementeren ligt het model ten grondslag van ontwerpen.
ontwikkelen. implementeren (Slappendel, 1996). Aan mijn definitie ligt het model ten grondslag van
(probleem)herkenning. (probleem)identificatie, initieren, identificeren, implementeren en routineren
(Anderson en  King.  1993). In deze definitie zijn zowel moderne als postmoderne elementen te
herkennen. Binnen deze definitie is nadrukkelijk aandacht voor co-creatie van verandering (Wierdsma,

1999).

7.4 BEANTWOORDING VAN DE PROBLEEMSTELLING

Teneinde de probleemstelling te beantwoorden. zijn in dit proefschrift door mij de volgende
onderwerpen behandeld:

•  Een verkenning van het woud van de organisatietheorie, die uiteindelijk heeft geleid tot een
theoriekeuze ter ontwikkeling van een modern en postmodern organiseerperspectief. Uit de theorie
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hebben wij kunnen afleiden dat het ten behoeve van een adequaat conceptueel organiseerkader
van belang is een gezamenlijk beeld te ontwikkelen van de organisatorische situatie waarin
stakeholders zich binnen een bepaalde context bevinden.

•   Uit de bestudering van de theorie is gebleken dat met "implementeren" over het algemeen het
uitvoeren van een organiseerproces wordt bedoeld. Een eensluidende definitie heb ik echter niet
kunnen ontdekken. Uit de theorie en de praktijk heb ik kunnen afleiden dat wat "implementeren"
betreft de spreiding ligt tussen organiseren waarbij een sterke scheiding is aangebracht tussen
denken en doen en/of een wijze van organiseren waarbi.i denken en doen geen (analytisch en
praktisch) gescheiden trajecten zijn.

•   De moderne en postmoderne organiseerperspectieven zijn toegepast op twee casestudy's binnen
bancaire instellingen. Uit de casestudy's kan worden afgeleid welke impact de moderne en
postmoderne wijze van denken, spreken en handelen hebben op het gedrag van de stakeholders
binnen het organiseerproces.

•    De 92 interviews met respondenten binnen een van de casestudy's hebben laten zien dat er sprake
is van een grote variEteit van contextgebonden meningen tijdens een veranderingsproces. We
hebben tevens kunnen ervaren dat het vragen om nieer informatie iets anders is dan niet willen
meewerken aan een veranderingsproces.

•     Uit de interviews met 15 topmanagers van bancaire instellingen blijkt dat deze respondenten het
begrip "implementeren" vanuit een conventioneel begrippenkader definieren.

Uit het bovenstaande kunnen wi.i afleiden dat ten behoeve van de implementatie (van de casestudy's)
de volgende onderwerpen van belang zijn:

•     Het definiaren van hetgeen binnen een bepaaide context onder verandering kan worden verstaan.
•    Het accepteren van de combinatie van structuur en chaos tijdens het implementatieproces.
•     Het ontwikkelen van een structuur waarbinnen ruimte is voor dialoog.
•    Het gehanteerde vocabulaire tijdens het implementatieproces.
• Contextgebondenheid tijdens het implementatieproces.
•    Het paradigma van waaruit wordt geYmplementeerd.

Hierna volgt de uitwerking van de genoemde onderwerpen.

Het definiiren van hetgeen binnen een bepaaide context onder verandering kan worden verstaan
Van Dongen. et al. (1996) noemen het eenzijdig organiseren. het managen van irreflexiviteit, hetgeen
consequenties heeft voor de wijze waarop organisaties veranderen en met de toekomst omgaan. Zij
wijzen op verschillende modaliteiten van veranderen, namelijk verbeteren (improvement),
gedaanteverwisseling (transition. conversion) en gedaantevorming (transformation, evolution). De
rerbetering wordt door Van Dongen aangeduid als eerstec),deverandering. Binnen deze verandering
wordt de definitie van wat de organisatie is, in stand gehouden. Bij een gedaanteverwisseling.
aangeduid alS nt·eedeorde„erandering. gaat het om een situatie waarbij men van een kenbare definitie
naar een bekende nieuwe definitie gaat. Bij een ge d a a 11 t ei·o rni i,i g. aangeduid als n-deordeveratideriiig,
gaat men van een kenbare definitie naar een niet-gekende definitie met de daarbij behorende spelregels.
Essentieel voor deze categorisering is dat ze de onderzoeker een methodologie biedt om de
werkelijkheidsopvattingen van de stakeholders te diagnosticeren. hetgeen essentieel is voor het bereiken
van consensus. Wat mij aanspreekt in de modaliteiten van verandering die Van Dongen noemt. is dat
deze modaliteiten van veranderen gebruikt kunnen worden binnen implementatieprocessen met
betrekking tot de instrumenten die ingezet kunnen worden. Als alleen de spelregels worden
aangescherpt (eersteordeverandering), dan kan de verantwoordelijke manager volstaan met wellicht een
korte (schriftelijke) mededeling. Indien de spelregels worden veranderd (tweedeordeverandering),
vereist dat een bewust nadenken over de gevolgen en consequenties voor alle stakeholders en de wijze
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waarop moet worden gecommuniceerd met de stakeholders. Indien zowel het spel en de spelregels
veranderen (een n-deordeverandering). dan vereist dat een aanpak waarin naast het (mondeling en/of
schriftelijk) communiceren en het bewust nadenken over de gevolgen en consequenties. het kijken
vanuit verschillende perspectieven ran essentieel belang is. Bovendien zijn in deze laatste situatie het

produceren. crearen en organiseren van contextafhankeli.ike werkelijkheid essentieel. Met andere
woorden. naarmate de verandering zwaarder wordt. is telkens andere manier van implementeren binnen
de betreffende context vereist. Een niet-adequate diagnose kan derhalve zeer ten nadele werken ran het
implementatieproces.

Het accepteren van de combinatie van structuur en chaos tijdens het implementatieproces
De in dit proefschrift gehanteerde moderne literatuur is grotendeels gebaseerd op de rationele
uitgangspunten van het klassieke management van Fayol. Fayol ( 1949) was de grondlegger van de
"Theory of Administration" en concentreerde zich op problemen die te maken hadden met het plannen,
organiseren, commanderen coBrdineren en controleren. Hij definieerde verschillende hiermee
samenhangende principes die door het management geleerd konden worden (Gibson en Morgan. 1979).
De theorie van Fayol behandelt de organisatiewereld alsof het hier gaat om natuurlijke fenomenen die
worden gekarakteriseerd door een harde concrete werkelijkheid die systematisch kan worden
onderzocht. De redenering hierbij is dat een "goede" situatie, gecre8erd door het management, leidt tot
het "juiste" gedrag van de medewerkers. hetgeen leidt tot een "goed" resultaat. Het nianagementproces
van Turner (1999) is gebaseerd op de ontwerpprincipes van Fayol. Volgens Turner dient het
management van een project het team af te stemmen op het plan, de organisatie. de controle en de
implementatie. Bij Turner (1999) is de kern van de implementatie het fragmenteren van alle activiteiten
(breakdown structure), zodat deze gepland, georganiseerd en gecontroleerd kunnen worden. Strikwerda
(2000) spreekt in dit kader over het "ontwerpen Yan een organisatie" en de "organisatie als het systeem
roor doelgericlite, doelbewuste en ratio,iele co8rdinatie ran de acti ,iteiten rati eit binnen de
ondernenting. Keuning (2000. p. 45) spreekt niet betrekking tot het besluitvormingsproces orer een
"uni\,erseel toepasbaar" model.

De uitgangspunten van de in dit proefschrift gehanteerde postmoderne theorie berusten met name op
interactieprocessen tussen actoren, waardoor werkelijkheden tot stand komen. Guba en Lincoln (1989)
richten zich in dit kader wetenschappelijk gezien op twee elementen. nameliik respons en een
constructionistische methodologie. Hun doel is hiermee aandacht le schenken aan het sociale. politieke
en het waardegeori8nteerde karakter van organiseren.  Bij  Guba en Lincoln  ( 1979)  zijn  met  name  de
claims. concerns en issues van de betrokken stakeholders het vertrekpunt van het organiseerproces.
Weick (1979) spreekt in dit verband over organiseren als het verwijderen van dubbelzinnigheid. Gergen
(1999) signaleert dat in de westerse cultuur wij het rationele stellen boven het emotionele. orde

prefereren boven chaos en leiders meer waarderen dan volgers.

