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Voorwoord

Dagelijks maken media melding van ingrijpende strategische veranderingen bij
ondernemingen. Veranderingen die niet alleen veroorzaakt worden door de dyna-
miek van de externe (internationale) omgeving, maar ook door achterstallig onder-
houd van de interne organisatie. Het management zou tijdig moeten anticiperen op
deze externe en interne ontwikkelingen om zo de gewenste continuiteit van de onder-
neming te kunnen blijven waarborgen.
De frequentie van de externe ontwikkelingen wordt steeds hoger en dus moet de
interne organisatie zich daaraan steeds sneller aanpassen. Niet door te reageren,
maar door te anticiperen. Of zouden alle ondernemingen - reagerend - een 'chief
restructuring officer (CRO)' moeten aanstellen om het hoofd te bieden aan deze ver-
anderingen?

Nederland maakt kennis met 'Chid Restnlcturing Qflicer'.  Het internationale Nederiandse

bedrilfs!even wordt langzaam maar zeker overgenomen door Amerkaans jargon.  C...1 Het
wachten is op de eerste oflicitle CRO. Ze zijn er al weI, maar niet met die naam. (...1 Zijn taak
is om het bedrilfdoor het eerste hectische dee! van een crisisperiode te begeleiden. (...1 Er zijn
geen vaste regels voor de rol van un CRO. In veel gevallen is de CRO een interim-manager,
maar dat ho42 niet. Wat alle CRO's gemeenschappelijk hebben, is dat hun benoeming naar
buiten toe een signaa! is dat er een grote opruiming wordtgehouden...

Uit: Het Financieek Dagblad, 2 g november 2003

Bij een toename van de veranderingsfrequentie moeten ondernemingen zich daarop
voorbereiden. Het kan toch niet zo zijn dat er steeds opnieuw een CRO aangesteld
moet worden? Hierbij mogen we de historisch ontwikkelde ziel van een onderne-
ming niet uit het oog verliezen. Het is deze historie die de onderneming heeft
gemaakt tot wat ze heden ten dage is. Toch zullen zich crisissituaties blijven voor-
doen die acuut een oplossing vragen.

De genoemde strategische veranderingen hebben niet alleen grote gevolgen voor
functionarissen in deze organisaties en hun werkwijzen, ze vragen ook specifieke
kundigheden van (top)managers en bestuurders om de veranderingen voor te berei-
den en te implementeren. Niet langer is het uitsluitend de organisatie zelfdie het tijd-
stip bepaalt waarop een verandering in gang moet worden gezet; de markt en andere
'stakeholders' dwingen dit tijdstip steeds meer af. Sterke organisaties weten wanneer
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de tijd gekomen is om een nieuwe impuls te geven en zodoende de concurrentie een
slag voor te blijven. Het niet tijdig signaleren van en anticiperen op de aanleidingen
voor externe ontwikkelingen alsmede het niet adequaat realiseren van de consequen-
ties kan leiden tot ineffectief functioneren van organisaties.  En in het uiterste geval

zelfs tot faillissement.
De praktijk leert dat niet het ontwerpen van een nieuwe strategie de grootste poten-
tiele valkuil is, maar het operationaliseren ervan. Dit heeft niet alleen bedrijfsecono-
mische maar ook sociale, maatschappelijke en macro-economische consequenties.
Bekende voorbeelden uit het verleden, zoals Rijn ScheldeVerolme (RSV) en Fokker,
getuigen hier nog steeds van. Maar ook regionaal is de invloed direct merkbaar, zoals

op dit moment bij de verplaatsing van productiefaciliteiten naar het buitenland.
Daarnaast zullen in het huidige decennium de eigendoms- en zeggenschapsverhou-
dingen van heel veel (ook grotere) familieondernemingen, die direct na de Tweede

Wereldoorlog zijn opgericht, veranderen door onder meer pensionering van de
oprichter/eigenaar. Die ontwikkeling en de daaruit volgende benoeming van een
nieuwe generatie managers brengen eveneens aanzienlijke veranderingen met zich
mee die van invloed zijn op de besturing van de organisaties. Ook hierop moet tijdig
worden geanticipeerd.

De afgelopen vijftien jaar ben ik door mijn betrokkenheid in de vakgebieden interim-
management, management consultancy en projectmanagement veelvuldig gecon-
fronteerd met de - soms pijnlijke - gevolgen van het niet tijdig en adequaat reageren
op veranderingsaanleidingen en -noodzaken. Zij stimuleerden mij steeds na te den-
ken over en te werken aan de ontwikkeling van praktische verbeteringsbenaderingen.
Telkens raakte ik daarbij gefascineerd door de wijze waarop strategische veranderin-
gen daadwerkelijk operationeel gerealiseerd kunnen worden. Mijn uitdaging zat hem
onder andere ook in het ontwerpen van opleidingsprogramma's voor en het lesgeven
aan interim-managers en managers, en in de begeleiding van deze mensen en hun

organisaties in de praktijk. Het delen van visies en ervaringen, het zoeken naar ant-
woorden en het blijven twijfelen vormden een prachtige leeromgeving voor alle
betrokkenen (inclusief mijzelf).
De praktische hanteerbaarheid van benaderingen en het bereiken van succes stonden
steeds centraal, maar niet zonder een - algemeen toepasbaar - conceptueel kader. Dit
kader was in beginsel gebaseerd op de vertaling van praktijksituaties. Naast mijn
werk in het bedrijfsleven werkte ik ook voor verschillende (buitenlandse) business

schools, universiteiten en managementberoepsorganisaties.

Mijn werkzaamheden hebben zich de facto steeds afgespeeld op het snijvlak van de
analyse van organisatievraagstukken, de start van vernieuwende bedrijfsactiviteiten
en de daadwerkelijke realisatie van vernieuwingen. Ik was altijd bezig dingen voor
elkaar (te Iaten) krijgen. Het werken met professionals in de eerdergenoemde vakge-
bieden vormde hierbij een stimulerende en voldoeninggevende factor, vanuit de over-
tuiging dat mensen elkaar nodig hebben om zichzelfen hun omgeving verder te ont-
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wikkelen. Nieuwsgierigheid naar de 'echte vraag achter de vraag' was vaak een drijf-
veer, met name de vraag waarom vernieuwingen ondanks alle inspanningen (soms)
mislukten. Door bijvoorbeeld te publiceren, lezingen te geven en workshops/oplei-
dingen te verzorgen was ik voortdurend genoodzaakt persoonlijk te reflecteren en

vragen te stellen.

De noodzaak tot een meer fundamentele onderbouwing van verschillende, zichtbare
trends hierover in relatie tot het zoeken naar oplossingsconcepten voor het succesvol
doorvoeren van veranderingen deed de behoefte aan een promotieonderzoek groei-
en. Een van de in oog springende trends vormt de verhoging van de frequentie van

veranderingen in organisaties (zeer in het bijzonder ten gevolge van de ontwikkelin-
gen in de informatie- en communicatietechnologie) alsmede de daaraan gerelateerde
verkorting van de doorlooptijden voor het effectiefdoorvoeren van deze veranderin-
gen. De onzekerheid over de strategie in de tijd over de te volgen weg neemt door de
groeiende complexiteit van organisaties en hun omgeving toe. Tegelijkertijd zoeken

managers naar beheersbaarheid van processen. De impact op en integrale afhanke-

lijkheid van de strategiewijzigingen ten gevolge van de externe ontwikkelingen op de
totale interne organisatie worden ook steeds groter. Deze samenhangende trends en
het toenemende onzekerheids/spanningsveld vereisen specifieke kundigheden van
het (top)management om direct operationeel te kunnen inspelen op de - vooraf niet
exact te bepalen - veranderingen. De oplossing zou een meer 'ontregelde' organisa-
tie zijn, waarbij verantwoordelijkheden op een lager niveau in de organisatie komen
te liggen. Hierbij kan mijns inziens veel geleerd worden van de specifieke kennis en
ervaring van interim-managers en hull werkwijzen tijdens vergelijkbare omstandig-
heden.

Een groot aantal mensen hebben op onnavolgbare wijze een bijdrage geleverd aan
het volbrengen van mijn onderzoek en het schrijven van dit boek. Een zeer welge-
meend woord van dank en waardering hiervoor.
Mijn promotoren waren prof.dr.ir. Arno A.Th. de Schepper, al vele jaren een stimule-
rend (oud)collega en klankbord voor mij, en prof.dr. Piet M.A. Ribbers, ten tijde van

mijn MBA-studie in Belgie al een inspirerend en scherpzinnig docent inkoopmana-
gement voor mij. Gelet op de inhoud en energie die hiervoor nodig is, vormden zij
een enorme factor van betekenis voor het stimuleren en welslagen van dit promotie-
onderzoek.

(Oud)collega's uit de sectoren consultancy, projectmanagement en interim-manage-
ment, alsmede de verschillende business schools, mijn vele opdrachtgevers, werkge-
vers, de vele interim-managers en ook de verschillende professionele beroepsorgani-
saties zijn een grootse inspiratiebron voor mij geweest. Al hun vragen, opmerkingen,
reacties, kritieken en dergelijke brachten mij steeds in vertwijfeling en vormden een

uitdaging tot verder nadenken en verder zoeken naar oplossingsrichtingen.
Zonder de medewerking van de directeuren van vele ondernemingen tijdens de
expert-interviews, de casestudyuitwerkingen, de business school-interviews en het
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rondetafelgesprek zou deze studie niet mogelijk zijn geweest. In de bijlagen zijn hun
namen vermeld. De wijze waarop zij allen op deskundige en openhartige wijze hun

visie, kennis en ervaringen met mij hebben gedeeld, verdient lofen respect.

Dank ook aan Mathilde Blok die als student-assistent haar bijdrage heeft geleverd bij
de uitwerking van de casestudy's en mij kritische vragen bleefstellen. Ook dank aan
Astrid Vrijenhoek die steeds klaar stond om de figuren te maken en weer aan te pas-
sen.

Het schrijven van een boek als resultaat van een onderzoek vraagt een omgeving die
rust en inspiratie biedt. De diverse keren dat ik de afgelopen paar jaar in de rustieke

Belgische Ardennen verbleef, hebben dit mij geboden. Een verademing.

De start van het onderzoek vond plaats in een periode van vernieuwingen in mijn
privd- en zakelijk leven die daardoor tegelijkertijd een enorme stimulans vormden.
Het was een zegen hieraan te mogen werken en te mogen ervaren dat mensen in mijn

omgeving er zelfs niet gespannen van werden.

Mijn zoon Freek volgde met belangstelling mijn werkzaamheden en maakte van tijd
tot tijd een kritische opmerking, zoals: «Pap, ontspanning is op zijn tijd ook voor jou
nodig!"
Het onderzoek vormde een zoektocht en een ontdekkingstocht op velerlei gebieden
en vergde veel - vaak onverwachte - energie. Blijven doorgaan tot de gewenste rich-

ting in zicht kwam.

De resultaten van dit onderzoek vormen een bijdrage aan het effectiever operationa-
liseren van frequente veranderingen met een steeds kortere doorlooptijd (met name
geinitieerd door ict-ontwikkelingen) in ondernemingen. Zij vormen ook een bijdrage
aan en een praktische invulling van de verdere ontwikkeling van het management.
Dit onderzoek laat bovendien zien dat de bedrijfskunde geen mathematische weten-

schap is, maar dat de veelheid van - soms niet voorspelbare - variabelen continu uit-
nodigen tot verwondering en onderzoek naar de meest optimale oplossingen en

oplossingsrichtingen. Het kritisch blijven volgen van de ontwikkelingen en de
omstandigheden is daarbij de uitdaging. Oplossingen zullen steeds situationeel

bepaald warden dn onder de organisatorische omstandigheden van dat moment.

Breda, I8 juni 2004

Jacques J.A.M. Reijniers
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i   Achtergrond, aanleiding en doelstelling onderzoek

In dit hoqfilstuk worden de achtergrond van (de exogene ontwikkelingen) en de aanleiding voor (de

endogene consequenties) het onderzoek beschreven.  In  het licht van  de  onderzoekscontext wordt

tevens de doeistelling van het onderzoek nader beschreven.

I.I Achtergrond: exogene ontwikkelingen

Ondernemingen worden in toenemende mate geconfronteerd met een veelheid aan
exogene ontwikkelingen, zoals internationalisatie (zaken doen over de grenzen, zelfs
door kleinere en regionale ondernemingen), e-business (zaken doen via de elektro-
nische snelweg en elektronisch communiceren voor zowel ondernemingen, leveran-
ciers als consumenten) en technologie (producten en diensten, mede ten gevolge van
de steeds nieuwe mogelijkheden door elektronica en de elektronische snelweg). Ook
zijn er voorbeelden van ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen
(zoals arbeidsmarktsituaties, vergrijzing van de bevolking), wetgeving (zoals milieu,
veiligheid, privacy), monetaire aspecten (zoals de invoering van de euro), welvaarts-

ontwikkelingen (veranderingvan bestedingsmogelijkheden van consumenten), mili-
taire invloeden (zoals oorlogen in verschillende werelddelen), politiek (zoals wetge-
ving, toetreding nieuwe landen tot de Europese Unie) en moraliteit (zoals maat-
schappelijk verantwoord ondernemen en ethisch handelen).
Dominant bij deze veranderingen is de invloed van informatie- en communicatie-
technologie (ict) op en in organisaties. ict initieert vaak de vernieuwing in ontwikke-
lingen van producten en diensten (ten behoeve van de afzetmarkt) alsmede van zaken
als de ondersteunende systemen en werkmethoden (ten behoeve van de versterking
van de efficiency en effectiviteit van de interne processen). Ook de wereldwijde inter-
netmogelijkheden vormen hierbij een drijvende kracht.
Baets en Van der Linden (2000) geven aan dat de technologie mensen in staat stelt
anders te werken en te leven. Zij bevordert de werkflexibiliteit en de mogelijkheid
overal te werken zonder fysieke beperkingen. Dit leidt tot vergroting van het levens-

plezier en de productiviteit. Zij geven aan dat het meestal ook leidt tot meer efficien-
cy, minder stress en een gelukkiger mensheid.
De primaire processen, werkmethoden, organisatie en ondersteunende hulpmidde-
len en systemen wijzigen door deze technologische ontwikkelingen en vereisen dus

aanpassing van de inrichting en besturing van de organisatie. Deze aanpassingen
i werken door tot op het laagste operationele niveau in de organisatie. Het doorvoeren

van deze - veelal - structureel strategische veranderingen, blijkt in de praktijk geen
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eenvoudige opgave. Succesvol doorvoeren hiervan geldt als voorwaarde voor het
bereiken van de strategische organisatiedoelstellingen, de noodzakelijke concurren-
tiepositie en het kunnen realiseren van de genoemde 'gelukmakingsfacetten' (zoals
eerder door Baets en Van der Linden genoemd).

I.2 Aanleiding: endogene consequenties

Het tempo van de vernieuwingsfrequentie ten gevolge van de genoemde veranderin
gen wordt merkbaar hoger: in bedrijfstakken waar de impact van ict groot is, is spra-
ke van een continue aanpassen van de organisatie in functie van de nieuwe exogeen
gedomineerde strategie. Bovendien wordt de beschikbare doorlooptijd voor de daad-
werkelijke realisatie van de veranderingen ook korter. De concurrentiepositie van de
onderneming - die bijvoorbeeld aan de hand van benchmarking bepaald kan worden
- speelt hierbij een doorslaggevende rol: op het juiste moment een voorsprong in de
markt ten opzichte van de concurrentie kunnen realiseren. Door de snelheid en
opeenvolging van de veranderingen moet de realisatie van die voorsprong steeds
meer in Jdn keer goed zijn en leiden tot het gewenste resultaat. Lukt dit niet, dan
komt de concurrentiepositie in gevaar. Tijd vormt derhalve een kritieke succesfactor.
Wind and Main (Iggg) geven met nadruk aan dat het meest fascinerende van 'snel-
heid' niet noodzakelijkerwijs het sneller werken is, maar wel het sneller leren. Dit
vraagt inzicht en vaardigheden van betrokkenen.
Centraal in dit proces staat het (top)management. Het vormt de stimulerende, crea-
tieve en drijvende kracht achter veranderingsinitiatieven en is vervolgens ook verant-

woordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het implementatieproces. De ver-
anderingen moeten gelijktijdig met de uitoefening van de dagelijkse, operationele
bedrijfsfuncties worden doorgevoerd. Het geheel wordt hierdoor complexer en meer-
omvattend voor de individuele functionaris.
Verandermanagement (ervoor zorgen dat de vernieuwing voor een vastgesteld tijd-
stip 'blijvend' en succesvol in de organisatie verankerd is) en projectmanagement
(het op tijd helpen realiseren van het doel binnen het budget) zijn twee manage-
mentinstrumenten die hierbij gebruikt kunnen worden. Als echter de beschikbare
doorlooptijd voor realisering van het veranderingsproces te kort is, moeten andere
randvoorwaarden ingevuld worden om 'op tijd succesvol gereed te kunnen zijn' en de
concurrentie voor te kunnen blijven. De besturingsstructuur en -methodiek van
zowel het leiden van de operationele organisatie als het realiseren van de gewenste
verandering zijn hierbij essentieel.

De afgelopen decennia werd voor het doorvoeren van veranderingen steeds vaker een
externe interim-manager ingeschakeld. Deze interim-manager kreeg naast de opera-
tionele verantwoordelijkheid ook de opdracht het gewenste veranderingsproces voor
te bereiden en te managen. Interim-management is in Nederland ruim 25 jaar gele-

den gestart met crisismanagement. Het betrof het zodanig strategisch veranderen
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van de onderneming dat een faillissement voorkomen werd. Deze interim-managers
waren zeer ervaren bestuurders met een grote ervaring in het doorvoeren van ingrij-
pende veranderingen (Wichard, I993). Het laatste decennium is een sterke en groei-
ende ontwikkeling zichtbaar van crisismanagement naar verandermanagement.
Enerzijds was dit een gevolg van de vermindering van het aantal ondernemingen in
crisissituaties en anderzijds kwam dit doordat ondernemingen intensiever vernieu-
wingen doorvoeren waarvoor intern te weinig adequate managementcapaciteit voor-
handen is. Deze interim-management opdrachten worden nagenoeg altijd uitge-
voerd door zelfstandig gevestigde - voorheen in loondienst werkende - managers
(hieronder worden ook directeuren en bestuurders begrepen). Zij hebben het inte-
rim-management als beroep.

Het inzetten van het interim-managementinstrument grijpt diep in het functioneren
van een organisatie in: veelal wordt 'de portemonnee van een ondernemer tijdelij k
aan een onbekende overgedragen'. De inzet van een interim-manager dient derhalve
in de gewenste situatie op een vertrouwensvolle en deskundige manier te geschieden.
Verdergaande professionalisering maakt een meer wetenschappelijke basis noodza-

kelijk, die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het eindresultaat bij de
klant en in functie is van de opdracht van de interim-manager. In feite gaat het om de
vraag welke randvoorwaarden vereist zijn voor realisatie van een succesvolle verande-

ring vanuit een strategisch perspectief.

Projectmanagement vormteen instrument dathet management kan gebruiken om de
veranderingen op tijd, binnen het budget en overeenkomstig de doelstelling te kun-
nen realiseren. Het is een hulpmiddel bij de voorbereiding en implementatie van de
verandering. Projectmanagement is een 'routemap', een beheersingsinstrument en
een communicatiehulpmiddel voor het management om alle betrokkenen (binnen de
randvoorwaarden tijd en geld) naar het gewenste eindresultaat te helpen leiden.

Historisch gezien is de wijze waarop strategische veranderingen worden doorge-

voerd op hoofdlijnen als volgt in te delen:
-   Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw werden de veranderingen door de organi-

satie zelf, dus zonder externe hulp, voorbereid en uitgevoerd. Kennis en kunde
haalde men uit de organisatie zelf. De externe omgeving was - in vergelijking met
de huidige tijd - minder dynamisch. De complexiteit was overzichtelijk en sterk
functioneel gericht. Er was voldoende interne capaciteit voorhanden en de tijd
was geen kritieke succesfactor.

-    In de jaren vijftig tot tachtig voerden en implementeerden organisaties de veran-
deringen zelf uit, zij het in toenemende mate met ondersteuning van externe

organisatieadviseurs die kennis en kunde aanreikten. De vraagstukken werden

complexer, meer grensoverschrijdend, functioneel meer samenhangend en in de
tijd kritieker. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat (technische) organisatie-
adviseurs in Nederland al bestaan sinds de oprichting van het eerste organisatie-
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adviesbureau van Hijmans en Van Gogh rond I930, aldus Hellema en Marsman
(I997)·

-  Sinds de jaren tachtig voeren extern ingehuurde interim-managers de verande-
ringen steeds vaker uit (al dan niet ondersteund door externe organisatieadvi-
seurs). De omgevingsdynamiek is groter geworden. Tijd is een steeds belang-
rijkere succesfactor, de vraagstukken zijn complexer en intern is onvoldoende
adequate capaciteit voorhanden. De adviseurs blijven daarbij hun kennis en
kunde ter beschikking stellen van organisaties voor het voorbereiden en begelei-
den van veranderingsprocessen.

Wellicht is deze ontwikkeling te verklaren doordat de ontwikkelingen sneller gaan en
hun impact groter, meer samenhangend en complexer is geworden. Ook omvat het
doorvoeren van veranderingen meer, zodat de reguliere onderdelen van de manage-
menttaak en bijbehorende verantwoordelijkheden aanvullende competenties eisen.

Het zijn deze indrukken die mede de aanleiding vormden voor dit onderzoek. De exo-
gene ontwikkelingen en hun endogene impact veranderen de komende tijd aanzien-
lijk door de genoemde technologische ontwikkelingen. De vraag rijst ofhet manage-
ment van dergelijke ontwikkelingen niet meer dan nu zichtbaar is de kennis en
vaardigheden moet bezitten die veelal complementair aanwezig zijn bij interim-
managers. Daardoor zouden interim-managers zich meer kunnen concentreren
op de complexere en unieke veranderingsvraagstukken in bijvoorbeeld crisis-
situaties.

De groei in de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van het management op
het gebied van logistiek management voor de organistatie heeft in de jaren '80 en 'go
een vergelijkbaar proces laten zien (Aertsen e.4 I996}. Doordat de logistiek minder
invloed had op de strategische concurrentiepositie, riep het management in de jaren
'80 voor het voorbereiden en implementeren van gewenste veranderingen de hulp in
van externe logistiek deskundigen. Het managen van de logistiek werd zo het werk
van specialisten. In de jaren 'go nam de strategische impact van de logistiek op de
concurrentiepositie toe en werden - mede door ontwikkelingen in de logistiek zelf-
de veranderingsconsequenties groter, die in organisaties bovendien meer samen-
hang met andere functionele terreinen kregen. Hierdoor werd logistiek een integraal
onderdeel van het algemeen management. Voortaan moesten alle functionele mana-
gers ook kennis en inzicht hebben in het vakgebied logistiek vanwege de impact van
de logistiek op hun vakgebied en omgekeerd.
Deze ontwikkeling had weer tot gevolg dat de complexere en unieke logistieke vraag-
stukken het werl<veld werden van logistieke en strategische deskundigen en advi-
seurs.
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I.3 Onderzoekscontext

Als, zoals hierboven gesteld, de veranderingsfrequentie toeneemt en de doorlooptijd
voor de voorbereiding en realisatie van het implementatieproces korter wordt, zou
het inschakelen van interim-managers binnen eenzelfde organisatie steeds frequen-
ter voor komen. Door steeds nieuwe (interim) managers in een steeds hogere fre-
quentie aan te stellen voor het effectueren van een veranderingsproces bestaat het

gevaar dat de (historische) ziel van een onderneming verloren gaat. De functionaris-
sen in de operationele organisatie krijgen immers voortdurend te maken met nieuwe

managers die verantwoordelijk zijn voor zowel de operationele organisatie als de
voorbereiding en implementatie van de verandering. De praktijk leert bovendien dat
iedere nieuwe manager een eigen benadering kiest. Het risico is dus dat er niet lan-
ger sprake is van een strategische verankering van de 'rode - historische - draad in
de continuiteit van de essenties van de organisatie'.

Het geschetste dilemma geeft mogelijkenvijs aan dat in organisaties en sectoren met
een hoge veranderfrequentie het (top}management dient te beschikken over zodani-

ge competenties dat zij zelfde noodzakelijke veranderingen kunnen doorvoeren. De

praktijk lijkt uit te wijzen dat professionele interim-managers deze aanvullende com-

petenties bezitten.
Deze ontwikkeling zou ertoe kunnen leiden dat het interim-management zich der-
halve mogelijk weer gaan concentreren op het oplossen van crisis- en turnaround-
situaties.

De toenemende veranderingsfrequentie maakt de voorspelbaarheid van de externe
omgeving over een langere periode ook steeds moeilijker. Wierdsma (2000) geeft
twee veranderingsstrategi8n weer, de implementatiestrategie en de co-creatiestrate-

gie. De eerstgenoemde verloopt langs een vooraf georganiseerd en gepland proces
met een gedefinieerd eindresultaat dat een noodzakelijke doorlooptijd vraagt. Hij
stelt dat "een betrekkelijk kleine groep mensen de omstandigheden van velen veran-
dert. De meeste betrokkenen ondergaan de verandering." Tevens vermeldt hij dat
deze benadering onvoldoende effectiefis in dynamische omgevingen waar de onze-
kerheid over de strategische richting van de onderneming in een steeds complexer
wordende context groot is. Het altijd vigerende weerstandsvermogen van de organi-
satie is dan niet tijdig te doorbreken.
Bij de co-creatiestrategie ligt "het accent op het realiseren van voorwaarden om een
veranderings- en leerproces te kunnen starten.  In het veranderingsproces zelf ont-
wikkelt zich het resultaat binnen afgebakende randvoorwaarden en de afgesproken
ontwikkelingsrichting. Het eindresultaat is niet voorafvast te leggen omdat proces-
sen een onbepaald karakter hebben."

Beide strategieen worden hier onderschreven, echter met de volgende kanttekening.
Als een onderneming vanuit haar historie binnen een korte tijd moet gaan opereren
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in een dynamische, niet-voorspelbare marktomgeving ontbreekt haar de voorberei-
dings- en implementatietijd om de co-creatiestrategie toe te passen. Deze ontwikke-
ling vormt op zichzelf al een transformatieproces. Het zijn juist de condities die het
succesvolle eindresultaat van deze strategie bepalen.

Dit onderzoek gaat uit van de veronderstelling dat de beschikbare tijd voor het voor-
bereiden van de genoemde condities niet aanwezig is. Idealiter kan echter parallel
aan de kortetermijnveranderstrategie gewerkt worden aan het ontwikkelen van deze
condities.
Het onderzoek vindt pla:Its in een context die zich:
- enerzijds bevindt in het spanningsveld van een onzekere complexe omgeving en

een beheersbare en planbare veranderingsimplementatie;
- anderzijds bevindt in het spanningsveld om op korte termijn succesvolle resulta-

ten (op het interfacevlak markt/onderneming) te boeken en de betrokken functi-
onarissen deze resultaten te kunnen laten realiseren.

I.4      Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is het beantwoorden van de vraag wat de gevolgen

zijn voor de managementcompetenties van managers die werken in organisaties die
te maken hebben met een hoge veranderfrequentie (waardoor de doorlooptijd van het
veranderingsproces bij gevolg korter wordt uit concurrentieoogpunt). Daartoe is de

volgende hypothese - als vooronderstelling van het probleem - geformuleerd:

'Ten gevolge van de voortdurende en toenemende dynamiek van de omgeving van ondernemingen,
met name ook van ict, neemt de noodzaak tot aanpassing van de interne organisatie toe en wordt
de reactietijd om deze aanpassing aan te brengen een kritieke succesfactor. Deze ontwikkeling hedi

gevolgen voor de vereiste competenties van het reguliere management. Het reguliere management
zal moeten beschikken over zowel competenties van interim-management als competenties om ict
aan te sturen.'

Het onderzoek heeft zodoende betrekking op het vraagstuk van 'de besturing van trans-

formatieprocessen in organisaties, noodzakelijk gemaakt door exogene ontwikkelingen, waar-
onder ontwikkelingen op hetgebied van ict.'

De volgende onderzoeksvragen - die de aanleiding vormen voor het onderzoek -
staan hierbij centraal:
I Verhogen ict-ontwikkelingen (als onderdeel van de exogene ontwikkelingsaspec-

ten) de aanpassingsfrequenties van de organisatie in ondernemingen?
2    Wat zijn de succesbepalende factoren bij het invoeren van frequent opeenvolgen-

de veranderingen met steeds kortere implementatiedoorlooptijden in een onder-

neming?
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3    Wat kan hierbij geleerd worden van interim-management en projectmanagement
als managementinstrumenten bij deze veranderingsprocessen?

4 Welke aanvullende competentie-eisen dienen bij de besturing van hoogfrequent
veranderende organisaties geteld te worden aan het reguliere executive manage-
ment?

De doelstellingen van het onderzoek zijn:
I    het beantwoorden van de onderzoeksvragen;
2    het ontwikkelen van een theoretisch kader aangaande het onderzoeksvraagstuk;

3  het doen van praktijkgerichte aanbevelingen aangaande het onderzoeksvraag-
stuk.

De doelstelling van het onderzoek is zodoende gericht op het ontwikkelen van mana-

gementrandvoorwaarden en -instrumenten om succesvolle implementaties van stra-
tegische veranderingen in hoogfrequente veranderingsomgevingen te kunnen reali-
seren.

I•5      Rechlvaardiging voor het onderzoek

In de praktijk komt het beschreven vraagstuk steeds vaker voor bij ondernemingen.
Ook lijken steeds meer ondernemingen uit verschillende sectoren te maken te krijgen
met de exogene invloed van ict. Tevens is interim-management zich in Nederland aan
het ontwikkelen tot een breed terrein van het op een flexibele manier vervullen van tij-
delijke managementfuncties in organisaties. Het gaat hierbij niet langer alleen om
crisis- en turnaround-management en veranderingsmanagement zonder crisisur-
gentie, maar ook om het op tijdelijke contractbasis vervullen van reguliere manage-
mentfuncties. Het beeld komt naar voren dat de 'verblijfstijd' van (top) manage-
mentposities in ondernemingen korter wordt en dat dit te maken lijkt te hebben met
de noodzakelijke, verhoogde aanpassingsfrequentie. De behoefte aan steeds andere

managementcompetenties (wegens het inspelen op de genoemde ontwikkelingen)
kan hiermee samenhangen.
Door de verkorting van de doorlooptijd van het implementatieproces lijken de 'tradi-
tionele' veranderingsmanagementinstrumenten, zoals projectmanagement, onvol-
doende waarborgen te bieden voor een tijdige realisatie van de geformuleerde veran-

deringsdoelstellingen. Hierdoor kan de concurrentiepositie van de onderneming in
het geding komen.

De wijze van besturing in de genoemde omstandigheden moet aangepast worden aan

de verhoging van de veranderingsfrequentie en de verkorting van de doorlooptijd van
het veranderingsproces.
In de wetenschappelijke literatuur wordt in dit verband gesproken over bijvoorbeeld
de zelforganiserende organisatie. Toch bestaan er nog onvoldoende theoretische
inzichten over deze nieuwe ontwikkelingen om het management van ondernemin-
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gen en iedereen die hierbij betrokken is voldoende praktische handvatten te leveren.
Volgens De Groot (I972) dient een probleemformulering zowel een praktisch- maat-
schappelijk als een theoretisch-wetenschappelijk belang te dienen. Het is om deze
reden dat deze belangen hierna worden toegelicht.

Het praktisch-maats[happelijke belang van het onderzoek betreft:
-    het vergroten van het inzicht in de wijze van besturen van veranderingsprocessen

in organisaties die opereren in een dynamische marktomgeving en hoogfrequen-
te strategische veranderingen initiiaren;

-   het vergroten van het inzicht in de voorwaarden voor het succesvol invoeren en
verankeren van veranderingen in organisaties met korte doorlooptijden;

-   het bepalen van de leerpunten voor het reguliere management uit interim-mana-
gement en projectmanagement voor het effectiever managen van veranderings-

processen in hoogfrequente veranderingsomgevingen met korte doorlooptijden;
- het inzichtelijk maken van de aanvullende competentie-eisen voor het (top)

management van hoogfrequent veranderende organisaties met korte implemen-
tatiedoorlooptijden;

-    het ontwikkelen van de basis voor een curriculum voor (top) managers die werken
in hoogfrequent veranderende organisaties met korte implementatiedoorloop-
tijden.

Het theoretisch-wetenschappelijke belang van het onderzoek betreft:
-   het ontwikkelen van een beschrijvend model voor het ontwerp van de 'besturing

van de besturing' (metabesturing) van organisaties met een hoogfrequente ver-
anderingsnoodzaak en een daarbij behorende korte implementatiedoorlooptijd;

-   de ontwikkeling op basis van dit model van een theoretisch inzicht in de organi-
satorische voorwaarden voor het implementeren van strategische veranderingen
met een kortere doorlooptijd in hoogfrequent veranderende ondernemingen;

-  de ontwikkeling op basis van dit model van een theoretisch inzicht met betrek-
king tot de managementinstrumenten voor ondernemingen met hoogfrequente

veranderingen en korte doorlooptijden van de veranderingsprocessen.
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2 Onderzoeksaanpak

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksveld nadergepositioneerd en worden de begrenzingen ervan

aangegeven. Ook wordt de onderzoeksmethodologie nader uitgewerkt. Vervolgens wordt de aanpak
van het onderzoek uitgewerkt naar de volgende gezichtspunten: de situatieschets, het literatuur-

onderzoek (met name op het gebied van interim-management, projectmanagement, ontwikkelin-
gen aangaande infbrmatie- en communicatietechnologie en hun strategische en operationele
implementatie, en veranderingsmanagement), expert-interviews, modelontwikkeling op basis van

de literatuurstudie en de expert-interviews, casestudy's ter validatie van het model en de conclusies

en aanbevelingen.

2.I Nadere positionering van het onderzoek: het onderzoeksveld

Gegeven de doelstellingen van het onderzoek is een nadere uitwerking van de positi-
onering van het onderzoek gemaakt aan de hand van drie fasen in de benadering van
het functioneren van ondernemingen en hun samenhang: de context, het proces en
het resultaat.
-     In de context komen op hoofdlijnen de omgevingsfactoren aan de orde. Wat zijn de

bestaansredenen van de onderneming, welke eisen worden er gesteld aan de
onderneming, wat zijn de randvoorwaarden voor het functioneren, wat zijn de
risico's en wat de bedreigingen? Ook wordt hier - in het licht van de doelstelling
van het onderzoek - beschreven wat de invloed is van informatie- en communica-
tietechnologie op de veranderingen in de organisatie.

-   Het proces beschrijft de manieren waarop vanuit de context de operationalisering
van de exogene veranderingen worden gerealiseerd. Deze fase wordt in het licht
van het onderzoek benaderd vanuit het aspect'verandering'. Wat staat er hiervoor
op de 'managementagenda' en hoe wordt deze verandering aangepakt?

-  tie en haar functioneren weer. Wat is in zijn algemeenheid bepalend voor een
effectieve organisatie, bezien vanuit de shareholders en vanuit de stakeholders?

Waarom zijn de resultaten zoals ze zijn, waarom niet, hoe lang blijven ze zo en
onder welke omstandigheden?

De totale positionering van het onderzoeksveld is weergegeven in figuur I. Uitgangs-
punt is dat de continurteit van ondernemingen uitsluitend gewaarborgd is als de
financi8le situatie gezond is.
In hoofdstuk I zijn enkele tendensen van omgevingsontwikkelingen geschetst die
ook leiden tot toename van concurrentie en van de frequentie van productvernieu-
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wingen: ict (impuls voor de genoemde toename) en sociaal-maatschappelijk (beste-

dingsmogelijkheden).

Positionering onderzoeksveld
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Om de hiermee samenhangende strategische vernieuwingen te effectueren moet de

besturing van de veranderingen hierop afgestemd zijn. Dit zal gevolgen hebben voor

het management. De praktijk laat zien dat de effectuering van de implementatie van
de vernieuwing kan plaatsvinden  door 8 f het reguliere management 6f extern  inge-
huurd interim-management. In beide gevallen zijn hiervoor de geeigende competen-
ties noodzakelijk.