Zowel in de praktijk als in de organisatietheorie konit echter meer en meer aandacht voor de sociale
aspecten van organiseren. Strikwerda (2000, p. 196) zegt hierover: "Maar het menselijke handelen
wordt uiteindelilk tock gestuitrd door anibities en hoop. Voor organisaties betekent dit dat =ij

uitdrukking 1110eten zijn van die anibities en die hoop."

Door de moderne en postmoderne werelden te combineren, kan met behulp van de dialectische methode
een daadwerkelijke organisatieontwikkeling plaatsvinden. 1mmers de natuurlijke en sociale werelden
kunnen gezien worden als elkaars tegenovergestelde. Maar juist door de combinatie kan een
dialectische confrontatie tussen de twee werelden ontstaan. die kan leiden tot een hoger organisatie-
ontwikkelingsniveau (Burell en Morgan, 1979). Volgens Marcuse (1964) is de methode van de
dialectiek dd manier om te ontsnappen aan eendimensionaliteit.
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Het ontwikkelen van een structuur waarbinnen ruimte is voor dialoog
De dialoog is mijns inziens van belang voor het welslagen van een implementatieproces. De dialoog kan
in dit kader worden gezien als taalmedium en drager van activiteiten die in het verleden. heden en de
toekonist liggen. De wijze waarop wij praten en schrijven is essentieel. omdat de wereld in hoge mate
wordt gecreeerd door de wijze waarop wij met elkaar discussieren (Gergen. 1999). Aan de hand van de
casestudy's en interviews hebben we kunnen zien dat het inbouwen van tijd en ruimte door
leidinggevende(n) voor de dialoog essentieel is zoor het slagen van het implementatieproces.

Bi.i de moderne methodiek van Turner is er een analytische scheiding tussen denken en doen. waardoor
de communicatie slechts voornamelijk 66n richting op lijkt te gaan. namelijk top down. Mi.ins inziens
kunnen we echter pas spreken van dialoog indien er sprake is van tweericlitingscommunicatie, zowel
top down als bottum up. Binnen de postmoderne methodiek van Guba en Lincoln vormt de dialoog de
essentie van het organiseerproces. Derhalve maken zij geen onderscheid tussen denken en doen. Ook
hier zijn werelden te overbruggen.

Het gehanteerde vocabulaire tijdens het implementatieproces
Een bewuste keuze door het management van het ti.idens het organiseerproces te hanteren vocabulaire
is van elementair belang. Betekenisverlening door mensen wordt gegenereerd door woorden die worden
gecombineerd in bepaalde zinnen (Weick,  1995). De woorden die worden gebruikt doen er dus toe.
Interpretatie van onderzoeksresultaten vindt bijvoorbeeld plaats door middel van taal  en ook kan een
bewuste keuze van te gebruiken taal het pad zijn voor gedragsverandering (Weick, 1995). Volgens
Gergen (1999) kan iemands horizon alleen worden vergroot door participatie door middel van tekst
binnen een dialogische relatie. Betekenis wordt volgens Gergen (1999) afgeleid van woorden en
vervolgens is deze betekenis nodig voor het coordineren van actie. De methode die door Guba en
Lincoln (1989) wordt gebruikt. is hermeneutisch dialectisch. Hermeneutisch heeft hier de betekenis van
het interpreteren van taal en gebeurtenissen. Met dialectisch wordt het contrast van verschillende
meningen van stakeholders bedoeld, volgens het model van these-antithese-synthese. Een bewust
gehanteerde taal speelt in het kader van de interpretatiemogelijkheden van de actoren binnen het
implementatieproces een essenti8le rol. Binnen de theorie van Turner wordt aan de dialoog geen
expliciete aandacht besteed. Ook hier verschillen de moderne en postmoderne werelden aanzienlijk.

Contextgebondenheid tijdens het implementatieproces
Van Dale (Geerts, 1999) omschrijft een "handboek" als "een beknopte rerliatideling ran waaritit men
de  begi,iselen van  een  wetenschap  of ku,ist  ka„ lere,i. Deze definitie komt overeen met de doelstelling
van    Turner    ( 1999) wanneer hij weergeeft    dat het "Handbook    of Project-Based Management"
projectnianagers zal helpen de basis van het onderwerp projectmanagement te begrijpen, en wat nog
belangrijker is. de prioriteiten "juist" te stellen. Bij Turner ligt de nadruk op het inhoudelijke van het
implementatieproces. namelijk de fragmentatie ran de activiteiten in het kader van de beheersbaarheid
en de voorspelbaarheid. Bij Van Dongen (1996) is de hermeneutische regel van toepassing. waarvan de
betekenis in de betreffende context niet af te bakenen is. Volgens Guba en Lincoln (1989) wordt deze
context voornamelijk bepaald door de stakeholders. Het gevolg van de paradigmatische verschillen
tussen de moderne (Turner) en postmoderne (Guba en Lincoln) manieren van implementeren is dat
Turner de nadruk legt op het gedecontextualiseerde ontwerpen en Guba en Lincoln op het ontwikkelen
van het contextgebonden interactie- en onderhandelingsproces. Tijdens het implementatieproces ligt
mijns inziens echter de kracht van beide theoretische uitgangspunten in de combinatie. Indien slechts
66n theorie tijdens het implementatieproces de overhand heeft, kan gesproken worden van een
eendimensionaal implementatieproces.

Het proces zoals Turner  ( 1999) dat weergeeft.  is een instrumenteel proces dat gericht  is  op de vooraf
geformuleerde doelstellingen. Hiermee lijkt het implementeren een technisch-rationeel proces te
worden. Guba en Lincoln daarentegen spreken meer over een "open-endness". hetgeen overeenkomt
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met het socio-rationalisme zoals Cooperrider (2000) dat bedoelt, namelijk dat de sociale kennis alleen
tot stand kan komen als de communicatie doorgang kan vinden. ln de praktijk hebben we echter kunnen
constateren dat de kracht ligt in de combinatie r'an een socio-rationele aanpak en een technisch-rationele
aanpak. De kunst is echter om een juiste mix te rinden. waan,an het waarschijnlijk is dat die per context
zal verschillen.

Het paradigma van waaruit wordt geimplementeerd
Met betrekking tot het begrip "implementeren" is een verschil te constateren  in de moderne theorie en
de postmoderne theorie. In de moderne theorie \'an Turner wordt gesproken over activiteiten die zijn
gericht op vooraf bepaalde doelen en de wiize waarop deze doelen nioeten worden bereikt. In de
postmoderne theorie van Guba en Lincoln ligt de nadruk op het onderhandeliiigsproces. Het bewust
nadenken over het paradigma van waaruit een organiseerproces wordt uitgevoerd. is niet zo theoretisch,
maar is in dit kader essentieel. Immers indien blijkt dat de moderne en postmoderne paradigma's, zoals
Kuhn (1970) het noemt. incommensurabel oftewel onoverbrugbaar zijn, dan is er reden om aan te
nemen dat ook de percepties van resultaten significant zullen verschillen. Hiermee lijken
standaardoplossingen van de baan. want een eerder behaald projectsucces kan slechts dienen als

referentiekader, maar kan niet zonder meer geprojecteerd worden op een andere context zonder. zoals
Watzlawick (1986) dat zegt, een superoplossing te cre8ren. Met superoplossing bedoelt Watzlawick
oplossingen die z6 super zijn dat ze aan meer dan alleen aan het probleem een einde maken. Een beetje
zoals in het bekende doktersgrapje: -Operatie geslaagd. patiEnt dood" (Watzlawick. 1986). Veel van de
huidige werkmethoden en technieken zijn gericht op het eendimensionaal oplossen van binnen een
bepaalde context door de stakeholders ervaren problemen. Hiermee bedoel ik het stellen van een
diagnose. het formuleren van een probleemstelling, het benoemen van oplossingsrichtingen en
vervolgens het implementeren van de gekozen oplossingsrichting. Hassard (1991) heeft in een
casestudy bij de Engelse brandweer onderzocht dat het paradigma van waaruit wordt georganiseerd in
hoge mate de methodiek en het resultaat bepaalt. Hiermee wil ik aantonen dat theoretische en praktische
kennis over paradigma's alsmede de gevolgen hiervan voor het implementatieproces van essentieel
belang zijn.

Uit de bovengenoemde onderwerpen zullen vervolgens de componenten worden gedistilleerd die
volgens mij van belang zijn voor de implementatie van organiseerprocessen binnen bancaire
instellingen. Dit ter beantwoording van de probleemstelling:

' Hoe kuii,ien wij komen tot de ont,vikkeling van een binizen de bancaire
organisaties in Nederiand toepasbare implementatienianageme1itmethode2"

Met betrekking tot een implementatieproces maak ik een onderscheid tussen uitvoeren en
implementeren. Uitvoeren betekent het zonder plan uitvoeren van hetgeen door de opdrachtgever wordt
opgedragen. Implementeren is in mijn optiek een bewust proces van produceren, creeren en organiseren.
waarbinnen een mix van de volgende componenten aanwezig is:

•     Een opdrachtgever en een opdrachtnemer.
• Structurering (voorstel, definitie en goedkeuring. implementatie en controle. afronding. decharge

en nazorg).
•       Het definieren ran de z erandering met het doel de werkelijkheidsopvattingen van de stakeholders

te diagnosticeren (doelstelling. resultaat. opdrachtformulering. initiatie. definitie. ontwerp.
voorbereiding).

•    Het betrekken van stakeholders bij het implementatieproces die multiparadigmatisch kunnen
denken, doen en handelen.

• Ruimte geven aan de dialoog tussen de stakeholders (claims, concerns en issues).
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•    Het hanteren van een bewust gekozen vocabulaire.
•      Het door middel van afstemming verkrijgen van de juiste mix tussen socio-rationele en technisch-

rationele methoden (herdefiniering. structurering. afl:,akening).
Definieren van het gewenste resultaat.

•    Een facilitator met praktische en theoretische conceptuele kennis van implementatieparadigma's.
die in staat is om werkelijkheid le produceren, cre8ren en organiseren ten behoe\e van de
stakeholders in de betreffende context.

Mi.in theorie is dat naarmate meerdere van deze componenten aanwezig ziin. de slagingskans van de

iniplementatie groter wordt.

1-let bovenstaande kunnen   we   in het volgende "implementatieraamwerk" (figuur   40.   p.    153)
visualiseren.

7.4.1 HET IMPLEMENTATIEMANAGEMENTRAAMWERK (IMR)

Het 66 "
Implementatiemanagementraamwerk vormt de methode op basis waarvan

implementatieprocessen binnen (bancaire) organisaties kunnen worden geimplementeerd.
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Toelichting op het "Implementatiemanagementraamwerk (IMR)"

Het hierboven getoonde figuur 40 geeft het "Implementatiemanagementraamwerk" weer. Ik heb
gekozen voor het ontwikkelen van een raamwerk. omdat met behulp van een raamwerk complexiteit.
die binnen de bancaire context van toepassing is. beter kan worden weergegeven dan met behulp van
een model. Dit vereist een verdere toelichting, die hierna volgt.

Bi.i een model is er meestal sprake van twee of meerdere variabelen waartussen het verband kan worden
berekend. Met betrekking tot bancaire instellingen is er echter sprake van complexiteit die nauwelijks
aan de hand van een model kan worden weergegeven.  Zoals blijkt uit hoofdstuk  1.1, p. 4 alsmede de
casestudy's binnen Bank M en Bank P. vertaalt de complexiteit op macroniveau, de onigeving van de
betreffende bancaire instelling zich naar het microniveau. de structuur van de betreffende bancaire
instelling (Hannan en Freeman. 1977). Een raamwerk is beter op zijn plaats in complexe situaties dan
een model. omdat binnen een raamwerk de parameters niet zijn gefixeerd. maar zich continu in een
flux' bevinden (Porter, 1991). Een model heeft overigens meer raakviakken met de moderne theorie en
het raamwerk met de postmoderne theorie. Ook past het Implementatiemanagementraamwerk beter bij
de casestudy's. Aan de hand van de casestudy's kunnen namelijk steeds weer nieuwe componenten
worden ontdekt. Het ontdekken van nieuwe componenten is noodzakelijk om het begrip
"implementeren" verder te ontwikkelen. Een ander kenmerk van het IMR is dat het naast een modern en
postmodern perspectief nog twee dimensies heeft. die weliswaar samenhangen met de moderne en
postmoderne perspectieven, maar desondanks toch expliciet gemaakt dienen te worden. Deze dimensies
hebben betrekking op het cognitieve (inhoudelijke) en het sociale (relationele) aspect (Van Dongen,
1998) van implementeren. Dit houdt in dat mijns inziens implementatieprocessen niet alleen een sociale
kant hebben. maar tevens een inhoudelijke kant, die betrekking heeft op de bancaire producten en
diensten. Met andere woorden. degene die (mede)verantwoordelijk is voor een implementatieproces
dient de taal te begrijpen van de stakeholders binnen de betreffende bancaire context. hetgeen het
onderhandelingsproces vergemakkelijkt. De sociale systemen (de actoren) hebben op deze wiize een
grotere kans om op zowel sociaal als cognitief niveau op elkaar aan te sluiten. Ook met betrekking tot
de diagnose is het van belang te weten op welk niveau eventueel geintervenieerd dient te worden.
namelijk op een relationeel of een inhoudelijk niveau.

Met het IMR wil ik bereiken dat alvorens met een implementatieproces wordt gestart, men zich eerst de
vragen stelt die betrekking hebben op de theoretische en praktische toepassing van de in het IMR
genoemde componenten. Op deze wijze kunnen bovendien telkens nieuwe componenten worden
ontdekt.

De kans op een geslaagde implementatie neemt toe naarmate er van de componenten die in het
raamwerk staan genoemd meer praktische en theoretische kennis aanwezig is binnen de betreffende
context. De kracht van implementeren ligt in het integraal gebruik maken van de in het IMR genoemde
componenten.

Hierna volgt de uitwerking van de componenten die in het IMR worden genoemd. De uitwerking vindt
op een dialectische wijze plaats. omdat op deze Wi.ize de diepere betekenis van beide aanpakken

duideli.ik wordt (Brown, 1987).

'Flux: begrip dat aangeeft dat alles met elkaar samenhangt, zonder begin en eind (Morgan. 1991).
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THESE ANTITHESE
POSTMODERN MODERN
W'eranderering (le. 2' , n-de orde) Doel en pad
Een adequate diagnose is van belang Belangrijk zijn de doelen die worden gesteld en het
met betrekking tot de . ijze waarop het pad waarlangs deze doelen moeten worden bereikt.
implementatieproces wordt ingericht. Eenmaal afgesproken doelen dienen niet meer te
Worden de spelregels aangescherpt ( 1' orde), worden gewijzigd.
veranderen de spelregels (2' orde) of veranderen
zowel het spel als de spelregels (n-de orde).
Over deze elementen dient continu met de
stakeholders te worden onderhandeld.

POSTMODERN MODERN
Opdrachtformulering Opdrachtformulering
De opdrachtformulering wordt gezien als De opdrachtformulering is een manier om de
onderhandelingsproces met de stakeholders opdracht schriftelijk vast te leggen. Het is de
en de opdrachtgever. Deze onderhandeling bedoeling dat de van tevoren gemaakte afspraken
vormt een continu proces. ongewijzigd blijven.

POSTMODERN MODERN
Dialoog, vocabulaire Structurering en afbakening
De dialoog en het daarmee samenhangende In het kader van een adequate beheersing is het
vocabulaire vormen als het ware "het bloed de bedoeling dat er zoveel mogelijk wordt
dat door het systeem vloeit. De wijze afgebakend en gestructureerd. Alleen dan kunnen
waarop mensen met elkaar spreken bepaalt de activiteiten worden gefragmenteerd.
in hoge mate de wijze waarop zij denken
en doen. Blokkering van de dialoog brengt
evenals blokkering van de bloedtoevoer
het (organiseer)systeem en het
implementatieproces in gevaar.

POSTMODERN MODERN
Claims, concern, issues Definitie en goedkeuring
De claims, concerns en issues van de De doelstelling(en) en de te nemen stappen zijn het
stakeholders zijn het uitgangspunt van het uitgangspunt van het implementatieproces.
implementatieproces.