2.2     Begrenzingen van het onderzoek en definities

Het onderzoeksveld beperkt zich totgrotere ondernemingen in de profit-sector. Er is geen
onderzoek gedaan naar overheids- en non-profitorganisaties of kleinere onderne-

mingen. Het onderzoek vond plaats in Nederland. De ondernemingen in het onder-

zoek zijn van oorsprong Nederlands, in Nederland gevestigd en worden geleid door
Nederlands management.
De begrenzingen van het onderzoek worden ook bepaald door de inhoudelijke bete-
kenis van een aantal relevante begrippen in het onderzoek. Deze worden hierna in de
vorm van 'definities' nader toegelicht.
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Strategische veranderingen

Strategische veranderingen hebben een directe samenhang met en invloed op de
positie en resultaten van de onderneming. Deze veranderingen spelen zich afop het
grensvlak markt-onderneming en hun reikwijdte overschrijdt verschillende (functio-
nele) organisatorische domeinen. Derhalve zijn zij noodzakelijk voor de continuiteit
van de onderneming en vloeien ze voort uit de exogene ontwikkelingen in de marla.
Deze veranderingen grijpen in op de gevestigde werkwijzen, procedures, organisatie
en kwalificaties van functionarissen.
Veranderingen die (uitsluitend) betrekking hebben op verbeteringen van bestaande

processen, procedures, werkwijzen en dergelijke worden nietgerekend tot het onder-
zoeksveld.

Management
Het onderzoek heeft betrekking op het executive-managementniveau in een organi-
satie. Het executive mananagement heeft invloed op de beleidsbepaling van de
onderneming en de daaruit voortvloeiende besluitvorming. Andere gebruikte bena-
mingen zijn: topmanagement, corporate executive officer (CEO). De benaming
hangt in belangrijke mate afvan de grootte van de onderneming. Zo kunnen in gro-
tere ondernemingen op het tweede echelon beleidsbepalende executive managers
werken.

Verandering$equentie
Onder de veranderingsfrequentie wordt verstaan het aantal keren dat in een bepaald
(historisch vergelijkbaar) tijdsinterval een wijziging doorgevoerd moet worden in de
wijze van opereren ten gevolge van exogene strategische ontwikkelingen op het inter-
facevlak markt/onderneming. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op zaken
als de organisatie, competenties van functionarissen, procedures, systemen.

Veranderingsdoorlooptijd
De veranderingsdoorlooptijd wordt begrensd door het initiele startmoment van een
veranderingsimpact in de exogene omgeving en het moment dat de eerste operatio-
nele resultaten van de effectuering van de verandering zichtbaar zijn in functie van
het ondernemingsresultaat.

Omgeving
Er wordt onderscheid gemaakt tussen exogene (externe) omgeving en endogene
(interne) omgeving. In elke omgeving zijn bestuurbare en niet-bestuurbare variabe-
len aanwezig. Onder de exogene omgeving wordt alles buiten de onderneming ver-
staan (zowel met bestuurbare als niet-bestuurbare variabelen). Onder de endogene
omgeving wordt alles in de onderneming zelfverstaan Cook hier zijn bestuurbare en
niet-bestuurbare variabelen). Bij veranderingen kan het management zich zodoende
richten op de door hen bestuurbare exogene en endogene variabelen.
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2·3 Onderzoeksmethode

Wetenschappelijk onderzoek in de bedrijfskunde moet bijdragen aan een beter func-
tioneren van organisaties in de context. Gegeven de aanleiding, achtergrond en doel-

stelling van het onderzoek is een onderzoeksmethode geselecteerd die hierna wordt
verantwoord.

Den Hertog en Van Sluijs (2000) beschrijven vijf methoden en principes van onder-

zoeksontwerp:
I (Veldlexperiment. Principe: groepen die wel en niet aan een interventie worden

onderworpen, worden voorafen achterafbekeken.
2 Survey. Principe: een verzameling factoren op dezelfde manier meten bij een ver-

zameling individuen ofgroepen.
3  Gevalstudie (casestudy). Principe: bestudering van een actueel verschijnsel in zijn

natuurlijke context.

4 Actieonderzoek. Principe: onderzoek wordt samen met leden van de organisatie

opgezet en uitgevoerd.
5 Emografte. Principe: de onderzoeker mengt zich in een groep en geeft ogen en

oren goed de kost.

Het onderzoeksontwerp bevat een groot aantal (niet allemaal vooraf bekende)  con-
textuele invloedsfactoren (variabelen) die uiteindelijk het resultaat bepalen van het

proces dat doorlopen wordt. In het licht van het voorliggende vraagstuk is de geval-
studie als onderzoeksmethodologie het meest geeigend. Zij voldoet ook aan de defi-
nitie van een gevalstudie, zoals verwoord door Yin (Ig8g): "A casestudy is an empiri-
cal inquiry that:
-  investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, when the

boundaries between phenomenon and context are not clearly evident and muI-
tiple sources ofevidence are used."

Den Hertog en Van Sluijs (2000) voegen daar nog ddn element aan toe:

-    "de plaatsing van een verschijnsel in het historische perspectief."

Hun motivatie hierbij  is dat casestudy's vrijwel altijd veranderingen of processen
betreffen en dat verschijnselen die vandaag optreden voortkomen uit het verleden en
de toekomst beinvloeden. Centraal bij casestudy's staan de vragen 'hoe' en'waarom'.
Hierbij moet aangetekend worden dat de onderzoeker geen 'controle' heeft over de
case-situatie.

Volgens Glaser en Strauss (I967) wordt de waarde van casestudy's doorgaans ver-
bonden aan theorievorming. Het gaat hierbij - aldus Van Hoesel (I985) - vooral om
situaties waarin de kennis van het sociale verschijnsel nog betrekkelijk gering is of
waarbij het verschijnsel zo ingewikkeld is, dat de relevante variabelen nog niet helder
kunnen worden benoemd en de verbanden niet met enige waarschijnlijkheid kunnen
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worden vastgesteld. De theorie wordt gegrondvest op empirische gegevens, waarbij
Glaser en Strauss spreken van 'grounded theory'.
Yin (Ig89) geeft aan dat deze benadering het toetsen betreft van de uitkomsten van
een casestudy aan een voorafgeformuleerde theoretische verwachting. De generali-
seerbaarheid heeft hier een analytische en geen statistische betekenis. Om te begin-
nen wordt er vanuit de vraagstelling een plan gemaakt voor gegevensverzameling die
uiteindelijk geinterpreteerd moet worden. Vervolgens kunnen oorzakelijke verban-
den worden gelegd, om ten slotte de grenzen van de generaliseerbaarheid aan te
geven.

Yin (Ig89) geeft vier toetsingscriteria aan waaraan een onderzoek met een casestudy
moetvoldoen: interne validiteit, externe validiteit, betrouwbaarheid en constructvali-
diteit.
Bij de interne validiteit gaat het om de vraag ofhet oorzakelijke verband hard te maken
is en wat de kwaliteit van de gevolgtrekking is. Hiervoor kan worden gebruikgemaakt
van 'pattern matching' (waarbij moet worden vastgesteld of voorspellingen wel  of
niet optreden, hierbij bedenkend dat er vaak meerdere oorzaken bestaan), 'expla-
nation building' (hierbij worden redeneringen opgebouwd en bijgesteld, waarbij de
basis een ontwikkelde theorie vormt) en 'tijdreeksen' (waarbij parameters worden
gemeten en afgezet tegen een tijdas).
Bij de externe validiteit gaat het om de generaliseerbaarheid van de resultaten van de
gevalstudie. Het voora fgestelde theoretisch kader vormt hierbij een belangrijke voor-
waarde. Dientengevolge kunnen hiervoor meerdere casestudy's worden bestudeerd.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen moeten de opgestelde

onderzoeksprocedures consistent gevolgd worden: een draaiboek is noodzakelijk en
ook een inzichtelijke gegevensopslag. Ter versterking van de betrouwbaarheid kun-
nen meervoudige ofvergelijkende casestudy worden bestudeerd. 'Triangulatie' kan,
aldus Den Hertog en Van Sluils (2000), ook bijdragen aan een hogere kwaliteit van de
resultaten. Bij casestudy wordt gebruikgemaakt van kwalitatieve gegevens. Hierbij
moet voorkomen worden statistische redeneringen te volgen.
Ten slotte de constructvaliditeit: deze heeft betrekking op de vraag of de operationali-
saties en/of waarnemingen de concepten en variabelen wel goed dekken.  Dit kan
bevorderd worden door te putten uit verschillende bronnen, te letten op de con-
sistentie van de keten van bewijsvoering en door de informanten te confronteren met
de resultaten.

In dit onderzoek is op basis van het voorliggende vraagstuk een theoretisch kader
ontwikkeld dat getoetst wordt door middel van casestudyonderzoek. De casestudy
dient hierbij als test van een theorie. De theoretische verwachtingen worden zodoen-
de voorafgeexpliciteerd en de casestudy is de toets op de theorie. Tot slot worden de
resultaten getoetst aan de hand van een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers
uit de praktijk.
Er is gekozen voor een retrospectieve onderzoeksvorm. In tegenstelling tot de longi-
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tudinale onderzoeksvorm (waarbij een veranderingsproces tussen & en 4 wordt be-
studeerd) wordt bij de retrospectieve vorm vanuit tl teruggekeken in de tijd. Een bij-
komende motivering voor de retrospectieve vorm is de bestudering door middel van
interviews. Dit heeft een tijdvoordeel en de geYnterviewde kan gemakkelijker afstand
nemen van de gebeurtenissen.

Samenvattend: als onderzoeksmethodologie is gekozen voor de meervoudige Of vergelijkende
casestudymethodologie met een retrospedieve onderzoeksvorm.

Deze onderzoeksmethodologie (gebaseerd op Yin, 1989) is in figuur 2 schematisch

uiteengezet.

Onderzoeksaanpak casestudies volgens Yin

14 .4 .14            Il
Ontwerp Gegevensverzameling en analyse Cross-case analyse

  Selecteer _cases

Ontwikkel Uitvoeren Schrijven
-       -*• casestudie --* rapporttheorie 1                  casestudie 1

+
2                   2                     |

Ontwerp Cross-case
* gegevens ver-  - --* conclusies-n                     -nzamel protocol

*
Modificeren

theorie

*
Ontwikkelen
Implicaties

*
Rapporteren

Bron: Yin (1989)

Figuur 2

Een adequate voorbereiding en een draaiboek hiervoor worden door Den Hertog en

Van Sluils (2000) als succesbepalend voor een onderzoek gezien. Voor de casestudy-

methodologie kan de volgende inhoud van een draaiboek worden gebruikt:
-   motivatie voor het onderzoek;
- bepaling vraagstelling;
-   bepaling doelstelling;
- bepaling context van het onderzoek;
- bepaling begrenzingen van het onderzoek en definities;
- literatuur: bronnen, criteria, selectie, archivering;
- casestudy's: criteria, selectie, documentatie, bronnen, introductie-informatie,

criteria en selectie geinterviewden, archivering;
- interviews: structuur, vragenlijst, vastlegging gesprek, documentering, valide-

ring, archivering;
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- procedure synthetisering resultaten literatuur, casestudy's in functie van vmag-
stelling;

- procedure kwaliteitstoets;
- procedure vaststelling structuur onderzoeksrapport.

Hierna volgt een nadere uitwerking van de onderzoeksaanpak, waarbij een samen-
hangend verband wordt gelegd tussen de vraagstelling, doelstelling,
gegevensverzameling, gegevensanalyse en conclusies. Kenmerkend voor de casestu-
dymethodiek is dat gaande het onderzoekstraject nieuwe inzichten ontstaan die bij-
stelling van de aanpak kunnen vereisen.

2.4 Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is gestructureerd aan de hand van een model dat uitgaat van het hier-
voor geschreven onderzoeksveld en de gekozen onderzoeksmethode. De opzet en
onderdelen van het onderzoek zijn weergegeven in figuur  3. De onderdelen vormen
tevens de hoofdstukindeling van dit boek en worden hieronder toegelicht.

Aanpak onderzoek

- Theorie -

Literatuur

Situatie-
Conclusiesschets &

probleem- -   Synthese   =i*    jiladsie-s       ondv 8  enks- +    Validatie
-  Conclusies

praktijk
stelling

 
Hypothese  Ond  ks-    | Validering |

- Praktijk -

1
nterviews 1

Figuur 3

Expert-  

2 ·4.1     Situatieschets
In het vorige hoofdstuk zijn de achtergrond, de aanleiding en de motivatie van het
onderzoek nader uiteengezet als basis en uitgangspunt voor de doelstellingen. Er is
een hypothese geformuleerd die nader getoetst moet worden tijdens het totale
onderzoek. Centraal hierbij staat de impact van de informatie- en communicatie-
technologie op de strategische veranderingen in ondernemingen, het daaruit voort-
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vloeiende veranderingsproces en het voorbereiden en operationeel managen van

deze veranderingen.
In de vorige paragraaf zijn de motieven voor de casestudy als onderzoeksmethode

beschreven. Om te beginnen wordt literatuuronderzoek gedaan om een theoretisch

raamwerk te ontwikkelen dat als basis kan dienen voor het vervolg van het onder-

zoek. Te meer daar de casestudyonderzoeksmethode uitgaat van een geformuleerde

theorie, de zogeheten grounded theory (Glaser en Strauss, I967), die uiteindelijk ver-

taald wordt in een aantal te toetsten hypothesen.

Aangezien het beschreven vraagstuk in beginsel ruim geformuleerd is en het aantal

variabelen naar alle waarschijnlijkheid groot, is naast het literatuuronderzoek geko-
zen voor verkennende expert-interviews. Tijdens deze interviews wordt op hoofd-

lijnen het voorliggende vraagstuk getoetst op bedrijfskundige relevantie in de
betrokken ondernemingen.
In tweede instantie worden drie casestudy's nader bestudeerd. Hierbij is gekozen

voor de retrospectieve onderzoeksvorm. De gekozen onderzoeksaanpak moet vol-
doen aan de vier toetsingscriteria volgens Yin:
I interne validiteit: door middel van 'pattern matching' en 'explanation building';

2    externe validiteit: door het hebben van een theoretisch kader met hypothesen als-
mede de meervoudige casestudy's;

3  betrouwbaarheid: door middel van het hebben van een draaiboek alsmede de

meervoudige casestudy's;
4   constructvaliditeit: door middel van het raadplegen van meerdere bronnen, con-

sistentie bij de bestudering van de casestudy's en de validatie van de onderzoeks-

resultaten.

2.4.2 Literatuuronderzoek
Er is onderzoek gedaan naar de literatuur over de variabelen die verband houden met                  
de relevante elementen van het onderzoeksveld:
-   de exogene factoren - en in het bijzonder de invloed - van informatie- en com-

municatietechnologie op het functioneren van organisaties: gericht naar de
markt (producten en diensten) en naar de interne organisatie (bedrijfsprocessen);

-   veranderingsprocessen, de benaderingen en hun veranderingsfrequenties;
-   de levenscyclus van organisaties;
-   veranderingsfrequenties van verschillende typen organisaties;

-  verscheidenheid van managementconcepten, de kenmerken hiervan en de toe-

passingsgebieden;
-    tijdsfasering: de doorlooptijden van veranderingsprocessen, hun karakteristieken

en randvoorwaarden;
-   de besturing van organisaties.

De literatuurbestanden van de universiteitsbibliotheek van Tilburg zijn geanalyseerd

op de volgende 'trefwoorden': veranderingssnelheid, veranderingsfrequentie, orga-

nisatieverandering en managementkwaliteit, organisatieverandering en informatie-
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technologie, organisatieverandering en management development, revolutionaire
veranderingen, ondernemingstypologie, veranderingen en innovatiekracht.
Uit de literatuur zijn de directe relaties gehaald die betrekking hebben op het onder-
zoeksveld. Daar waar noodzakelijk geacht, is een verdiepende analyse gedaan. In de
resultaten van het literatuuronderzoek zijn de directe bronnen en citaten vermeld.

Daarnaast zijn de managementinstrumenten interim-management en projectmana-
gement nader uitgewerkt. Zij zijn ook een essentieel onderdeel van het voorberei-
dings- en implementatieproces van veranderingen in ondernemingen. De resultaten
hiervan vormen samen met het genoemde literatuuronderzoek de grondslag voor de
expert-interviews en het vervolg van het onderzoek.

De doelstelling van het literatuuronderzoek is om antwoord te krijgen op de volgen-
de vragen:
- Welke management- en organisatieconcepten kunnen als basis dienen voor een

werkmodel voor het verdere onderzoek in praktijk?
- Welke management- en organisatieconcepten vormen de basis voor verdere ver-

nieuwing van theorie in functie van de onderzoeksdoelstelling?

2.4.3 Expert-interviews
Tijdens deze fase zijn interviews gehouden met experts uit de praktijk, te weten
managers van verschillende ondernemingen en een vertegenwoordiger uit de weten-
schap. Het doel was inzicht te krijgen in hun ervaringen en visies op het onderzoeks-
vraagstuk. De selectie van de gesprekspartners heeft plaatsgevonden in functie van de
frequentiegevoeligheid van de strategische veranderingen in de onderneming en hun
sector: van lage tot hoge te verwachten veranderingsfrequenties. Ook waren de
gesprekspartners afkomstig uit een verscheidenheid van sectoren en uit onderne-
mingen waar de impact van informatie- en communicatietechnologie op de strategie
van de onderneming uiteenliep. In totaal zijn elfinterviews gehouden.

De doelstelling van deze interviews is inzicht te krijgen in de hierna te noemen varia-
belen en hun ontwikkelingen. Maar ook om inzicht te krijgen in de samenhang
binnen de organisaties volgens het eerdergenoemde onderzoeksveld met betrekking
tot het doorvoeren van strategische veranderingen in organisaties. De geformuleerde
variabelen zijn:
-   de organisatiecontext;
-   het organisatieproces;
-    het resultaat van de organisatie.

Ten slotte is de geformuleerde hypothese getoetst als basis voor verder onderzoek.

3I



2.4.4 Onderzoeksmodel
Aan de hand van de resultaten van enerzijds het literatuuronderzoek en anderzijds de
resultaten van de expert-interviews is een synthese ontwikkeld die heeft gediend als
basis voor het beschrijvende model voor het vervolgonderzoek.

2.4·5 Casestudy's
De resultaten van drie casestudy's zijn gebruikt om het onderzoeksmodel te toetsen
in functie van de gerelateerde theorie en de geformuleerde hypothesen. Deze casestu-

dy's zijn bestudeerd volgens de retrospectieve onderzoeksvorm. Er is dus, uitgaande
van de huidige sitllatie 4 (2002), een relatie gelegd met de historische situatie ten
tijde van to (I995). De gekozen tijdsfasering hangt samen de perioden, to en tl, dat de

geinterviewden van de onderneming in functie waren.

2.4.6 Conclusies
Tijdens dit onderdeel van het onderzoek zijn conclusies getrokken uit de reflectie van
de resultaten van de literatuurstudie en de expert-interviews (synthese en proposities)
en van de resultaten van de casestudy's (validatie van de theorie en proposities).

2.4.7 Validatie
De conclusies zijn vervolgens gevalideerd ('triangulatie') door middel van een ronde-
tafelgesprek met een groep executive managers uit verschillende ondernemingen.

2.4'8 Aanbevelingen
Ten slotte worden in het laatste deel van het onderzoek op basis van de conclusies in
functie van de oorspronkelijke situatieschets aanbevelingen gedaan voor enerzijds
verder onderzoek en anderzijds toepassing van de onderzoeksresultaten in de prak-

tijk.
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3    Veranderingen in inctie van de veranderings-
ftequentie: een literatuurverkenning

In dit hoofdstuk worden de variabelen van het onderzoeksthema over veranderingen in jitnctie van
de veranderingsfrequentie nader verkend in de literatuur. De accenten liggen op de impact van de

informatie- en communicatietechnologie en op veranderingsmanagement.
Ook wordt een nadere analyse weergegeven van interim-management en projectmanagement als
managementinstrumenten voor het doorvoeren van veranderingen. Hierbij wordt ook ingegaan op
de motieven voor het inzetten van interim-management en de competentie-eisen die aan een inte-
rim-managergesteld worden. Afsluitend worden samenvattende observaties gemaakt en conclusies

getrokken injitnctie van het onderzoeksuraagstuk.

De selectie van de literatuur is gebaseerd op het afgeleide positioneringsmodel (zie
figuur I) van het onderzoek. De literatuurverkenning is als volgt opgebouwd:
- Exogene ontwikkelingen (de ontwikkelingen die een impact hebben c.q. kunnen

hebben op de noodzakelijke veranderingen in ondernemingen en hun organisa-
ties):

·    aspecten van informatie- en communicatietechnologie
sociaal, maatschappelijk, politiek, wetgeving et cetera

bedrijfsmatige omgevingselementen.
- Endogene ontwikkelingen:

eisen aan de besturing
organisatie van de besturing
effectiviteit van de besturing.

- Veranderingsmanagement:
effectiviteit van de veranderingsimplementatie.

-   Projectmanagement en programmamanagement
-   Prestatieverbeteringen van organisaties
-   De levenscyclus van organisaties
- Interim-management
- Samenvattende observaties en conclusies.

3.I Exogene ontwikkelingen

De externe omgevingsontwikkelingen vormen de basis voor het strategieontwikke-
lingsproces en voor de strategische keuzen van ondernemingen. Zij leveren de infor-
matie voor de kansen en bedreigingen voor een onderneming. Een onderneming
opereert in het maatschappelijk en economisch krachtenveld. Robson (I994) refe-
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reert voor de omgeving, de societal environment, aan de definitie van Paine en
Anderson: 'those inputs to an organisation which are under the control ofother orga-
nisations or interest groups'. Schematisch zijn deze vier invloeden - sociaal-cultu-
reel, economisch, technologisch en politiek-juridisch - weergegeven in figuur 4.

De organisatie omgeving

Sociale omgeving

Doel omgevingSociaal-culturele Economische
kn3chten krachten

Vraag Marktstructuur
Interne omgeving

· structuur
• cultuur
· mensen

Overheid Technologie

Politiek-juridische Technologische
krachten krachten

Bron: Robson (1994)
Figuur 4

Vanuit deze omgevingsinvloeden worden de doelstellingen voor de onderneming
afgeleid naar de vier dimensies vraag, markt, technologie en overheid.
Technologie - hier verder informatie- en communicatietechnologie ofict genoemd -
vormt in het kader van het onderzoek een centraal thema dat zodoende nadere uit-

werking vraagt.
De ict heeft het mede mogelijk gemaakt een nog sterkere focus te creeren voor een

vraageconomie, waar voorheen meer sprake was van een aanbodeconomie. Dit bete-
kent dat de Iclantspecifieke wensen en eisen steeds meer de strategische richting en
operationele en organisatorische inrichting van de onderneming gaan domineren.

3.1.1     Aspecten van informatie- en communicatietechnologie

Informatie- en communicatietechnologie heeft betrekking op de aspecten die ver-
band houden met de hard- en software gerelateerd aan elektronische gegevensverza-
meling en -besturing met behulp van chips. Deze hebben hun invloed bij onderne-
mingen op twee domeinen, te weten de producten en diensten ten behoeve van de
markt dn de effectiviteit en efficiency van de interne organisatie. Deze twee domeinen
zijn nauw met elkaar verweven en vormen een interactiefsysteem ter versterking van
de concurrentiepositie. De interne organisatie moet in staat zijn het gewenste en

noodzakelijke serviceniveau (zoals levertijd, leverbetrouwbaarheid, reactiesnelheid
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op vragen, prijs, informatiesnelheid en -betrouwbaarheid) tijdig naar de externe

omgeving te leveren. Ook moet zij adequaat kunnen inspelen op het tijdig aanpassen
van de noodzakelijke product- en/ofservicevernieuwing en/of-verbetering.

Ward (Iggo) geeft een directe relatie aan tussen informatietechnologie en -systemen
en de ondernemingsstrategie. De 'levende-organisatietheorie' van Miller (I978)
("...organized into interacting and interrelated subsystems or components, and
include, in order of complexity, the cell, organ, organism, group, organization,
society and supranational system...") en de 'contingency-theorie' van Lawrence en
Lorsch (I973) hebben al aangetoond dat exogene ontwikkelingen grote invloed heb-
ben op organisaties en hun structuren. Deze benaderingen benadrukken de deel-
elementen in een organisatie en hun onderlinge samenhang. Hiertoe behoren dus
ook de exogene technologische ontwikkelingen. Om als onderneming een concurre-
rende positie te verkrijgen is het van belang deze exogene ontwikkelingen te vertalen
in endogene ontwikkelingen. De theorie van Chandler (Ig62), 'structure follows stra-
tegy', ondersteunt de effectuering hiervan.

Een interessante conclusie van Robson (I990) is dat de voortgang van informatietech-
nologieontwikkelingen revolutionaire vormen kan aannemen in de vertaling naar de
bedrijfsstrategie. Zij moeten derhalve deel uitmaken van het strategisch planningpro-
ces.

Porter (I980) geeft in zijn 'vijfkrachtenmodel' de invloeden weer op de concurrentie-
structuren voor een industrille onderneming. Porter en Millar (I985) hebben dit
model vervolgens gebruikt (figuur 5) om de relatieve 'kracht' van informatietechno-
logie uit concurrentieoogpunt te beoordelen.

Vijfkrachtenmodel van Porter en technologie kansen

De vragen: 'kan technologie ...?"

Barriares bouwen

Leveranciers De concurrentie-
evenwicht I         structuur 1 Kosten wijzigen
wijzigen wijzigen

Nieuwe
producten
genereren

Bron: Porter (1980) en Porter & Millar (1985) Figuur 5
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De impact van informatietechnologie op de ondernemingsstrategie laat zich volgens
Silk (IggI) vertalen naar drie verschillende toegevoegde waarden: efficiency, effecti-
viteit en concurrentiekracht. Beiden geven aan dat informatietechnologie een inte-
graal onderdeel moet uitmaken van het strategisch planningproces. Hoe omvangrij-
ker of ingrijpender de informatietechnologieontwikkelingen zijn, hoe groter de
impact op de bedrijfsstrategie.

Huffen Beattie hebben al in I985 een bruikbare verdeling gemaakt tussen 'strategic
information systems' en 'competitive information systems'. Zij geven aan dat door
gebruik te maken van informatiesystemen bij het ondersteunen van de voorbereiding

en implementatie van het intern strategisch managementproces een directe bijdrage
geleverd wordt aan de prijs/prestatieverhouding van de services in de exogene omge-
ving ter realisering van de strategische doelstellingen van de onderneming. Hierdoor
levert het toepassen van informatiesystemen een bijdrage aan de versterking van de

concurrentiepositie.
Tengevolge van de voortgaande informatietechnologieontwikkelingen (technologie)
wordt het mogelijk om enerzijds door fysieke communicatie en telecommunicatie te
beschikken over steeds meer informatie in een kortere tijd en over grotere afstanden
(inhoud, volume en tijd) en anderzijds de complexiteit van informatie in functie van de
toepassingen te vergroten (gebruikerscomplexiteit). Zo worden de communicatie tussen
en de onderlinge vergelijkingen van de behoeftes van mensen en hun activiteiten ook
intensiever in een steeds kortere tijd. In de praktijk uit zich dit in het in een hogere
frequentie ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten en diensten, een toene-
mende concurrentie met meerdere marktpartijen en nieuwe distributiekanalen. Voor
wat het laatste betreft is de impact van internet een duidelijk voorbeeld. Om de con-
currentiepositie te behouden moet de reactiesnelheid van ondernemingen in deze
omgevingen groter worden. De interne organisatie moet hierop dus ook sneller

inspelen.

Wissema (2003) geeft aan dat ict 'niet dd ruggengraat is van de economie, maar wel
een van de belangrijke drijvende krachten. Een groot deel van de productiviteits-
stijging in ondernemingen is kennisproductie en daar speelt ict een enorme rol in'.

3.1.2 Globalisering
De globalisering is al meerdere decennia in volle hevigheid gaande: nieuwe markten
worden toegankelijk en groeien, nieuwe bevolkingsgroepen raken op meer vertrou-
wensvolle wijze met elkaar in gesprek, economieen veranderen (bijvoorbeeld van
communistisch en centraal geleid naar kapitalistisch en open), de Europese Unie
begint steeds meer vorm te krijgen en breidt zich verder uit, nieuwe samenwerkings-
vormen tussen de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Zuid-Amerika ontwikkelen zich.
Dit alles leidt tot nieuwe markten en nieuwe concurrentie, met soms aanzienlijke ver-
schillen in kwaliteit en prijs. De concurrentie en het aantal aanbieders nemen hier-
door ook toe. De markten voor zowel vraag als aanbod wijzigen van regionaal naar
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globaal, en dat geldt niet alleen voor de bekende 'global players' (ontleend aan
Wissema, 200I en Tofler, I980 en Iggo).
Ondernemingen zijn genoodzaakt zich steeds bewuster te zijn van en steeds actiever

in te spelen op deze ontwikkelingen. Daartoe moeten zij periodiek de noodzakelijke
strategische veranderingen doorvoeren. De 'benchmark' met andere en nieuwere

marktpartijen wordt uitgebreider, wat ook weer nieuwe kansen biedt.

3.1.3 Marktgerichtheid verandert naar verdere individualisering
Door de veelheid aan ontwikkelingen, zoals in dit hoofdstuk beschreven, verandert de

marktgerichtheid van ondernemingen van die van massa-aanbieder en -distributeur
naardie van klantspecifieke aanbieder en distributeur (gebaseerd op Matthyssens e.a.,
I998). De door Taylor (IgI2) en Urwick (I943) aangegeven massagerichte productie-
methoden hebben plaatsgemaakt voor klantgerichte benaderingen voor producten en
diensten. Kanter (Igg2) geeft aan dat de globalisering van een onderneming vraagt te
denken vanuit een klant in plaats van als producent. Ook stelt hij dat hi8rarchische
organisatieconcepten hierbij niet van toepassing zijn. Deze ontwikkeling heeft ook
haar impact op bijvoorbeeld de logistieke en distributieprocessen, productontwikke-
ling, marketing en productie. En dat heeft weer invloed op de inrichting van de inter-
ne organisatie.
Van Asseldonk (Igg8) stelt, gebruikmakend van de 'contingency-theorie', dat de
bedrijfsorganisatie in functie staat van de turbulente ('surrounding') omgeving. De
noodzakelijke organisatieverandering zal dus een gevolg zijn van bijvoorbeeld tech-
nologische ontwikkelingen. Hij geeft tevens aan dat voor geavanceerde markten de
waardevermeerdering gelegen is in het kunnen managen van de verschillen tussen de
individuele klanten. Organisaties moeten hierop snel kunnen inspelen door middel
van de geschetste informatie- en communicatietechnologie.
De klantspecifieke vragen nemen toe: de overgang van een aanbodeconomie naar een

individuele vraageconomie is volop gaande.

3.i.4   ict-ontwikkelingen inititren organisatieveranderingen

De ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie, zoals internet en zijn
toepassingen, stimuleren nieuwe businessconcepten en geven aanleiding tot nieuwe

organisatieconcepten. Een nieuw organisatieconcept is bijvoorbeeld de netwerkor-
ganisatie, die op haar beurt ook weer nieuwe coOrdinatiebenaderingen vraagt, aldus

Van Asseldonk (Igg8). Ook de mobiliteit van mensen ontwikkelt zich hierdoor: het
gebruik van draagbare computers maakt het mogelijk overal ter wereld persoonlijk te
communiceren met diezelfde gehele wereld. Aanbod en vraag zijn zodoende ook
weer dichter bij elkaar gekomen.
Interessant hierbij is de constatering van Lucas (Igg6) dat informatietechnologie de
flexibiliteit van een organisatie op drie manieren kan vergroten:
I     door het veranderen van het tijdstip en de plaats waar de werkzaamheden worden

uitgevoerd;
2    door het veranderen van het werktempo;
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3    door het sneller kunnen inspelen op externe marktomstandigheden.

Organisatieontwikkelingen worden eveneens geinitieerd door de veranderingen in
de inhoud en implementatie van softwarepakketten die de besturing van de interne

organisatie effectiever en efficienter laten functioneren. Tot de jaren negentig van de
vorige eeuw werden softwarepakketten geselecteerd op basis van specificaties die
zich richtten op de operationele processen van een onderneming en de daaruit voort-
vloeiende werkprocedures en organisatie-invulling. Deze softwarepakketten werden
ten dele aangepastaan de bestaande organisatiewensen en/of -eisen.
Nu worden voor een veelheid aan verschillende typen ondernemingen en hun inte-

grale bedrijfsprocessen 'standaard'-softwarepakketten geleverd. Deze software is
veelal complex van aard en uitgebreid qua toepassings- en gebruiksmogelijkheden.
Het is te kostbaar om voor iedere onderneming unieke software te ontwikkelen, daar-
om wordt een bijna passend ofgeheel passend softwarepakket gekocht en worden de
interne organisatie en de werkprocedures in de organisatie daaraan aangepast.
Zodoende verandert software van volgend steeds meer naar leidend voor de interne
organisatie. In figuur 6, ontleend aan het logistieke model van De Schepper (I983) en

Aertsen, De Schepper en Vos (Ig96), wordt dit schematisch weergegeven.

De leidende rol van informatie- en computertechnologie
Ict van volgend naar leidend bij organisatieveranderingen

In 1990 In 2000
van naar

VOLGEND LEIDEND

.--  *t   \... /4  1 .1. \
1, 1- - p - /dr / ,   -\/ ./ -*  \     A
<  1 Proces   1 >Result,at 1

< procas j
1  Resultaat'ix.1--1//

0                                                        » »....
\» systemen ))--

Bron. De Schepper (1983) en Aertsen e.a. (1996)
Figuur 6

Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat de interne organisatie van een onderneming
een nog ingrijpender veranderingsproces doormaakt. Daar waar in het verleden de
organisatie leidend was voor de software, is thans de software leidend geworden voor
de operationele werkwijzen, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de kwa-
liteitseisen aan functionarissen. Vooral het samengaan van computertechnologie en
telecomtechnologie heeft geleid tot netwerken, wat weer heeft geleid tot een belang-
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rijke doorbraak bij de hiervoor beschreven aanpak Vanzelfsprekend heeft een en
ander ook gevolgen voor de wijze waarop deze veranderingsprocessen gemanaged
moeten worden.

Schoo (Iggg) stelt dat technische ontwikkelingen organisatieveranderingen kunnen

'triggeren'. Als voorbeelden noemt hij:
-   integratie van bedrijfsfuncties binnen en tussen organisaties door integratie van

gegevensbestanden, gegevensstromen en informatietechnologie;
-  stroomlijnen van operationele activiteiten en rapportages door bijvoorbeeld de

implementatie van dezelfde software bij alle ondernemingsvestigingen;
-   productiviteitsverbeteringen voor de informatietechnologiefunctie door bijvoor-

beeld barcodes;
-     versterking van de concurrentiekracht door netwerken tussen organisaties via bij-

voorbeeld internet.