POSTMODERN MODERN
Herdefiniliring Implementatie en controle
Het implementatieproces is een onder- Aan de hand van de van tevoren afgesproken
handelingsproces. Gedeelde werkelijkheden doelstellingen worden "de activiteiten" gefragmenteerd
worden continu bevestigd. gedefinieerd en met het doel deze te plannen, organiseren.
geherdefinieerd. co8rdineren, commanderen en controleren.

POSTMODERN MODERN
Structurering Dialoog, vocabulaire
Na bij de stakeholders te hebben Bij de direct betrokkenen ontstaat discussie
geinventariseerd welke hun claims, concerns indien zij worden geconfronteerd met het resultaat.
en issues zijn. kan een structuur worden Door de "manager" wordt dit raak gezien als een
onderhandeld om de besproken resultaten probleem voor het bereiken van de door hem/ haar
te bereiken. Ieders inbreng wordt gewaardeerd. gewenste doelstellingen.
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POSTMODERN MODERN
Resultaat Resultaat
Resultaat wordt gezien als een gezamenlijk Resultaat wordt gezien als de bereikte, van tevoren
bereikt resultaat, dat tot stand is gekomen afgesproken doelstellingen. Omdat het denken
door continue onderhandeling. (manager) en doen (uitvoerders) zijn gescheiden,

straalt het succes, maar ook het falen a f op de
manager.

POSTMODERN MODERN
Herhaling Afronding en decharge/nazorg
Het implementatieproces wordt gezien als Het implementatieproces is een sequentieel proces met
een holistisch proces zonder begin en eind. een begin en een einde.
leder einde is kunstmatig geconstrueerd.

SYNTHESE
Wetenschappelijk gezien lijken het moderne en postmoderne paradignia incommensurabel. Het
"Implementatiemanagementraamwerk" (IMR) toont echter dat in praktische en theoretische zin een
combinatie van beide perspectieven wenselijk is. Mirvis. et al. (2003) laten zien hoe met behulp
alternatieve methodieken de fusie tussen twee organisaties gestalte kreeg. Het transformatieverhaal dat
zij vertellen kan niet worden gereduceerd tot veranderingsmodellen of -methoden, hoe belangrijk deze

ook zijn (Mirvis. et al., p. 195). De transformatiestrategie die Mirvis et a/. hebben gehanteerd, was met
name gebaseerd op de storytellingmethodiekJ. hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de integratie van
twee organisaties. Cooperrider (1999. p. 143-153) geeft aan hoe een organisatie met behulp van
"Apprecitive Inquiry" werd gereorganiseerd. Met deze voorbeelden is het mijn intentie aan te geven dat
het door mij ontwikkelde Implementatiemanagementraamwerk mijn inziens uitstekend kan dienen als
alternatief met betrekking tot de implementatie van veranderingsprocessen. Ik denk dat de tijd er rijp
voor is. In paragraaf 1.1 hebben we nameli.ik kunnen zien dat het aantal integraties de komende jaren zal
toenemen, terwijl we eerder zagen (p. 3) dat slechts in 33% van de gevallen de prijs die voor de
integratie wordt betaaid. wordt terugverdiend. Uit de genoemde voorbeelden blijkt ook dat de ruimte
voor alternatieve methodieken gecreterd wordt door een visionaire leider. Het visionaire leiderschap is
noodzakelijk, omdat volgens Gerrichhauzen et al. (1994) met betrekking tot evaluatieonderzoek bij
veranderingsprocessen sprake is van tal van technische (hoe worden resultaten gemeten?), politieke
(wie is waar verantwoordelijk voor?) en culturele (wie is verantwoordelijk voor het succes en/of de
mislukkingen?) obstakels. De belangrijkste oorzaken van het schijnbaar niet samen kunnen gaan van de
moderne en postmoderne perspectieven lijken de wetenschappelijke uiteenlopende uitgangspunten
enerzijds en het daardoor ontbreken van praktische en theoretische kennis hoe deze perspectieven
elkaar kunnen aanvullen anderzijds. Metaforisch zouden beide paradigma's gezien kunnen worden als
de schilder (het postmoderne perspectief) en de lijstenmaker (het moderne perspectief). Voor het tot
stand komen r'an een schilderij is de betrokkenheid van beiden essentieel.

-Storytelling: Het verzamelen \ an data over dc organisatie in de vorm \·an verhalen van alle medewerkers van de organisatic
(Watkins en Mohr. 2001).
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BULAGE 1

VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN DE INTERT'lEWS MET MEDEWERKERS VAN DE
AFDELING BB.

Introductie
Dit interview vindt plaats met het doel wederzijd5 kennis te maken en omdat ik graag van u wil weten
wat u vindt van de komende veranderingen. De veranderingen houden voor u in:

•    Het samengaan \'an de afdelingen 0 en BB.
•     Het mogellik veranderen van de wi.ize van werken.

Verder zal ik beginnen met een korte uiteenzetting van wat er de komende tijd staat te gebeuren
binnen en buiten de afdeling BB.

Ook eventuele vragen die u heeft zal ik graag beantwoorden. Voor dit interview heb ik ongeveer 45
minuten uitgetrokken. Indien we langer nodig hebben. stel ik voor dat we een vervolgafspraak maken.

Datum interview

Respondent

Geslacht
man                              :

vrouw                         :

Leeftijd

Contract

Bepaald

Onbepaald

Partti me                       :

Fulltime            :
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Functieschaal

5       ·

6·

7·

8·

9

10    :

Woonplaats

Aantal jaren werkzaam binnen de bank

Aantal jaren werkzaam binnen BB

Binnen welke ZST bent u werkzaam?

Amsterdam ZST I  :

ZST 2  :

ZST 3  :

Arnhem ZST 6  :

ZST 8  :

Staf Amsterdam

Opleiding

Onbekend          :

Geen

LBO

MBO

HBO

Cursus
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Hoe ervaart u de samenvoeging van de afdelingen 0 en BB?

Positief : Toelichting: (claim)

Negatief : Toelichting: (concern)

Geen mening : Toelichting:

Waarover maakt u zich eventueel zorgen (concern)?

Geen   : Toelichting:

Zorgen : Toelichting:

Wat houdt u op dit moment bezig als u aan de afdeling denkt?

Zijn er verder nog onderwerpen waarvan u vindt dat ik daar rekening mee moet houden
(issue)?

Ten slotte verder nog vragen/opmerkingen?

Reflectie: opvallende zaken tijdens het interview.
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BIJLAGE 2: De Nederlandse Vereniging van Banken (Bron: NVB)

Ontstaansgeschiedenis
De Nederlandse Vereniging van Banken    (NVB)    is    in 1989 opgericht    om    de
gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken te behartigen. Tot die tijd
onderhielden  de  in 1949 opgerichte Nederlandse Bankiersvereniging  (NBV)  en  het  in   1971
opgerichte College van Overleg van de gczamenlijke banken (CvO) het interbancaire overleg.
Sinds de fusic in 2001  met de in  1947 opgerichte Werkgeversvereniging \'oor het Bankbedrij f
(WGVB) behoort nu ook de sociaal-economische belangenbehartiging lot de taken van de
NVB.

Missie
De  statutaire  docistelling  van  de  N\'B  is:   "(...) het bevorderen  van de belangen,  zowel
nationaal als intemationaal, van in de Wet toezicht kredietwezen bedoelde kredietinstellingen
en het bankbedrij f in Nederland in het algemeen."

Taken
Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken. zijn
lid van de NVB. De diversiteit aan gesprekspartners. het toenemende Europese belang en het
continue veranderende landschap waarin het bankwezen opereert, zijn onderwerpen die het
belang van individuele banken overstijgen en daardoor om bundeling van krachten vragen.
Daarom voert de NVB namens haar leden overleg met toezichthouders. met de Nederlandsc
overheid en vele maalschappelijke en belangenorganisaties. Ook het arbeidsvoorwaarden-
overleg voor de banksector behoort tot de taken van de NVB. Voor de belangenbehartiging op
Europees niveau is de NVB lid van de Banking Federation of the European Union.
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Leden

Alle kredietinstellingen die over een bankvergunning beschikken, kunnen lid worden van de
NVB. Op dit moment zijn 100 banken lid. Daarnaast kent de NVB geassocieerde instellingen
voor sociaal-economische onderwerpen. Op dit moment zijn dit er 13.