3.1.5   Groei spanningen in de wereld

De laatste jaren zijn zeer omvangrijke en complexe ondernemingen ontstaan op
wereldschaal. Deze zijn veelal voortgekomen uit fusies, overnames en interne groei
door onder andere diversificatie. Er is een trend zichtbaar dat diezelfde ondernemin-
gen, nog meer dan voorheen, sterker teruggrijpen op hun kernactiviteiten en er lijkt
zelfs sprake te zijn van ont-diversificeren.
De welvaart in verschillende 'economisch westers georienteerde' landen is de afge-
lopen decennia sterk toegenomen. Dit ging gepaard met de toename van de per-
soonlijke behoeftebevrediging, zoals geschetst in 'de piramide' van Maslov (I954) in
termen van individualisering. Lange tijd schreed ook de ontkerkelijking in deze lan-
den voort. Intussen wordt echter een toenemende behoefte aan verdere invulling van

de hogere 'zin van het leven' zichtbaar. Mensen accepteren niet langer dat zij mede
door de versnelling van de informatiebeschikbaarheid en -uitwisseling als individu
steeds 'onzichtbaarder' worden in de grote massa.
Door de genoemde ontwikkelingen is een tendens zichtbaar die verdere individuali-
sering onderstreept.
Wereldwijd heeft men toenemende zorgen over de groter wordende economische en

maatschappelijke achterstand van verschillende landen (met een sterke focus op
Afrika) ten opzichte van de westerse wereld. Ook nemen de spanningen tussen bevol-

kingsgroepen toe, wat zich onder meer uit in oorlogen. Dit is van grote invloed op de
verdere ontwikkeling van deze volkeren en evenzeer op de rest van de wereld. Het

vergt continu en soms ook volstrekt onverwacht (denk aan de Word Trade Centre-
catastrofe in september 200I) strategische aanpassingen van ondernemingen en de
daarmee samenhangende interne organisatie en besturing. Deze spanningen zullen
ook een meer specifieke aandacht van het management van ondernemingen vragen,
aangezien zij in belangrijke mate als exogene factor de ondernemingsstrategie direct
zullen beinvloeden en dientengevolge de aanleiding zijn voor aanpassingen binnen
het intern functioneren van de organisatie.
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3.2 Endogene ontwikkelingen

3.2.1   Exogene ontwikkelingen als basis van endogene processen

De exogene ontwikkelingen veroorzaken steeds meer concurrentie tussen onderne-
mingen en vragen derhalve om periodieke actualisering van de strategische richting.
Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat de interne organisatie en haar besturing in func-
tie van deze vernieuwde strategische richting in dezelfde frequentie aangepast moe-
ten worden.
Parker (2000) stek dat om deze reden ondernemingen zoeken naar flexibele organi-
satievormen en beslissingsprocessen. In het verleden werd de vertaling van de strate-

gie door middel van hierarchische structuren samengebracht vanuit de verschillende
functionele gebieden. Dit leidt ertoe, aldus Ciborra (I990), dat de bestaande organi-
satiestructuren de strategieontwikkeling al bernvloeden voordat de nieuwe visie in
detail is ontwikkeld. Om hierop te kunnen anticiperen is een organisatie noodzake-
lijk die effectief veranderingsgereed en -bereid is. Mintzberg (Iggo) voegt hieraan
echter toe dat het ontwerpen van de nieuwe organisatie moet geschieden op basis van

de geformuleerde en aangepaste strategie: het volgen in de interne organisatie.

3.2.2 Het ontwerpen van organisaties

Gailbraith (I977) definieert een organisatie als volgt: "composed of people, to achie-
ve some shared purpose, through a division of labor, integrated by information-
based decision processes, continuously over time". Met andere woorden het realise-
ren van de doelstellingen van een strategie geschiedt door een organisatie. Volgens
hem moet een organisatie dus ook ontworpen worden naar organisatiepatronen,
codrdinatiemechanismen en mensen. Gegeven het voorgaande betekent dit ook dat
organisaties in functie van de exogene ontwikkelingen aangepast moeten worden.
SCott Morton (IggI) concludeert dat organisatieaanpassingen een activiteit zijn van
het management.

Parker (2000) beschrijft de algemene organisatieontwerpconcepten om een effectief
werkbare organisatie te creeren op overzichtelijke wijze. Allemaal hebben ze ook
gevolgen voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologie.
-   Van algemeen naar contingency. Het contingency-concept is in functie van de omge-

vingsdynamiek, overeenkomstig Lawrence en Lorsch (Ig6g). Dit in tegenstelling
tot de manier van organiseren vanuit een technisch en economisch gezichtspunt,
zoals Taylor (Ig12) dit conceptueel benaderde en meer van toepassing is in sta-
biele omgevingen.

-   Van bureaucratisch naar organisch. Het eerstgenoemde concept was voor met name
stabielere omgevingen ontleend aan de theorie van Galbraith (I977) en was sterk
structuur-georienteerd. Voor meer dynamische omgevingen introduceerden
Burns en Stalker (196I) het concept van de organische structuren. Hierarchische
structuren maakten plaats voor netwerkorganisaties en horizontale communica-
tie.
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-    Van operationele taken naar groepsbeslissingen. De besluitvormingsprocessen volgens
Galbraith (I977) gaan in dynamische omgevingen van individuele taken naar
groepsopdrachten. Hierbij is het van belang dat gemeenschappelijke betekenis-
sen en gemeenschappelijke kennis met elkaar gedeeld worden ten behoeve van
effectieve beslissingen.

-    Van intra-organisatie naar interorganisatie. Als gevolg van de meer extern afhankelijke
samenwerkingen van ondernemingen is het organiseren niet alleen meer van

belang voor de interne organisatie, maar moet er georganiseerd worden over de

grenzen van de eigen organisatie heen, langs integrale waardeketens. Inter-

organisatorische relaties resulteren in 'value added partnership' (VAP) en net-
werkorganisaties. Interorganisatorisch organiseren vereist onderscheid van de
verschillende systemen, waarden, normen, culturen en dergelijke.

- Van organisatorische stabiliteit naar lerende organisaties. Door de omgevingscom-
plexiteit en -dynamiek zijn organisaties geen statische entiteiten meer. Daardoor
is het belang van dat de lerende organisatie groter geworden dan individueel
leren. Dit leren richt zich op het vergroten van het veranderingsvermogen van een
organisatie om zodoende aanpassingen sneller en directer omgevingsgericht te
laten verlopen.

-   Van afdeling naar process engineering. In het bijzonder door de informatie- en com-
municatietechnologie zijn verbeteringsprocessen niet uitsluitend voorbehouden
aan /dn afdeling, maar betreffen zij de integrale organisatie op basis van de pro-
cessen door een onderneming. Deze benadering komt tot uiting in grote proces-
verbeteringen, aldus Davenport (I993);

-    Van personele stabiliteit naar mobiliteit. Ook hier is het ten gevolge van de informatie-
en communicatietechnologie mogelijk zonder B,sieke locaties organisaties te
ontwerpen. Galbraith e.a. (I993) geven aan dat bij personeelsschaarste op 6dn
locatie het werk gedaan kan worden door middel van telecommunicatie op een
andere locatie waar wel mensen beschikbaar zijn.

Parker geeft aan dat ondernemingen fungeren als levende organisaties en volgens
Miller (I978) moeten ze continu vechten om te overleven. De exogene omgeving en
een efficiente integrale en samenhangende interne organisatie (endogene omgeving)
moeten op elkaar aansluiten. Ook Porter (Igg6) noemt het blijven realiseren van een
concurrentievoordeel als resultante van de 'fit' tussen extern en intern. Reijniers
(2000) noemt dit de samenhang tussen respectievelijk de discrepantie in de "eisen
aan de organisatie vanuit de markt en het ontwikkelingsniveau van de interne orga-
nisatie". In de tijd staat deze samenhang steeds onder druk, vanwege de huidige
interne 'slijtagemogelijkheden'. Dit is een gevolg van het feit dat er te weinig verbe-
ter- en vernieuwingsenergie wordt geYnvesteerd in de interne organisatie (lange-
termijneffect) en doordat de focus te sterk gericht is op het behalen van financille
resultaten op de korte termijn.
Ook Parker (2000) stelt dat genoemde exogene 'fit' tijdelijk is, aangezien de veelheid

en complexiteit van de exogene ontwikkelingen hierop van invloed is. Fundamentele
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strategische veranderingen in de business-omgeving representeren een 'discontinu-
ous change' en vormen een kernthema op de agenda van ondernemingsbestuurders,
aldus Nadler (I995).  De initiering van een veranderingsproces kan 'reactief of pro-
actief' zijn op exogene ontwikkelingen. Reijniers (2000) geeft aan dat dit kan door te

anticiperen op deze ontwikkelingen, al dan niet zichtbaar gemaakt door de resulta-
ten van het interne functioneren. De ultieme vorm kan zelfs zo ernstig zijn dat de aan-
leiding voor een fundamentele strategische verandering wordt ingegeven door de
financieel onhoudbare situatie (bijvoorbeeld doordat financiers onder de gegeven
interne omstandigheden niet langer bereid zijn de financiering te waarborgen). Alle
aandacht moet zich in dat geval in zeer korte tijd richten op het voorkomen van een
faillissement. Hier is dan sprake van crisismanagement.
SCott Morton (IggI) gebruikt voor een fundamentele strategische verandering de
term 'transformation' als samenhangende impact op strategie, structuur, technolo-
gie en mensen.
Parker (zooo) benadrukt dat de externe/interne 'fit' die van het management
gevraagd wordt "thoughtful evaluation, innovative thinking, and a common mental
model that management shares to understand the driving forces, strategy and orga-
nisational structures and competencies oftoday and project them into the unknowns
of tomorrow. When an enterprise demonstrates sustained competitive advantage
and/or position it is proactively shaping industry evolution."

Parker (I996) stelt dat technologie zeer snel verandert. Mensen en hun organisaties
veranderen zeer langzaam. Dor de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en
computertechnologie zullen ondernemingen echter uit concurrentieoogpunt
genoodzaakt zijn hun onderneming, organisatie en mensen sneller mee te laten ver-
anderen. Zij geeft een grote hoeveelheid historische voorbeelden uit de informatie-
en computertechnologie (zoals fax, voicemail, EDI en e-mail) die van invloed zijn
geweest op de aanpassingsnoodzaak van ondernemingen. De aldus aangepaste
onderneming biedt pla:Its voor kwaliteit, toegevoegde waarde en reactiesnelheid naar
de markt in functie van de concurrentiepositie.
Het snel doorvoeren van veranderingen vereist snelle beslissingen. Om dit te kunnen
realiseren moeten bureaucratische organisaties en personele tegenkrachten verme-
den worden. Aangezien door de genoemde ontwikkelingen niet lang van tevoren
bekend is welke informatie de basis zal vormen voor veranderingen, is een organisa-
tie nodig die dn snel en doeltreffend beslissingen kan nemen en 68k vernieuwingen
kan realiseren. Netwerkorganisaties, matrixorganisaties en 'empowerment' zijn
hierbij essentiele begrippen, waarbij informatie- en computertechnologie ook een
cruciale, ondersteunende rol speelt.

Om dit alles te kunnen realiseren zal, aldus Parker (I996), het management zich
moeten richten op:
- sensitieve, extern gerichte antennes;
-   een heldere missie;
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- gedisciplineerd gebruik van informatie- en computertechnologie;
-   een teamgerichte organisatie;
-   een corporate cultuur;
-   partnership met cliOnten;
-    benutting van grensverleggende mogelijkheden.

Uit een studie van Kotter en Heskitt (I992) blijkt dat de corporate cultuur de grootste

impact heeft op informatie- en computertechnologieprestaties. Cultuur is niet ge-
makkelijk te veranderen. Het vergt het doorbreken van de gewoontes van het middle

management. Hier wordt ook de relatie gelegd met het streven naar een lerende orga-
nisatie als basis voor continu veranderingspotentieel.

Parker (I996) laat schematisch en modelmatig de impact van informatie- en compu-
tertechnologie op de onderneming zien: producten, processen en mensen. Infor-
matie- en computertechnologie zijn leidend geworden. Cruciaal hierbij is adequaat
veranderingsmanagement ('zonder pijn geen effectieve veranderingen'), waarbij de
volgende zeven vragen essentieel zijn:

Planning
I    In welke business zitten we?
1 Welke problemen, krachten en kritieke succesfactoren zijn er?

3 Welke strategie is er?

Actie

4    Hoe realiseer je de businesswaarde?

s     Hoe verander/vernieuw je de strategie?
6    Hoe organiseer je dit het best?
7    Wat zijn de actieplannen voor vmag I tot en met 6?

De door haar benoemde paradigma's voor vernieuwing zijn:
- kleinere werkeenheden;
-   het ontwikkelen van kerncompetenties van mensen;
-    onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij individuele mensen;
- continu verbeteringen doorvoeren.

Hamel en Prahalad (I994) geven aan dat er een relatie moet zijn tussen de korte-
termijndoelstellingen en de bestaande 'resources', dat middellange termijn wel moet
kunnen bouwen op 'strategy as stretch' en dat er een brug geslagen moet worden tus-
sen de bestaande 'resources' en de ambities van de organisatie. Zij noemen dit

'industry foresight'.
Harrigan (I985) geeft bovendien aan dat in meer dynamische en/of meer onzekere

exogene omgevingen de endogene systemen flexibeler moeten zijn en dat de mensen

('the differentiating factor') meer zelfstandigheid moeten krijgen om de strategische
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focus en de organisatieveranderingen te kunnen realiseren.
Veranderingsmanagement vormt hierbij een essentiele rol.
Volberda (I998) stelt dat naarmate de externe turbulentie groter is, intern een grote-
re flexibiliteit gevraagd wordt. Flexibiliteit is geen doel op zichzelf, maar wel een
keuze die aangeeft waar de grenzen intern moeten liggen.

3·3 Veranderingsmanagement

3.3.1 De noodzaak voor een veranderingsaanpak
Volgens Kotter (I996) is de stabiliteit in ondernemingen niet langer de norm en zal
de turbulentie alleen maar toenemen. Derhalve is het op tijd managen van verande-
ringen van levensbelang. Hij geeft aan dat een hogere mate van urgentie niet inhoudt
dat er voortdurend paniek, bezorgdheid ofangst heerst. Er wordt een toestand mee
bedoeld waarin genoegzaamheid praktisch afivezig is en waarin mensen altild pro-
bIemen en kansen in de gaten houden en waarin 'doe het nu' de norm is. Hij noemt
acht fouten die het meest voorkomen en die er de oorzaak van zijn dat transformaties
onvoldoende succesvol zijn:
I    te veel genoegzaamheid toelaten;
2    nalaten een voldoende krachtige, leidende coalitie te vormen;
3    de kracht van visie onderschatten;
4   de visie tien keer (of meer) te weinig communiceren;
5    toelaten dat obstakels de nieuwe visie in de weg staan;
6 nalaten kortetermijnsuccessen te creeren;
7    te vroeg juichen;
8   verzuimen om vet:anderingen stevig te verankeren in de organisatiecultuur.

Ook komt Kotter bij de bestudering van succesvolle veranderingen tot de conclusie
dat ze twee belangrijke patronen vertonen: voldoende strijdvaardigheid en motivatie
alsmede hoogwaardig leiderschap. Hij heeft op basis hiervan het achtfasenproces voor

verandering ontwikkeld:
I urgentiebesefbevestigen;
2    de leidende coalitie vormen;
3   een visie en strategie ontwikkelen;
4   de veranderingsvisie communiceren;
5 door 'empowerment' een breed draagvlak creeren;
6 kortetermijnsuccessen genereren;
7 verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen;
8 nieuwe benaderingen in de organisatiecultuur verankeren.

Het onderkennen van de weerstanden vanuit de organisatie tegen veranderingen is
een basisvoorwaarde. Kanter (Ig8g) noemt als belangrijkste manieren om weerstan-
den om te buigen:
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- actieve betrokkenheid in het proces;
-   verschaffen van complete informatie;
- veranderingen 'stuurbaar' maken;
- onderhandelen;
- adequate ondersteuning via persoonlijke begeleiding oftraining;
- begrip, steun en beloning voor verrichte inspanningen;
- openbaar maken van weerstanden;
-    zorgen dat er geen 'losers' in de organisatie zijn.

De door Kotter genoemde acht fasen moeten in het veranderingsproces volgtijdig
uitgevoerd worden. Overslaan van 6dn of meerdere fasen leidt tot mislukking.  In de
praktijk blijkt dat fasen worden overgeslagen omdat er grote druk is om te 'produce-
ren' en doorlooptijd te winnen.
De eerste vier fasen zijn gericht op het in beweging krijgen van de status-quo. De
daaropvolgende drie fasen zijn gericht op het introduceren van nieuwe methoden en

systemen. De laatste fase draagt zorg voor verankering en het beklijven van de veran-

dering in de organisatie.

De rode draad wordt volgens Kotter gevormd door de noodzaak en kracht van leider-

schap. Dit ter onderscheiding van management. Hij hanteert de volgende definities.

Management
-   plannen en budgetteren;
-   organiseren en benoemen;
-   controleren en problemen oplossen.

Management leidt tot een bepaalde mate van voorspelbaarheid en regelmaat, en
beschikt over het potentieel om constant de kortetermijnresultaten tot stand te bren-

gen die door de verschillende belanghebbenden verwacht worden.

Leiders chap
- richting vaststellen;
-   mensen op edn lijn brengen;
-   motiveren en inspireren.

Leiderschap brengt verandering tot stand, vaak van een indrukwekkende omvang, en
is in staat om uiterst nuttige veranderingen tot stand te brengen.

Van den Berge.a. (2003) ontlenen aan hun onderzoek datde volgende voorwaardelijke
elementen een 'excellent execution' van strategische vernieuwingen waarborgen:
-   het definieren en communiceren van de essentiele strategische prioriteiten;
- ervoor zorgdragen dat gel<walificeerde functionarissen op de juiste posities ge-

situeerd zijn;
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-   het definieren van realistische en haalbare doelstellingen;
-   het monitoren van de resultaten en de toekomst;
-   het waarborgen van een gel<walificeerde interne organisatie;
-    het hebben van de juiste chiefexecutive officer (met relevante kennis en ervaring).

Zij komen ook tot de conclusie dat er niet 6dn leiderschapsstijl bestaat die het meest
geschikt is om leiding te geven aan een 'excellent execution'. De specifieke contextu-
ele ondernemingsomstandigheden bepalen de gewenste stijl.

Kotter stelt in zijn toekomstperspectiefdat niet alleen gewerkt moet worden aan de
toekomst, maar dat er ook op korte termijn successen behaald moeten warden. Dit
vraagt de juiste samenstelling van het leiderschapsteam, gericht op de operationele
doelstellingen voor de korte termijn dn het werken aan de continuering van de onder-
neming door de strategische positie voor de langere termijn te waarborgen.

3.3.2 Het veranderingsproces

De noodzaak tot verandering
Voor Nolan en Croson (I995) staat centraal dat de algemeen geldende organisatie-
structuren die op hierarchie gebaseerd zijn voor de industriele economie niet gelden
voor de informatie-economie die gedreven wordt door informatie- en computertech-
nologie.
De snelle ontwikkelingen in de informatie- en computertechnologie en de gevolgen
daarvan dwingen organisaties zich sneller aan te passen in een gelijke frequentie.
Informatie- en computertechnologie legt veranderingen op aan organisaties. In de
'vorige' economie werd informatie- en computertechnologie aangepast aan de orga-
nisatie en haar procedures en werkwijzen. Ook De Schepper (I983) komt tot deze
conclusie.
Heden ten dage initieren de ict-ontwikkelingen een groot aantal noodzakelijke ver-

nieuwingen, zoals producten, informatietransmissie, communicatie en samenwer-
king. Een onderneming die een concurrerende voorsprong wil behouden, moet als
gevolg van deze initierende ontwikkelingen aanpassen in een gewenst tempo.

Nolan en Croson komen op basis van onderzoek tot de conclusie dat elke organisa-
tie een leerproces moet doormaken om van de industriele economie in de informatie-
economie terecht te komen. Hun ultieme organisatievorm betreft de organisatie die
de kenmerken heeft van een zelflerende organisatie.
Toch blijkt het zeer moeilijk om een blijvende verandering (transformatie) te realise-
ren. Dit heeft te maken met de organisatorische traagheid die veroorzaakt wordt door:
-   het accent op de normale (dagelijkse) gang van zaken. Elementen hierbij zijn regulie-

re planningscycli, prestatiebeoordelingen in de tijd, de gedrevenheid naar effi-
ciency met zijn centralistische besluitvormingsprincipes. Een voorbeeld hiervan
is de huidige focus op optimalisering van de beurswaarde;
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-   het kanaliseren van informatie- en computertechnologie. Informatie- en computertech-
nologie is veetal leidend voor bijvoorbeeld rapportagestructuren en voortgangs-
bewaking. Gelet op de complexiteit bij de implementatie en de daarmee gepaard
gaande veranderingstijd worden dergelijke processen geremd;

- beperkt begrip van het topmanagement voor informatie- en computertechnologie. Dit wordt
mede ingegeven door de angst voor het onbekende;

-    hetfeit dat niemand zichze[fontslaat. Vernieuwingen vragen ook andere competenties
en talenten van management en medewerkers. Het management realiseert zich
dit wel, maar is niet van zins zichzelfter discussie te stellen.

Volgens Nolan en Croson heeft de managementtheorie de informatietheorie niet
kunnen bijhouden. In de informatietheorie zijn bij de managementprincipes onder
meer de volgende zaken additioneel noodzakelijk:
-    het principe van waardecreatie;
-   het principe van coOrdinatie;
-    het principe van dynamisch evenwicht: verdeling van de winst over betrokkenen;
-    het constructieprincipe: teamontwikkeling;
-   het teamprincipe: projectgeOrienteerd;
-    het controleprincipe: prestatiebeloning;
-    het principe van conflictoplossing door het management;
-    het kansprincipe: snelheid van handelen;
-   het begrenzingprincipe: netwerken en 'outsourcing' gericht op flexibiliteit.

Zij hebben het zesfasenmodel van bedrijfstransformatie ontwikkeld:
I    afslanken: de kosten terugbrengen tot op het bot;
2 dynamisch evenwicht herstellen door groei van de cash flow;

3 nieuwe klanten verwerven ter realisering van meerwinst;
4 klanten behouden;
s    concurrentiestrijd richten op versterkte marktpositie;
6 mondialiseren.

Door elk van deze fasen loopt de kracht en vernieuwing als gevolg van de informatie-
en computertechnologie als leidende factor.
De start van elke transformatie ligt bij het hebben van een toekomstgerichte visie en
het cotirdineren van deze visie door het topmanagement. Dit vraagt echter kennis en
kunde op het terrein van informatie- en computertechnologie.

Een hierarchisch ingerichte organisatie kan, menen Nolan en Croson, niet meer de
basis vormen voor het doorvoeren van veranderingen. Zij zien de "op informatie-
technologie gebaseerde netwerkorganisatie" als de vorm waarin dit wel kan: contac-
ten tussen hoger opgeleiden organiseren!
Deze organisatievorm is primairgebaseerd op zelfsturendeteams en op hethebben van een
hoogwaardige infastructuur eromheen. Deze hoogwaardige infrastructuur bestaat uit:
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-   informatie- en computertechnologie: hard- en software, netwerken;
-   bestanden met gegevens voor prestatiebeoordeling;
- personeelsmanagement;
- beslissingsvoorbereiding (budgettering, planning);
- kennismanagement;
- projectmanagement;
- competentieontwikkeling.

Om de nieuwe, concurrerende bedrijfsorganisatie te creeren zien Nolan en Croson

(I995) twee transformatiescenario's:
I   Een bestaande hierarchische organisatie laten bestaan met een ict-schaduwnet-

werk ernaast. Hierdoor hoeven geen structurele veranderingen doorgevoerd te
worden in de bestaande organisatie. Op basis hiervan wordt een langzame en
geleidelijke overstap gemaakt vanuit de hierarchie naar de informatiestructuur.
Dit proces duurt echter lang.

2    Een directe overgang van een hierarchische organisatie naar een netwerkorgani-
satie. Dit vraagt grote veranderingsinspanningen. Wanneer er sprake is van een
crisis zal dit gemakkelijker gaan (acceptatie), bij een uitgangssituatie zonder cri-
sis is er sprake van de eerdergenoemde 'organisatorische traagheidsfactoren'.

Concluderend stellen zij dat een revolutionaire omwenteling van de organisatie leidt
tot een betere benutting van de potentiele mogelijkheden van en in de organisatie, de

zogeheten 'creatieve destructie'.

In een netwerkorganisatie staan de volgende elementen centraal:
-    gedelegeerde verantwoordelijkheden;
-   samenwerkingsverbanden op projectbasis;
- uitbestede functies.

Zo kan een organisatie gemakkelijker en directer reageren op externe veranderingen
zonder dat eerst allerlei hierarchische beslissingsstructuren doorlopen moeten wor-
den.

De taak van het management verschuift van het opstellen van plannen en het toezien

op de realisatie ervan naar het managen van projecten in een losse structuur.
Tevens stellen Nolan en Croson dat de relatie tussen de benutting van ict-mogelijk-
heden en de nieuwe netwerkorganisatie een voorwaarde is voor toekomstvast con-
currentieonderscheid.

Lawrence en Lorsch (I96g) concluderen uit hun onderzoek dat het organiseren van

een onderneming moet gebeuren in functie van de omgevingsfactoren (waaronder de
markt): de relatietheorie. "Om goed te functioneren moet een organisatie de door
zijn omgeving vereiste mate van differentiatie en integratie bezitten. Om deze situa-
tie te bereiken dient de organisatie aan de meeste voorwaarden voor goede conflict-
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oplossing te voldoen; zodat de managers in de organisatie daadwerkelijk hun
meningsverschillen uit de weg kunnen ruimen, die voortkomen uit hun verschillen-
de gespecialiseerde invalshoeken."
Voor het oplossen van de genoemde conflicten geven zij aan dat "het beinvloedings-
centrum zich bevindt op het niveau waar de vereiste kennis over de omgeving
beschikbaar is". Managers moeten hiervoor beschikken over de juiste "bet<waamhe-
den en deskundigheden".

Vergelijkbare studies over de relatie tussen externe omgevingsfactoren en de organi-
satieprincipes zijn uitgevoerd door Burns en Stalker in I96I (zij komen tot conclusies
die in lijn liggen met Lawrence en Lorsch), Woodward (naast omgevingsinvloeden
trekt hij ook een vergelijkbare conclusie voor de taakomstandigheden: "hoe voor-
spelbaarder productietechnieken, hoe meer hierarchische niveaus en hoe meer lei-
dinggevenden"), Fouraker (L-organisatie voor onafhankelijk en autoritair manage-
ment en T-organisatie voor complexe organisaties met veel specialisten ter coardina-
tie) , Chandler (relatie tussen organisatiekenmerken en omgevingsvariabelen), Udy
(geeft het verband aan tussen te[hnologie - als externe variabele - en organisatieken-
merken), Leavitt (taakgeorienteerde organisatie-inrichting op basis van 'manage-

ment by task').

Al deze onderzoeken liggen in lijn met Lawrence en Lorsch' visie: de 'human reta-
tions' benadering. Concluderend stellen zij vast dat er een "noodzaak is voor meer-
hoofdige leiding, aangezien ze te maken hebben met heterogene en dynamische
omgevingstypen, waardoor de kennis en onderwerpen te ingewikkeld worden om
nog te kunnen toedelen aan een enkele leidinggevende functionaris".
"Vernieuwing en ondernemerschap moeten geleid worden door managers met de
capaciteiten om te vernieuwen en risico's aan te durven. Tevens is vereist dat op top-
niveau een algemeen doelstellingskader geschetst kan worden om de richting aan te
geven."

Management van verandering
Nadler e.a. (I994) stellen dat in de versterkte concurrerende wereld alleen overleefd
kan worden door discontinu te veranderen. Als redenen voor deze 'discontinue' ver-
andering noemen zij:
-   veranderingen in industriestructuren;
- technologische innovaties;
- macro-economische trends en crises;
-   veranderingen in regel- en wetgeving;
-    markt en concurrentiekrachten;
- groei.

Veranderingsmanagement wordt gezien als een'core organizational competence', die
aanwezig moet zijn in ondernemingen. De machinebureaucratie van Weber (I905) en
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van Taylor (I912) is niet meer van deze tijd. Constant dient hetoog gericht te zijn op de
buitenwereld, ook al gaat het de onderneming voor de wind. Nadler e.a. (1994)
beschrijven ook de mogelijke valkuilen voor het managementin succesvolle perioden:
- succesbepalende elementen worden als normaal ervaren;
- interne focus;
- arrogantie, inschikkelijkheid en bekrompenheid;
-    complexiteit van de organisatie;
-   niet bereid om nog te leren.

Zij onderscheiden twee soorten veranderingen:
I Incrementele veranderingen.

Het steeds verbeteren van de bestaande processen, taken, procedures, producten,
markten et cetera. Hier wordt niet iets fundamenteel nieuws ontwikkeld. Aange-
geven is dat deze veranderingen intern gedreven zijn en geen echte reden voor

vernieuwing vormen: zij noemen het'tuning'. Bij de initiatieven die hiertoe geno-
men zijn vanuit externe facetten wordt gesproken van 'adaption', gelet op het
reactieve karakter.

2 Discontinue veranderingen.
Het radicaal breken met het verleden en bereid zijn vernieuwende elementen aan
te pakken die een integrale aanpak vragen. Zij hebben betrekking op vele en ver-
schillende delen van de organisatie en haar functioneren. Deze veranderingen
wijzigen de strategie, het imago en het karakter van de onderneming. Er zijn twee
onderverdelingen. Bij 're-oriention' zet de leider van binnenuit een nieuwe visie
neer en voert hij een structureel strategische verandering door. De andere is
're-creation', waarbij de buitenwereld de initiator vormt voor de fundamentele

wijziging. Een crisis kan de aanleiding zijn.

Nadler e.a. geven aan dat het managen van incrementele veranderingen in de organi-
satie gedelegeerd kan worden. Discontinue veranderingen zijn - gelet op hun strate-

gisch karakter - voorbehouden aan de CEO, waarbij leiderschap een kritieke succes-
factor is. Turbulente omgevingen vragen een leider die:
- externe kansen herkent en benut (signaleren externe ontwikkelingen, hiervoor

managementteam ontwikkelen, experimenteren, voorkomen van succesbepalen-
de valkuilen, scenario-ontwikkeling);

- strategische keuzen maakt en benut;
- strategische veranderingen initieert en kan uitvoeren.

Nadler e.a. (I994) geven een overzicht van het veranderingsmanagementproces en de
wijze waarop dit uitgevoerd moet worden (weerstand tegen verandering, managen
van de verandering, managen van politieke krachtenvelden). Expliciet geven zij aan
dat een veranderingsproces gebruik moet maken van een projectorganisatie: "neces-
sary to develop other structures outside the regular organisation arrangements
during the transition period".
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De transitiemanager zien zij als "the person should have the power and authority
needed to facilitate the transition, and should be appropriately linked to the CEO.
This person should also be capable of dealing with the extreme stress that comes
with  the role, and be able to act constructively in the face of pressure, and needs
extensive support resources." De leider moet andere competenties hebben.

Zij geven aan dat er behoefte is aan 'change oriented leadership'. De tekortkomingen
in het realiseren hiervan zijn veetal gelegen in:
-    de overtuiging dat leiders geboren worden en niet gemaakt;
-    het feit dat er geen prestatieterugkoppeling;
-    de subjectiviteit van leiderschapsontwikkeling (een 'kunst');
-    het feit dat deze rol niet wordt gezien als strategisch belangrijk.

Een opsomming van de karakteristieken van een 'change oriented leader' zijn:
- visie hebben;
- kunnen managen van complexe vraagstukken;
-   business- en industriekennis hebben;
-   een brede 'scope' hebben;
-   gaan voor succes;
- integriteit;
- flexibiliteit;
- grote zelfkennis (sterktes/zwaktes);
- actiefwillen Ieren;
-    niet autoritair zijn;
-   derden hun talenten kunnen laten ontwikkelen;
-    teamwerker zijn.

De leerlessen uit hun visie met betrekking tot discontinue veranderingen zijn:
-    een belangrijke kerncompetentie voor ondernemingsleiders in de 2,e eeuw is ver-

andermanagement;
-  er vindt een dominante verschuiving plaats van incrementele naar discontinue

veranderingen;
- discontinue veranderingen vragen drie kernelementen van organisaties: leider-

schap, corporate identiteit (meer dan een visie) en organisatiestructuren;
- discontinu veranderen heeft meer te maken met improvisatie dan met manage-

ment;
- veranderingen doorvoeren in een gemeenschappelijke set van waarden;
- discontinue veranderingen doorvoeren gaat niet eenvoudig via een topdown

benadering maar zal ook gebaseerd zijn op bottom-up initiatieven;
-   het'zachte deel' van discontinue veranderingen wordt het 'harde deel';
-   ontwerpen is veranderen, veranderen is ontwerpen;
- crisis vormt een belangrijke reden voor structurele veranderingen.
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De rol van de CEO

Nadler e.a. (Ig98) stellen dat een topmanager (CEO) drie kernprocessen moet man-

agen: operationeel management, relatiemanagement (mensen), management van
externe relaties. Elementen hierbij zijn plannen, beslissingen nemen en problemen
oplossen.
De samenstelling van het team wordt bepaald door (omgevingscontext en structuur-
context):
-   de afhankelijkheid van de externe ontwikkelingen;
-   de veranderintensiteit van deze omgeving;
-   de mate waarin business units zelfstandig zijn.

Voor het team zijn de doelstellingen, rolverdeling en werkprocedures van belang.
Ook wijzen zij op het belang van het doorvoeren van veranderingen. Hierbij moet de
CEO zich steeds de volgende vragen stellen:
-   Is een grote verandering noodzakelijk?
-    Als hij de veranderingsprocesmanager is, wat wordt er dan van hem verwacht?
-   Is hij capabel om de verandering te leiden?

-   Wil hij de verandering daadwerketijk leiden?

Kaplan en Kaiser (2003) ontlenen aan hun onderzoek dat "despite their obvious intelli-
gence, executives are no different. They may be too task-oriented and not sufficiently
people-oriented, too tough and not responsive enough to people's needs, too big-pic-
ture-oriented with notenough emphasis on planningand follow-through." Deze eigen-
schappen vormen belemmeringen voor het succesvol doorvoeren van veranderingen.

De CEO-leiderschapsrollen zijn volgens Nadler e.a. (I998):
- "strategist;
- architect;
- ambassador;
- keeper ofcorporate image;
- policy management;
- performance management;
- operations management;
- functional management;
- process management;
-   people management;
- information management."

Te weinig CEO's nemen een beslissing op basis van hun eigen functioneren en de rot
die zij zelfspelen (zelfreflectie). Een interessante vraag bij de beslissing ofer een ver-
anderingsproces gestart moet worden, is: 'wanneer haal ik de trekker over'? De
ondersteuning van de CEO door terzake deskundigen wordt bij het doorvoeren van

veranderingsprocessen als essentieel gezien.

52



De managementopvattingen van een aantal onderzoekers in de vorige eeuw laten de
ontwikkelingstendensen zien met betrekking tot het managen van veranderingen in
organisaties in de tijd: van endogeen gerichte organisatie-efficiency naar dynamisch

aanpassen aan exogene ontwikkelingen. Zij vormen een inspiratiebron voor het
vormgeven van oplossingsrichtingen bij het besturen van endogene veranderingen.
Enkele managementopvattingen (ontleend aan Buelens, 2000) Zijn:
-    Taylor (I I2) legt sterk de nadruk op productiviteitsverhoging door arbeidsdeling,

specialisatie en specifiek taakgebonden opleidingen ter verhoging van de vaardig-
heden. Hij besteedde geen aandacht aan ontwikkeling van potentiele capacitei-
ten. Tijdstudies om 'non added values' te elimineren waren een belangrijk instru-
ment om genoemde doelstellingen te bereiken. Ook benoemde hij tussentijdse
rustpauzen.

-   Faya (IgI6) heeft duidelijk gemaakt dat management - naast functionele zaken
als financian, productie en verkoop - een aparte functie was. Het was de verkla-
ring voor de slechte prestaties van veel organisaties: de oorzaak lag bij het slecht
functioneren van de manager. De managementfunctie omvatte: plannen, organi-
seren, leiden, controleren en innoveren (POLCI).  Hij gaf hiermee het sturings-
proces aan.
Zijn concept was sterk hierarchisch-functioneel gericht met verantwoordelijkheid
en gezag. Fayol maakte reeds toen het belang van realisatie van een strategie dui-
delijk. Dit managementconcept functioneert nu nog prima in situaties die niet al
te complex en voldoende stabiel zijn.

-    Weber (I905) ontwikkelde zijn visie naar binnen gericht zonder oog voor klanten,
leveranciers en omgeving. Het accent van zijn managementtheorie lag op de
bureaucratie:

medewerkers alleen in functie onderworpen aan managementgezag;
hi8rarchie van functies;
afgebakende verantwoordelijkheden;
beste persoon op de functie;
objectivering salaris;

· carrieresysteem.
Weber stelde dat een medewerker zijn tijd beschikbaar stelde en niet zijn persoon.
Ook ging hij uit van een ideaaltype (de gemiddelde persoon) en die bestaat niet.

-  Hammer en Champy (Iggo) stelden dat 'grote successen' niet kunnen komen van
kleine permanente verbeteringen, maar van grote doorbraken en radicale veran-
deringen. Zij introduceerden als antwoord op de Japanse geleidelijkheid
'Business Process Reengineering', het fundamenteel, radicaal herzien van alle
bedrij fsprocessen met het oog op dramatische (geen stapsgewijze) verbeteringen
van alle relevante prestaties, zoals kostenbeheersing, snelheid en innovatie. Deze
visie heeft een interessante relatie met het werk van de interim-manager. Zij leg-
den de bijl aan de wortel en 'niet jezelfeens vast aan een bestelling', daarmee aan-
gevend dat het primaire proces bekeken dient te worden in functie van de klant.
Informatie technologie bleek voor hen een belangrijke initiarende factor voor het
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doorvoeren van de verbeteringsprocessen. Toch waren niet alle verbeteringen
succesvol, als gevolg van het onvoldoende zichtbaar kunnen maken van de 'niet
kwantitatieve meetpunten', zoals klanttevredenheid en innovatie.

In vervolg op het voorgaande geven Scott-Morgan e.a.(ZOOI) recentelijk aan dat
het Lewin-model voor het doorvoeren van verandering, namelijk 'unfreeze, move,
freeze', niet de geeigende aanpak is voor omgevingen die sterk aan verandering
onderhevig zijn. Zij benadrukken dat het van belang is om 'stabiliteit' te creeren in
een organisatie die intern een sterke innovatiekracht heeft ontwikkeld. Tevens geven
zij aan dat om genoemde reden binnen een organisatie nooit sprake kan zijn van Zdn
type organisatievorm. Er dient een portfolio te bestaan aan vormen in relatie tot de
verschillende werkdomeinen. De leiders in deze organisatie moeten sterk gericht zijn
op veranderingen en moeten ervoor zorgen dat medewerkers met minder energie de
continue veranderingen kunnen doormaken en doorvoeren.

Uit onderzoek van Brown en Eisenhardt (I997) blijkt dat organisaties in een sterk ver-

anderende, externe omgeving hun succes te danken hebben aan de beperkte structu-

rering van verantwoordelijkheden en prioriteiten, intensieve communicatie en ont-
wikkelingsvrijheden binnen projecten. Zij hanteren hiervoor de term 'semistructures'
met als betekenis dat bepaalde organisatieaspecten, zoals verantwoordelijkheden en
projectprioriteiten, zijn beschreven en andere niet. Dit alles volgens zo min mogelijk
bureaucratische procedures en met de focus op het effectief managen van lopende
projecten. Zij stellen dat de succesbepalende factoren voor continu veranderende

organisaties liggen in de complexiteitstheorie, de 'time-phased' evoluties en de
kracht van de kerncapaciteiten van de organisatie. Het betreffende onderzoek vond

plaats in de computerindustrie om haar grote veranderingsnoodzaak en de groeien-
de convergentie met telecommunicatie en consumentenelektronica gedurende de

jaren negentig van de vorige eeuw.

In I997 is door Mori (1997) onderzoek gedaan naar grootschalige veranderings-
processen bij 500 multinationals, verdeeld over alle sectoren in Europa, Noord-
Amerika en het Verre Oosten, met als belangrijkste conclusie dat drie van de vier
veranderingsprocessen niet succesvol zijn verlopen. Ook blijkt dat de meeste ob-
stakels en succesfactoren te maken hebben met de 'menselijke factor' (zie figuur

7).

De mate waarin organisaties met veranderingen kunnen omgaan, is een norm voor
hun succes geworden. De eis tot die aanpassingen heeft derhalve een strategisch
karakter. De daaruit voortvloeiende veranderingen hebben ook vaak ingrijpende con-
sequenties voor het functioneren van de organisatie. Het veranderen van de strategie
heeft een impact op processen, structuren en systemen en derhalve moeten gedrag,

werkwijzen en houdingen van mensen ook veranderen.
lets anders is dat de externe betrokkenheid en invloed van organisaties (zoals de over-
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Succes- en faalfactoren van veranderingsprocessen

.

Top 10 Barriares Top 10 Succesfactoren
(% van 500 organisaties) (% van 500 organisaties)

.                                          1

Strijd om middelen 48% Verzekeren sponsorschap van de top  82%

Functionele grenzen 44% Mensen eerlijk behandelen 82%

Verandervaardigheden 43% Medewerkers betrekken 75%

Middenmanagement 38%         De juiste boodschap brengen 70%

Lange IT doorlooptijden 35%    :   Zorgen voor voldoende training 68%
Communicatie 35% Heldere prestatiemaatstaven 65%

Weerstand van medewerkers 33%        Bouwen van teams na de verandering 62%

HR/training aspecten 33% Investeren op cultuur/vaardigheden 62%
Initiatief-moeheid 32% Belonen van succes 60%
Onrealistische tijdspaden 31%      Gebruiken van inteme 'kampioenen'   60%

-

Bron: Mari (1997)
Figuur 7

heid, belangenorganisaties, zakelijke partners, toeleveranciers en klanten), ook
steeds groter wordt.
Het operationeel realiserenvan de strategische verandering en haar verankering in de
organisatie bepalen uiteindelijk het succes.

3·4     Projectmanagement en programmamanagement als management-
instrument

Reijniers (I994) stelt dat het kiezen en ontwikkelen van een nieuwe strategische rich-
ting niet garandeert dat het gewenste resultaat ook bereikt wordt. De verankering van

de verandering in de organisatie heeft ook een 'sociaal organisatorische' kant, die
eveneens op een 'zakelijke' wijze gemanaged moet worden. Ter realisering van het
noodzakelijke eindresultaat in de tijd vormen de toepassing van projectmanage-
mentprincipes een essentiele ondersteuning, aangezien veranderingsprocessen vol-
doen aan de definitie van projectmanagement. Hierbij moeten heldere doelen wor-
den afgesproken tussen en met betrokken partijen. Bij projectmanagement worden
de doelen, de wegen waarlangs deze bereikt moeten worden, de tussentijdse meet-
punten en mijlpalen zichtbaar gemaakt. Deze transparantie maakt het mogelijk hier-
over helder te communiceren.
Wijnen (I984) onderkent vier scenario's die bepaald worden door enerzijds de dui-

delijkheidsgraad van het gewenste resultaat en anderzijds de duidelijkheidsgraad van
het af te leggen traject.
1    Projectaanpak. Hier zijn dn het resultaat dn het traject voorafhelder te formuleren.
2    Aanpak met refultaatscenario's. Het gewenste resultaat is vooraf onduidelijk,  maar
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het afte leggen traject is wel duidelijk. Men kan snel omschakelen naar alterna-
tieve scenario's.

3     Aanpak met trajectscenario's. Hierbij is het gewenste resultaat helder, maar het traject
niet. De focus is gericht op het resultaat.

4 Itererende aanpak. Het resultaat en het traject zijn beide onbekend. Hier is 'trial and
error' de aanpak.

Een project wordt gedefinieerd als een unieke, kwalitatief benoemde activiteit die
eenmalig wordt uitgevoerd, met een begin en een eind, binnen een afgebakend tijds-
bestek en binnen een bepaald budget, aldus Turner (I993). Hij definieert projectma-
nagement als het managementproces dat ervoor moet zorgen dat het projectresultaat
wordt gerealiseerd. Hij stelt tevens dat 'verandering' kenmerkend is voor projecten,
dat er bepaalde begrenzingen aan een project bestaan en dat er een veelheid aan ver-
schillend gekwalificeerde functionarissen bij betrokken zijn.
In projectmanagement zijn twee soorten projecten te onderscheiden (Reijniers,

I994/2):
1     Commercitle projecten. Deze projecten hebben betrekking op het uitvoeren van com-

merciele opdrachten voor afnemers met als doel een tevreden klant te krijgen en
continuYteit van de onderneming te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn het leve-
ren van een machine, het uitvoeren van een adviesopdracht, het realiseren van een
bouwconstructie en het ontwikkelen van klantspecifieke software.

2   Veranderingsprojecten. Dit zijn interne projecten die een (strategische) verandering
in de organisatie teweeg moeten brengen met als doel de concurrentiepositie op
termijn te blijven versterken. De opdrachtgever is intern. Voorbeelden zijn het
invoeren van een nieuw ict-systeem, de introductie van een nieuw product, het
invoeren van een nieuwe marketingstrategie en het doorvoeren van een reorgani-
satie.

Mastenbroek (I999) geeft echter aan dat niet alles een project genoemd moet wor-
den.

Te veel problemen worden - ten onrechte - overgeheveld van de operationele organi-
satie naar een project. Hij stelt ook dat in dergelijke gevallen het echte probleem - het
onvermogen van het management om doelen te stellen en te realiseren - niet wordt
opgelost. Veranderingsmanagement is voor hem eerst en vooral de kracht van het
management en de medewerkers versterken om de dingen te doen waarvan iedereen
weet dat ze gedaan moeten worden.

Turner e.a. (1996) geven aan dat de projectmanager een 'change agent' is, waarmee
ze aantonen dat veranderingen effectiefdoor het hanteren van projectmanagement-
principes kunnen worden gerealiseerd.
Als voorwaarde voor succes wordt aangegeven dat succesvolle projecten gerealiseerd
worden door een effectieve voorbereiding, die gescheiden van de projectuitvoering
plaatsheeft (Reijniers, I994/2, en Andersen, Igg8). Deze voorbereiding concentreert
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zich in het bijzonder op de doelstelling (het eindresultaat), de tussentijdse (meetba-
re) mijlpalen in functie van deze doelstelling, de randvoorwaarden en condities, de
organisatie van het project (waaronder de besluitvormingsprocessen, de verantwoor-
delijkheden en de bevoegdheden), het commitment van alle betrokkenen. Analyses
van niet succesvol uitgevoerde projecten tonen aan dat de meeste problemen tijdens
de uitvoering van een project ontstaan door een onvolledige voorbereiding. In figuur
8 (Reijniers, I994/3) zijn de resultaten van een onderzoek weergegeven waarin de
valkuilen voor succesvol projectmanagement zijn benoemd.

Het belang van adequate voorbereiding
Het voorkomen van teleurstellingen bij veranderingen door voorbereiding

&A
g

i

i

11it        n              -2

Fasel <        \ valkui 
Doelstellingen Planning

  
Organisatie Controle Implementatie

n=104
Bron: Reijniers (1994/3)

Figuur 8

Als de checklist ter ondersteuning van het effectiefen efficient voorbereiden van een
project, ontleend aan het concept 'Goal Directed Projectmanagement' (Reijniers,
I990 en I994/2, Andersen, Igg8), wordt geanalyseerd kan vastgesteld worden dat de
kritieke succesfactoren voor het doorvoeren van succesvolle veranderingsprojecten
evident aanwezig zijn. Deze checklist, zoals hierna weergegeven, is een hulpmiddel
om de potentiele valkuilen bij projectmanagement te minimaliseren.
Door de meer interfunctionele afhankelijkheden in organisaties bij het realiseren van
doelstellingen wordt projectmanagement steeds meer een organisatieconcept.
Kenmerkend voor een project is de voorbereidingsfase. Dit vraagt doorlooptijd, voor-
al omdat verschillende afstemmingen moeten plaatsvinden met betrokkenen.
Ribbers (I980) stelt in dit verband dat democratisering van het bestuur van onderne-
mingen door middel van verplichte consultatie van belangengroepen door de leiding
- in geval van een onzekere en onstabiele omgeving - de continuiteit van de onder-
neming meer dan noodzakelijk in gevaar kan brengen. De verlenging van de reactie-
tijd, die het gevolg is van de verplichte consultatieprocedure, kan er namelijk toe lei-
den dat de juiste beslissingen te laat worden genomen en uitgevoerd.
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Opdracht m doelstellingm
>  helderheid over feitelijke opdrachtgever
>  'champion' met zichtbare besluitkracht
>  commitment over doel en aanpak project
>  risicoanalyse en haalbaarheidstoets

>  projectdoelstellingen in lijn met ondernemingsplan
> einddoel ondubbelzinnig omschreven
> projectbegrenzing duidelijk vastgesteld
> tussentijdse resultaten gericht op einddoel gedefinieerd
> kwantificeerbare meetpunten geformuleerd

Planning
>  minimaal twee planningsniveaus: mijlpalen (wat te bereiken) en activiteiten

(hoe te bereiken)
>  creativiteit bij plannen benutten
> grondige voorbereiding en realisatie planning
> risicomanagement verankerd in planning

Organisatie en co6rdinatie

>  verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in verantwoordelijk-
hedenschema

> projectorganisatie 'origineel' en 'praktisch' ingericht
>  commitment ten aanzien van personele en financilile middelen
> projectboek samengesteld
1 goede overleg- en communicatiestructuur georganiseerd
>  doel- en werkafspraken 'contractueel' vastgelegd
>  'kick off'-bijeenkomst met alle betrokkenen

Beheer

> plannen voortgangsrapportage geintegreerd
> stringente bewaking van veranderingen in plan
> betrokkenheid velen geactiveerd door voortgangsrapportage en voorlichting
> vroegtijdig bottlenecks gesignaleerd
>  na afloop het project geevalueerd

kiding

>  verantwoordelijkheden en bevoegdheden van projectmanager in evenwicht
> projectmanager gekozen met leidinggevende kwaliteiten
>  projectmanager moet stimuleren, motiveren en enthousiasmeren
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Het is in dergelijke gevallen de vraag ofin situaties - in functie van de doorlooptijd -
waarin snelle besluitvorming vereist is, altijd met alle betrokkenen overleg gepleegd
kan worden. De Nederlandse cultuur getuigt van overleg, met haar 'poldermodel' als
verwoording hiervan.

Om een project succesvol te kunnen uitvoeren is het van belang te focussen op het
eindresultaat. Gezien het belang van voorbereiding en commitment is een actief
samenspel met de projectbetrokkenen in de voorbereidingsfasen essentieel. Is het

project eenmaal gepland en overeenkomstig geaccordeerd, dan ligt de focus op het
uitvoeren van de afspraken. Op die manier gaat de mate van betrokkenheid van par-
ticipanten van democratisch leiderschap (tijdens de voorbereiding) over in autoritair
leiderschap (tijdens de uitvoeringsfase). Vanzelfsprekend betekent dit niet dat tijdens
de uitvoeringsfase geen 'gecontroleerde' veranderingen in doelstelling en aanpak
kunnen worden aangebracht (Andersen, Igg8).

In figuur g zijn schematisch het procesverloop en de onderscheiden fasen tijdens een

projectmanagementproces weergegeven.

Een projectmanagement-concept

Een fasering

Toename democratie Toename autoriteit
(voorbereiding) - - (implementatie)r----- ---- -32-22-2- Projectteam

 :,t   i t.== il.,4.len,lanli 'iE'12  11-1' Implemen·tle'   =r
waarden I evaluatie

-1 activiteitenplan
L-- ---

Bron: Turner (1993)
Figuur 9

Bij het doorvoeren van complexe software-implementaties in ondernemingen geeft
Schoo (Iggg) aan dat naast projectmanagement ook programmamanagement en

multi-projectmanagement een organisatiediversificatie vormen.

Wijnen (I994) definieert programmamanagement als het managen van een samen-

hangende verzameling belangrijke, doelgerichte inspanningen, bestaande uit impro-
visaties, routines en (resultaatgerichte) projecten, die eenmalig en eindig is maar die
in resultaten een nog onvoorspelbaar einde heeft. Het managen van een verandering
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in functie van een nieuwe ondernemingsstrategie is ook op te vatten als een pro-
gramma, aangezien vooraf niet altijd scherp is welke eenduidige eindresultaten
bereikt moeten worden. Bovendien is de dynamiek van de omgeving - zeker in tur-
bulente bedrijfssectoren - een onvoorspelbare factor. Het verschil tussen een pro-

gramma en een project is juist gelegen in het voorspelbare en definieerbare eind-
resultaat bij de start van het implementatieproces. Een van de essentiale rollen bij het
managen van programma's is het steeds bijstellen van de doelen, activiteiten en pri-
oriteiten. Derhalve moet er een flexibele organisatie zijn die adequaat kan inspelen op
deze continue veranderingen in de besturing van een programma.

3 ·5         De prestatieverbeteringen van organisaties: enkele analysemethoden

Organisatiemodellen zijn ontwikkeld om de veelal gecompliceerde werkelijke situa-
tie van organisaties inzichtelijk te maken en daardoor een gemeenschappelijk en
bespreekbaar startmoment te hebben voor het doorvoeren van veranderingen.
Burke en Litwin (Igg2) hebben een dergelijk organisatiemodel ontwikkeld - het
'Burke Litwin-model' - om op een samenhangende wijze de effectiviteit van een orga-
nisatie te analyseren (figuur IO). Het model is gebaseerd op de open-systeemtheorie.
Bij de analyse wordt gebruikgemaakt van een georganiseerde vragenlijst per onder-
deel.

Het Burke Litwin-model

Definiaring van de factoren voor organisatieontwikkeling

4·44124**41
.....7.{ f : 4':.ti., .9..f·9·t''f:. ..

..44;,S e."1:1»AL;: 3·'···
'4 0.   ·':..13:..0'i" "«.,":· .,I"S,:

'1 .)2··.·:,··AN"i.· ·:·,j,·,·,t..,.'. ' . . ·· *f.:·r·:•v··.h:····..1 ..':.:i                                                                       .............., ·:i ··/f ·'0·.......:.. i.. ·· . 4.....4 i.  p..3,1..'...   b.....4.I'.......  .   :

- ManagementprakiUken -
Structuur Systemen

Werkklimaat -

Taak benodigdheden Motiva ie Individuele waarden &
norrr·len

IN      77...,4=.'.:  4        ·: ·:
......3.........L.....,4.,

  Gebleden voor vereenvoudigd model

Bron:Burke& Litwin (19921 Figuur 10
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Een ander veelgebruikt analysemodel is het 7S-model van Athos en Pascale (I986),
ook wel het 7S-model van McKinsey genoemd. Het is weergegeven in figuur II.

Het 7-S model

Samenhangende beoordelingselementen

Structuur

Strategie Systemen

Doel-
stellingen

Skills Stijl

Staff

Figuur 11Bron: Athos & Pascale (1986)

Het 7S-model heeft in vergelijking met het Burke Litwin-model de volgende voordelen:
-     Het weerspiegelt de zeven variabelen die van belang worden geacht voor de efTec-

tiviteit van een organisatie: strategie, structuur, systemen, 'staff', 'skills', 'shared
values' en doelstellingen.

-    Het herkent de onderlinge relaties tussen deze variabelen.

Het model geeft echter geen relatie weer met de externe omgeving en derhalve is er
geen verklaring voor de impact van deze omgeving op het interne functioneren.

Het Burke Litwin-model geeft deze relatie wel aan. In het licht van het eerder beschre-
ven belang en de onderlinge afhankelijkheid tussen de interne en externe omgeving
zal dit model in het voorliggend onderzoek ook worden gebruikt. Burke en Litwin
geven aan dat het door hen ontwikkelde model niet eenvoudig is en zij hebben het
model dan ook vereenvoudigd tot vij faandachtsgebieden die beinvloed worden door
de externe omgeving: externe omgeving, missie en strategie, organisatiecultuur,
individuele en organisatieprestaties en leiderschap. Deze gebieden zijn in figuur IO
gearceerd aangegeven.
Burke en Litwin noemen dit de meest kritieke variabelen gericht op de prestatie-
ontwikkeling van een organisatie: de 'transformational factors'. Ook zij stellen dat
technologische ontwikkelingen een cruciale externe factor vormen bij het veranderen
van interne organisaties.
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Ter toelichting volgt hieronder een nadere beschrijving van  de vijf genoemde  aan-

dachtsgebieden.
1 Externe omgevin9. De exogene situatie die de prestatie van de endogene organisatie

beinvloedt (zoals de markt, financiele wereld, politiek, overheid).
2   Missie en strategic. Datgene wat het topmanagement beschouwt als het bestaans-

recht en de kern van de onderneming en wat de medewerkers daarin centraal stel-
len.

3   Organisatiecultuur. Het geheel aan regels, waarden en principes die de samenwer-

king in de organisatie regelen.
4  Individuele en organisatieprestaties. Het resultaat en zijn indicatoren van het totale

functioneren van de individuele functionarissen en de gehele organisatie.
5  Leiderschap. Het aangeven van de algemene richting van de organisatie door het

management en het voorbeeldgedrag van het management.

Burke en Litwin stellen dat managers voor het doorvoeren van veranderingen sterk
zijn gericht op de linker gebieden in het model (zoals weergegeven in figuur Io). Dit
zijn de 'hardere' elementen' van de bedrijfsvoering. De 'behavioral' elementen, de
'zachtere' elementen', hebben naar verhouding minder aandacht. De meerwaarde
van het Burke Litwin-model zit hem in de focus op beide elementen en hun samen-

hang.

3.6     De levenscyclus van organisaties

Greiner (I972, I998) geeft aan dat ondernemingen langs verschillende 'breuklijnen'

groeien. Deze overgangen van de ene naar de andere groeifase verlopen via een revo-
lutionaire crisis. Tussen deze crisissituaties groeien ondernemingen op een evolutio-
naire wijze. De groei reflecteert enerzijds aan de ontwikkeling naar omvang (grootte)
van de organisatie en anderzijds aan de leeftijd van de organisatie (ervaringsrijpheid).
Hij onderscheidt vijf groeifasen: creativiteit, sturing, delegeren, coardinatie en
samenwerking. Interessant is te zien dat de ontwikkelingstendens van een sector

bepalend is voor de snelheid waarmee opvolgende fasen worden doorlopen (figuur
I2). De marktontwikkelingen zijn hier leidend.

De aanpassingen van organisaties in snel veranderende sectoren vinden derhalve in
een hogere frequentie plaats. In ondernemingen in de groeiende ict-sector zullen de

vernieuwingen elkagir sneller opvolgen dan in een meer traditionele, met weinig ver-
nieuwingen gepaard gaande sector. Voor de evolutionaire ontwikkelingen - 'het
langzamer wennen aan veranderingen' - is in snel groeiende sectoren minder door-

looptijd (aanpassingstijd), hier zullen de revolutionaire ontwikkelingsperioden
elkaar sneller opvolgen. De organisatie zal zich dus in een hogere frequentie revolu-
tionair ontwikkelen.
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De vijf groeifasen van een onderneming

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

large Company in Company inhigh-growth industry medium-growth industry
collaboration

\
1

                                                    coordination
7•

3                              \/
FE                                                                                                           red tape
E'                                                                                                       ow-growth industry

delegation Company in

O                      \/
'0                                            control

                          direction
65

creativity utonomy
 33 -  evolution: stages of growm

13FI revolution: stogos o,*st,
small leadership

young mature
Age of Organisation

Bron: Greiner (1972) (1998)
Figuur  12

Greiner (I972) geeft ook aan dat ondernemingen die financieel sterk zijn, gemakke-
lijker revolutionaire ontwikkelingen kunnen doormaken door anticiperend te
investeren in de toekomst. Ook geeft hij een aantal praktische managementimplica-
ties en de gewenste acties voor de vijfgroeifasen van een onderneming. Deze zijn te
vinden in figuur I3.

Organisatie-impact gedurende de vijf groeifasen

Category Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

Management Make and sell Efficiency of Expansion of Consolidation Problem
Focus operations market of organisation solving and

innovation

Organizational Informal Centralized Decentralized Line staff and Matrix of teams
Structure and functional and product groups

geographical

Top- Individualistic Directive Delegative Watchdog Participative

Management and

Style entrepreneurial

Control System Market results Standards and Reports and Plans and Mutual goal
cost centers profit centers investment setting

centers

Management Ownership Salary and Individual Profit sharing Team bonus
Reward merit increase bonus and stock

Emphasis opuons

Bron: Greiner (1972)

Figuur 13
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Een andere conclusie van Greiner is dat voor iedere fase specifieke management-
vaardigheden nodig zijn en dat hierop in de onderneming tijdig geanticipeerd moet
worden. Als voorbeeld stelt hij dat een goede fase 2-manager die in fase 3 terecht-

komt, wellicht beter wee een fase 2-manager kan worden in een andere onderne-

ming. Daarnaast geeft hij aan dat er nog steeds veel onderzoek moet worden gedaan
naar specifieke organisatieontwikkelingsvraagstukken.

3·7      Interim-management als managementinstrument voor
veranderingen

Interim-management is - gezien vanuit een historisch perspectief- een relatiefjong
vakgebied. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstonden er een groeiende inter-
nationale concurrentie en een consument die steeds meer persoonlijke eisen aan pro-
ducten en diensten ging stellen. In combinatie met onder meer de oliecrisis raakten
tal van bedrijven in de problemen en balanceerden op de rand van het faillissement.
Banken en andere financiers waren nauwelijks bereid dergelijke bedrijven verder te
financieren.
Het toen beschikbare (externe) instrumentarium, zoals advisering en opleidingen,

dn/ofhet (interne) zittende management bleken op deze plotseling ontstane situatie
geen antwoord te hebben binnen de gestelde randvoorwaarde 'tijd'. Snelheid met
afdoende zichtbare resultaten was in dergelijke situaties ten zeerste geboden. Voor-

malige seniordirecteuren uit het bedrijfsleven (veelal vroeg gepensioneerden) met
aanzienlijke bestuurlijke en managerial kennis en ervaring, 'grijze haren' en een goe-
de reputatie boden zich aan om op korte termijn orde op zaken te stellen. Ken-
merkend voor hun aanpak was dat zij hun managementkennis en -ervaring benutten
om enerzijds de organisatie te leiden en anderzijds de oorzaak van het probleem aan
te pakken als basis voor een structurele verandering, die veelal gepaard ging met
afslanken, grootse reorganisaties en verkoop van (delen van) bedrijven. Hiermee was
een nieuw managementinstrument ontstaan dat spoedig 'interim-management'
werd genoemd. Tot medio jaren tachtig zouden deze interim-managers een groot
aantal crisisbestrijdingsoperaties uitvoeren.

In de tweede helft van de jaren tachtig begon het toepassingsgebied en daardoor het
karakter van interim-management te veranderen. In veel ondernemingen was geen

sprake meer van directe paniek ofeen dreigend faillissement. Wel groeide het besef
dat een fundamentele strategische omslag in de bedrijfsvoering bij vele organisaties
noodzakelijk was om een gezonde continuering te kunnen waarborgen. Op de veel-
heid en snelheid van technologische ontwikkelingen - vooral op het gebied van de

informatie- en communicatietechnologie alsmede de communicatie - bleef de inter-

ne ontwikkeling van de organisatie vaak achter op de externe concurrentie-
ontwikkeling. Er bleek ook minder doorlooptijd beschikbaar te zijn om zulke om-
slagen te realiseren. Bij het niet tijdig anticiperen dreigde de concurrentiepositie
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op de langere termijn in gevaar te komen.
Doordat er geen acuut gevaar voor de continuiteit bestond, was er in dergelijke situ-
aties geen sprake van een herkenbare 'sense ofurgency'. De veranderingsbereidheid
van organisaties om fundamentele veranderingen door te voeren in de werkproces-
sen was dan ook niet groot. Het leiden van zulke ombuigoperaties vroeg derhalve

specifieke kennis en vaardigheden.
Tengevolge van onder meer de vele en ingrijpende efficiencyoperaties ten tijde van de
crisis in de jaren zeventig en tachtig ('re-engineering', 'downsizing' en dergelijke) en
ook door het besefdat'non-corebusiness'-activiteiten veelal uitbesteed moesten wor-
den was er weinig kwalitatieve en kwantitatieve managementovercapaciteit in orga-
nisaties aanwezig. Daardoor kregen interim-managers de opdracht tijdig structurele,
strategische en operationele veranderingen door te voeren. Naast crisismanagement

gingen interim-managers zich zodoende steeds meer bezighouden met verande-

ringsmanagement (anticiperend management) door het intervenieren in bestaande

operaties.

Een interim-manager brengt extra kennis en ervaring dn een extra hoeveelheid ener-
gie in om de noodzakelijke interventies te plegen. De praktijk leert dat de kwaliteit
van de interne organisatie vaak achterloopt op de gewenste invulling naar aanleiding
van externe ontwikkelingen. Dit kan ertoe leiden dat het verschil tussen de gewenste
en de feitelijke kwaliteit zo groot is, dat sprake is van een crisissituatie. In zo'n geval
moet dan in een zeer korte tijd een 'turnaround' doorgevoerd worden. Het is
uiteraard effectiever dit te voorkomen door eerder aanpassingen van de interne orga-
nisatie door te voeren. In figuur I4 is dit schematisch weergegeven.

Positionering van interim management
Interim management als interventie-instrument: een versnelling

eisen aan
4 organisatie vanuit

de marI(t
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5                                                                                      
                        N vv],2
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1 «,   .   I   A/anticiperend | turnaround l
\management management/1                    h           q

tijdLegenda:4   = intervenue door interim management

1 = doorlooptijd verandering

Bron. Reijnlers (2000) Figuur 14
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Eind jaren tachtig, begin jaren negentig werden organisaties 'leaner and meaner',
vonden veel fusies en overnames plaats en werden managementteams kleiner.
Hierdoor kwamen er veel ervaren managers op de arbeidsmarkt, van wie een deel het
domein van interim-manager als werkgebied koos.
Werden crisismanagementopdrachten uitgevoerd op statutair directieniveau, de ver-
anderingsmanagementopdrachten werden ook gerealiseerd vanuit het niveau daar
vIak onder: het functioneel managementniveau (zoals logistiek, financien ofproduc-
tie).

Het unieke karakter - en daardoor de inhoud van de functie - van interim-manage-
ment ligt in de combinatie van het tegelijkertijd leiding geven aan de dagelijkse ope-
rationele organisatie tn het ontwerpen en doorvoeren van de structureel strategische
verandering. Dit is te definieren als het dchte interim-management (Reijniers, 2000).

De laatste jaren wordt de functiebenaming interim-management echter ook in toe-
nemende mate gebruikt voor het tijdelijk vervullen van managementfuncties zonder
dat sprake is van het doorvoeren van een structureel strategische verandering. Dit
vindt plaats op alle managementniveaus, van statutaire directies tot de lagere lei-
dinggevende niveaus. Hierdoor is het tchte interim-management (Reijniers, 2000) in
de markt niet eenvoudig meer te onderscheiden binnen het totale, thans gehanteer-
de interim-managementwerkveld.
De behoefte in de markt aan interim-management in algemene zin groeit nog steeds.

Aangezien het vak echter relatiefjong is, hebben er nog weinig professionaliserings-
ontwikkelingen plaatsgehad. Persoonlijke ervaringen, visies en intuYtie vormen tot

op de dag van vandaag de grondbeginselen voor het uitvoeren van opdrachten. Dit
geldt voor de interim-manager, het (intermediair} bureau en ook de opdrachtgever.
Hierdoor dient in de praktijk ervaren te worden of de resultaten van de uitgevoerde

opdrachten kwalitatief voldoen  aan de verwachtingen van betrokken partijen.  Een
van de parameters hiervan vormt het gegeven dat het aantal opdrachten nog altijd
groeit.

Sinds een paar jaar zijn er opleidingen ontwikkeld voor interim-managers, vanuit de

overtuiging dat interim-managers naast hun reguliere managerscompetenties over
complementaire kennis en kundigheden moeten beschikken om hun functie en
opdracht adequaat te kunnen uitvoeren. Dit is een van de relaties naar het onderzoek,
zoals hier beschreven wordt.
Mede in het licht van het onderzoek is een interessante ontwikkeling dat ook binnen
grote ondernemingen gespecialiseerde afdelingen ontstaan met interim-managers
(Reijniers, 2000, Van Hout, 200I). Deze interim-managers zijn doorgaans managers
die komen uit de eigen organisatie. Het voordeel hiervan is dat ze de organisatiecul-
tuur en de historische ontwikkelingen van de organisatie goed kennen. Ze kunnen de
'ziel' van de onderneminggoed doorgronden. Deze voordelen vormen echter ook een
potentiele valkuil, aangezien deze mensen wellicht te verweven zijn met de organisa-
tie, wat hun objectieve blik vermindert.
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Er is een aantal redenen te bedenken om managers intern een interim-management-
functie te laten vervullen: een leertraject in het kader van management development,
er is te veel managementcapaciteit, als voorportaal naar een nieuwe functie of als
bewuste keuze om als interim-manager actiefte zijn.
In dergelijke situaties is het van wezenlijk belang dat dezelfde condities en randvoor-
waarden gelden die het succes bepalen (zoals de rol, processtappen en kwaliteits-
eisen van de interim-manager in functie van de opdracht) als bij het inschakelen van
een extern interim-manager. Vooraf moet er duidelijkheid zijn over de samenhang
met het management development, de persoonlijke ontwikkeling van de interim-
manager ofde tijdelijke 'outplacement'-functie van de in te zetten interim-manager.
Dit is in het kader van het resultaat van essentieel belang voor het verwachtingspa-
troon van de participanten - de interim-manager, de (interne) opdrachtgever en de
(interne) interim-management afdeling.

3 ·7.1    Dfinitie interim-management: de toegevoegde waarde

Een aantal auteurs definieert interim-management vanuit de ervaringen en resultaten
van onderzoek. Zo definieren Banning en Klep (1987) interim-management als "het

vervullen van tijdelijke leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en

bevoegdheden in ondernemingen m andere organisaties. In het algemeen gaat het om (delen van)

directi#Incties offuncties die direct onder het directieniveau worden uitgeoefend".

Wichard (I993) daarentegen ziet interim-management niet uitsluitend als een taak of
een functie, maar meer als een rol die verdergaat dan alleen algemene management-
functies; de praktijk laat dit ook zien. Zij definieert interim-management derhalve als
"het tijdelijk vervullen van de rol van manager met alle (soms strikt algebakende) bijbehorende

formele bevoegdheden en verantwoordelijkheden".
Geerdink en Ten Koppel (I994) definieren interim-management als veranderingsma-
nagement: "interim-management is een tijdelijk surplus aan veranderingsmanagement-erva-

ring gericht op het verbeteren van het veranderingspotentieel en de veranderingsbekwaamheid van
het zittend management".
Russell (I998) geeft aan dat een interim-manager "has made a career choice to be an inde-

pendent portfolio worker. 'Portfolio' because, instead Of employment with one organization, his
income is generated from a portfolio qfactivities - a consultancy analysis for this organization, a
training course to be written and deliveredfor another, and, of course, an interim-manager (i.e.
temporary or locum) manallementjob for a third. Sometimes all three at the same time!."

De Nederlandse beroepsorganisatie voor interim-managementbureaus, de Raad voor

Interim-management (RlM), onderscheidt vijftypen ofprofielen van interim-
management:
i    om een beperkte periode te overbruggen (overbruggingsmanagement);
1   vanwege de deskundigheid (deskundigheidsmanagement);
3    om een bijzonder project uit te voeren (projectmanagement);
4    om een verandering tot stand te brengen (veranderingsmanagement);

s    om een crisis het hoofd te bieden (crisismanagement).
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Voor dit onderzoek zijn de laatstgenoemde drie typen het meest relevant.

Al eerder is aangegeven dat Reijniers (2000) meent dat de interim-manager een
gecombineerde en samenhangende verantwoordelijkheid heeft. Hij definieert inte-
rim-management als volgt: "het tegelijkertijd managen van de dagelijkse operationele orga
nisatie e'n het voorbereiden en doorvoeren van een structurele strategische verandering„. In figuur
IS is de samenhang tussen de operationele en de veranderingsorganisatie sche
matisch weergegeven in functie van het realiseren van een vooraf bepaald, geinte-
greerd resultaat. De rol van de interim-manager is gesitueerd als de 'ondernemings-
leiding'.

De rol van de interim manager
Een gecombineerde verantwoordelijkheid van de interim manager

Ondememingsleiding
'de interim manager'

Resultaat Exteme omgeving
.