DNB-register NVB-lid

Algemene Banken                                          93                              61 *

Rabobank Nederland                             1                          1

Effectenkredietinstellingen                                  1 1                                     9

Spaarbanken                          4                 1

Hypotheekbanken                                   4                           4

Bijkantoren niet-EU landen                   10                     8

Bijkantoren EU landen                         22                       14

Totaal 145                98

* Dochterinstellingen van NVB-leden zijn lid via hun moeder: zij worden echter niet als apart
lid aangemerkt, hoewel zij wei apart in het DNB-register staan vermeld. Dit verklaart het
grole verschil tussen beide kolommen.
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Leden

AAGUS Financial Services Group N.V. GarantiBank International N.V.
Aareal Bank AG GWK Bank N.V.
ABN AMRO Bank N.V. Habib Bank Ltd
ABN AMRO Holding N.V. Holland Beleggingsgroep B.V.
Achmea Bank Holding N.V. Hollandsche Bank-Unic N.V.
Achmea Hypotheekbank N.V. Van der Hoop Effeklenbank N.V.

Aegon Bank N.V. HSBC Bank plc.
Akbank International N.V. IDM Bank N.V.
AMEV Bank N.V. N.V. De Indonesische Overzeese Bank
Amsterdam Trade Bank N.V. ING Bank N.V.

Amstgeld N.V. The International Commercial Bank of China.
ASR Bank N.V. Amsterdam Branch
Banco do Brasil S.A. Isbank GmbH, Amsterdam Branch
Bank Bercoop JPMorgan Chase Bank
N.V. Bank voor de Bouwnijverheid KAS BANK N.V.
Bank Insinger de Beaufort N.V. KBC Bank Nederland N.V.
Bank Mendes Gans N.V. Kempen & Co. N.V.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten KOCBANK Nederland N.V.
Bank of America N.A. Korea Exchange Bank, Amsterdam Branch
Bank of Scotland Levob Bank N.V.
Bank of Taiwan, Amsterdam Branch Lloyds TSB Bank Plc. (Lloyds TSB Bank
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Holland) corporate)

N.V. Mizuho Corporate Bank Nederland N.V.

Bank Ten Cate & Cie. N.V. MNF Bank B.V.
Banque Artesia Nederland N.V. Nachenius, Tjeenk & Co. N.V.
BNP Paribas S.A.. the Netherlands National  Bank of Greece
Branch Nederlandse Waterschapsbank N.V.

CenE Bankiers Nedship Bank N.V.
Chang Hwa Commercial Bank. Ltd NIB Capital N.V.
Citco Bank Nederland N.V. Bank Oyens & Van Eeghen N.V.
Citibank International plc Postbank N.V.
Commerzbank (Nederland) N.V. Rabohypotheekbank N.V

CoOperatieve Centrale Raiffeisen- Regio Bank
Boerenleenbank B.A. Robein Bank N.V.
Credit Lyonnais. Branch Amsterdam Roparco N.V.
Delta Lloyd Bank N.V. Rijnlandse Bank N.V.
Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. San Paolo IMI S.p.A.
Deutsche Bank AG Schretlen en Co N.V.
Dexia Bank Nederland N.V. SNS Bank N.V.
Dexia Securities Services N.V. Socidld GOntrale
Direktbank N.V. Sociatd Gantrale Bank Nederland N.V.
Dresdner Bank AG. Branch Amsterdam Staal Bank N.V.
DSB Bank N.V. TD Waterhouse Bank N.V.
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The Econom>· Bank N.V Theodoor Gilissen Bankiers N.V.
Effectenbank Stroeve N.V. Triodos Bank N.V.

Eurohypo AG UBS Warburg (Nederland) B.V
FGH BANK N.V. UFJ Bank Nederland N.V.
Finansbank (Holland) N.V. Veer Palthe VoOte N.V.
Fortis Bank (Nederland) N.V. WestlandrUirecht Hypotheekbank N.V.
Fortis Bank Nederland (Holding) N.V Yapi Kredi Bank Nederland NV
FBS Bankiers N.V.
Friesland Bank N.V
F. van Lanschot Bankiers N.V
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Geassocieerde instellingen

Euronext N.V.
De Grenswisselkantoren N.V.
International Card Services B.V.
Interpay Nederland B.V.
Marsh B.V.
Nederlandsc Financieringsmaaischappij voor Ontwikkelingslanden
NIBE-SVV B.V.
Nomura Nederland N.V.
NPM Capital N.V.
Ouion Hypotheekbemiddeling B.V.
Stichting Kredietbank Limburg. Bank Limburgse Gemeenten
Swift (Netherlands Operation Centre)
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Rol Bankwezen

Relatie met de Nederlandse economie
In iedere economic speell het bankwezen een centrale rol. Ook dc Nederlandse economic kan
nict functioneren zonder de vele vormen van bancaire dienslverlening Banken verstrekken
kredieten aan bedrijven en particulieren waardoor bijvoorbeeld investeringen mogelijk
worden. Daarnaast \'erzorgen zij het betalings- en effectenverkeer, beheren spaargelden en
adviseren en begeleiden bedrijven bij hun gang naar de beurs. Feitelijk is er voor iedereen weI
een op maat gesneden producten- en dienstenpakket beschikbaar. Het gezamenlijke
balanstotaal.  dat  eind  September  2001 1.754 miljard euro bedroeg. onderstreept  het
economisch belang van de banken. Verder is het bankwezen een grote werkgever met in
Nederland  per eind  september  2001  zo'n  160.000  personeclsleden en wereldwijd ongeveer
315.000.

Relatie met de toezichthouders
Het is van belang dat het vertrouwen van het publiek in banken bewaard blijft. In dat kader
ziet onder andere de Nederlandsche  Bank  (DNB)  er  op  toe  dat de banken op verantwoorde
wijze hun bedrijf uitvoeren. Met haar vergunningenstelsel zorgl zij er voor dat banken aan
bepaalde minimumeisen voldoen en zij ziet toe op naleving daarran. De toczichthouders
houden terens toezicht op dc integriteit van het financiele stelsel en van bestuurders. Een
andere toezichthouder is de Autoriteit Financiele Marklen (Autoriteit-FM) die belast is met
het gedragstoezicht op alle financiele instellingen. Het toezicht staat in Nederland op hoog
niveau.

Relatie met de overheid
Het bankwezen heeft behalve met toezichthouders ook le maken met de Nederlandse
overheid. Met de Tweedc Kamer is er formeel en informeel overleg over vele onderwerpen.
Ook het overleg met bewindslieden en ambtenaren op de verschillende ministeries neemt een
belangrijke plaats in. in het bijzonder met Financien. Economische Zaken. Justitie en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Steeds meer aanbevelingen, richtlijnen en verordeningen hebben
een Europese dimensie. in dat kader zijn Europese instanties zoals de Europese Commissie en
het Europees Parlement in Brussel en de Europese Raad in Straatsburg belangrijke
aandachtsgebieden.

Relatie met de maatschappij
Maatschappelijk verantwoord ondernemen ofwel duurzaam ondernemen is een begrip dat zich
uiteraard ook in het bankwezen steeds meer manifesteert. Banken zijn zich bewust van hun
positie in de samenleving en besteden in dat kader aandacht aan een groot aantal bancaire
vraagstukken. Deze vraagstukken doen zich voor bij milieuaspecten. kredietverlening, bij
aspecten van het betalingsverkeer, de bijdrage aan terrorisme- en fraudebestrijding et cetera.
Ook de groeiende vraag naar transparantic en openheid zijn belangrijke ontwikkelingen waar
de banken bij betrokken zijn en op allerlei gebied invulling aan geven.
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Kerncijfers

BETALINGSVERKEER

2002 2001 2000

Betaalrekeningen (min.) 20.8 22.6 22.4

Spaarrekeningen (min.) 26.3 25.8 25.4

Bankkaarten (min.) 21.6 21.1 21.0

waarvan chipkaarten (min.)   17.4   21.0   20.9

Creditcards (min.) 4.8 4.7 4.5

Geldautomaten 7.530 7.142 6.921

KERNCIJFERS (in miljarden euro's) bron: de Nederlandsche Bank
30-12- 30-09- 30-09- 30-12- 30-12-

2002 2001 2000 2000 1999

Balanstotaal 1.821,5 1.754,5 1.704,6 1.606,6 1.367,1

Kredietverlening 1.058,4 1.012,2 995,2 963,0 824,7

Toevertrouwde middelen 858,0 766,6 764,7 774,5 637,1

· spaargelden 284,8 246,1 220,4 223,0 203,9

· overige toevertrouwde
573,2 520,5 544,2 551,4 433,2middelen
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ORGANISATIE (ramingen op basis van beschikbare cijfers) bron: NIBE-SVV

Bankenboekje

2002 2001 2000 1999

Aantal kantoren 7.000 7.900 8.961 9.217

· in Nederland 4.600 5.400 6.152 6.449

· algemene banken 1.400 1.812 2.053 2.236

coaperatieve georganiseerde banken 1.500 1.648 1.727 1.795

· overig (hypotheekbanken, postkantoren en 1.700 2.300 2.372 2.418
geregistreerde wisselkantoren)

· van Nederlandse banken in het buitenland 2.400 2.500 2.809 2.768

Aantal personeelsleden 309.000 315.000 314.286 258.225

· in Nederland 154.000 160.000 159.435 155.322

· algemene banken 97.000 100.250 102.562 99.007

collperatieve georganiseerde banken 51.000 52.565 50.119 47.908

· overig (o.a. hypotheekbanken, DNB en diverse
6.000 6.750 6.754 8.407

financiale instellingen)

· van Nederlandse banken in het buitenland 155.000 155.000 154.851 102.903
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Biilage 3A: "Waarderende" vracenli.ist

BANKINTERVIEM' PROTOCOL VRAGENLUST

"Waarderende" vragenlijst

Bank             :

Afdeling

Telefoonnunimer        :

Naam           :

Titel                               :

Datum                           :

Geinterviewd door : John Goedee

Opening
Als onderdeel van mijn promotieonderzoek naar de wijze waarop veranderingen worden
geimplementeerd binnen bancaire instellingen ih het mijn doel de onderscheidende waarden. die zijn
afgeleid van de vitaliteit van de onderneming. uit de praktijk van de topmanager te ontdekken.
deze waarden te belichten en te begrijpen. Met andere woorden. ik wil graag meer weten en begrijpen
van wat er gebeurt als de ondememing op haar best is.

De informatie die u verstrekt in dit interview zal worden gebruikt om mij te helpen een visie te
ontwikkelen met betrekking tot de wijze waarop u vindt dat veranderingsprocessen en projecten
binnen uw organisatie dienen te worden uitgevoerd. Ons belang is te leren van uw ervaringen. De
verzamelde gegevens. ervaringen en suggesties welke verkregen zijn door middel van deze interviews,
zullen worden gedepersonaliseerd. samengevat en u na afronding ran mijn promotie worden
toegezonden.

Dit interview duurt ongeveer edn uur. De focus van dit interview is gericht op uw organisatie en
wanneer deze het best functioneert. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

•    De beste zijn
• Gedeeld eigenaarschap en commitment
• Medewerking
• Integriteit
•   Het 'empoweren" van mensen
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Vragen

ERVARINGEN BINNEN DE ORGANISATIE

Graag zou ik van u willen weten op welke wijze u bent gestart bij deze organisatie

- Wat trok u aan bij deze organisatie?

- Wat waren uw eerste indrukken toen u startte bi.i deze organisatie?

Als u aan uw, totale ervaring bij deze organisatie denkt, wanneer had u dan de meeste energie en
voelde u zich het meest betrokken bij deze organisatie?

- Waardoor werd deze betrokkenheid veroorzaakt?

- Wat gaf u deze energie?

- Met welke mensen deelde u deze betrokkenheid?

- Waren deze mensen voor u belangrijk?

- Waarom riep deze specifieke ervaring dit gevoel bij u op?

- Wat waren de meest belangrijke factoren in uw organisatie die deze ervaring veroorzaakten?
(bijvoorbeeld: leider chapkwaliteiten, structuur. beloning. systemen. ,aardigheden.
strategie. relaties)

Graag zou ik van u willen weten welke zaken u het meest waardeert met betrekking tot uzelf, de
aard van uw werk, de organisatie.

- Wat waardeert u het meest in uzelf (bijvoorbeeld: als mens. \'riend. ouder. burger. zoon.
functionaris)?
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-Abu aande prettige zaken van uw werk denkt. waaraan denkt u dan?

- Wat waardeert u aan dit bedrijf?

- Kunt u een zaak noemen die dit bedri.if heeft bijgedragen aan uw leven?

DE BESTE ZI.IN

Deze organisatie heeft de reputatie een pionier te zijn op een aantal gebieden.

- Wat is volgenh u de meest belangrijke aanwijzing die u zich kunt herinneren waaruit
blijkt dat deze onderneming voor u de beste onderneming i 3?

Wat is de nieest belangrijke of meest succesvolle gebeurtenis (implementatie) waarvoor u
verantwoordelijk bent geweest? Met andere woorden, een project waarop u zelf trots bent?

- Welke van uw unieke kwaliteiten hebben dit resultaat mogelijk gemaakt?

- Welke organisatorische factoren hebben dit resultaat mogelijk gemaakt? (bijvoorbeeld:
leiderschap. teamwork. cultuur).

IMPLEMENTEREN

- Kunt u uw definitie geven van implementeren?
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Bi.ilage 38: -Problem Solvine"  'ragenlijst

BANKINTERVIEJJ PROTOCOL VRAGENL1JST

"Problem solving" vragenlijst

Bank              :

Afdeling

Telefoonnummer         :

Naairi

Titel                              :

Datum

GeYnterviewd door : John Goedee

Opening
Als onderdeel van mi.in promotieonderzoek naar de wijze waarop veranderingen worden
geimplementeerd binnen bancaire instellingen i  het mijn doel te ontdekken tegen welke problemen
topmanagers aanlopen binnen en buiten hun organisatie.

De implementatie van verandering is vaak een kwestie van twee stappen voorwaarts en 66n
achterwaarts. Het is bovendien vaak een zaak van "trial and error". Vaak betekent implementatie van
verandering weerstand voor het topmanagement. terwijl zij tevens ook nog verantwoordelijk zijn voor
deze weerstand.

De informatie die u verstrekt in dit interview zal worden gebruikt om mij te helpen een visie te
ontwikkelen met betrekking tot de wi.ize waarop u vindt dat veranderingsprocessen en projecten
binnen uw organisatie dienen te worden uitgevoerd. Ons belang is te leren van uw ervaringen. De
verzamelde gegevens. ervaringen en suggestiex welke door middel van deze interviews door mij
worden verkregen. zullen worden gedepersonaliseerd, samengevat en u na afloop van mijn promotie
worden toegezonden.

Vragen

1. Hoe bereidt u zich voor op organisatorische veranderingen?

2. Hoe start u het veranderingsproces?

3. Hoe structureert u het veranderingsprocei?

4. Hoe plant u uw acties?
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5. Hoe alloceert u taken en verantwoordelijkheden?

6. Hoe communiceert u?

7. Hoe kijkt u aan tegen het team dat verantwoordelijk is voor het veranderingsproces?

8. Hoe gaat u om met weerstand?

9. Hoe zorgt u ervoor dat mensen om u heen anden gaan denken?

10. Hoe bereikt u -commitment' en focu  op doelstellingen?

11. Hoe monitort u vooruitgang in het veranderingsproces?

12. Wat i. uw definitie van implementeren?
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BIJLAGE 4: Anal>,se "Waarderende" en "Problem Solving"-interviews

In de onderstaande tabellen wordt per vraag aangegeven op welke wijze de kernwoorden uit de interviews
met de bankdirecteuren/bestuursleden zijn gegroepeerd ten behoeve van de verschillende grafieken.

"Waarderende" vragenlijst

1.   Wat trok u aan bij deze organisatie?

Aantrekking organisatie

7% 7% 13%

13% 

1.-                 /
-   27%

20% -----2           -
13%

Ocultuur m karakter
Onaam in de markt Ouitdaging
• functie Ogedrevenheid eigenaar
• ideale doelstelling

Gebruikte term Kernwoorden
Cultuur Dynamisch. down to earth. normale mensen
Karakter Internationale karakter

Internationale bank
Kleinschaligheid

Naam in de markt Brand name
Track record database marketing

Uitdaging Geen professionele organisatie
Het oprichten

Functie Relatiebeheer voor corporate klant
Eindverantwoordelijke functie

Gedrevenheid eigenaar Gedrevenheid eigenaar
Ideele doelstelling

2.   Wat waren uw eerste indrukken toen u startte bij deze organisatie?

Deze vraag is niet uitgewerkt in een taartdiagram.
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3. Wanneer voelde u zich het meest betrokken bij de organisatie?