Resources
,

AIL
1.".".I

Veranderings-
(project)organisatie

Reguliere organisatie Figuur 15

Het complementaire accent van interim-management ligt derhalve op het verande-

ringsmanagement en in het bijzonder op het daadwerkelijk verankerd realiseren van

de verandering in de operationele organisatie. Het verschil met organisatieadviseurs
is dat interim-managers niet alleen de analyse van de situatie uitvoeren, de verbeter-

strategie bepalen en een veranderplan ontwerpen, maar dat ze ook de noodzakelijke
verandering doorvoeren. Tegelijkertijd geven ze leiding aan de operationele organi-
satie, aldus Reijniers (2000). Hierdoor wordt de verandering onder de 'Hnhoofdige
leiding van de interim-manager' effectiever verankerd. Veelal wordt de verandering
voorbereid en begeleid door middel van een separate verander/projectorganisatie
waarvan de leider rechtstreeks rapporteert aan het algemeen management. Relevante
betrokkenen uit de operationele organisatie en eventueel externe deskundigen vor-
men de leden van de veranderingsorganisatie. Deze gang van zaken bevordert mede

het draagvlak voor een effectieve voorbereiding en de verankering van de verande-

ring. De operationele organisatie wordt geleid door de operationeel manager; hij
heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en rapporteert even-
eens aan het algemeen management. Worden deze twee verantwoordelijkheden ver-
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enigd in Zdn functionaris - te weten de hier besproken interim-manager - dan wordt
vermeden dat over en weer belemmerende factoren de realisatie van de verandering
verminderen, noch in de operationele organisatie, noch in de veranderingsorganisa-
tie. De interim-manager wordt namelijk voor beide verantwoordelijkheden tegelijk
en binnen dezelfde tijd gehouden aan de te realiseren doelstellingen. Dit geeft inte-
rim-management ook een vernieuwende toegevoegde waarde.

Het probleemoplossend potentieel en het veranderingsvermogen staan centraal bij
de interim-manager. Wichard (I993) stelt dat hij zich onderscheidt van de organisa-
tieadviseur door de aan de eerste toegekende beslissingsbevoegdheden. Dit geeft
hem een comparatiefvoordeel bij het oplossen van complexe organisatieproblemen.
Thrailkill (Iggg) stelt ter onderscheiding dat adviseurs er zijn om de situatie te analy-
seren en de richting aan te geven voor de oplossing, maar niet om de verandering te
managen. Adviseurs worden ingehuurd om hun strategische denk- en kennisvermo-
gen.

Veranderingen vormen al lange tijd het centrale thema bij succesvol ondernemen en
het leiden van organisaties. Vandaag de dag is echter een bijzonder kenmerk bij dit
alles de versnelling van het tempo waarmee de koers van de organisatie operationeel
moet worden aangepast aan de externe ontwikkelingen. Tijd vormt in toenemende
mate een kritieke succesfactor.
De externe eis tot deze veranderingen heeft veelal een strategisch karakter met ingrij-
pende en integrale consequenties voor het functioneren van de gehele organisatie.
Het tijdstip waarop de veranderingen in gang gezet moeten worden en gerealiseerd
moeten zijn, wordt niet meer uitsluitend bepaald door de onderneming zelfi de
markt en andere externe partijen (zoals overheid, belangenorganisaties en zakelijke
partners) dwingen dit min of meer af. Sterke organisaties weten wanneer de tijd
gekomen is om een nieuwe impuls te geven en zodoende de concurrentiepositie te
versterken.

Om een verandering doorgevoerd te hebben, moeten drie fasen doorlopen worden:
het onderkennen van de verandering, het ontwikkelen van de nieuwe, noodzakelijke
inhoud van de verandering en het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering. In
de praktijk blijkt dat de laatste fase de moeilijkste is, aangezien hierbij de werkwijzen
in een organisatie gewijzigd moeten worden. Alle betrokkenen zullen zich moeten

aanpassen aan nieuwe structuren, methodieken, werkwijzen, systemen et cetera.
Ook externe betrokkenen, zoals clienten, leveranciers, banken en zakelijke partners,
maken deel uit van dit veranderingsproces. Het daadwerkelijk verankeren van de
impact op de strategische veranderingen is dd opgave en essentie van interim-mana-
gement. De tijdige verankering in de operationele organisatie vormt een cruciale suc-
cesbepalende factor. Figuur I6 geeft dit thema schematisch weer.
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Het realiseren van strategische veranderingen
Tijdige verankering bepaalt het succes van de strategische vernieuwing

Bestaande Nieuwe (gewenste)strategische strategische richtingrichting

1 let'.,1  ,l
Bestaande ..I, Nieuwe
werkwijze werkwijze

Legenda: Il in lijn brengen strategie en werkwijze Figuur 16

Geconcludeerd kan worden dat er zowelin de literatuur als in de praktijk steeds vaker
verschillend wordt aangekeken tegen de betekenis van interim-management. Zij
bevindt zich ergens tussen het tijdelijk vervangen van een managementfunctie en het

bestrijden van een crisissituatie. Toch kan op basis van de - veelal aan de praktijk ont-
leende - literatuur gesteld worden datvoor elk van de vormen een toenemende - zij
het soms verschillende - hoeveelheid competenties noodzakelijk is, die complemen-
tair zijn aan het reguliere (permanente) management.

Van HOUt (200I) beschrijft naar aanleiding van een literatuuroverzicht ook de hier
beschreven verscheidenheid aan interim-managementvormen en -soorten. Tevens

geeft hij de differentiatie weer naar organisatieniveau, de duur en de positie die inte-
rim-managers innemen in de organisatie, en de manieren waarop zij gerekruteerd
worden. Daarnaast markeert hij interim-management naar de aard van beleidspro-
blemen, het karakter van de organisatorische omgevingen en naar de intra-organisa-
tionele problemen, waarin machtspolitieke en culturele verhoudingen

een belangrijke rol spelen. Het geheel vormt een overzicht van het diffuse beeld over
het vakgebied interim-management.

3.7.2   Versnelling als motiff voor het inzetten van interim-management
Interim-management wordt om verschillende redenen ingezet. Wichard (I993) geeft
als redenen voor het aanstellen van een interim-manager aan:
-   orde op zaken stellen en de rust herstellen;
-   implementeren van een nieuw organisatieconcept;
-   maken van een organisatieontwerp;
-   een organisatie ofafdeling draaiende houden.

7o



Uit een enquhevan Geerdink en Ten Koppel (I994) komen meer onderbouwde rede-
nen naar voren (met tussen haakjes het procentuele belang voor een opdrachtgever;
in het onderzoek is gevraagd naar de belangrijkste redenen om een interim-manager
in te schakelen, waarbij meer antwoorden mogelijk waren):
- ontbrekende specifieke kennis en vaardigheden  (28%);
- ontbrekende ervaring met specifieke problemen (I496);
- ontbrekende managementcapaciteit (62%);
- ontbrekende onafhankelijke, objectieve kijk (26%);
- ernstige managementproblemen als gevolg van mismanagement of conflicten

(380/0).

In de praktijk blijkt dat er nog een aantal - veelal impliciete - aanIeidingen is. In het
algemeen kan gesteld worden dat de interim-manager komt als de zittende manager
niet in staat is gebleken ofin staat zal zijn de noodzakelijke veranderingen door te
voeren.

Uit een onderzoek van Universiteit Nyenrode (Burggraaf, I994) komt naar voren dat
een vij fde van de organisaties die ervaring hebben met interim-management tijdwinst
in de duur van het veranderingsproces als voordeel opgeven, terwijl daarnaast met
name objectiviteit, afstand tot het probleem en deskundigheid worden genoemd. Als
nadelen komen uit dit onderziek naar voren het gebrek aan betrokkenheid, de onbe-
kendheid met de cultuur, de kosten en de appreciatie door collega's.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat interim-management vaak een laatste 'red-
middel' is om organisatieproblemen op te lossen en derhalve als bedreigend wordt
ervaren. Op een schaal van gepercipieerde bedreiging voor het management komt
interim-management als grootste bedreiging naar voren, voorafgegaan door mana-
gementinstrumenten als opleiding, advisering, interne functiewisseling en coaching.

3.7.3 De interim-manager als professional: het competentieprofiel

Eerder is aangegeven dat de essentie van interim-management - zoals dit in de prak-
tijk wordt ervaren - het zit in het voorbereiden en doorvoeren van structureel strate-
gische veranderingen waarbij de interim-manager tegelijk operationeel verantwoor-

delijk is voor de dagelijkse, operationele organisatie.
Reijniers (2000) stelt dat dit leidt tot de vaststelling dat een interim-manager in de
praktijk tegelijkertijd drie met elkaar samenhangende rollen dient te vervullen: mana-

ger, adviseur en verander(project)manager. De persoonseigenschappen ('kan ik dit
als individu vanuit een persoonlijk karakter: de attitude') vormen de verbindende en
centrale schakel in deze complexe functie. Figuur I7 toont deze samenhang.

Normaal gesproken voeren verschillende beroepsbeoefenaren deze rollen in organi-
saties: managers, organisatieadviseurs en verander(project)managers. Voor elk van
deze beroepsbeoefenaren zijn strategieen, methodieken, werkwijzen en dergelijke
ontwikkeld en uitgebreid beschreven in de literatuur, zowel conceptueel als praktisch
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Competentieprofiel van een interim manager
De samenhangende kerncompetentievelden

Operationeel
Manager

Persoon

Verander
Adviseur (project)

manager

Figuur 17Bron: Reijniers (2000)

hanteerbaar. Ook is er een groot scala aan opleidingen en begeleidingsprogramma's
voorhanden ter versterking van de kwaliteit en professionaliteit.
Reijniers (2000) heeft de samenhang tussen de verschillende noodzakelijke compe-
tenties ten behoeve van de interim-manager op hoofdlijnen beschreven. De inhoud is
gebaseerd op een aanzienlijke opdrachtervaring in de praktijk (gedurende een perio-
de van vijftien jaar) met interim-managers, interim-managementbureaus en op-
drachtgevers.

Op basis van deze praktijkervaring kan het verloop van de interim-managementop-
dracht worden geschetst. Deze schets wordt (nog) niet onderbouwd met specifieke
wetenschappelijke interim-managementconcepten en -methodieken. Voorbeelden
van deze processtappen zijn:
- intake opdracht;
-   selectie en kwalificatie van interim-managers;
- uitvoering opdracht;
-   afronding van de opdracht.

Gezien het praktijkkarakter zijn veelal persoonsafhankelijke interpretaties en werk-
wijzen gehanteerd als voorbereiding voor het nemen van beslissingen. De genoemde
processtappen verlopen niet altijd precies serieel, maar ook sterk iteratiefin de vorm
van een ontwikkelingsproces in de tijd. Figuur IS geeft deze samenhangende proces-

stappen voor een interim-manager weer.
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De fasering van een interim managementproces
Tegelijkertijd twee verantwoordelijkheidsgebieden

Operationeel- Managen bestaande organisatie

<ntak  :
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(1"ch,en5
Analyse Nieuwe Plan van Managen

Verandering situatie richting aanpak verandering

'itentlefpeces'

Bron: Reijniers (2000) Figuur 18

De gedurende de afgelopen jaren ontwikkelde opleidingen voor de interim-manage-
mentberoepsgroep zijn in beginsel ook gebaseerd op praktijkervaringen, wat als
eerste fase in een ontwikkelingsproces voor professionalisering van een nieuwe
beroepsgroep een goede start is.
De bestaande (beperkte) literatuur over het vak interim-management is veelal
beschreven vanuit de interim-manager als professional en de (gepercipieerde) uit-
voering van het proces.

De interim-manager moet in functie van de eerdere definities over een aantal compe-
tenties beschikken om zijn rol adequaat te kunnen vervullen.Vanzelfsprekend moet
hij in eerste instantie de vereiste managementkennis en -vaardigheden hebben voor
het uitoefenen van de operationele-managementrol (regulier management). De comple-
mentariteit van de interim-manager ten opzichte van de reguliere manager is gelegen
in de rollen van adviseur en verander(project)manager. Volgens Reijniers (2000) Zijn
deze complementaire competenties per aanvullende rot onder andere:

Adviseur:

- analytisch;
- deskundig;
- objectiefi
- creatiefi
- inlevingsvermogen.

Verander(projectlmanager:
- sociale vaardigheden;
-   resultaatgericht, iets willen afmaken.
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In het model van figuur I7 is ook de persoon van de interim-manager van centrale beteke-
nis. Hiervoor zijn onder andere de volgende competenties noodzakelijk:
- kunnen luisteren;
- energiek;
- charismatisch;
- vertrouwen scheppend;
- integer;
- flexibel;
- onafhankelijk.

De accenten van de rol van de interim-manager veranderen gedurende het interim-
managementproces en zijn verschillende fasen. Deze veranderingen komen tot uiting
in de diverse leiderschapsstijlen en zijn het best zichtbaar te maken aan de hand van
het model van Goleman (2000): dwingend, gezaghebbend, verbindend, democra-
tisch, toonaangevend en coachend. In figuur Ig zijn deze stijlen voor de onderschei-
dene interim-managementfaseringen weergegeven (Reijniers, 2000).

Verschillende managementstijlen biJ interim management
ledere fase vraagt haar eigen managementstijl(en)

  Procesfasering
  Manage\,            A
*mentstill    ' -

C.25.--) (EEED
Analyse

>'3Sn > tinnev n> vDeoroa doee    3situatie

Dwingend   i I                                     i In crisissituaties                                                                9
-,

Gezaghebbend ,               4            li

Verbindend j           ;      4         D
Democratisch ; 4          0        1

':                    5Toonaangevend ;4 1 ;  D 
.4                                                      rCoachend

Legenda: Managementstijlen volgens Goleman (2000) Figuur 19

MaaS (200I) geeft aan dat voor iedere interim-managementopdracht een unieke set

profielkenmerken noodzakelijk is, aangezien iedere opdracht in zijn context speci-
fiek is. Verscheidenheid staat hierbij centraal.
Door Geerdink en Ten Koppel (I994) worden - naar aanleiding van een enqu8te - de

volgende criteria genoemd waarop een interim-manager moet worden beoordeeld
voor wat betreft zijn vakbekwaamheid. Tussen haakjes staat het belang (in procen-
ten) dat de opdrachtgever hecht aan elk criterium. De opdrachtgevers werd gevraagd
naar de voor hen belangrijkste criteria bij de selectie van een interim-manager, waar-
bij meer antwoorden mogelijk waren:
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-   deskundigheid (27%);
-   ervaring (45%);
-   gedragskenmerken (27%);

-   presentatie (6%);
-   zienswijze met betrekking tot het probleem (,4%);
-    mogelijkheid tot realiseren van het gewenste resultaat (4290);
- eigen intuitie (35%)

Zij concluderen dat "een interim-manager zich moet kunnen inleven (empathie) en visie moet
hebben. Hij moet geen doener 'pur sang' zijn, maar iemand die kan onderbouwen wat hij don,
waarom hij het doet en hoe zijn aanpak is. Daarnaast is.flexibiliteit van belang. Elke opdrachtge-
ver het# een veranderingstraject te gaan. Hij zoekt een interim-manager die ook non verder in het
trajectgoed past. Iemand die kan helpen ontwikkelen en mee kan helpen beleid maken, maar ook
van rol kan veranderen. lemand die geleerd heeft in interactie met zijn omgeving te opereren. Niet
iemand met slechts e'in kunstje. Het moet dus iemand zijn met een groot invoelend vermogen voor
zijn omgeving, die kan luisteren en kan reageren en vooral iemand diegeleerd hedtte relativeren."

Burger en Van Staveren (2002) hebben de veranderkundige competenties nader uit-
gewerkt. Deze zijn te groeperen tot twaalfcompetenties:

I     crelren van voldoende handelingsruimte bij de start van een opdracht;
2    kunnen stellen van de juiste diagnose;

3 kunnen inschatten van het veranderingsvermogen en de veranderingsbereid-
heid van de organisatie;

4 kunnen maken van risico- en stakeholderanalyses;

5 kunnen afstemmen van de veranderstrategie op de veranderdoelen en hierin in
de tijd flexibel zijn;

6 kunnen verankeren van de verandering;
7 open communicatie kunnen opbouwen met de opdrachtgever;
8 inzicht hebben in het eigen gedrag en de impact hiervan op anderen;
g kunnen afhechten en overdragen aan het clientsysteem;

10   zelfkunnen reflecteren;
II    alert zijn op emotionele en niet-rationele processen;
I2    verantwoording willen en kunnen afleggen naar betrokkenen.

In 2000 deed PricewaterhouseCoopers (Reijniers, 2000/2) een onderzoek onder inte-
rim-managers naar hun noodzakelijke kernkwaliteiten alsmede de gewenste verbe-

terpunten in dat verband. De resultaten zijn geclusterd volgens het 'schema leider-
schapsdimensies' van Levinson (I978), met twintig clusters en een onderverdeling in
twee categorie8n: denkpatronen en externe gedragskenmerken. Hieruit kwam naar
voren dat de interim-managers Uabstractievermogen en vermogen tot vertaalslag
naar de praktijk van groot belang achten, gevolgd door gevoeligheid en inlevingsver-
mogen". Als verbeterpunten werden genoemd "de vertaalslag naar de praktijk, het
vermogen tot abstraheren en het inzicht/doorzicht in situaties". Opvallend was ook
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de behoefte aan inzicht in informatie- en communicatietechnologie en de rapporta-
gevaardigheden.

3.7.4    Vraagstukken bijinterim-managementontwikkelingen
Het volume van 6chte interim-managementopdrachten groeit nog steeds. Daarbij
komt dat door de grotere toepasbaarheid van interim-management als management-
instrument voor het oplossen van organisatievraagstukken de opdrachtgevers dn een
beter inzicht krijgen in dit instrument dn ook kwalitatiefzwaardere eisen gaan stel-
len in functie van het te realiseren doel van de opdracht.
Ook neemt het aantal managers dat te kennen geeft (vanuit verschillende overwegin-
gen) het vak van interim-manager te willen uitoefenen nog steeds fors toe. Het ont-
breken van onderbouwde'selectiecriteria' maakt het niet eenvoudig voor de manager
te beslissen ofinterim-management een passende invulling is van de volgende stap,
maar ook niet voor degenen die moeten beoordelen of een (potentiele) interim-
manager gekwalificeerd is.
De branche staat derhalve aan de vooravond van een aantal ontwikkelingen die de
verdere professionalisering van het vak interim-management nog noodzakelijker
maken. Het dchte interim-management moet voor alle betrokkenen weer zichtbaar,
herkenbaar en transparant warden. De opdrachtgever heeft er recht op te kunnen ver-

trouwen op de juiste kwaliteit van de interim-manager en de opdrachtuitvoering.

De eerder beschreven actuele situatie over het functioneren van interim-management
in de praktijk, alsmede de gesignaleerde relevante ontwikkelingen vormen de basis
voor een noodzakelijke professionalisering. Om die stap adequaat te kunnen invul-
len is het noodzakelijk dat de in de praktijk als belemmerend voorkomende vraag-
stukken worden opgelost. Zoals eerder aangegeven zijn in het werkveld van interim-
management weinig tot geen fundamenteel onderbouwde gegevens voorhanden.
Als relevante probleemvelden waarop geen onderbouwd antwoord voorhanden is,
worden de volgende dilemma's gezien. Ze zijn onderverdeeld naar de gezichtspunten
opdrachtgeversomgeving, het interim-managementproces en de interim-manager
als professional.

De opdrachtgeversomgeving
- Waarom zetten organisaties het instrument interim-management de facto zo

veelvuldig in en wat zijn de belemmerende factoren om andere instrumenten in te
zetten?

- Bieden de management-developmentprogramma's in organisaties geen basis
voor de tijdige beschikbaarheid van adequaat management voor het oplossen van

(zich soms plotseling voordoende) organisatievraagstukken?
-   Is er een flexibiliseringstendens gaande voor topmanagementposities, waardoor

organisaties niet meer kiezen voor 'managers in vaste dienst'?

-  Wat zijn de unieke karakteristieken van interim-management in de opdrachtge-
versorganisatie?
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-  Wat zijn de aard en het functieniveau van de interim-manager in relatie tot de
organisatietypologie van de interim-managementopdrachten?

- Welke eisen stelt de opdrachtgever aan de interim-manager7
-  Wat verwacht een opdrachtgever van de toegevoegde waarde van het interim-

managementsysteem (interim-manager en interim-management bureau c.q.
intermediair in samenhang met de opdrachtgever)7

-     Hoe is de logica van de uniciteit van het interim-managementvakgebied te valide-
ren?

Het interim-managementproces

-   Wat bepaalt uiteindelijk het succes van een interim-managementopdracht?
- Welke toegevoegde waarde kan een interim-managementbureau c.q. intermediair

leveren?

-  Wat zijn de managementconcepten voor interim-managers en in hoeverre zijn
deze anders dan bij de reguliere managementfunctie-uitoefening?

-   Hoe kan een 'body of knowledge' van uitgevoerde opdrachten voor interim-
managers worden ontwikkeld?

De interim-manager als professional
-   Wat is het fundamentele professionele verschil tussen een reguliere manager en

een interim-manager7
-   Wat zijn de selectiecriteria van en voor een interim-manager?
-    Hoe kan een verticale carri6re voor een interim-manager worden georganiseerd?
-    Hoe is de employability van een interim-manager te organiseren?

PricewaterhouseCoopers heeft in 2000 een analyse onder interim-managers (n = 34)
laten doen van de ervaren problemen bij het doorvoeren van de noodzakelijke veran-

deringen bij interim-managementopdrachten. De hieronder weergegeven resultaten
laten zien dat ook hier een belangrijke basis is gelegen in de opdrachtgeversomge-
ving.

De resultaten (analyse n= 34): een samenvatting...

OpdrachWever/opdrachtcondities

bewustwording probleem, herkenbaarheid 'vloer'
opdrachtgever deel probleem, buiten directe verantwoordelijkheid
wie is opdrachtgever, besluitvorming
commitment, afspraak is afspraak
helderheid opdracht, uitbreiding, verwachtingen
te veel tegelijk
rol topmanagement, overheersing

· vertrouwen krijgen van top
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geheime agenda, gebruikt worden
veranderingssnelheid
verandermoeheid
voldoende budget
opdracht in beginsel geen verandering

FfIEctiviteit van de verandering

- Mensen:
creeren draagvlak
veranderen is zekerheden wegnemen
weerstand/onrust verminderen

· vertrouwen krijgen
middle management

- Proces:
momentum erin houden
doorbreken eigenbelang/eilanden
hoe implementeren
ongeschreven regels

- Organisatie:
projectgroepen zonder opdracht
skills in organisatie, creativiteit

- Afronding:
beklijven
overdracht

3.8 Samenvattende observaties

Na bestudering van de in dit hoofdstuk besproken literatuur over de veranderings-
dynamiek in ondernemingen kunnen de volgende, samenvattende observaties

gemaakt worden.
De exogene ontwikkelingen als resultante van informatie- en communicatietechno-
logie (zowel voor product- ofdienstvernieuwing als voor verbetering van de efficien-
cy in ondernemingen) gaan steeds sneller en veroorzaken een vergroting van de
impact hiervan op de interne organisatie in de vorm van endogene ontwikkelingen
(Nolan en Croson, Parker, Nadler). Silk vertaalt de impact van deze technologie naar
drie verschillende toegevoegde waarden: efficiency, effectiviteit en concurrentie-
kracht. In samenhang met de globaliseringstendens, alsmede de verdergaande indi-

vidualisering van mensen en de daarmee samenhangende individuele consumentge-
richtheid zal informatie en computertechnologie een essentiele 'trigger' blijven voor
organisatieveranderingen. De 'fit' tussen de exogene en endogene omgevingen
vormt de basis voor ondernemingssucces (Parker, Porter, Reijniers, Scott Morton).
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De frequentie van de aanpassingen van de interne organisatie en haar besturing zul-
len daar op moeten inspelen. Deze turbulente en dynamische exogene omgevingen
vereisen snellere reacties van de interne organisatie om de concurrentiepositie te
kunnen behouden. Gecombineerd met de hogere frequentie waarin dit dient plaats te
vinden, wordt van de interne organisatie gevraagd: beslissingskracht (naar inhoud en
tijd), laag weerstandsniveau en 'groot' bevattingsvermogen van de functionarissen.
Netwerkorganisaties en organisaties op basis van projecten vormen hiervoor de basis
(Nolan en Croson alsmede Parker). Hiervoor zijn specifieke managementvaardighe-
den en adaptievermogen van functionarissen noodzakelijk. Om hierop adequaat te
kunnen inspelen wordt het van belang geacht dat de interne organisatie functioneert
als een 'lerende organisatie' en vraagt naar specifiek management (Nadler).
Revolutionaire veranderingen stimuleren een betere benutting van de (potentille)
kennis en kunde van functionarissen.

Kedelijk stabiele exogene omgevingen vragen relatief minder veranderingen van de
ondernemingen die hierin opereren. De klassieke hierarchische en bureaucratische
organisatievormen (Taylor, Foyol, Weber) zijn hiervoor geen belemmering. De inter-
ne organisatie, haar management en besturing zijn hiermee in lijn. Eventuele aan-
passingen kunnen zodoende in de tijd zorgvuldig worden voorbereid volgens
formeel geformuleerde overleg- en besluitvormingsprocedures. Hierbij horen welis-
waar langere doorlooptijden, maar die vormen geen belemmering voor de continut-
teit van de onderneming (IUbbers).
Het doorvoeren van fundamentele veranderingen in organisaties roept weerstanden
op (Kanter) en brengt ook veranderingen in de cultuur met zich mee, zoals een ande-
re stijl van werken ofnieuwe procedures. Deze cultuurveranderingen vereisen door-
looptijd en veroorzaken dus een spanningsveld met het sneller doorvoeren ervan.
Scott-Morgan e.a. spreken over incrementele en revolutionaire veranderingen.
Voor een succesvolle realisatie van structurele veranderingen in dynamische omge-
vingen is een interne lerende organisatie (eventueel met een netwerkorganisatie- of
projectorganisatieconcept) een randvoorwaarde. Om deze lerende organisatie te
kunnen managen moet de leider beschikken over aanvullende competenties die
onder meer zijn aangegeven in het profiel van de hybride manager (Nadler).

Schematisch: Dynamische omgeving

V
Lerende organisatie

V

Specifieke leiderschapsstijl
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Voor het doorvoeren van structurele veranderingen wordt vaak een beroep gedaan op

interim-managers. Zij zijn de managers die discontinue veranderingen realiseren en
richten zich op het daadwerkelijk realiseren van de verandering in een 'korte' tijd
(Geerdink, Van Hout, Reijniers, Russell). Bij dit discontinue veranderen wordt geen
beroep gedaan op de kwalificaties van een lerende organisatie. De interim-manager
verandert de organisatie (structuur en mensen), de procedures en processen alsmede

de managementhulpmiddelen in functie van de nieuwe strategie.
Voor iedere nieuwe interne aanpassing als gevolg van een externe verandering (waar-
toe ook informatie- en communicatietechnologie behoort) zal dan dezelfde aanpak

gekozen moeten worden: de veranderimpuls door een interim-manager. De organi-
satie wordt derhalve niet gevormd om veranderingen daadwerkelijk zelfte realiseren
in haar functioneren.

Schematisch: Dynamische omgeving

V

Discontinu veranderen

W
Interim-manager

Het management van organisaties is sterk gefocust op en vertrouwd met de klassie-
ke hierarchische en bureaucratische organisatieconcepten. Managers zijn hierin
geschoold en hebben er ervaring mee. Controle op het functioneren van de organisa-
tie is hiermee gewaarborgd (Fayol).
Ook is hun focus sterk gericht op kortetermijnresultaten in termen van financieel
rendement (Reijniers). Het risico hierbij is dat er onvoldoende geinvesteerd wordt in
de langere termijn en het kwalitatiefzelfstandig versterken van de interne organisa-
tie.

Hierdoor'kunnen en/ofdurven' managers het niet aan de - in de literatuur genoem-
de - lerende organisatie te ontwikkelen en te laten functioneren. De vraag is echter
wat het rendement is van het - in een dynamische externe omgeving - continu met
een bepaalde frequentie discontinu veranderen van de interne organisatie zonder dat
er in de 'cultuur' van de organisatie structureel iets verandert (Scott-Morgan).
Tevens is het de vraag hoe lang de medewerkers in een organisatie op een verant-
woorde manier de continue stroom van ingrijpende veranderingen aankunnen: hoe

groot is hun 'spankracht'.
Na iedere discontinue verandering gaat de organisatie weer over op haar 'oude rol-
patroon' waar een hierarchische en bureaucratische vorm van leiden geldt. Als zich
tussentijds weer een verandering aandient, zal wederom een discontinue verandering
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doorgevoerd moeten worden door middel van een specifieke manager (Scott-
Morgan, Nadler).
Het implementeren van projectorganisaties blijkt met vele voetangels en klemmen te
zijn omgeven (Turner). De belangrijkste oorzaak vormt de weerstand voor het 'ver-
liezen van controle op de organisatie (die in feite gedelegeerd is)'. Dat verlaagt en ver-
traagt het aanpassingsvermogen van de organisatie.

De impact van ict-veranderingen op de organisatie blijft continu aanwezig en
daardoor ook de behoefte aan het aanpassen ervan. Toch blijken in de praktijk vele
veranderingen niet succesvol te zijn. Oorzaken zijn vooral de weerbarstigheid van de
ingesleten cultuur (vooral bij het middenkader), de emotionele - onuitgesproken -
weerstanden bij de opdrachtgever, het niet zichtbaar accepteren en handelen naar de
uitgangspunten en randvoorwaarden door de opdrachtgever. Kotter (I996) en
Reijniers (2000) beschrijven de vaak voorkomende valkuilen bij het doorvoeren van
veranderingen.

Nadler stelt dat veranderingsmanagement gezien moet worden als een 'core organi-
zational competence' en derhalve aanwezig moet zijn in ondernemingen.
Kotter en Cronson zetten de aanpak voor het managen van veranderingsprocessen
uiteen. De basis hierbij is dat, zoals eerder vermeld, weerstanden een essentieel start-
moment vormen bij iedere verandering. Beheersing van de veranderingsprocessen in
functie van het te bereiken eindresultaat zijn hierbij van belang. Het unieke karakter
van deze processen maakt dat zij conceptueel gemanaged kunnen worden door de
projectmanagementprincipes (Reijniers). De voorbereiding van het project vormt een
succesbepalende factor en vraagt doorlooptijd in functie van het noodzakelijke com-
mitment bij alle betrokkenen (Reijniers, Turner) in verband met het overleg ten dien-
ste van de besluitvorming. Er moet voor gewaakt worden dat zulke overlegstructuren
de besluitvormingsprocessen en beslissingen niet vertragen, waardoor de continuY-
teit van de onderneming in gevaar komt (Ribbers).

Greiner onderkent dat iedere groeifase van een onderneming voorafgegaan wordt
door een crisissituatie als overgang naar de volgende fase. Hij geeft ook aan dat in
snel veranderende omgevingen de opeenvolging van overgangen (lees: noodzakelijke
crisissituaties) dichter op elkaar liggen.

Het Burke Litwin-model (Burke en Litwin) is een diagnosemodel voorde beoordeling
van de verschillende elementen in een organisatieontwikkelingsproces en geeft de
directe, integrerende samenhang weer van de elkaar beinvloedende elementen.

De ervaringen met en de kennis van interim-management vormen mede de inspira-
tiebron voor het onderzoek in snel veranderende organisatieomgevingen. Uit de ana-
lyse die in dit hoofdstuk is gemaakt, is een aantal observaties te maken die ook van
belang zijn voor dit onderzoek.
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Interim-management is een vak in ontwikkeling, waarbij 'tijd' een bepalende factor

blijkt te zijn. De behoefte aan hulp bij vernieuwingen in relatie tot het ontbreken van
de noodzakelijke managementkwaliteit in organisaties vormt de drijvende kracht. De
ontbrekende kwaliteit heeft betrekking op enerzijds de deskundigheid om tijdig ver-
anderingen (ook in crisissituaties) voor te bereiden en uit te voeren en anderzijds de
kennis en ervaring van de veranderingsaanpak. Met name de laatste factor is veelal
van doorslaggevende betekenis. De onafhankelijke en externe interim-manager
pleegt tijdig en in een bepaalde tijd een interventie gericht op het weer kwalitatief in
lijn brengen van de interne organisatie met de externe concurrentiepositie.
In feite dient iedere manager als onderdeel van zijn managementverantwoordelijk-
heid frequent en incrementeel interventies te plegen om verbeteringen door te voe-
ren. Gegeven de definitie gaat het in interim-managementsituaties om het doorvoe-
ren van organisatorische vernieuwingen in een strategisch perspectief. Enerzijds kan
dit duiden op continu achterstallig onderhoud van de interne organisatie, ontstaan
door het reguliere management, anderzijds kan dit te maken hebben met het feit dat
ditzelfde management onvoldoende gekwalificeerd is om dit achterstallig onder-
houd te voorkomen. Indien de achterstand te groot is geworden en/of te groot dreigt
te worden, is additionele expertise noodzakelijk.

Vastgesteld kan ook worden dat het doorvoeren van (min ofmeer ingrijpende) stra-
tegische veranderingen moeizaam verloopt ten gevolge van de weerstand tegen ver-

anderingen in de interne organisatie. Bovendien is het in Nederland noodzakelijk bij
veranderingen adequaat overleg te voeren met alle betrokkenen: de overlegcultuur.
Deze cultuur kan een aanzienlijke verlenging van de doorlooptijd van de verande-
ring tot gevolg hebben, een vertraging die in bepaalde omstandigheden uit concur-

rentieoogpunt niet acceptabeI is. In overheidsomgevingen komt dit probleem veel
voor bij het realiseren van infrastructurele projecten. Aldus komt de factor 'tijd' naar
voren.

De meerwaarde van interim-management zit hem in het tijdelijke (vergelijk het reali-
seren van een project met een vooropgesteld doel in een bepaaIde tijd) en de onaf-
hankelijke rol (geen historische en toekomstige betrokkenheid met de organisatie),
situationele deskundigheid en ervaring, en het doorvoeren van een verandering. Hoe
complexer de omstandigheden hoe meer waarde interim-management blijkt toe te
voegen. Bij veranderingen gaat het primair altijd om het veranderen van menselijke
samenwerkingsverbanden, rolpatronen en taakuitvoeringen.

Essentieel bij interim-management is tevens dat de genoemde veranderingsrol tege-

lijkertijd met het operationeel managen van de organisatie wordt uitgevoerd, wat de
verankering van de verandering in de operationele organisatie effectiever maakt.
In de praktijk blijkt interim-management ook 'gebruikt' te worden voor het tijdelijk
vervullen van een managementfunctie zonder dat sprake is van een structureel strate-

gische verandering. Hierbij staat het leveren van gel<walificeerde capaciteit centraal,
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terwijl bij het - hier bedoelde - dchte interim-management sprake is van het oplos-
sen en verankeren van veranderingen.
Een interessante observatie is de ontwikkeling van interne interim-management-
afdelingen, niet op de laatste plaats in het kader van management development.
Veelal warden hier dezelfde processen en randvoorwaarden gehanteerd als bij het
externe interim-management in het kader van de succesbepalende factoren ter reali-
sering van de gewenste kwaliteit.

Om de genoemde interim-managementopdrachten te kunnen vervullen moet een
interim-manager de nodige competenties hebben. Deze zijn in algemene zin terug te
brengen tot de competenties die behoren bij drie - in de praktijk als unieke functies
bestaande - rollen, te weten manager, adviseur en veranderings(project)manager.
Ook dient de interim-manager te beschikken over bepaalde persoonseigenschappen.
Iedere interim-managementsituatie is uniek en vraagt derhalve binnen het genoem-
de algemene kader specifieke kennis en kundigheden gerelateerd aan de omgeving
van de opdracht en de inhoud van de opdracht.

In de nabije toekomst zal de nadruk bij interim-management sterker komen te liggen
op onder andere meer resultaatgerichte en juridisch verankerde doelstellingen en
beloningen, alsmede het meer ontwikkelen van de organisatie door het inbrengen
van de kennis en ervaring van de interim-manager gericht op een meer zelfstandig
oplossings- en veranderingsgericht maken van de organisatie. Als veranderingen
vaker en in een nog kortere tijd doorgevoerd moeten worden, is de kans groot dat in
de geschetste managementcontext meer interim-managers in een hogere frequentie
in een organisatie zullen acteren.

Samenvattend kan gesteld worden dat interim-management wordt gebruikt als
managementinstrument voor het doorvoeren van structureel strategische verande-
ringen in organisaties waar intern gel<walificeerde managers ontbreken. Project-
management is het bijbehorende managementinstrument om de beheersbaarheid
van de veranderingsprocessen te vergroten. Het accent ligt op het doorvoeren van
(min o f meer) complexe veranderingen en het managen van de bijbehorende weer-
standen.
Trefwoorden in de organisatie- en bedrijfskunde zijn: management development,
veranderingsmanagement, projectmanagement, interim-management, doorloop-
tijd.
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4    Expert-interviews: een eerste proeve van de

ontwikkelingen in de praktijk als basis voor
het onderzoek

De resultaten van interviews met 'experts' uit de praktijk worden in dit hoofilstuk uitgewerkt.

Het doel van de interviews is toetsing van de eerste gedachten omtrent de geformu-
leerde hypothese (in paragraaf I.4), inzicht krijgen in de praktijk van de eerste resul-
taten van het literatuuronderzoek, alsmede zicht krijgen op de vraagstukken over het

onderzoeksvraagstuk waar betrokkenen hun primaire aandacht op vestigen. De
resultaten hiervan vormen de basis voor het vervolgonderzoek door middel van de
casestudy's.
Na de toelichting van de basisuitgangspunten en de themaonderwerpen wordt een
overzicht gegeven van de geinterviewden. Vervolgens worden de accenten uit de
interviews per expert weergegeven en ten slotte worden de conclusies vermeld.

4.I Het interview: basisuitgangspunten en themaonderwerpen

Het onderzoeksveld zoals weergegeven in figuur I (paragraaf 2.I) onderkent drie
fasen met betrekking tot het onderzoeksvraagstuk: de context, het proces en het
resultaat. Deze fasen vormen de basis voor de interviews.
In de interviews zijn de aanleidingen voor de noodzakelijke veranderingen, hun con-
text en het succes en/of het mislukken van veranderingsprocessen zichtbaar
gemaakt. De uitwerking van de resultaten legt de verbanden hiertussen aan.

De vragen voor de interviews zijn gebaseerd op enerzijds de geformuleerde hypothe-
se en anderzijds op relevante resultaten van de literatuurstudie en -bronnen.

De interviews hadden het karakter van open vragen, waarbij - zo nodig - toelichten-
de vragen werden gesteld. Ze zijn gehouden in de periode november 2OOI - januari
2002.

De vragen en themaonderwerpen die tijdens de expert-interviews als leidraad zijn

gebruikt, zijn per fase weergegeven in Bijlage I, Vragenlijst ten behoeve van de expert-
interviews.

4.2      Overzicht van geinterviewde experts

De geinterviewden waren werkzaam bij de volgende ondernemingen: Vodafone,
Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Gemco Industries, Sdu v/h Staatsdrukkerij
en Uitgeverij, Koninklijke Schelde Groep, Perfetti Van Melle, Arbo Unie, Rentokil
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Initial, Van der Moolen, KPN Telecom en Ballast Nedam.
Ten tijde van het interview werd Van Melle overgenomen door de Italiaanse onderne-
ming Perfetti. Aangezien de onderzoeksresultaten betrekking hadden op de Van
Melle-periode, zal deze onderneming in dit boek worden aangeduid als Van Melle.
Libertel werd na het interview Vodafone.

In Bijlage II zijn de namen van de betrokken ondernemingen, functionarissen en hun
posities te vinden.
De gesprekken zijn - met toestemming van de geinterviewde - op geluidsband opge-
nomen als basis voor verdere verwerking. De interviews duurden maximaal twee uur.

De aard van de ondernemingen is als volgt in te delen:

Sectoren

financille dienstverlening (Van der Moolen), telecom (KPN Telecom, Vodafone),
kapitaalgoederenindustrie (De Schelde), voedingsmiddelenindustrie (Van Melle),
bouw (Ballast Nedam), professionele dienstverlening (Gemco, Arbo Unie), media
(Sdu), commercilile dienstverIening/productie (Rentokil).

Levensfase
Tijdens de interviews zijn per onderneming de karakteristieken getoetst voor de ver-
schillende fasen volgens Greiner, zoals vermeld in figuur I3, paragraaf3.6. Dit leidt
tot de volgende indeling: pioniersfase (Vodafone), professionaliseringsfase (Arbo
Unie, Sdu, Gemco), differentiatiefase (Van Melle, Van der Moolen, Ballast Nedam,
Rentokil, KPN Telecom), verzadigingsfase (De Schelde).

Eigendomspositie

Eigenaar/groot aandeelhouder (Gemco, Van Melle), beursgenoteerd (Van der
Moolen, KPN Telecom, Vodafone, Ballast Nedam, Rentokil), semi-overheid (Sdu,
Arbo Unie).
Het interview met de TUE-functionaris is hier separaat vermeld: het gaat over kennis
en ervaring vanuit de consultancypraktijk en de wetenschap. De geYnterviewd is aan-
gegeven als externe deskundige.

4·3     De resultaten per interview

De resultaten van de interviews zijn individueel nader uitgewerkt. De basisindeling
vormt het model uit figuur I (paragraaf 7.I) dat het onderzoeksveld weergeeft, met

als hoofdfaseringen: de context, het proces en het resultaat. Van iedere organisatie
worden eerst enige algemene ondernemingsgegevens en -karakteristieken weerge-
geven. Deze zijn ontleend aan de voorhanden zijnde jaarverslagen en/ofalgemeen
toegankelijke informatie.

86



De samenvatting van de interviews is te vinden in Bijlage III. De tekst is door de gein-
terviewden gevalideerd.

4·4     Analyse van de interviewresultaten

De interviews worden hier in functie van het onderzoeksthema nader uitgewerkt naar
de volgende gezichtspunten:
-   naar industriekarakteristieken;
-    de impact van informatie- en communicatietechnologie;
-     impact van de levensfase van de onderneming op de veranderingsfrequentie en de

veranderingssnelheid;
-  impact van de veranderingsfrequentie op het managementinstrument voor de

operationalisering van veranderingen;
- samenvattende interviewobservaties.

Per gezichtspunt zijn de observaties uit de interviews gegroepeerd.

4.4.1   Resultaten naar industriekarakteristieken

De interviewresultaten van de ondernemingen worden uitgewerkt naar de industrie-
karakteristieken. Er zijn vier karakteristieke categoriefln te onderscheiden:
I technologiegedreven ondernemingen, waarbij productinnovaties centraal staan

en het aanbieden daarvan aan de business-to-consumermarkt;
2 kapitaalintensieve ondernemingen die hun producten door middel van projecten

aanbieden aan de business-to-businessmarkt;
3    massaproductieondememingen die hun producten aanbieden aan beide markten

(consumer en business);
4    ondernemingen die voorheen en ten dele nog een relatie hebben met de overheid.

In relatie tot het thema van het onderzoek wordt per ondernemingscategorie een

indeling gemaakt naar de initiators voor veranderingen, de uitvoering van verande-

ringsprocessen en de beoordeling van prestaties. Een en ander overeenkomstig het
oorspronkelijke onderzoeksveld. In het bijzonder wordt gekeken hoe bij de verschil-
lende ondernemingen ict-ontwikkelingen van invloed zijn op de ondernemingsstra-
tegie en hoe deze geYmplementeerd worden. Per categorie zijn de betreffende onder-

nemingen aangegeven.

i Technologiegedreven/productinnovatie/business-to-consumer
- Vodafone
-   Van der Moolen
-   KPN Telecom

87



Initiators voor veranderingen:
- technologieontwikkelingen worden door materiedeskundigen geobserveerd

ter wille van de snelheid;
-  informatie- en communicatietechnologie vormt de basis voor product- en

procesvernieuwing;
- regelmatig wordt een benchmark uitgevoerd met concurrenten;
-   er vindt altijd een financiele analyse op langere termijn plaats (terugverdien-

tijd) op basis van een 'business case';
- externe consultants worden ingehuurd voor specialistische activiteiten.

Veranderingsprocessen uitvoeren:
-   productvernieuwing en veranderingen worden door middel van projecten vol-

gens de ge8igende projectaanpak aangepakt (voorbereiding en uitvoering);
-  er zijn sterke charismatische topmanagers die sterk motiverend werken en

een strakke managementdiscipline hebben;
-   doorlooptijd van veranderingen wordt steeds korter;
-    weinig tijd voor het actieflaten participeren tijdens de voorbereidingsfase van

een veranderingstraject. De doorlooptijd is kort en er wordt zodoende een
sterke topdownbenadering gehanteerd;

- vernieuwingen in producten/diensten en interne processen komen steeds
vaker voor in de tijd;

-   het management zal in beginsel intern doorgroeien ('eigen kweek', bedrijfs-
cultuur);

- externe functionarissen worden voor inhuren ook sterk beoordeeld op 'veran-

dercapaciteit van het aanpassingsvermogen';
-   bij niet'mee kunnen' komen met de veranderingen vindt uitstroom plaats. Er

blijkt onvoldoende tijd en capaciteit beschikbaar te zijn voor interne ontwik-
kelingsprocessen voor niet-potentiele doorgroeiers;

- de lijnmanagers dienen meer veranderingsmanagers te zijn. Er worden
nauwelijks interim-managers ingehuurd om veranderingen managerial uit te
voeren. Wel worden ter ondersteuning externe consultants met specifieke

expertise op het gebied van veranderingsmanagement toegevoegd;
- topmanagement bereidt inhoudelijk de richting van verandering voor

(ondersteund door inhoudelijk deskundigen) en geeft 'opdracht' tot imple-
mentatie in een steeds kortere tijd;

- voor de 'doorgroeiers' komen er steeds meer management-development-
programma's.

Beoordelen prestaties:
-   op basis van dagelijkse resultaten;
-   op korte termijn financieel rendabel;
-   functioneren van functionarissen;
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- topmanagement financieel op korte termijn financieel, op langere termijn de

ondernemingspositie.

2 Projectgedreven/kapitaalintensit#business-to-business
- Koninklijke Schelde Groep
- Gemco
- Ballast Nedam

Initiators voor veranderingen:
-   de financille prestaties op langere termijn vormen een cruciale indicator;
-    macrotrends in de sector geven de nieuwe businessontwikkelingen aan;
-   van belang is het volgen van ontwikkelingen bij klanten en in de sector als

inbreng voor productinnovatie;
-   de focus bij de ontwikkelingen ligt op productconceptvernieuwing;
-     informatie- en technologieontwikkelingen zijn er primair voor de interne pro-

cesondersteuning. Zij vragen geen snellere aanpak en hebben derhalve ook

geen impact op de snelheid van de vernieuwingen;
-    de financiele positie van de onderneming en de financiele beoordeling van de

vernieuwingsvoorstellen vormen een essentiele initiator.

Veranderingsprocessen uitvoeren:
- langetermijnprojectmanagement. 'Business cases' vormen de basis voor

beslissingen;
-  kwalitatiefhoogwaardige en ondernemende, integraal denkende projectma-

nagers leiden de projecten;
- technische kennis vormt een essentieel onderdeel van de noodzakelijke com-

petenties, onder andere ter beoordeling van de risico's;
-    aannemen van de juist gekwalificeerde functionarissen;
-    participatiefoverleg met alle betrokkenen bij de voorbereiding van projecten:

voorbereidingstijd wordt genomen en is acceptabel;
-  management-developmentprogramma's zijn in aanvangsfase van ontwikke-

ling.

Beoordelen prestaties:
- financiele projectresultaten: moeten passen in de langere-termijnplanning;
- investeringsprogramma's: financieel en commercieel aanvaardbaar.

3 Massaproductie/business-to-consumer/business-to-business

-   Van Melle
- Rentokil Initial
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Initiators voor veranderingen:
-   het startmoment wordt gevormd door de financiele en commerciele (markt-

aandeel en marktpositie) positie van de onderneming, blijkend uit een meer-
jarenplan;

-  informatie- en communicatietechnologie worden primair ingezet voor de
interne procesverbeteringen. Deze zijn ruimschoots in de tijd planbaar. Tijd
en doorlooptijd zijn geen kritieke succesfactoren;

- externe deskundigen dragen op verzoek bij aan de genoemde ontwikke-
lingstendensen;

-  op systematische wijze worden de concurrentieontwikkelingen (benchmar-
king) waargenomen;

-   strategisch ligt het accent sterk op de kwaliteit in de brede zin (product, ser-
vice, processen en dergelijke).

Veranderingsprocessen uitvoeren:
-  voor investerings- en verbeteringsprojecten wordt gebruikgemaakt van een

projectorganisatie. Adequate voorbereiding past in de doorlooptijdruimte;
- veranderingsprocessen passen in de meerjarenplanning;
-  voor interne procesoptimalisatie worden externe materie- en veranderings-

deskundigen tildelijk als consultant ingehuurd,
- management development staat in de kinderschoenen;
-  bij aanname van nieuwe (potentiele) managers ligt de focus in toenemende

mate ook op veranderings- en projectmanagementkwalificaties;
- intern wordt ruimte geboden om managers zich te laten ontwikkelen ('lear-

ningonthejob');
-     de operationele functionarissen worden actief betrokken in de projectmana-

gementaanpak in veranderingsprocessen: er is voldoende tijd voor deze actie-

ve participatie en dit overleg als basis voor draagvlakvergroting en versterking
van het lerend vermogen.

Prestaties beoordelen:
- primair worden de prestaties financieel en commercieel beoordeeld.

Omzetontwikkeling wordt zeer frequent in functie van de commerciele plan-
ning geevalueerd;

- managers worden ook beoordeeld op hun bijdrage aan vernieuwingsresul-
taten;

-   voor de langer lopende veranderingstrajecten geldt het 'piepsysteem' gerela-
teerd aan de oorspronkelijk gemaakte planning.

4 Dienstverlenendlex-overheid
-  Sdu

-  Arbo Unie
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Initiators voor veranderingen:
-  door de vermindering van de overheidsbemoeienis opereert de organisatie

steeds meer marktconform;
-  door middel van concurrentievergelijking wordt gewerkt aan het blijvend

voorlopen op de concurrentie;
-    informatie- en communicatietechnologie vormt (afhankelijk van het bedrijfs-

onderdeel) een onderdeel van het product of de dienst. Voor Sdu geldt een
grotere afhankelijkheid van deze ontwikkelingen bij het productenpakket
(samenhang product en interne organisatie), terwijl voor de Arbo Unie het
accent hiervan ligt op de versterking van de interne processen;

- externe experts worden ingehuurd om de nieuwste ontwikkelingen te leren
kennen;

-   de relaties naar de operationele processen in de organisatie zijn manifest.

Veranderingsprocessen uitvoeren:
- veranderingen worden projectmatig doorgevoerd;
- overlegstructuren vormen een fundamentele (historische) waarde in de

onderneming en zijn in de besluitvormingsprocedures verankerd;
-  bij Sdu vormen deze procedures wegens hun doorlooptijd regelmatig een

bedreiging voor de concurrentievoorsprong;
-    het creeren van draagvlak is een voonvaarde voor een adequate en verankerde

implementatie van de veranderingen;
-    de managers in de lijn zijn gefocust op operationeel werken;
- per veranderingsproject worden projectmanagers benoemd, die verande-

ringsdeskundigheid dienen te hebben;
-  de kwaliteit van functionarissen is belangrijk: opleidingen en begeleiding

tijdens het werk;
- gestructureerd management development is nog niet ontwikkeld.

Prestaties beoordelen:
-    de jaarplannen en begrotingen vormen de basis voor het beoordelen;
- projectplannen passen in deze plannen;
-   Sdu beweegt naar een meer technologisch gedreven karakteristiek als gevolg

van haar wijzigende product/marktportfolio.

4.4.2 De impact van informatie- en communicatietechnologie

Interessant is te zien dat de impact van de informatie-en communicatietechnologie
verschilt per categorie van grotere impact tot lagere impact:
- technologiegedreven
- projectgedreven
- massaproductie
- dienstverlenend.
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Aan de ene kant van het genoemde continuum staan de ondernemingen die sterk

gedreven worden door de ict-ontwikkelingen en aan de andere kant de ondernemin-

gen waar dit dit veel minder voor geldt.

Voor technologiegedreven ondernemingen vormt de technologie het hart van het

producten- en dienstenpakket en bepaalt ze daardoor de concurrentiepositie in de
toekomst. In deze omgevingen is de impact op de steeds sneller gaande product- en

dienstvernieuwingen buitengewoon groot. Hier zal de interne organisatie zich ook in
dezelfde frequentie moeten aanpassen. De doorlooptijd voor de noodzakelijke veran-
deringen wordt steeds korter, waardoor er relatiefsteeds minder tijd beschikbaar is
voor overleg, kwaliteitsaanpassingen van functionarissen en 'uittesten'. Er wordt een

groter beroep gedaan op het kwalitatief hoogwaardige aanpassingspotentieel van
zowel het management als de medewerkers. Het management moet daarom ook de

competenties hebben deze veranderingen effectiefdoor te kunnen voeren. Aandacht
voor mensen, charisma, communicatie- en projectmanagementvaardigheden vor-
men essentiele competenties voor hen. Ook de medewerkers moeten veranderingen
effectief aanvaarden, als een 'constante bedrijfsfactor'. Bij de selectie van nieuwe
functionarissen dient de 'veranderingsaanpassingspotentie' specifiek beoordeeld te
worden. Functionarissen die al in de onderneming werken en die deze potentie niet

bezitten, kunnen niet langer in de organisatie werken.
Als gevolg van de intensiteit van de interne veranderingen (veranderingsfrequentie)
en de korte doorlooptijden voor het effectueren hiervan (veranderingssnelheid)
wordt aangegeven dat de reguliere interne managers deze vernieuwingen zelfmoeten
doorvoeren. Elementen als bekendheid met de bedrijfscultuur, het producten- en

dienstenpakket, bedrijfsprocessen, communicatie- en besluitvormingsprincipes, als-
mede de mensen vormen hiervoor de noodzaak. Het inhuren van interim-managers
wordt derhalve als niet gewenst gezien. Externen warden ingeschakeld als deskundi-

gen op de gebieden van producten, markten, interne processen, informatie- en com-

municatietechnologie en veranderingsprocessen in de rol van consultant en/of
procesbegeleider.
De - in de tijd directere en kortere - samenhang tussen de beleidswijzigingen op

managementniveau en de veranderingen op operationeel niveau dwingt manage-
ment en operationele functionarissen meer op elkaar ingespeeld te raken. Het leren

kennen van de unieke cultuur van de onderneming leidt tot een achterstand bij inte-
rim-managers.

Voor crisissituaties waarvoor intern geen kwalitatieve capaciteit aanwezig is, warden
wel externe crisismanagers ingehuurd. Hier is de doorlooptijd voor het doorvoeren

van de verandering relatiefkort en is meer sprake van een directieve managementstijl,
gebaseerd op eerdere kennis en ervaring.
Bij ondernemingen waar veranderingen langzamer gaan en er meer tijd is voor het
doorvoeren ervan, zijn het toepassen van projectmanagementprincipes met adequa-

te voorbereiding, afstemming, overleg en draagvlakcreatie mogelijk. Bij deze onder-
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nemingen is de impact van informatie- en communicatietechnologie op de interne
bedrijfsvoering gering. De functionarissen hoeven in beginsel niet optimaal verande-
ringsbereid te zijn, aangezien de doorlooptijd 'tijd' biedt om de acceptatie voor te
bereiden. Hierbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat te hoog gekwalifi-
ceerde functionarissen, die voor het realiseren van de ondernemingsstrategie niet
nodig zijn, soms niet in de betreffende onderneming zullen 'aarden'. Het manage-
ment moet wel voldoende vaardigheden en kennis hebben om veranderingsproces-
sen adequaat voor te kunnen bereiden en uit te voeren. In deze ondernemingen is
echter tijd genoeg om het management zich in deze richtingen te laten ontwikkelen.
Is de gewenste managementkwaliteit niet in huis, dan kan een interim-manager
ingehuurd worden voor het doorvoeren van de veranderingsprocessen. Hij heeft zelf
de tijd beschikbaar binnen de onderneming voor het zich inwerken in de bestaande
cultuur en bedrijfsvoering.

4.4.3 De impact van de levensfase van de ondememing op de verandefrequentie en -snelheid

De levensfase waarin de onderneming zich bevindt, overeenkomstig de Greiner-

principes, levert geen opvallende elementen op in verband met de relatie naar de ver-
anderingsfrequentie en -snelheid (zie figuur 20).

De levensfase van de ondernemingen uit de expert-interviews
naar Greiner

Ballast Nedam KPN Telecom

ArboUnie Van der Moolen

Sdu
Rentokil

Initial

Vodafone Gemco Van Melle Koninklijke
Schelde Groep

.
Pionier Organisatie Differentiatie Consolidatie Greiner4ase

Figuur 20

Eerder is er sprake van zo'n relatie met de ondernemingscultuur. Zo zijn onderne-

mingen die voortkomen uit een overheidsorganisatie meer gehecht aan overleg in
besluitvormingsprocedures. Het streven naar een compromis dat algemeen aanvaard
wordt door alle betrokkenen leidt echter vaker tot een langere doorlooptijd van de
besluitvormingsprocessen en dus van de veranderingsdoorlooptijd. Dit is bijvoor-
beeld het geval bij Arbo Unie, Sdu en KPN Telecom. Bij de laatste twee neemt deze

doorlooptijdverlenging af door de groeiende externe noodzaak - als gevolg van de
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versnelling van de impact van informatie- en communicatietechnologie - om sneller

in te spelen op de concurrentieverhoudingen.
Bij deze laatste categorie ondernemingen zijn kortere besluitvormingsprocessen dus
noodzakelijk. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van de managers en functionarissen,
teneinde sneller te begrijpen en aanvaarden welke veranderingen noodzakelijk zijn in
de tijd.

4.4.4 De impact van de verandefrequentie op het managementinstrument voor de

operationalisering van veranderingen
Figuur 2I geeft de positioneringvan de ondernemingen weer in het relatievlak tussen

de veranderfrequentie en de veranderingsdoorlooptijd.

De veranderfrequentie in relatie tot de doorlooptijd van het
veranderingsproces van de ondernemingen uit de expertinterviews

Doorlooptijd
veranderingsproces

Verander-
Lang Ko rt

frequentie
Hoog ,'        Vodafone         .

-            -

;    KPN Telecom    J
----- V.d Moolen ,,''     i------

--*_.'' - -  Sdu     ./,
;'  Van Melle   '1 - - -

-__4 Rentokil ,,
I.     .-/-----

1 ArboUnie ,---4,,
,'   KSG  -----
', Gemco

Laag       . Ballast Nedam,'
Figuur 21

Bij de ondernemingen met een lage veranderfrequentie, zoals Koninklijke Schelde

Groep, Gemco en Ballast Nedam, worden veranderingen voorbereid volgens de
gebruikelijke projectmanagementconcepten, waarbij ruimschoots tijd is om doel-
stellingen, planning en organisatie van de verandering voor te bereiden en commit-
ment te verkrijgen bij alle betrokkenen. Het kennen en kunnen hanteren van de pro-
jectmanagementconcepten en -methodieken is een voorwaarde voor succes.
De ondernemingen met een hoge veranderfrequentie, zoals Vodafone, KPN Telecom
en Van der Moolen, hebben geen tijd voor lange overlegprocedures (in de tijd) en
moeten op basis van verandermanagementdeskundigheid alsmede de acceptatie van
de strategische noodzaak voor een snelle verandering de beslissingen en implemen-
taties met minder overleg voorbereiden. Hier hebben sterkere topdownbenaderingen

plaats, met meer hierarchisch geaccepteerde managementstijlen. Het bindende ele-
ment en hetvertrouwen tussen managers onderling, als managers en functionarissen
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en als functionarissen onderling wordt gevormd door de deskundigheid van eenie-

der, zowel op bedrijfsmatig gebied (vakkennis, managementkennis) als op persoon-
lijkheidsgebied (veranderingsgezindheid en deskundigheid).
In deze ondernemingen worden echter ook de projectmanagementconcepten als
managementondersteuning toegepast. Ze dienen voor het inzichtelijk en transparant
maken van de processen, beslissingen en voortgang.
Voor dit onderkende verb:ind geldt ook weer een continuum met verschillende
samenhangen tussen de twee uiterste vormen.

4·5 Samenvattende observaties

Naar aanleiding van de interviews is een aantal samenvattende observaties te distille-
ren:

-  De ict-ontwikkelingen vormen in technologiegedreven ondernemingen de start
voor vele nieuwe en vernieuwde product- en dienstontwikkelingen. Voor de inno-
vatie en marktimplementatie met bijbehorende interne procesvernieuwingen vor-
men snelheid en doorlooptijd uit concurrentieoogpunt kritieke succesfactoren.
Veelal is hier sprake van revolutionaire veranderingsprocessen. Door de verhoog-
de opeenvolgingsfrequentie is dit in zulke ondernemingen echter te beschouwen
als een 'regulier' evolutionair proces.

-  In toenemende mate is een trend waarneembaar dat ogenschijnlijk traditionele

ondernemingen uit (internationale) concurrentieverhoudingen ook meer invloed
zullen ondervinden van de nieuwere technologie8n. De 'oude economie' wordt
steeds meer gevuld met resultaten uit de 'nieuwe economie'. De dynamisering
van deze ondernemingen voor het sneller doorvoeren van veranderingen zal dan
ook toenemen.

-   Voor alle ondernemingen geldt dat interne procesvernieuwingen ook geinitieerd
worden door de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatie-
technologie. Bij ondernemingen die niet technologiegedreven zijn, is echter
doorlooptijd beschikbaar om de veranderingen geleidelijk door te voeren: een
evolutionair proces.

-   Algemeen kan gesteld worden dat voor het beheersbaar voorbereiden en door-
voeren van veranderingen projectmanagement als managementinstrument wordt
toegepast. Hoe sneller de veranderingen doorgevoerd moeten worden, hoe korter
de doorlooptijd van het veranderingstraject.

-   Bij korte veranderingsdoorlooptijden en een regelmatige opeenvolging van ver-
nieuwingen blijkt weinig ruimte te zijn voor vooroverleg en overleg tijdens de

besluitvormingsfasen. Het nieuwe idee moet snel en in 66n keer perfect worden
geimplementeerd. Dit vereist van het management dat het snel en acceptabel de
noodzaak doorziet en er meer sturend wordt opgetreden.

-  Als in deze ondernemingsomgevingen de reguliere managers niet overeenkom-

stig functioneren, worden ze uit hun functie ontheven en vervangen door nieuwe

managers.
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-   In minder dynamische omgevingen worden projectmanagementconcepten over-
eenkomstig de 'klassieke' methoden voor het dootvoeren van veranderingen toe-

gepast.

- De genoemde 'zelfsturende teams' in dynamische omgevingen worden in de
praktijk meer door het management gestuurd dan dat zij zichzelf sturen. Er is
blijkbaar een grens aan de zelfsturendheid van teams. In deze omgevingen is te

weinig doorlooptijd voor ontwikkelend overleg. Bij professionele organisaties
lijkt dit overigens minder het geval, gegeven het hogere opleidingsniveau.

- Management development is essentieel vanafde laagste managementniveaus. De
ondernemingen Iaten relatiefvaak zien dat ze zelfhun managementtalent 'kwe-
ken' in samenhang met de vigerende bedrijfscultuur. Wordt op hoger niveau
extern management aangenomen, dan is het van groot belang dat de 'fit' met de
bedrijfscultuur gedurende het selectieproces treffend wordt beoordeeld.
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5    Literatuur en expert-interviews: een synthese

In dit hoofistuk wordt een synthese ontwikkeld op basis van de theorieverkenningen en -beschou-
wingen uit de literatuur alsmede de resultaten van de expert-interviews. Hiermee wordt de Refor-
muleerde hypothesegetoetst. De conjtontatie levert een aantal vraagstukken op die nog niet beant-
woord werden tijdens de interviews, maar die van belang zign voor het onderzoeksvraagstuk. De
resultaten vormen de uitgangspunten voor het onderzoeksmode! dat gebruikt zal worden bij het
vervolgonderzoek door middel van casestudy's.

5.I Een nadere analyse als confrontatie

Ondernemingen die informatie- en communicatietechnologie in hun producten-
en/of dienstenaanbod hebben, zijn genoodzaakt de impact hiervan voor enerzijds

hun productontwikkeling en anderzijds de interne bedrijfsprocessen sneller dan in
het verleden te implementeren. Er bestaat dus - overeenkomstig de modellen van
Nadler (1994) , Nolan en Croson (I995), Parker (I996/2000) en Rodson N994)-een
directe relatie tussen de exogene ontwikkelingen als gevolg van genoemde technolo-
gie en de endogene factoren. Het strategische belang hangt afvan de mate waarin de
onderneming bij deze producten en/of diensten de (internationale) concurrentie-
kracht in de markt ervaart. Hoe groter de concurrentiekracht, hoe groter de impact
op de ondernemingsstrategie. Dit komt overeen met de theorie van Lawrence en
Lorsch (I967) waarin zij extra nadruk leggen op het 'marktconform organiseren'. Zij
stellen ook dat "vernieuwing en ondernemerschap moeten worden geleid door
managers met de capaciteiten om te vernieuwen en risico's aan te durven. Ook dient
een algemeen doelstellingenkader te worden geschetst om de richting aan te geven."
Uit de interviews komt ook naar voren dat bij discontinue veranderingen in een hoge
frequentie het doelstellingenkader (de richting) op hoofdlijnen bekend moet zijn en
gecommuniceerd moet worden. De door Parker (2000) beschreven samenhang tus-
sen ict-ontwikkelingen en de operationalisering ervan in een organisatie wordt
bevestigd door de interviews.

Het doorvoeren van de strategische consequenties van technologieontwikkelingen
zal in deze omgevingen sneller en in kortere tijd moeten gebeuren. Nadler (I994) en
Scott-Morgan (200I) spreken over incrementele veranderingen (langs een geleidelijk
proces, ook wel evolutionaire processen genoemd) en over discontinue veranderin-
gen (revolutionaire processen).
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Bij de genoemde industrieomgevingen vinden de discontinue veranderingen in een

hoge frequentie plaats en moeten die vervolgens uit concurrentieoogpunt ook sneller
worden geimplementeerd. Hier is dus sprake van een continue discontinue verande-

ring, met andere woorden 'ingrijpend veranderen' is een strategisch onderdeel van de

bedrijfsvoering en -cultuur geworden.
Volgens Turner (1993/I996) en Andersen (Igg8) worden veranderingsprocessen op
een projectmatige manier voorbereid en geimplementeerd, waarbij niet alleen vakin-

houdelijke en technische aspecten aan de orde komen, maar ook personele aspecten.
Zij stellen dat deze aspecten uiteindelijk het draagvlak en de acceptatie bepalen bij het
effectiefdoorvoeren van de veranderingen. De voorbereiding is cruciaal en moet dus

plaatshebben in samenspraak met alle betrokkenen. Deze overlegstructuur vraagt
doorlooptijd.
Bovendien geven zij, evenals Kotter (Igg6), aan dat het onvoldoende onderkennen
van de personele aspecten bij het veranderingsproces op extra weerstanden stuit die
het veranderingsproces in negatieve zin kunnen beinvloeden. Kanter (I989) geeft de

oplossingsrichtingen aan voor het omgaan met weerstanden. Deze activiteiten vra-

gen tijd en kosten doorlooptijd. De indruk bestaat dat het woord 'veranderingen' per
definitie weerstanden oproept. Dat blijkt ook uit de toelichtingen van Andersen,
Kanter, Kotter en Turner die erop wijzen dat veranderingen wijzigingen aanbrengen
in de bestaande en gevestigde orde van mensen en tegen de natuur ingaan van
dezelfde mensen. Het is derhalve wellicht om psychologisch-communicatieve rede-
nen de moeite waard om niet meer te spreken van 'veranderingen' maar van 'ver-

nieuwingen'. Vernieuwingen zijn ook beter uit te leggen in functie van de concurren-

tiepositie en de ondernemingsstrategie.
Moeten vernieuwingen sneller doorgevoerd worden dan dient er, aldus Ribbers

(I980), voor gewaakt te worden dat de aard en inhoud van de overlegcultuur geen ver-
tragende factor gaan spelen. De concurrentiepositie kan daardoor negatief beinvloed
worden. In zulke situaties mag ook niet de indruk gewekt worden dat er mogelijkhe-

den zijn voor intensiefoverleg en actieve en Iangdurige betrokkenheid bij de voorbe-
reiding van veranderingen en beslissingen. Gebeurt dit toch dan is er sprake van

'schijnmanagementstijl', een stijl die ogenschijnlijk past bij de Nederlandse overleg-
cultuur, maar die onherroepelijk leidt tot onnodige vertragingen. Duidelijkheid in de
beginfase van een verandering over de mate van 'inspraak' is noodzakelijk. Uit de
expert-interviews blijkt dat bij continue revolutionaire veranderingen in toenemende
mate een sterk hierarchische leiderschapsstijl gekozen wordt. Er is eenvoudigweg te
weinig doorlooptijd beschikbaar.
De managementfilosofie van Fayol (IgI6) lijkt in een 'moderne vorm' wederom zijn
intrede gedaan te hebben. Deskundigen plannen en organiseren ter voorbereiding op

de besluitvorming door de directie. In dit voorbereidingstraject is een cultuur zichtbaar
waar de directie met haar strategische thema's komt, deze toetst bij het lagere manage-
ment en op basis van de terugkoppeling haar beslissingen neemt. De doorlooptijd is

aanzienlijk korter dan voorheen. Leiding en controle zullen een groter onderdeel uit-
maken van de dagelijkse taak van de manager, zoals weergegeven in figuur 22.
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Het Fayol-managementconcept in de huidige tijd
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Bron: Fayol (1916) Figuur 22

Dit alles vereist dat mensen op elkaar zijn ingespeeld. Cruciaal hierbij lijkt de rol van
het middelmanagement, dat enerzijds de gewenste informatie uit de operationele
organisatie adequaat moet doorspelen en anderzijds het veranderingsproces over-
eenkomstig de nieuwe beleidslijnen in de operationele organisatie moet managen.

Scott-Morgan (200I) is van mening dat het management en de functionarissen in een
onderneming die regelmatig sterk aan veranderingen onderhevig is kwaliteiten moe-
ten hebben waarmee ze de revolutionaire veranderingen 'regulier' aan kunnen.
Deze noodzaak is ook in de praktijk waarneembaar. Zelfs in die mate dat in zuIke
ondernemingsomgevingen onvoldoende functionerende managers uit hun functie
ontheven worden. Het gaat hier in feite om het beschikbaar hebben van voldoende
veranderkracht in de organisatie in functie van de tijd.

Net als Fayol (IgI6) geven Bossidy en Charan (2002) het belang van het daadwerke-
lijk realiseren van een strategie aan. Zij stellen dat het succes afhangt van de samen-
hang tussen drie processen: strategie, mensen en operaties. Het leiderschap staat

hierbij centraal.

5.2     De oorspronkelijke hypothese: stand van zaken

De hypothese, zoals die ten behoeve van de start van het onderzoek als basis is
gebruikt, wordt slechts ten dele bevestigd bij het met elkaar in verband brengen van
de resultaten uit de literatuurverkenningen en de expert-interviews.
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De hypothese is:
'Ten gevolge van de voortdurende en toenemende dynamiek van de omgeving van ondernemi,wen,

met name ook van ict, neemt de noodzaak tot aanpassing van de interne oroanisatie toe en wordt
de reactietijd om deze aanpassing aan te brengen een kritieke succes-factor. Deze ontwikkeling heeft

gevolgen voor de vereiste competenties van het reguliere management. Het reguliere management

zal moeten beschikken over zowel competenties van interim-management als competenties om ict
aan te  sturen.'

Een nadere toelichting hierop betreft het volgende. Zoals gesteld geldt vooralsnog
alleen voor ondernemingen  die als product en/of dienst  in de markt gebruikmaken
van informatie- en communicatietechnologie dat de organisatie- en beheersingsont-
wikkelingen en -aanpassingen in frequentie toenemen en dat tijd voor het verande-

ringsproces een kritieke succesfactor wordt.