Wanneer meeste energie

8% 23%

23%  |  .....-

Iligrirrizzrrfillillill
'42.--,,:,i-- ::  ·,1

-     _.////// '- 23%
15%

8%

o In het begin I blijvende betrokkenheld
0 betrokkenheid groeit 0 momenteel

I bij veranderingen o bij problemen

Gebruikte term Kernwoorden
In het begin Opbouwen marktpositie

Eerste tekenen van succes
Besef rooskleurig beeld van de buitenwacht

Bli.lvende betrokkenheid
Betrokkenheid groeit
Momenteel Richting geven aan strategie
Bij veranderingen Opzetten van vestigingen

Gedragenheid krijgen voor de dingen die jij
belangriik vindt

Bij problemen
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4.   Waardoor werd deze betrokkenheid veroorzaakt?

Oorzaak betrokkenheid

6%

  -27%
32% A/////////A|   #·            'X

+'.-:-1//Immil -
1/il:/7/ji.*fihic--

- 1* i"ss>lf- 11%
6%  6%   6%  6%

o richting geven I mensen o uitdaging

O plezier in w erk m autonornie Of inanciOn

I resultaat ovisie

Gebruikte term Kernwoorden
Richting geven Sturing geven

Strategie
Neerzetten nieuwe strategie

Mensen

Uitdaging
Plezier in werk
Autonomie
Financien
Resultaat Succes

Zichtbaar effect handelen
Groei en bloei
Acceptatieverandering
Dingen voor elkaar krijgen

Visie
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5.   Wat gaf u deze energie?

Energiebron

12%

18%  s.-                     40%
/

60 
6% 12% 6%

o resultaat l uitdaging o mensen

O vertrouw en I erkenning Ovsle

I plezier in w erk

Gebruikte term Kernwoorden
Resultaat Succes boeken

Succes
Zichtbaar effect handelen
Voor elkaar krijgen
Zorgen dat organisatie functioneert

Uitdaging
Mensen Motiveren van mensen

Klanten als inspiratiebron
Vertrouwen
Erkenning
Visie Geloof in strategie
Plezier in werk
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6.   Met wie deelde u deze betrokkenheid?

Gedeelde betrokkenheid

7%  4% 4%

11% 45%

7%

22%

O directe collega's m directe rnedew erkers

o aantal medew erkers   O alle lagen

, thus O externe consultant

I vrienden

Gebruikte term Kernwoorden
Directe collega's De partner 

Collega's binnen hoofddirectie
Collega-directeuren
Raad van Bestuur
mededirecteuren

Directe medewerkers
Aantal medewerker 
Alle lagen
Thuis
Externe consultant
Vrienden

7.   Waren deze mensen belangrijk?
8.   Waarom riep deze ervaring dit gevoel bij u op?

Deze vragen zijn niet verwerkt in een taartdiagram.
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9.   Wat waren de belangrijkste factoren in de organisatie die deze ervaring veroorzaakten?

Factoren in de organisatie

5%-. 2..-- F---- 190

16% C 1-496/L--1
-- ////// "-27%

21%

O ruirrte krijgen I cultuur
o structuur o mensen
I corrmunicatie O beloning

I f eeling met rmatschappij

Gebruikte term Kernwoorden
Ruimte krijgen Ruimte voor prestaties

Geen strategie. onafhankelijkheid
Ruimte en vertrouwen

Cultuur Open cultuur
Structuur

Mensen
Communicatie
Beloning

Feeling met maatschappij
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10. Wat waardeert u het meest in uzelf?

Wat waardeert u het meest in uzelf?

3%

3% 3%

3% 3%

3% 3%
3% 3% 3%

3%   1 1 1////)- 3%
3% 7%

3% 11*1 FV/////////  /  //M  7%3%
3% 3% 3% 3%

3%
0%

3%
7%

3%

3%

0 charisma I enthousiasmeren
o team op gang krijgen Oeigen zw aktes kennen

I van alle rmrkten thuis 0 logisch denken

Il toegankelijk O goed luisteren

I consensus bouw en m enpathisch vermogen
O positieve instelling o gericht op verder komen

I doorzetter Icijfermatig inzicht
m onlgang met rnensen I vertrouw en geven

0 initiatief o gedreven
O autonome 0 zelf standigheid
O bindend vermogen O optirristisch

0 niet zoveel ego o verzarnelen goede mensen

l ondernemerschap o integriteit
0 mensgerichtheid

Van deze vraag zijn alle kernwoorden letterlijk verwerkt in het taartdiagram.
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11. Als u aan prettige zaken van uw werk denkt. waaraan denkt u dan?

Prettige zaken van het werk

10% 5%

5% -cr<*--7///--------*.-

          3 45%.ill".0.
35%

O mensen I resultaat

O geestelijke verrijking o inhoud w erk

I w erken met professionals

Gebruikte term Kernwoorden
Mensen Relaties

Jonge mensen
Omgaan met mensen
Werken met mensen

Resultaat Dingen voor elkaar krijgen
Bijdrage aan groei en bloei
Toegevoegde waarde
Winstgevendheid
Volbrengen van een klus
Succes

Geesteli.ike verrijking
Inhoud werk
Werken met professionals
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12. Wat waardeert u aan dit bedrijf?

Wal waardeert u aan dit bedrijf?

7% 7%

14% /"<ZIE 
(

Illimid 51%
I--M--/F

21%

O cultuur I rrens en

0 mogelijkheden O rmatschappelijke doelstelling

I klantgerichtheid

Gebruikte term Kernwoorden
Cultuur Geen rangen en standen

Openheid. drive
Openheid. oplossingsgericht

Mensen Betrokkenheid van mensen

Mogelijkheden
Maatschappelijke doelstelling
Klantgerichtheid
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13. Wat heeft het bedrijf bijgedragen aan uw leven?

Bijdrage bedrijf aan leven

5% 0%
5% 5% 24

/ 
14%6% 

42%

Ofinanciale verrijking igeestelijke verrijking
0 prettig w erk o spanning
I uitdaging o stressbestendigheid
I succes o gevoel voor eigenw aarde

Gebruikte term Kernwoorden
Financiele verrijking
Geestelijke verrijking Logisch denken

Persoonlijke groei
Gevoel voor eigenwaarde
Zelfstandig besluiten
Leerervaring
Ki.ik op maatschappelijke betrokkenheid en
organiseren

Prettig werk
Spanning
Uitdaging
Stressbestendigheid
Succes

Gevoel voor eigenwaarde
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14. Waarom is deze onderneming voor u de beste onderneming'l

Waarom het beste bedrijf voor u?

8%8% 25%

25% 
3--Im.,9-

34%

O kw aliteit I voldoening
O cultuur O iedere keer afw egen
I succes

Gebruikte term Kernwoorden
Kwaliteit Inhoudelijk goed

Hoogste clienttevredenheid
Cultuur Lef. pioniersgeest
Iedere keer afwegen
Voldoening Prettig gevoel

Plezier in werk
Wisselwerking geven en nemen

Succes

15. Op welk project bent u trots?

Deze vraag is niet opgenomen in een taartdiagram.
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16. Welke van uw unieke kwaliteiten hebben dit mogelijk gemaakt?

Unieke kwaliteiten

13% 7%   7%   70107%

7% 7%

tiz &'·  7  0%
12%  7% 7%

12%0%

7%

O analytisch vermogen I commerciale durf

O crearen toeval o doorzetter
I errpathisch vermogen o enthousiasrne

I geduld o goede manager

i strateeg I tear'nbuilding
O visie 0 corrbinatie van factoren

I ondernemend I overtuigingskracht

Gebruikte term Kernwoorden
Analytisch vermogen
Commerciele durf
Creeren toeval
Doorzetter
Empathisch vermogen
Enthousiasme
Geduld
Goede manager
Strateeg
Teambuilding Bindend vermogen

Motiveren
Stimuleren

Visie
Combinatie van factoren
Ondernemend
Overtuigingskracht
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17. Welke organisatorische factoren hebben dit resultaat mogelijk gemaakt?

Organisatorische factoren

7%
14% - 30%

                                                It'.>.