Ook blijkt dat in zulke ondernemingen het interne en reguliere management deze
veranderingen zelfmoet kunnen managen. Managers en functionarissen worden tij-
dens het rekruteringsproces beoordeeld op hun aanpassingspotentieel. Er wordt
alleen interim-management ingehuurd als er intern geen kwalitatiefgewenste capa-
citeit voorhanden is dfals er sprake is van een crisissituatie waar in zeer korte tijd met

ervaring en kennis een doorbraak moet plaatsvinden.
Mede door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor management heeft interim-
management in de loop der jaren drie invullingen gekregen. De letterlijke betekenis
van het woord 'interim' is 'tijdelijk'. Medio jaren zeventig van de vorige eeuw kreeg
interim-management eveneens de betekenis van crisis- en turnaroundmanagement,
en eind jaren tachtig is het verworden tot het managen van veranderingen: in beide
gevallen op tijdelijke basis, waarbij naast de veranderingscomponent ook de formele
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het betreffende organisatie-
onderdeel een rol speelt. Sinds de laten jaren negentig behelst de term ook het - let-
terlijk - tijdelijk vervullen van managementfuncties. In deze laatste rol is in beginsel

geen sprake van het doorvoeren van essentiele veranderingen.
Uit de interviews blijkt dat ondernemingen interim-management vooral inzetten als
managementinstrument bij crisissituaties en als tijdelijke invulling van manage-
mentfuncties. Vooral bij ondernemingen die hoogfrequent veranderingen doorvoe-

ren, wordt interim-management in mindere mate als managementinstrument
gebruikt. De interne organisatie moet zich zodanig kwalitatief ontwikkelen  dat het

reguliere management de benodigde veranderingen zelfkan uitvoeren.
Zo ontstaat een ambivalente invulling van het vak interim-management: enerzijds het
oplossen van crisissituaties en anderzijds het vervullen van tildelijke management-
functies. De noodzakelijke kwalificaties voor deze verschillende rollen zijn ook niet
hetzelfde.

Het doorvoeren van structurele cultuurveranderingen vraagt een aanzienlijke door-

looptijd. Ondernemingen als Sdu, Arbo Unie en KPN Telecom, alle afkomstig uit een
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overheidsomgeving en opererend in een marktomgeving, ervaren een aanzienlijke
doorlooptijd, aangezien de ingesleten werkwijzen en gewoonten moeizaam zijn om
te buigen (Kanter, 1989). Hierbij komt dat de functionarissen zijn aangenomen en
op- en begeleid in functie van de toen vigerende bedrijfscultuur. De selectiecriteria
waren hierop gebaseerd. De potentiele 'omgroeimogelijkheden' in functie van de
nieuwe cultuur (die ingegeven wordt door de nieuwe concurrentiegedreven strategie)
zijn bepalend voor het succes. De rol van een interim-manager in dergelijke situaties
- gegeven de meestal beperkte opdrachtduur - kan zich derhalve uitsluitend beper-
ken tot het initieren van de vernieuwing.

Bij het doorvoeren van veranderingen is volgens Nadler (Igg8) van belang dat in het
'executive team' de relevante competenties aanwezig zijn om de noodzakelijke veran-
deringen succesvol door te voeren. Hij geeft ook aan dat het team hierin gecoacht kan
worden.
Er is nog geen verband gelegd met de noodzakelijke competenties op het gebied van
informatie- en communicatietechnologie bij het management: wanneer wordt dit
een integraal onderdeel van het management of blijven het specialisten die onder-
steunend werken? Managers in ondernemingen die in een dynamische exogene

omgeving opereren en volgens de interviews ook verantwoordelijk moeten zijn voor
de realisatie van structureel strategische veranderingen hebben ook competenties
nodig die interim-managers bezitten. Met name komen hierbij naar voren: diagnoses
kunnen stellen, hoofdzaken op structureel niveau kunnen onderscheiden, project-
managementkennis en -vaardigheden en veranderingsvaardigheden.

5·3 Samenvattend overzicht

De resultaten van de interviews in samenhang met de beschreven literatuur worden
hier in hun samenhang nader samengevat. Per interview worden de onderzochte en
de daarmee samenhangende in de literatuur beschreven aspecten met elkaar in ver-
band gebracht naar de categorieen context, proces en resultaat (overeenkomstig het
onderzoeksveld).
De te beoordelen aspecten zijn:

Context

-    dynamiek van de marktomgeving;
-    levensfase van de onderneming overeenkomstig het Greiner-model;
-   invloed van de informatie- en computertechnologie op de strategie van de onder-

neming;
-    invloed van een strategiewijziging op de interne organisatie;
- gezichtsveld strategische focus: korte termijn versus lange termijn;

IOI



Proces

-   overlegcultuur in relatie tot de gezagsverhoudingen;
-   belang van doorlooptijd bij en van veranderingstrajecten;
-    projectmanagement als managementinstrument voor veranderingen;
-    interim-management als managementinstrument: crisis-, veranderings-  of ver-

vangingsmanagement;
- management development als groei-instrument voor management;
- beoordeling organisatie aanpassingscriterium bij selectie nieuw management;
- beoordeling organisatie aanpassingscriterium bij selectie medewerkers;

Resultaat
- strategische beoordeling topmanagement;
- beoordeling management;
- kritieke succesfactoren bij veranderingen.

In figuur 23 zijn de samenhangende resultaten weergegeven.
Uit dit overzicht zijn met betrekking tot het onderzoeksthema acht samenvattende
observaties te maken:
  ict-ontwikkelingen vormen een belangrijke start voor veranderingen met een

hoge frequentie en kortere implementatiedoorlooptijden.
2   Ondernemingen die hiermee te maken hebben, blijken in toenemende mate een

kortetermijnfocus te hebben.

3    Er is geen invloed van de Ievensfase van de onderneming merkbaar.

4  Voor het doorvoeren van veranderingen worden projectmanagementprincipes

gebruikt.
5  De besturing van veranderingen in technologiegedreven ondernemingen vindt

topdown plaats.
6    De aanpassingen van de organisatie nar de markt als gevolg van technologische

ontwikkelingen kosten steeds minder tijd.
7   Bij hoogfrequente veranderingen is dirigerend leiderschap noodzakelijk en wor-

den er hoge eisen gesteld aan de veranderingsgezindheid van de organisatiele-
den.

8    Het management in organisaties met hoogfrequente veranderingen moet over de

complementaire competenties beschikken om deze veranderingen effectiefen tij-
dig te kunnen uitvoeren. Aangegeven is dat dit competenties zijn die ook bij inte-

rim-managers aanwezig zijn.

Bartlett en Ghoshal (2002) stellen op basis van een onderzoek bij tWintig bedrijven

vast dat bij de transformatieprocessen vooral ook het ontbreken van 'outdated under-

standing ofstrategy' een groot beletsel vormt voor een succesvolle verandering. Hun
accent ligt hierbij op het belang van het concurrentieonderscheidend element dat

gelegen is in de kwaliteit van de interne mensen. Zij stellen dat de ontwikkeling en
competenties van functionarissen in de markt niet eenvoudig te imiteren zijn. Dit
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De resultaten van de expertinterviews in een overzicht

-Ondememing Van der KPN BallastVodafone Gemco Sdu KSG Van Melle ArboUnie Rentokil

Beoordelingsaspecf---- .. 
Moolen Telecom Nedam

Dynamlek markt hoog laag middel laag middel laag middel hoog hoog laag

Greiner-fase pionier organisatie organisatie afbouw different. organisatie different. different. different. organisatie
A

2 ICT-invloed strategie hoog laag middel laag laag laag laag hoog hoog laag

0
Impact ITC op organisatie hoog laag hoog laag middel laag middel hoog hoog laag

KULT focus KT                LT              KT-LT              LT              KT-LT              LT KT KT KT               KT-LT

Overlegcultuur top-down top-down top-down top-downtop-down compromis compromis top-clown top-clown/ top-down
laag org. oveteg oveileg laag org. overleg ovedeg

Belangrijk DLT verander. hoog/kort laag middel laag middel laag middel hoog/kort hoog/kort middel

Interim management crisis- crisis- crisis- crisis- verander-
crisis verander crisis geen vacature geentoepassing vacature verander vacature vacature

8 Projectmanagement ja ja/business ja ja/business ja ja ja ja ja ja/business2 toepassing
OL

Management devel. start nee star't nee start nee lopend nee start start
toepassing
AanpassIng criterium
management selectie                  ja+ nee matig nee             ja             nee             ja             ja+ ja matig

AanpassIng criterium mwselectie                         ja nee nee nee nee nee matig ja matig matig

16 Strategische beoordeling fin/markt markt fin markt fin/markt marktpositie  fin fin fin/markt fin/markt
 

topmanagement'
steeds meer kwaliteiV kwaliteit@     KSF bil verandering snelheid kwaliteit kwaliteit snelheid kwaliteitkosten- kwaliteiU

snelheid vemieuw. verlaging snelheid

2                                       * altijd uiteraard financieel Figuur 23



voordeel dient meegenomen te worden in de samenhang tussen de exogene en endo-

gene ontwikkelingen, als basis voor zowel de strategieontwikkeling als voor de
implementatie van strategische vernieuwingen. Centraal hierbij staan de ontwikke-
lingen met betrekking tot de informatie-, kennisintensieve en servicegerichte econo-
mie.
Het belang van management development wordt hierbij ook onderstreept.



6    Aangescherpte probleemstelling, bijbehorend
onderzoeksmodel en onderzoeksaanpak

In dit hoojdstuk wordt op basis van de resultaten van de analyse van de synthese tussen de litera-
tuurverkenningen en de expert-interviews een nadere precisering van defeitelijke probleemstelling
met betrekking tot het onderzoeksuraagstuk uitgewerkt. Ook wordt het daarbij behorende onder-

zoeksmodel ook uitgewerkt. In dit verband worden ook de ontwikkelde constructen, hun samen-

hang en de bijbehorende variabelen beschreven. Ten slotte worden de aannames (proposities)
beschreven en hun relaties naar de constructen. Zij uormen met elkaar de basis voor de aanpak van
het vervolgonderzoek door middel van casestudy's.

6.I Inleiding

Uit de confrontatie van de resultaten van de literatuurverkenning met de expert-inter-
views blijkt dat de basis voor de onderbouwing van de in paragraaf I.4 geformuleer-
de hypothese aanwezig is. Het centrale thema dat als rode draad door de samen-
vattende observgities loopt (zoals vermeld in paragraaf 5.3) is: De besturing van de
endogene tran formatieprocessen van en in (profit) oWanisaties als gevolg van exogene ict-ont-

wikkelingen in dynamische marktomgevingen.
Het onderzoek heeft hierop betrekking en wordt omschreven als het 'onderzoeks-

vraagstuk'.

6.2 Het onderzoeksvraagstuk en de onderzoeksdoelstelling

Op basis van een model van Parker (2000, figuur 22, paragraaf 5.I) is het onderzoek
nader in te kaderen. Ook is gebruikgemaakt van het vereenvoudigde model van Burke
en Litwin (I992, figuur IO, paragraaf 3.5), waarbij de accenten liggen op de externe

omgeving, de strategie, de organisatiecultuur, het leiderschap en het uiteindelijke
resultaat met als centrale besturing het management. Het validerend onderzoek heeft

plaatsgevonden bij drie ondernemingen die opereren in een dynamische exogene
omgeving en waarbij de informatie- en communicatietechnologie sterk initierende
factoren vormen voor de strategische en concurrerende positie in de markt.
In de casestudy's is het gehele veranderingsproces vanafde initiatie van de vernieuw-

ing tot het uiteindelijke eindresultaat beschreven en onderzocht. Het gaat hier om de
manier waarop strategische veranderingen binnen de organisatie succesvol veran-
kerd doorgevoerd worden. Hierbij is de doorlooptijd kort en moeten zulke verande-

ringen continu en kort op elkaar doorgevoerd worden. Het succes van deze imple-
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mentaties bepaalt het kunnen realiseren van de strategische ondernemingsdoelstel-
lingen en het versterken van de concurrentiepositie.

De onderzoeksvragen die hierop betrekking hebben, betreffen de volgende vier
vragen (iedere vraag is aangegeven met een  'V'):

VI

Verhogen ict-ontwikkelingen (als onderdeel van de exogene ontwikkelingsaspecten)
de aanpassingsfrequenties van de organisatie in ondernemingen?

V2

Wat zijn de succesbepalende factoren bij het invoeren van frequent opeenvolgende
veranderingen met steeds kortere implementatiedoorlooptijden in een onderne-
ming?

V3
Wat kan hierbij geleerd worden van interim-management en projectmanagement als
managementinstrumenten bij deze veranderingsprocessen?

V4
Welke aanvullende competentie-eisen dienen bij de besturing van hoogfrequent ver-
anderende organisaties gesteld worden aan het reguliere executive management?

Het accent bij het onderzoek ligt op het nader analyseren van drie casestudy's. Hierbij
is gewerkt aan een empirische exploratie. De casestudy's zijn uitgewerkt op basis van
een gestructureerde vragenlijst, waarvan de inhoud is gebaseerd op de literatuurver-
kenningen en de expert-interviews. Hiervoor is een onderzoeksmodel ontwikkeld dat
de verschillende constructen en de bijbehorende variabelen weergeeft. Voor de con-
structen zijn tevens de relevante aannames vermeld.

De doelstellingen van het onderzoek luiden in het licht van het voorgaande (waarbij
iedere doelstelling met een 'D' is aangegeven):

DI

Het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

D2

Het ontwikkelen van een theoretisch kader aangaande het onderzoeksvraagstuk.

D3
Het doen van praktijkgerichte aanbevelingen aangaande het onderzoeksvraagstuk.
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6.3 Het onderzoeksmodel

Bacharach N989) definieert naar Kaplan (,964) een 'construct' als "terms which,
though not observational either directly or indirectly, may be applied or even defined
on the basis ofthe observables (...) so this may be viewed as a broad mental configu-
ration ofa given phenomenon". Zij vormen de fundamenten voor een te ontwikkelen
theorie.
De positionering van het onderzoeksveld (zie figuur I) vormt de basis voor het litera-
tuuronderzoek en de expert-interviews. Bij dit onderzoek zijn op grond van de resul-
taten van de literatuurstudie en de expert-interviews de volgende 'constructen' onder-
scheiden (waarbij elke construct met een 'C' is weergegeven):

CI  marla

(2 technologie
C3 strategische impact
C4 topmanagementbesturing
C5 managementcompetenties
C6 operaties
C7 veranderingsingreep
C8 resultaat.

De marktstructuur en de technologie vormen de exogene omgeving. De exogene

omgeving initieert de invloed op de strategische impact van de onderneming, die ver-
volgens de endogene omgeving beinvloedt. In deze endogene omgeving functione-
ren de besturing door het topmanagement met zijn noodzakelijke competenties en
dagelijkse operaties. Het eindresultaat van deze omgeving bepaalt uiteindelijk het
resultaat in de marktomgeving.
In het onderzoek staat het sturen van de endogene omgeving op basis van de strate-

gische impact centraal in functie van de noodzakelijke veranderingen hierin.

In de navolgende tabel zijn per construct tevens de variabelen weergegeven. Door
Bacharach (Ig8g) wordt naar Schwab (I980) een variabele gedefinieerd als "an obser-
vable entity which is capable ofassuming two or more values". Hij vervolgt met: "so
this may be viewed as an operational configuration derived from a construct" en zijn
de werkelijk waarneembare issues terzake.
De keuze van de constructen en de variabelen zijn ontleend aan de resultaten van het
literatuuronderzoek en aan de resultaten van de expert-interviews. Zij werden het
meest voorkomend genoemd.
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Cotlstruct Variabde

Markt Marktmechanisme
Sectortypologie
Concurrentiekracht
Stabiliteit
Complexiteit (keten)
(Inter)nationalisatie

Technologie Dynamiek
Product/dienstvernieuwing (toepassing)
Levenscyclus

Strategische impact Ondernemingsniveau
Operationeel niveau
Trigger voor verandering

Topmanagementbesturing Planhorizon
Prestatie-indicatoren

Managementcompetenties Competentieprofiel
Management development

Operaties Levensfase

Besturing (ktilt)
Besluitvorming
Zelfstandigheid
Accenten

Hi8rarchie
Informatielijnen
Cultuur

Veranderingsingreep (Dis) continuiteit
Organisatievorm
Capaciteit voor verandering
Doorlooptijd (implementatie)

Resultaat Succes

Concurrentiepositie
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In figuur 24 is schematisch de samenhang weergegeven tussen de constructen en

hun plaats in het onderzoeksmodeI. Ook zijn de variabelen per construct vermeld.

Het onderzoeksmodel
Constructen en haar variabelen: de aannames...

----------

• ondememingsniveau
· operationeel niveau Exogene omgeving

P3    Strategische  2 · sector
· marktrnechanisme

Markt

4
impact · concurrentle

· stabilitelt
· complexiteit

Endogene omgeving p1                 · intemationalisabe

Top-
• plan

- management 4-1 . prestatles · dynamiek

1 Ps      besturing      pe  · betrokkenheld Technologle
• producUdienst

vemieuwing
V* •

levenscyclus

· discontinukleit Veranderings- Management . competenueprof,01- - - -A-· continuiteit
Ingreep competentles · mgt. development

P4
· organisatievorm
· capaciteit
.

'oo'loop'i"                   1    p,              V · beslisproces                  p91--* Operaties · zelfstandigheid
· accent
• hiararchie

Ondememing   . cultuur

P8

Legenda: 0 Construct D Resultaat
Variabelen · succes

Px Aanname · concurrentiepositle Figuur 24

De volgende stap is de verschillende constructen door middel van proposities (aan-
names) aan elkaar te relateren (Bacharach, Ig8g), waarmee zoweI de aard als de
richting van de veronderstelde constructen wordt aangegeven. Zij worden hierna
gedefinieerd en zijn met een 'P' weergegeven in het onderzoeksmodel.

     PITechnologievernieuwingen in technologie-intensieve sectoren zijn van invloed op de
markt.

P2

De dynamiek van de markt als gevolg van technologieontwikkelingen beinvloedt de

strategie van ondernemingen die met technologie werken.

P3

De strategische impact bepaalt de frequentie waarmee een onderneming haar orga-
nisatie in kortere tijd moet aanpassen.

P4

Hoe dichter bij de markt gestuurd wordt door het topmanagement, hoe sneller inter-
ne aanpassingen aan de markt gerealiseerd kunnen worden.
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P5

Hoe directer het topmanagement de veranderingen stuurt, hoe effectiever het veran-

deringsproces geleid kan worden.

P6

De eisen aan de besturing bepalen het competentieprofiel van de manager.

P7

Hoe beter de operationele organisatie is voorbereid op frequente veranderingen in

kortere tijd, hoe effectiever de resultaten zijn.

P8

Hoe geintegreerder de operationele organisatie en veranderingsorganisatie geleid
worden, hoe succesvoller het strategisch resultaat van de onderneming zal zijn.

P9

Hoe succesvoller het strategisch resultaat, hoe sterker de concurrentiepositie van de
onderneming in de markt.

Tijdens het casestudyonderzoek zijn deze constructen en hun variabelen nader
beoordeeld, worden de proposities getoetst en zijn de relaties tussen de constructen
nader bestudeerd.

6.4    De onderzoeksaanpak

Het onderzoeksmodel is een resultante van de constructen, variabelen en aannames

die gebaseerd zijn op de resultaten van de literatuurverkenning en de expert-inter-
views.

De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van het bestude-
ren van drie casestudy's uit de praktijk. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld die
door middel van interviews bij de betrokken ondernemingen is besproken. In de lite-
ratuur is nauwelijks geschreven over het specifieke van het onderzoeksvraagstuk. Dit
betekent dat de theoretische basis voor het onderzoek vanuit de literatuur niet volle-
dig toereikend is. In dit verband kan volgens Van der Zwaan (1990) gesproken wor-
den van een theoriearme probleemstelling, wat tot gevolg heeft dat het onderzoek te
kwalificeren is als een 'verkennend of exploratief onderzoek'. Dit maakt het uitvoe-
ren van het onderzoek door middel van een casestudy verantwoord, aldus Yinn
(I989), aangezien het onderzoek sterk gerelateerd is aan de dagelijkse praktijk. Op
basis hiervan kan verdere theorievorming worden ontwikkeld.

Naar Verschuren (I992) en Whetten (Ig8g) is het volgens Ekering (200) noodzakelijk
voor de ontwikkeling van theorie om de volgende vier fundamentele vragen te stellen:
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I Welke factoren (theoretische concepten, constructen, variabelen) maken deel uit
van het probleem?

2   Hoe zijn deze factoren (via proposities of veronderstelde samenhangen) aan
elkaar gerelateerd?

3      Waarom zijn juist deze factoren aan elkaar gerelateerd en wat is de verklaring voor
de betreffende samenhang?

4    Waar en wanneer zijn de resultaten van het onderzoek geldig?

In het onderzoek zijn deze vragen geYntegreerd.

Ten behoeve van het bestuderen van de casestudy's is een gestructureerde vragenlijst
gemaakt op basis van de resultaten van de literatuurstudie, de expert-interviews en
het onderzoeksmodel. Gelet op het onderzoeksvraagstuk en de onderzoeksvragen in
functie van de doelstellingen van het onderzoek is gekozen voor het doorlopen van de
vragenlijst voor twee meetmomenten in de tijd. Het betroffen de omstandigheden
van circa zeven jaar geleden en de omstandigheden ten tijde van het interview
(heden). Zodoende is er een 'delta' tussen genoemde meetmomenten waar te nemen.

De vragenlijst is ingedeeld naar de drie gebieden, zoals oorspronkelijk ontworpen bij
de ontwikkeling van het onderzoeksveld: de omgevingscontext, het proces met de
besturing (richten en inrichten) en het resultaat. Gelet op het belang van de ict-aan-

leiding voor strategische verandering en de aard en inhoud van de endogene veran-

deringen naar aanleiding van deze strategische veranderingen is in het onderzoeks-
veld hieraan specifieke aandacht besteed.
Voor de inrichting van de vragenlijst is ook gebruikgemaakt van Parker en Benson

(I998), Underwood (200I) en Daft (I992). De gehanteerde vragenlijst is weergegeven

in Bijlage IV.

De ondernemingen in de casestudy's zijn geselecteerd op grond van de volgende
criteria: profit-organisatie, Nederlandse onderneming met Nederlands topmanage-

ment, een toenemend strategisch belang van ict voor de ontwikkeling, grotere orga-
nisatie, minstens zeven jaar bestaand.
Uit praktische overwegingen betreffen het ondernemingen die al hebben deelgeno-
men aan de expert-interviewfase van het onderzoek. De geYnterviewde manager van
iedere onderneming was nauw betrokken bij de strategische ontwikkeling van de
onderneming en ook bij de implementatie van strategische veranderingen.
De volgende ondernemingen waren onderwerp van een casestudy:
-   Sdu v/h Staatsdrukkerij/Uitgeverij (hierna te noemen Sdu)
- Vodafone
-   Van der Moolen.

Bij alle drie is sprake van een grote invloed van ict op de strategische ontwikkelingen.
Bij Vodafone vormt ict een cruciaal en centraal onderdeel van het producten- en dien-
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stenpakket voor de markt. Bij Sdu en Van der Moolen vormt ict een succesbepalend
onderdeel van de interne operationele processen om in de markt een concurrentie-
voorsprong te kunnen realiseren (in het bijzonder de snelheid, beschikbaarheid en
accuraatheid van actuele inf-ormatie-uitwisseling tussen de onderneming en de
markt). Bij alle drie hebben zich gedurende het tijdsinterval van circa zeven jaar ook

aanzienlijke wijzigingen voorgedaan in de wijze waarop veranderingsprocessen
voorbereid en gemanaged zijn. Daarom vormen deze ondernemingen goede repre-
sentanten in het kader van het onderzoeksvraagstuk.

De interviews hebben plaatsgevonden in de maand november 2002 en zijn - met toe-

stemming van de geinterviewde - op geluidsband opgenomen en vervolgens uitge-
werkt op hard copy. De volgende functionarissen zijn geintemiewd:
-  Sdu v/h Staatsdrukkerij/Uitgeverij: mr.drs. L. Iongsma, voorzitter raad van be-

stuur;
-   Vodafone: M.J. Lammers, head ofManagement Development & Training;
-   Van der Moolen: drs. F.M.J. Battcher, directievoorzitter.

Centraal in het onderzoek staat het vernieuwende competentieprofiel voor een mana-
ger in dynamische marktomgevingen. Daartoe is tevens een verificatieonderzoek

gedaan in de vorm van een rondetafelgesprek met executive managers. Hierbij zijn de
resultaten van de casestudy's ter'toetsing' voorgelegd aan hen en besproken met hen
als toets voor de validiteit in de praktijk.
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7        De  casestudy's  en  hun  uitwerkingen

Dit hoofilstuk bevat de uitwerking van de drie casestudy's die gebaseerd zijn op de interviews vol-

gens de vragenlijst in Bijlage IV. Een en andergeschiedt aan de hand van de indeling, zoals weer-
gegeven bij de positionering van het onderzoeksveld Cliguur 1, paragraaf 2.11: de omgevingscon-

text, het proces en het resultaat. Ook wordt in het begin steeds de bedrifstypering samengevat. In

de uitwerking zijn de citaten van de gei[nterviewden cursidweergegeven.

7.I     Sdu v/h Staatsdrukkerij/Uitgeverij

7.1.1 Bed#typering
Sdu v/h Staatsdrukkerij/Uitgeverij (hierna te noemen Sdu) is een in beginsel nationaal
opererende uitgeverij en drukkerij. In Ig88 is Sdu verzelfstandigd. De overheid als
belangrijkste opdrachtgever werd ingewisseld voor zelf te werven klanten. Circa
zeven jaar geleden lag de nadruk nog vooral op de drukkerijactiviteiten. In de jaren
erna is het accent verschoven naar de uitgeverij- en high security-activiteiten. Sdu is
in 2002 uitgegroeid tot een onderneming met 760 werknemers. Het bedrijfsresultaat
bedroeg dat jaar 2I miljoen euro over een omzet van I46 miljoen euro.
Sdu wil leverancier zijn van betrouwbare en actuele informatie en van betrouwbaar
informatieverkeer. Het bedrijfricht zich op de ontsluiting, ter beschikkingstelling en

beveiliging/waarborging van grote hoeveelheden (digitale) informatie. Deze infor-
matie heeft grotendeels betrekking op overheidsinformatie, regelgeving en recht-

spraak. De doelgroep van Sdu zijn professionals die de door Sdu geordende infor-
matie nodig hebben voor hun werk.
Binnen de uitgeefactiviteiten richt Sdu zich voornamelijk op het wordend recht en in
het verlengde daarvan op het geldend recht. Geldend recht zijn alle officiele publica-
ties die leiden tot officiele regelgeving. Wordend recht is de geconsolideerde omge-

ving en de jurisprudentie. Sdu wil vooral een positie innemen op de marktsegmenten
waar veel te doen is op het gebied van regelgeving en jurisprudentie. Het bedrij f nam
in eerste instantie een positie in de juridische sector in, zowel binnen als buiten de
overheid. Vervolgens heeft zij zich ook gericht op andere marktsegmenten, zoals
notarissen en belastingadviseurs. Op dit moment richt Sdu zich ook op registercon-
trollers en op de HRM-sector. De onderneming heeft high-security als 'specialty' ont-
wikkeld. Dit onderdeel van Sdu heeft zich onder andere beziggehouden met de intro-
ductie van het nieuwe paspoort.
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7.1.2 Context: externe ontwikkelingm

Concurrentie

Zeven jaar geleden bestond er veel concurrentie in de drukkerijsector. Dit kwam met
name door de verzelfstandiging van Sdu in I988. Vddr de verzelfstandiging was in
feite sprake van een monopoliepositie. In plaats van een gegarandeerde orderstroom
van de overheid, moest sindsdien gewerkt worden in een aanzienlijk concurrerende
markt buiten de overheid. Da marktontwikkelingen en de historie (te hoge loon-
kosten) noodzaakten Sdu de koers te verleggen en de drukkerijactiviteiten te beeindi-
gen. De onderneming richt zich nu op uitgeefactiviteiten en high-security.
Door deze wending kwam Sdu terecht in andere concurrentievelden. Strategisch
deden zich begin jaren negentig drie strategische wijzigingen voor: van drukken naar

uitgeven, van analoog naar digitaal en van opdrachtgever naar klanten. Alle zijn succesvol
gerealiseerd. Binnen de verschillende velden kan Sdu een goede positie innemen.
Het bedrijfopereert op verschillende markten en heeft dus te maken met verschillen-
de concurrenten. Op de professionele markt (met ict-accenten) zijn er verschillende

grote concurrenten. Ook zijn er enkele grote concurrenten in het juridische segment.
Sdu ziet de kans op nieuwe spelers in deze markt als uiterst gering. Het product dat
Sdu levert aan de juridische markt betreft een databank met wet- en regelgeving en
jurisprudentie. De kracht van een juridische databank is gelegen in het feit dat de
databank teruggrijpt op het verleden en derhalve alle historische informatie opgesla-
gen heeft. "Bij de inhoud van deze databank wordt altijd naar het verleden toe gegaan. Nu star-

ten kan, echter deze doeigroep vraagt ook altijd de historische informatie en die opbouwen is bui-
tengewoon kostbaar." Sdu heeft dus een concurrentievoordeel. In de toekomst lijken
deze activiteiten ook gewaarborgd. Bij Sdu noemen ze dit het'perpetuum mobile van
het recht'. De start ligt bij het wordend recht. Vervolgens wordt overgegaan naar gel-
dend recht, jurisprudentie en toetsing van de rechter van regelgeving. Dan volgen kri-
tische analyses van wetenschappers. Deze analyses komen samen in commentaren
die weer input vormen voor het wordend recht. "Voor een uitgeverij is dat natuurlijkfan.
tastisch, want de samenleving draait altijd door."
Op de Nederlandse uitgeefmarkt (bijvoorbeeld taal) is geen sprake van internationale

concurrentie. Op de high-securitymarkt is wel internationale concurrentie, die de laat-
ste jaren sterk is toegenomen, vooral door openbare aanbestedingen in Europees ver-
band. Bij openbare aanbestedingen kan worden gedacht aan paspoortenen rijbewijzen.

Ict-ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van ict hebben het mogelijk gemaakt dat Sdu in de
loop der jaren een ict-gedreven onderneming is geworden. Ict vormt de basis van de

producten die Sdu aanbiedt. Internet vormt bijvoorbeeld nieuwe communicatie- en
informatieuitwisselingsmogelijkheden. Zo kan informatie digitaal worden opgesla-
gen en kan de klant on line informatie opvragen. De mogelijkheid van het digitaal
opslaan van informatie heeft nieuwe producten en diensten opgeleverd. De voortdu-
rende ontwikkelingen op het gebied van ict leiden echter niet tot voortdurende ver-
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anderingen in de producten van Sdu. "De backoflice he€ft met zijn ict-infrastructuur, metzijn

systemen en sqftware een zekere toekomstvastheid voor een ruime periode." Deelsoftware wordt
wel vernieuwd, maar is onderdeel van het onderhoud.
Technologie is bij Sdu met name van belang voor de infrastructuur van de producten
die Sdu aanbiedt. Er wordt op een bepaald moment gekozen voor een bepaalde ict-
infrastructuur. Deze beslissing is van het grootste belang voor de winstgevendheid in
de toekomst. "Toen Sdu medio jaren negentig voor een aanta! standaard intemetsojtwarepak-

ketten moest kiezen, bestonden ergeen standaards. Je moestgeluk hebben. Vrijwel iedereen kent nu

Acrobat Reader. Toen was dat programma Reen standaard. Het is puur toeval dat Sdu daarvoor

strategisch gekozen hed't." Ict is dus van groot belang voor Sdu. De snelle ontwikkelin-

gen op het gebied van ict leiden echter niet tot voortdurende strategische veranderin-

gen bij het bedrijf.

Verschuiving van aanbod naar vraag
Er is een verschuiving in de markt waarneembaar van een accent op het aanbod naar

een accent op de vraag. Het aanbod van ondernemingen wordt steeds beter afge-
stemd op de vraag in de markt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de ontwikke-

lingen op het gebied van ict. Hierdoor kan beter en sneller worden gecommuniceerd
met de klant en is marktinformatie steeds sneller en gedetailleerder beschikbaar.
Bovendien zijn producten steeds meer gebaseerd op ict-toepassingen. Zo gebruikt
Sdu een digitale databank. Hierin kunnen gemakkelijk aanpassingen worden gedaan
als de klant dit wenst. In de praktijk wenst de klant echter een stabiel product dat niet
verandert. "De klanten zijn op een gegeven moment gewend aan een bepaa!de intelface naar de
Sdu-databank toe. Zij willen helemaal niet veranderen als ze tevreden zijn."

Internationalisatie
Internationalisatie is een ontwikkeling die een sterke invloed heeft gekregen op de
bedrijfsvoering van Sdu. Zo heeft Sdu met de uitgeverijactiviteiten onder andere de
Duitse markt betreden. Ook bij het bedrijfsonderdeel high-security is sprake van
internationale gerichtheid. Zo hebben deze activiteiten te maken met openbare aan-

bestedingen vanuit een Europees kader. Op dit moment produceert Sdu/high-securi-
ty bijvoorbeeld de houderpagina van het paspoort voor Zwitserland. Er wordt boven-

dien geparticipeerd in een Europese aanbesteding voor het Ierse paspoort.
Internationalisatie betekent naast nieuwe marktmogelijkheden ook een toename van

de internationale concurrentie. Internationalisatie van de handel vertaalt zich bij Sdu
in betere afzetmogelijkheden van de producten. De ict-mogelijkheden hebben deze
internationalisatie mede beter mogelijk gemaakt.

7.1.3  Proces

Organisatie
De eerste besturingseis die van belang is voor Sdu, is dat informatiestromen op een
snelle, efficiente en effectieve wijze door de organisatie kunnen stromen. Dit is nood-
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zakelijk voor bijvoorbeeld een goede samenwerking tussen frontoffice en backoffice.
Door de ontwikkelingen op het gebied van ict is de scheiding tussen frontoffice en
backoffice scherper geworden. De ict-technologie zorgt er namelijk voor dat specia-
listen nodig zijn om technologische systemen te ontwikkelen. Het is echter van het
grootste belang dat de mensen die de producten ontwikkelen, kennis hebben van de
wensen van de klant. Zowel de frontoffice als de backoffice moet dus kennis hebben
van de markt en tot samenwerken bereid zijn. Om dit proces in goede banen te leiden
is er een chief information officer (CIO) op topmanagementniveau ontstaan. Het is
de bedoeling dat de CIO in de toekomst gaat functioneren als een soort bruggenbou-
wer tussen backoffice en frontoffice, dat hij de benodigde deskundigheid inbrengt bij
het nemen van ict-gerelateerde beslissingen (bijvoorbeeld bij investeringen, nieuwe
producten, softwareaanpassingen}, de nieuwe ict-ontwikkelingen kent en hiervan
maximaal gebruik kan laten maken voor de markt. Aan de marktzijde ontstaat de
functie van chief product officer (CPO) die de afstemming van het product met de
markt managet.
De beschikbaarheid van informatie kan verder worden gewaarborgd door het gebruik
van managementinformatiesystemen.
Sdu heeft een langetermijnstrategie (tien tot vijftien jaar) voor de 'infrastructuuras-
pecten', voor de marktbenaderingen met haar producten en diensten is deze termijn
veel korter (circa twee tot drie jaar). Dit laatste is aanzienlijk minder dan enkele jaren
geleden. "Ict-technologie kan we! snel veranderen, maar de markt moet het ook vragen, kunnen

gebruiken en ermee kunnen werken. De mens moet kunnen volgen!" Beheersbaarheid staat
voorop bij Sdu.
Een andere besturingseis die uit de externe ontwikkelingen voortkomt, is het snel
kunnen nemen van beslissingen. Zo kan bijvoorbeeld snel worden ingespeeld op de
vraag in de markt. Bij Sdu worden de mogelijkheden verbeterd om snel beslissingen
te kunnen nemen door middel van ict-toepassingen. Dit komt onder andere tot uit-
drukking in de zogeheten topdown/bottom-up benadering. Deze benadering wordt
toegepast in de hele onderneming, tot en met het niveau van de raad van bestuur toe.
Het is de bedoeling dat deze benadering steeds verder wordt geconcretiseerd. Op dit
moment bestaat de raad van bestuur uit twee man. Verder is de organisatie opgedeeld
in vier clusters: security, juridische uitgever, professionele uitgever en juridische uit-
gever Duitsland. Elk van deze clusters heeft in de directie een operationeel directeur
en een lid van de raad van bestuur. In de huidige situatie 'bewaakt' het lid van de raad
van bestuur door middel van rapportage. In de toekomst is het de bedoeling dat het
lid van de raad van bestuur 'bewaakt' door er daadwerkelijk bij te zijn. De top-
down/bottom-up benadering heeft dus twee kanten: "...Het hebben van controle in een

eerderefase, dus niet als er gerapporteerd wordt. De input in de clusterdirectie kan daardoor vee!
eerder 604 worden voor de besturing, omdat het betrefende topmanagementlid er zelf bij zit.
Hierdoor kan directer en snellergecommuniceerd worden en daar kan veelgeld mee verdiend wor-
den." Enerzijds blijft het management dus op de hoogte van wat er in de organisatie
gebeurt. Het kan bovendien input leveren en waar nodig bijsturen. Anderzijds bestaat
er een voordeel voor het operationele deel van Sdu, in die zin dat beslissingen direct
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kunnen worden genomen en niet worden vertraagd door een beslisproces dat loopt
via verschillende hierarchische lagen.
Beide besturingseisen hebben dus een directe invloed op de inrichting van de orga-
nisatie. Bij Sdu groeien het bestuur van de organisatie en het operationele deel van de
organisatie op verschillende punten naar elkaar toe. Dit maakt het mogelijk snel
beslissingen te nemen. Ook komen eventuele moeilijkheden in een eerder stadium

aan het licht. Bij Sdu wordt ict dus niet alleen gebruikt voor het inkorten van infor-
matielijnen, maar moet ook een persoonlijk contact tussen het operationele deel en
het bestuur van de organisatie bevorderen dat informatie door de organisatie
stroomt. De directe communicatie resulteert bovendien in het feit dat controle kan
worden uitgeoefend en dat beslissingen sneller kunnen worden genomen. De ont-
wikkelingen in de markt vragen deze snellere beslissingen.