7% 
14 ---- 

7% 7%

o ruirrte krijgen i tearrIN ork ovisie

O leiderschap I projectorganisatie O rnsbaar zijn

Icultuur o structuur

Gebruikte term Kernwoorden
Ruimte krijgen Gebrek aan gebondenheid
Teamwork
Visie
Leiderschap
Projectorganisatie
Misbaar zijn
Cultuur
Structuur

18.   Kunt u de definitie geven van implementeren?

Deze vraag is niet opgenomen in een taartdiagram.
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"Problem Solving" vragenlijst

1.   Hoe bereidt u zich voor op organisatorische veranderingen?

Voorbereiding organisatoriche
veranderingen

7%
14%        -        i

=Ld   36%
I///////40

43%

ovanuit eigen visie

I rriddels afstemring met anderen

O vanult nlogelijke w eerstand

o niet. continu proces

Gebruikte term Kernwoorden
Vanuit eigen visie Missie voor ogen houden

Zelf overtuigd zijn. toetsen binnen eigen visie
Haalbare doelstellingen definieren
Noodzaak doordenken. stappen doordenken

Middels afstemming met anderen Klankborden met key-spelers
Team van beste mensen formeren
Discussie
Gesprekken voeren
In brede kring denkprocessen ontwikkelen

Vanuit mogelijke weerstand
Niet. continu proces
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2.  Hoe start u het veranderingsproces?

Initiatie veranderingsproces

13%
3150

**1<1" 25%

31%

0 key-ernployees overtuigen l af stenymn

0 doelen f ormuleren 0 communiceren

Gebruikte term Kernwoorden
Key-employees overtuigen Key-employees enthousiasmeren

Via consensus over probleem. noodzaak
Afstemmen Vragen stellen. confronteren
Doelen formuleren
Communiceren Presentaties over toekomstbeeld
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3.  Hoe structureert u het veranderingsproces?

Structurering veranderingsproces

31'/Aliallf--N

-"il////////////////////Il"'-6996

O projectrratig I top dow n

Gebruikte term Kernwoorden
Projectmatig Projectorganisatie

Projectmatig werken.
Tijdslijnen zetten. beeld vormen, onderzoek doen
In brokken hakken
Aanstellen projectmanager
Via programmamanager

Top down Middels strakke strategie
Structuur neerzetten. benoemen kartrekkers
Probleem toebedelen aan probleemeigenaar
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4.   Hoe plant u uN acties?

Planning acties

8% 8%

8% 15% 61%

O planrratig I priorrteren
o strak 0 vanuit de theorie

I vanuit beeldvorrning

Gebruikte term Kernwoorden
Planmatig Via projectorganisatie

Maken copafijth-breed plan
Globale planning rond kwaliteit
Koers uitzetten. tijdslijnen uitzetten.
verantwoordelijkheden benoemen. voortgang
bewaken
Doordacht plan

Prioriteren
Strak
Vanuit de theorie
Vanuit beeldvorming
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5.   Hoe alloceert u taken en verantwoordelijkheden?

Allocering taken en verantwoordelijkheden

7% 21%
14% ._   i /           --'  ic„\

i -   '1.J",;:1,-*----ill\5-5    +   a
21%w-<•·4.-i    

30%
7%

o delegeren
I verantw oordelijken benoemen

o verantw oordelijkheid en ruirnte geven

Odeskundigheid b, elkaar brengen

I vanuit bestaande structuur

0 vanuit krachtenveld

Gebruikte term Kernwoorden
Delegeren
Verantwoordelijken benoemen Projectorganisatie

Soms vrijwilligers. soms aanwijzen
Verantwoordeliikheid en ruimte geven

Deskundigheid bij elkaar brengen Naar vaardigheden
Ervaren mensen benoemen
Inhoud. relatie

Vanuit bestaande structuur
Vanuit krachtenveld
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6.   Hoe communiceert u?

Hoe communiceert u?

7%   7%

-**143%

43%  

O via leidinggevenden m directe cornmunicatie

0 model van Bales 0 met betrokkenen

Gebruikte term Kernwoorden
Via leidinggevenden Op basis van verhaal
Directe communicatie Op basis van verhaal
Model van Bales Op basis van verhaal
Met betrokkenen Op basis van verhaal

7.   Hoe kijkt u aan tegen het veranderingsteam?

Deze vraag is niet uitgewerkt in een taartdiagram.
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8.   Hoe gaat u om met weerstand?

Omgang met weerstand

6%

22%

11% 6%

Ow eerstand ornbuigen    m weerstand gebruiken

Ow eerstand aanpakken  O discussie aangaan

ibij volharding uit elkaar o orrlgang delegeren

Gebruikte term Kernwoorden
Weerstand ombuigen Ontleden. in kaart brengen. stijl toepassen

Gewenst gedrag stimuleren
Erkennen, herkennen, iets mee doen
Luisteren. analyseren. laten bewegen
Mensen vertrouwen geven
Ontleden. luisteren. herhalen

Weerstand gebruiken Prima als het waardecreatie oplevert
Weerstand aanpakken
Discussie aangaan
Bij volharding uit elkaar
Omgang delegeren
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9.   Hoe zorgt u ervoor dat mensen om u heen anders gaan denken?

Veranderingsdenken

7%

V.---8--
52%

20%

01 con,nuniceren

m overtuigen

O gedragsveranderingstrajecten

O positie

I f inancieel prikkelen

0 Conf ronteren

Gebruikte term Kernwoorden
Communiceren
Overtuigen
Gedragsveranderingstrajecten
Positie
Financieel prikkelen
Confronteren
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10. Hoe bereikt u commitment en focus op doelstellingen?

Commitmenten focus

27% -
1 -33%

70/07////             //////////7
70/0 --------'-- F3%13%

o verantw oordelijk maken I f inancieel prikkelen

o vertrouw en geven o overtuigen
I transparant rraken prikkels O doelen duidelijk stellen

Gebruikte term Kernwoorden
Verantwoordelijk maken KPI's. BSC

Frappe toujour 
Financieel prikkelen
Vertrouwen geven
Overtuigen
Transparant maken prikkels
Doelen duidelijk stellen Haalbare tiidslijnen stellen
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11. Hoe monitort u de voortgang?

Monitoring vooruitgang

7% -lf----- 8./i
290/0 r

=St«......lilli
7% 29%

O plant'ratig I informeel aftasten o review en

O meten I controleren

Gebruikte term Kernwoorden
Planmatig Via businessplan

Gefaseerde uitrol
Mijlpalen
Programma Support Office

Informeel aftasten Rondlopen, voeling houden
Gesprekken met werkvloer
Beelden toetsen

Reviewen
Meten Managementinformatiesysteem

Enqu6tes. interviews
Controleren
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12.   Welke vragenlijst heeft de voorkeur?

Voorkeur vragenlijst

17%
33%

33%      - *' r'-5 · · ' '
17%

0 W aarderend i problem solving
o combinatie O geen voorkeur

Gebruikte term Kernwoorden
Waarderend
Problem solving
Combinatie
Geen voorkeur
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-'I- - 3
Bibliotheek K. U. Brabant             '
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De tijd is rijp voor een andere manier van Implementeren. Mer voorliggenae
onderzoek laat zien dat complexe implementatietrajecten vragen om diep-
gaande kennis van de betreffende context. Kennis en ervaring van zowel de ./ ---- *S; -
organisatietheorie als de organisatiepraktijk zijn daarbij onontbeerlijk.
Bovendien wordt het de lezer duidelijk dat het kunnen denken, kijken en
handelen vanuit verschillende organisatorische ordeningsprincipes voor het - _-i-'lli 
welslagen van een implementatietraject van essentieel belang is. Daarom
wordt aan de lezer een onconventionele implementatiemethode gepresen-           -
teerd in de vorm van een implementatiemanagementraamwerk (IMR).

3Het IMR is ontwikkeld door middel van analyse van de verschillen tussen een
moderne en een postmoderne wijze van organiseren binnen twee bancaire

instellingen. Ook de "verhalen" van diverse stakeholders komen ruimschoots
aan de orde.

John Goedee is als parttime docent verbonden aan de Universiteit van
Tilburg en freelance docent aan de Universiteit van Nyenrode. Hij adviseert
vanuit zijn eigen adviespraktijk Inflecto organisp.ties bij het implementeren
van (strategische) organisatieveranderingen.
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