Belangrijkste veranderingen
In de loop der jaren heeft zich bij Sdu een aantal belangrijke veranderingen voorge-
daan. Een belangrijke breuk is waarneembaar in Igg6. Sdu stapte dat jaar van druk-

kerijactiviteiten over naar high-security- en uitgeefactiviteiten. Hierdoor trad ook een

verandering op in het verkoopsysteem. De overheid als permanente opdrachtgever
werd ingewisseld voor het zelf werven van klanten. Er vond ook een verandering
plaats in de aard van de activiteiten, in de zin dat activiteiten veranderden van analoog
naar digitaaI. Verder waren er de reguliere veranderingen op het gebied van de pro-
ductontwikkeling. Sdu schonk aandacht aan algemene innovatie betreffende de pro-
ducten en innovatie op het gebied van de drivers hiervan, namelijk van de ict.
Bij Sdu zijn veranderingen in de producten vaak geleidelijke veranderingen. Een voor-
beeld van zo'n geleidelijke verandering is de overgang van een losbladig naar een on-
linesysteem tussen Sdu en de klant. Er was sprake van een lang proces van opbrengst-
maximalisatie van het losbladige systeem. De komst van ict had in die zin dus ook
grote strategische gevolgen.
Wat betreft de veranderingen in de productiemiddelen was er bij Sdu een omslagpunt
in I996. Toen is een aantal keuzen gemaakt voor de ict-technologie waarmee wordt

gewerkt. Nadat de keuze was gemaakt hadden nog wel veranderingen plaats binnen
het gekozen systeem. Het systeem zelf bleef echter onveranderd.

Bij Sdu hebben zich in I996 dus incidentele en ingrijpende veranderingen voorge-
daan die nog steeds bepalend zijn voor de huidige bedrijfsvoering van Sdu. Verder
vinden reguliere veranderingen plaats die zich vaak geleidelijk voltrekken.

Opmerkelijk is wel dat de ict-ontwikkeling (digitaliseringsfase) een alerte reactie

blijft vragen van Sdu naar de markt, aangezien de concurrentie en de klanten diezelf-
de ontwikkelingen doormaken. De concurrentie wordt daardoor groter.
Ook zijn als gevolgvan de drie eerdergenoemde strategische veranderingen verschil-
lende functionarissen vervangen. De kwaliteitseisen - ook voor het management -
veranderden door de nieuwe strategie. Door de voortgaande ontwikkelingen vernieu-
wen de eisen zich continu.
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De ict-infrastructuursoftware is leidend voor de organisatie, die hierop aangepast
moet worden.

Management development
Binnen het bedrijf bestaat een managementprogramma voor alle managers om 6dn
Sdu-cultuur te bevorderen. Als de noodzakelijke competenties ontbreken, worden tij-
delijk externe specialisten ingehuurd. Voor het oplossen en managen van crisissitua-
ties worden soms interim-managers ingehuurd. De interne managers moeten zelfde
operationele veranderingsprocessen kunnen managen. Hierbij worden projectmana-
gementprincipes gehanteerd. Ook heeft vernieuwing van management plaats.

7.i.4 Resultaat
Het management moet vandaag de dag meer operationeel gericht zijn. Managers
moeten niet alleen op afstand sturen, maar ook daadwerkelijk actiefreageren en ver-
anderingen doorvoeren op basis van de marktontwikkelingen. De indruk bestaat "dat
mensen het over het algemeen gemakkelijker vinden om over dingen te praten en te schrijven dan

om echt iets te dom". Het management moet bovendien de politiek ("voorkomen van zich
continu indekken bij het nemen van bes lissingen") beheersen en in staat zijn bureaucratie te

managen in snellere en concrete veranderingen (zich snel kunnen aanpassen).

7.1.5   Conclusie
Ict speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van Sdu. In de onderneming heeft
een grote trendbreuk plaatsgehad als gevolg van ict. Ook de mogelijkheden voor
meer marktgerichte producten zijn vergroot. Deze trendbreuk is echter stap voor stap
geconcretiseerd en heeft als zodanig niet geleid tot voortdurende veranderingen in de
onderneming. Anderzijds zorgen de voortdurende ontwikkelingen er wel voor dat
markten en spelers veranderen. De inrichting van de organisatie is hieraan aange-
past, in die zin dat het operationele gedeelte flexibel kan inspelen op bijvoorbeeld een
veranderende vraag in de markt.

7.2 Vodafone

7.2.1   Bedrilfstypering
Vodafone is het op een na grootste mobiele telecommunicatiebedrijfin Nederland en
maakt deel uit van de wereldwijd opererende Vodafone Group Plc. Dit is het grootste
mobiele telecommunicatiebedrijfter wereld. Ruim 200 miljoen gebruikers in 28 lan-
den zijn aangesloten bij netwerken waarin Vodafone Group belangen heeft. De
omzet van Vodafone over het jaar 2OOI/2002 bedroeg I.337 miljoen euro, met een
bedrij fsresultaat van 290 miljoen euro.
De missie van Vodafone luidt 'leider zijn in mobiele communicatie die het leven van
de klanten meer inhoud geeft en die in de mobiele wereld van nu en morgen de
onderlinge verbondenheid tussen bedrijven en bevolkingsgroepen steeds verder ver-
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sterkt'. Het beleid van Vodafone is gericht op het creeren van merkvoorkeur, hoge
netwerkkwaliteit, innovatie, effectieve distributie en 'operational excellence' in alle

primaire bedrijfsprocessen. Strategische samenwerking binnen de Vodafone Group
leidt tot internationale producten en diensten. Hieraan kan op lokaal niveau extra

toegevoegde waarde worden gegeven. De strategische samenwerking resulteert in
reductie van investeringen en in kostenefficiency.

7.2.2 Context: externe ontwikkelingen

Concurrentie

In de markt waarin Vodafone opereert zijn vijfspelers actief. De concurrentie is inter-
nationaal. KPN is de enige lokale aanbieder. De zeer grote initi8le investeringen zijn
door lokale partijen bijna niet op te brengen en vormen dan ook een barritre voor
nieuwe toetreders.

In I995 leekhet volume van de markt eindeloos. Het ging erom zo veel mogelijk nieu-
we aansluitingen binnen te halen. Nu groeit de markt niet meer en wordt er gevoch-

ten om de bestaande klanten. Dit vergt een andere bedrijfsvoering. "Voorheen bleek te

gelden: zolang we bellers hebben verdimen we geld. Nu is van belang dat de mogelijkheden van
het toestel en de technologie optimaal worden benut, zodat de kiant optimaa! van zijn toestel
gebruik kan maken." De concurrentiestrijd heeft in de tijd dus een andere invulling

gekregen. De verschillende spelers op de markt zijn gelijk gebleven, maar de concur-
rentiedruk is enorm toegenomen doordat de markt verzadigd is.

Ict-ontwikkelingen
Vodafone opereert in een omgeving die wordt gekenmerkt door een ontwikkeling van
de technologie. Informatie- en communicatietechnologie vormt het hart van de
onderneming. De zich voortdurend ontwikkelende technologie maakt het mogelijk
geavanceerde producten en diensten aan te bieden, zoals het maken van foto's met
een telefoontoestel. De technologie is echter niet mddr geintegreerd in de producten
dan vroeger. Bovendien leiden de voortdurende technologische ontwikkelingen niet
tot een snel veranderende vraag en een instabiele omgeving. De instabiele omgeving

wordt op het moment voornamelijk veroorzaakt door economische motieven en de
versterkte concurrentiedruk. Bij de concurrentiedruk speelt het gebruikmaken van de
technologische mogelijkheden als concurrentiewapen (met snelheid als succesbepa-

lende factor) een essentiele rol.
De basisinfrastructuur voor het mobiele netwerk is een langetermijnaangelegenheid.
De voorbereidingen hiervoor vergen een lange (acceptabele) doorlooptijd. De fre-
quentie van deze veranderingen is niet veranderd, evenmin als de doorlooptijd.
Bovendien is het steeds de vraag ofde markt de nieuwste technologische ontwikke-

lingen ook koopt en gebruikt.
Daarnaast is de regelgeving nadrukkelijker aanwezig dan enkele jaren geleden, wat
van belang is voor de wijze waarop en waarmee de markt bewerkt kan worden.
De toepassingen naar en voor de markt veranderen door de ict-ontwikkelingen in een
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hogere frequentie en dienen ook sneller in de markt gerntroduceerd te worden.
Zeven jaar geleden verliepen de veranderingen langzamer en was de organisatieflexi-
biliteit groter. Thans is dit andersom, doordat de 'technologieplatformen' veel meer
mogelijkheden geven en de organisatie complexer is geworden.

Verschuiving van aanbod naar vraag
In de markt waarin Vodafone opereert heeft een verandering pleatsgevonden van een

focus die ligt op het aanbod van producten naar een focus die ligt op de vraag van de
klant naar producten en diensten. Dit komt doordat de markt verzadigd raakt en
omdat "de klant volwassen is geworden". De enorme concurrentiedruk maakt een klant-
focus ook noodzakelijk. Het is van het grootste belang dat bestaande klanten worden
behouden. Om dit te bewerkstelligen moet Vodafone goed op de hoogte zijn en blij-
ven van de wensen van de klant en de technologiemogelijkheden. Ook naar de toele-
veranciers is Vodafone meer leidend geworden.

Ontwikkeling van de economic
De ontwikkeling van de economie heeft invloed op de bedrijfsvoering van Vodafone.
Op het moment is sprake van een teruglopend economisch bestedingsklimaat. Dit
heeft bijvoorbeeld een negatieve invloed op het verkrijgen van kapitaal voor het doen
van investeringen. Bovendien wordt de klant voorzichtiger met het uitgeven van geld.
Voor Vodafone betekenen de neergaande economische ontwikkelingen dat nog effi-
cienter moet warden gewerkt en dat investeringen weloverwogen plaats moeten vin-
den. Dit komt onder andere tot uitdrukking in een betere controle op investeringen
in productontwikkeling. "We kwamen natuurlijk uit een cowboywereld. We hadden veel pro-
blemen, behalve met Reid."

7.2.3 Proces

Organisatie
In de loop van de tijd zijn de besturingseisen veranderd die aan de organisatie wor-
den gesteld. Dit heeft te maken met de groei van de organisatie en met de ontwikke-
ling van de markt. In de beginperiode is Vodafone een kleine pionierende onderne-

ming. De onderneming heeft geen duidelijke strategie. Producten en diensten wor-
den in de markt gezet door middel van 'management by chaos'. De enige strategische
doelstelling is het binnenhalen van zo veel mogelijk nieuwe aansluitingen (markt-
aandeel). De medewerkers hebben een grote bewegingsvrijheid. Dit komt onder
andere tot uitdrukking in de grote mate van zelfstandigheid die werknemers hebben
om beslissingen te nemen. De groei van de organisatie en de ontwikkeling van de
markt zijn aanleiding voor andere besturingseisen die worden gesteld aan de organi-
satie. Met de groei van de organisatie is het belang van goede communicatiemidde-
len toegenomen. Als kleine onderneming had Vodafone weinig last van communica-
tieproblemen. Met de groei van de organisatie ontstonden echter coOrdinatieproble-
men. Deze problemen zijn opgelost door een strakkere leiding van de organisatie. Er
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wordt op het moment bovendien veel planmatiger gewerkt dan in het verleden.
"Denken en doen warm toen hetzelfie."
Naast de levensfase waarin de onderneming zich nu bevindt, heeft ook de enorme
concurrentiedruk ertoe geleid dat de organisatie strakker en efficienter wordt
bestuurd. Het strakker en efficienter besturen van de organisatie is noodzakelijk om
de winstgevendheidsdoelstelling te kunnen realiseren. De efficiente manier van wer-
ken komt onder andere tot uitdrukking in de productontwikkeling. Productont-
wikkeling vindt plaats in een internationaal kader ter besparing van kosten. Vodafone
moet het bij de productontwikkeling hebben van de synergie. "De interne term hiervoor
is Technical Integration and Commercial Diversijication." Verder wordt het op de markt
brengen van producten en diensten meer gepland en wordt er veel strakker op targets
gewerkt. Zo heeft strategie meer structuur gekregen. In de beginjaren was er geen
duidelijke strategie. Het was niet van belang welk project iemand uitvoerde, als het
maar nieuwe aansluitingen opleverde. Op dit moment wordt er een duidelijke strate-
gie gevoerd. De langetermijnstrategie wordt internationaal bepaald. Deze strategie
wordt op lokaal niveau operationeel ingevuld. Bij Vodafone kan bijvoorbeeld onder-
scheid warden gemaakt tussen verschillende soorten productontwikkeling. Zo
bestaan er 'tolgate-projecten': een gestructureerd proces dat lang loopt voordat het
product helemaal technisch op de markt wordt gebracht. Deze projecten kunnen
zowel op lokaal als op internationaal niveau worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er
'speedbootprojecten': deze lopen door alle andere productontwikkelingen heen en
vormen een mogelijkheid om snel in te kunnen spelen op de vraag in de markt. Het
is een voorbeeld van het op lokaal niveau invullen van de internationaal bepaalde lan-
getermijnstrategie. De projecten moeten overigens wel passen binnen het strategi-
sche plan van Vodafone. "De technology en product push komen van global, maar het aan-
passen aan de lokale markt en het daarbinnen spelen, blijft lokaal."

De efficiante werkwijze komt ook tot uitdrukking in het investeringsbeleid van
Vodafone. Er wordt minder, maar slimmer gernvesteerd.
De veelheid aan marktontwikkelingen maakt dat bijvoorbeeld de organisatiestruc-
tuur zich de laatste paar jaren minimaal 6dn keer per jaar wijzigt met aanpassingsge-

volgen voor de medewerkers.

Veranderingsaanpak

Als gevolg van de veranderde besturingseisen is ook de organisatiestructuur van
Vodafone veranderd. De onderneming heeft op verschillende punten meer structuur
gekregen. Zo zijn er duidelijke hierarchische Iagen in de organisatie ontstaan. De
grote concurrentie om de bestaande klanten vraagt echter flexibiliteit, in die zin dat
Vodafone operationeel slagvaardig moet zijn. Het bedrijfmoet snel kunnen inspelen
op de dynamiek van de lokale markt. Bij Vodafone vertaalt deze besturingseis zich in
kleine decentrale organen onder het motto: "Lokaa! kleiner om slagvaardig te blijven." De
lokale slagvaardigheid van Vodafone komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de ge-
noemde speedbootprojecten.
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Ook de structuur van Vodafone Nederland is veranderd. Vroeger bestond Vodafone
feitelijk uit twee bedrijven: een salesorganisatie en een netwerkorganisatie. Deze
organisaties hadden weinig met elkaar te maken. De salesorganisatie was een extra-

verte organisatie met veel glamour. De netwerkorganisatie was een efficiente organi-
satie die veel bureaucratischer en professioneler was ingericht. Boven deze bedrijven
stond de management board. Op dit moment wordt de management board operatio-
neler en komt zij dichter bij de organisatie te staan. Bovendien worden de beide orga-
nisaties omgevormd tot 6dn bedrijf. Er worden bestuurslagen tussenuit gehaald. In
het verleden hadden de sales- en de netwerkorganisatie bijvoorbeeld ieder hun eigen
marketing-, technisch en operationeel directeur. Dat wordt nu in elkaar geschoven.
Verder is er een verschuiving waarneembaar van specialistische functies naar meer
algemene functies: "Er zijn nu mensen nodig met overzicht. Specialisten worden extern inge-
huurd."
De veranderingen worden met behulp van een projectmanagementaanpak voorbe-
reid en ingevoerd. Voor langetermijnaspecten wordt steeds een unieke projectorga-
nisatie ingericht. Voor de operationele aspecten (zoals product- en marktontwik-
keling) wordt nu gewerkt aan de ombouw van de lijnorganisatie naar een projector-
ganisatie. Zo raken de operationele en veranderingstaken meer met elkaar verweven,
met een eenduidige verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke operationele resul-
taat. De managers hiervoor zijn eigen functionarissen. Bij gebrek aan kwaliteit en/of
capaciteit wordt sporadisch en tijdelijk externe managementcapaciteit ingehuurd.

Management development
In dit kader past ook het management-developmentprogramma van Vodafone. Dit
bestaat onder andere uit een aantal MBA-modules die in samenwerking met univer-
siteiten worden aangeboden. Het programma heeft als doelstelling mensen met ver-
schillende 'blikken' naar een organisatie te Iaten kijken.

De inrichting van de organisatie is nog niet uitontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied
van kennismanagement. "Dat is niet goed georganiseerd op dit moment. Als er un groot per-

soneelsverlies zou ontstaan, wordt dit een risico aangezien niet precies bekend is waar de kennis

zit."

Een middel om zicht te krijgen op de mensen die nodig zijn in de organisatie is de
zogeheten talentenkaart. Met deze kaart probeert Vodafone in kaart te brengen wat
voor soort werknemers er bij de organisatie werkt. Het is de bedoeling dat op deze
manier wordt ontdekt waar de sterke en zwakke punten in de organisatie liggen.
Hieraan kan vervolgens worden gewerkt met als doel een beter functionerende orga-
nisatie. Tot op heden gebeurt er echter weinig met de talentenkaart.

Belangrijkste veranderingen

Als gevolg van de geschetste strategische veranderingen is ook het strategieproces
veranderd: bij Vodafone wordt een strikter onderscheid gemaakt tussen korte- en lan-
getermijnstrategie. Vodafone Internationaal bepaalt de langetermijnstrategie. Lokale

partijen mogen de kortetermijnstrategie invullen. De veranderingen in de strategie bij
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Vodafone zijn voor een groot deel het gevolg van de levensfase waarin de onderne-
ming zich bevindt, als ook van de volwassenheid van de markt.
Ook is een verandering opgetreden in de focus van de organisatie.

7.1,4 Resultaat
De eisen die aan het management worden gesteld zijn veranderd in vergelijking met
een aantal jaren geleden. Er dient gestructureerder te worden gewerkt. Het is van
belang dat managers zich richten op de lange termijn. Zij moeten in staat zijn de
grote beweging te zien. Verder moet het management nog zakelijker denken in ter-
men van operationele efficiency en moet het in staat zijn goed te communiceren.
"Managers moeten zeer helder zijn richting het personeel." Dit komt bij Vodafone onder ande-
re tot uitdrukking in de functioneringsgesprekken.
De veranderingen nemen toe, wat een bepaalde managementstijl vereist. Deze is ech-
ter mede afhankelijk van het soort verandering dat moet worden doorgevoerd. Bij
Vodafone onderscheiden zich twee soorten veranderingen. Veranderingen waarbij
mensen een andere manier van werken moeten aanteren en veranderingen waarbij er
bijvoorbeeld met minder mensen moet worden gewerkt.  "Dat is een jiindamenteel ver-

schil, ook in de processen. Bijde tweede soort veranderingen verbreekje een psychologisch contract."
Dit roept weerstand op in de organisatie.
De manier waarop veranderingen worden doorgevoerd, vraagt een bepaalde mana-
gementstijl. Bij veranderingen waarbij mensen anders moeten gaan werken, wordt
bij Vodafone een managementstill gehanteerd van democratisch leiderschap.
Mensen krijgen zo de gelegenheid mee te denken over de uitwerking van de verande-

ring. Is een verandering aanleiding voor bijvoorbeeld het werken met minder mensen
dan is topdownmanagement noodzakelijk. "De verandering moet directifworden gemana-

ged." Door de snelheid van veranderen moeten ook de laagste organisatieniveaus
meer veranderingsbereid en -bekwaam zijn.

7.2,5   Conclusies
Technologie speelt een belangrijke rol in de verschillende producten die Vodafone
aanbiedt. De grote snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt, leidt echter niet
tot een instabiele omgeving waardoor Vodafone voortdurend veranderingen moet
doorvoeren. De hevige concurrentie in combinatie met de verzadiging van de markt
vormt voor Vodafone een grotere bedreiging. Bovendien heeft de ondememing last
van de neergaande economie. De enorme concurrentiedruk beinvloedt de bedrijfs-
voering in hoge mate. De verzadigde markt is aanleiding voor het feit dat gevochten
moet worden om bestaande klanten. Om deze strijd te overleven wordt veel aandacht
besteed aan het zo efficient mogelijk voeren van de organisatie. De inrichting van de
organisatie is hierop afgestemd. Enerzijds is Vodafone een strakke en sterk hierar-
chische organisatie, anderzijds is er flexibiliteit binnen gestelde kaders om snel te
kunnen reageren op de vraag in de marla. De zich snel ontwikkelende technologie
beinvloedt Vodafone dus niet negatiefi
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7·3     Van der Moolen

7·3·1 Bedrilfstypering
Van der Moolen is een - van oorsprong Nederlands - internalionaal handelshuis in
effecten. Het is actiefals 'specialist' en 'marketmaker' op belangrijke aandelen-, obli-
gatie- en optiebeurzen in de Verenigde Staten en Europa. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Amsterdam. Het bedrijfrealiseerde in 2002 een totale opbrengst van 327
miljoen euro met ruim 500 medewerkers in Nederland, de Verenigde Staten,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
De strategie van Van der Molen is te profiteren van de groei van handelsvolumes op
de internationale effectenbeurzen, onafhankelijk van de richting waarin de financie-
le markten zich bewegen. Van der Moolen verricht gemiddeld meer dan 75·000 trans-
acties per dag. Het realiseert inkomsten uit korte-termijn-intraday handelsposities en

in beperkte mate uit commissies.

7.3.2 Context: externe ontwikkelingen

Concurrentie

Zeven jaar geleden opereerde Van der Moolen in een markt met weinig concurrentie.
Van der Moolen had geen monopoliepositie, maar er waren wel duidelijk afgebaken-
de marktsegmenten. Binnen deze segmenten golden een soort ongeschreven regels
met als doel dat ieder op zijn eigen terrein bleefi Zo was er bijvoorbeeld maar Zdn
hoekman die een notering mocht geven aan Philips. Door de indeling in segmenten
konden de spelers in het centrum van de markt zich dus vrijwel als monopolist gedra-
gen. "Zij ontwikkelden zich als de regelgever, omdat ze in bepaalde marktsegmenten de enige vei-

lingmeester waren voor bepaalde producten en diensten."

In de loop van de tijd is de concurrentiepositie van Van der Moolen veranderd. Op dit
moment is de beurs bijvoorbeeld volledig open. Professionele partijen op de beurs,
zoals Van der Moolen, hebben geen monopoliepositie meer. Om het voorbeeld van
Philips nog eens aan te halen: iedereen mag nu een notering geven aan Philips. Door

de openstelling van de beurs is het aantal concurrenten de afgelopen jaren exponen-
tieel toegenomen. Acht jaar geleden ontstond er bovendien internationale concur-
rentie. De Engelse markt ging toen concurreren met het eigen handelssysteem van de
Amsterdamse Beurs. Dit is het gevolg van een globalisering van de markt. Van der
Moolen heeft dus te maken met nationale en internationale concurrentie.
Bij de nationale concurrentie is het van belang dat scherp geconcurreerd wordt op de

prijs met concurrenten op de beurs. "Prijzen moeten concurrerender zijn dan die van andere

spelers in de markt.  Dan  komt de orderstroom automatisch naar je toe." Bepalend voor het

prijsvoordeel zijn de kwaliteit van de handelaren en het inzicht in de markt. Ook een
efficiente inrichting van de organisatie is noodzakelijk. De kosten moeten namelijk
zo laag mogelijk worden gehouden en de informatievoorziening en -transmissie
moet snel plaatsvinden.
Bij de internationale concurrentie is het van belang dat de beurzen waarop Van der
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Moolen opereert overlevingskracht hebben met de laagste prijs van verhandeling.
De concurrentie is ook veranderd in de zin dat de huidige markten waarin Van der
Moolen opereert, gedetailleerder zijn geworden. "Vroeger ging je mee of stopte je met de
business." Tegenwoordig zijn er meer markten waarop producten kunnen worden
afkezet. Iedere markt heeft zijn eigen kenmerken en specifieke eigenschappen. Het
is van belang op iedere markt de huidige en potentiale concurrentie te kennen. De
grote marktdetaillering vraagt bovendien een professionele organisatie: "een organisa-
tie waar ieder op zijn terrein een stuk vrijheid van handelen he# op basis van de expertise waar-
voor deze is ingehuurd binnen de algesproken spelregels.'

Ict-ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van ict hebben een grotere invloed op de onderne-
ming. Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een andere manier van wer-
ken. Zo hebben deze ontwikkelingen het mogelijk gemaakt dat de beursvloer is inge-
wisseld voor een kantooromgeving met schermenhandel. In de nieuwe situatie cret-

ren de beurzen een handelsomgeving. Daar kan iedereen vervolgens elektronisch
deelgenoot van worden. Ict-ontwikkelingen maken ook een andere manier van wer-
ken mogelijk, in de zin dat het monitorsysteem een stuk geavanceerder en sneller is
geworden. Hierdoor krijgen handelaren meer vrijheid om directer met de markt te
opereren. De handelaren op hun beurt weten dat de directie op elk moment van de
dag inzicht heeft in de geboekte winsten en verliezen. Deze inzichtelijkheid vormt
een prikkel voor de handelaren om verantwoordelijk en integer te handelen.
Van der Moolen maakt verder gebruik van de technologische ontwikkelingen in de
systemen waarmee zij hun prijzen berekenen. Het belang van deze systemen en
daarmee het belang van technologische ontwikkelingen is toegenomen door onder
meer een strakkere regelgeving. Handelen met voorkennis werd verboden en de
systemen spelen nu een belangrijke rol in de totstandkoming van de prijzen.
Het belang van technologische ontwikkelingen is ook toegenomen doordat sinds een
aantal jaren met open systemen gewerkt mag worden. De productontwikkeling van
Van der Moolen zit voor een gedeelte in de handelsondersteunende systemen.
Doordat de technologie zich snel ontwikkelt, is het van belang dat de systemen actu-
eel blijven en dat de concurrent niet beschikt over een geavanceerder systeem. Als
gevolg hiervan en van het feit dat gewerkt wordt met open systemen, is de strategi-
sche planningshorizon van Van der Moolen korter geworden. Bovendien moeten de
investeringen een kortere terugverdientijd hebben. Beschikken over een goede tech-
nologie alleen, is echter niet voldoende voor het afleveren van een goed product. "Het
hebben van de beste it is voor de onderneming van levensbelang. Dit moet echter wei gecombineerd
worden metgoede handelaren die inzicht en kennis van de markt hebben."

Internationalisatie
Door de ontwikkelingen op ict-gebied kan Van der Moolen internationaal opereren.
Zo is informatie gemakkelijker, actueler, sneller en vollediger te verkrijgen en kunnen
zaken op afstand worden geregeld. 'Als je tien jaargeleden van Amsterdam naar Duitsland
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wilde, moest je daar een kantoor openen, mensen aannemen en allerlei vergunningen  regelen.

Tegenwoordig kan alles vanuit Amsterdam worden geregeld." De globalisering van de mark-
ten betekent voor Van der Moolen ook dat zij op de hoogte moeten zijn van de regels

en specifieke eigenschappen van de verschillende beurzen. Hiervoor moet kennis
worden opgebouwd en onderhouden.
Tegelijk betekent internationalisatie van de handel een toename van de concurrentie.
Het aantal concurrenten is de afgelopen jaren dan ook sterk toegenomen. Het inspe-

len op deze ontwikkelingen vraagt - meer dan in het verleden - snellere aanpassin-
gen van producten, werkwijzen en organisatie.

Verschuiving van aanbod naar vraag
Door de internationale mogelijkheden, de technologieontwikkelingen, de ontwikke-
lingen van de klanten en de toegenomen concurrentie is de laatste jaren een ver-
schuiving opgetreden van aanbod naar vraag. De dynamiek van de klanten is toege-
nomen. Van der Moolen wordt hierdoor echter indirect geraakt, omdat de wetgeving

bepaalt dat orders altijd moeten lopen via een broker of een bank. Van der Moolen
ziet dus een afgeleide van de order van een klant binnenkomen. Zo kan het dus zijn
dat de dynamiek aan de vraagkant is toegenomen. Toch moet Van der Moolen hierop
met een vergelijkbare frequentie en doorlooptijd op inspelen.

Regelgeving

Van der Moolen opereert in een markt die gebonden is aan een groot aantal regels. Er
is onderscheid tussen regels die de overheid opIegt en regels die de beurs oplegt. In
de loop van de jaren is er een toename van regelgeving waarneembaar, als het gaat om
overheidsregels. Zo is handelen met voorkennis tegenwoordig een strafbaar feit. In
het verleden kon Van der Moolen concurrerend zijn in zijn prijsstelling door zijn
superieure kennis en netwerken. Op dit moment probeert het handelshuis niet lan-
ger superieure kennis te vergaren, maar kijkt het ofde markt, op basis van de syste-
men waarmee wordt gewerkt, beter beoordeeld kan worden. Enerzijds worden regels
aangescherpt, anderzijds wordt regelgeving ook versoepeld. Zo heeft de beurs lange
tijd voorgeschreven welke systemen gebruikt moesten worden. Tegenwoordig wordt
er met open systemen gewerkt. Iedereen mag zelfeen systeem kiezen.

Bij Van der Moolen moeten de systemen hiervoor echter wel geschikt zijn en moet de
dynamiek uit de markt effectief en flexibel gewaarborgd zijn.

7.3.3      Proces

Organisatie

De verandering in systemen en de grotere marktdetaillering stellen eisen aan de
manier waarop de onderneming moet worden bestuurd en ingericht. Besturings-
eisen die worden gesteld aan de onderneming Van der Moolen zijn onder andere

decentralisering, goed lopende informatiestromen en het snel kunnen nemen van

(ook operationele klanten) beslissingen. Om een bureaucratische organisatie te ver-
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mijden, is Van der Moolen ingedeeld in business units. Deze units kunnen zelfbeslis-
singen nemen in hun markt, met uitzondering van investeringsbeslissingen en over-
namebeslissingen. Decentralisering gaat bij Van der Moolen gepaard met communi-
catielijnen die korter en operationeler worden. Dit is nodig voor een betere afstem-

ming tussen de handelsomgeving die dagelijks met de praktijk bezig is en het niveau
dat geacht wordt het strategisch beleid te bepalen. De directie bepaalt het algemene

strategische beleid. Binnen dit beleid wordt bijvoorbeeld bepaald op welke beurzen
Van der Moolen wil opereren. Bovendien worden algemene kaders en budgetten

vastgesteld. Hierbinnen hebben de verschillende afdelingen in de organisatie een
zekere vrijheid zelf dingen in te vullen.  Zo heeft de directeur IT (een strategische
functie) de vrijheid te investeren in bepaalde systemen en kiest hij zelf zijn leveran-
ciers. Binnen door de directie bepaalde prijscirkels kan hij zelfstandig onderhande-
len. Alleen voor het totale budget bestaan spelregels, in termen van het aantal mede-
werkers en de hoeveelheid geld die wordt geTnvesteerd in hard- en software.
De besluitvormingsprocedures en daarmee de handelingssnelheid zijn bij Van der
Moolen enerzijds korter geworden. Hierdoor kan de werkorganisatie (frontoffice)
snel handelen en beslissen. Anderzijds kenmerkt de interne besluitvorming zich
door langere, complexe procedures als gevolg van regelgeving en de ontwikkelingen
op het gebied van de ict-infrastructuur.
Aan de ene kant neemt de complexiteit van de interne besluitvorming toe door de ont-
wikkelingen op ict-gebied, maar aan de andere kant hebben dezelfde ontwikkelin-
gen een stimulerende werking op de decentralisatie. De inzichtelijkheid in wat er op
de werkvloer gebeurt, is toegenomen door deze technologische ontwikkelingen. Zo
kan de directie op ieder moment van de dag zien wat de handelaren aan winsten en
verliezen hebben geboekt.  "Zo  kun je ook meer vrijheid geven." We zien dus bij Van der
Moolen dat de organisatie is ingericht om snel in te kunnen spelen op behoeften in
de markt. Bevoegdheden liggen laag in de organisatie, zodat beslissingen snel geno-
men kunnen worden. Tegelijkertijd kan het hogere management, door de ontwikke-
ling van de technologie, zicht houden op wat er in de organisatie en de marI<t

gebeurt.

Management development
Een ander aspect dat van belang is bij de inrichting van de organisatie is de plaats die
wordt ingeruimd voor kennismanagement. Door de globalisering van de markten en
het feit dat iedere markt zijn eigen kenmerken en specifieke eigenschappen heeft,
zijn er veel regels die in acht moeten worden genomen bij het handelen op de markt.
Dit vereist kennis van de markt en van de regels. Deze kennis moet worden opge-
bouwd en onderhouden. Bij Van der Moolen zijn hiervoor twee mensen aangesteld.

Het opdoen en onderhouden van kennis is deels een natuurlijk proces. In het geval
van nieuwe markten investeert Van der Moolen bijvoorbeeld in seminars. Het bedrijf
heeft geen eigen management-developmentprogramma. Hiervoor is de organisatie

te klein. "Het kost relaticfte veel Meld.
Ict-ontwikkelingen hebben de besturingseisen die worden gesteld aan de onderne-
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ming veranderd. Ook de leeftijd van de organisatie heeft invloed op de manier waar-
op de organisatie is ingericht. Tien jaar geleden had Van der Moolen de kenmerken
van een pionier. Het doel van Van der Moolen was toen om tot winstmaximalisatie op
dagbasis te komen. "De prioriteit lag tom in het alleen maargrijpen van opportunities van die
dag." De organisatie is in tien jaar tijd gegroeid van 30 naar ruim 500 mensen. De hui-
dige focus van Van der Moolen richt zich meer op de lange termijn: op consistentie in
de aanvaarding van een bepaalde positie in de marla. Als mensen - ook managers -
niet langer voldoende gekwalificeerd zijn, worden nieuwe functionarissen extern

gerekruteerd. Genoemde ontwikkelingen in de onderneming hebben de 'verblijfs-
tijd' van het management merkbaar verkort.

Belangrijkste veranderingen
Van der Moolen is door de jaren heen veranderd van een pionierende onderneming
naar een organisatie met meer structuur. Er is de afgelopen jaren een tendens van
decentralisering waarneembaar. Besluitvorming in de top wordt waar mogelijk ver-
plaatst naar Iagere niveaus in de organisatie. Verder hebben zich veranderingen voor-
gedaan die in grote mate zijn veroorzaakt door factoren buiten de organisatie. Ook de
manier van werken is veranderd in de tijd. Zo is de beursvloeromgeving verruild voor
een kantooromgeving met schermenhandel.
Er heeft zich ook een verandering voorgedaan in de wijze waarop het product van Van
der Moolen tot stand komt. Dit betreft een verandering in de manier waarop de prij-
zen met de daarbijbehorende risico's worden gecalculeerd. Tegenwoordig wordt de
markt beoordeeld op basis van systemen die de onderneming hanteert. A:in deze
systemen wordt algemene kennis toegevoegd, zoals prijs- en volumeinformatie.
Voordat met zulke systemen werd gewerkt, concurreerde het bedrij fop basis van ken-
nis en netwerken.
De veranderingen op langere en strategisch termijn worden sterk projectmatig voor-
bereid en ingevoerd. ict-infrastructuur bijvoorbeeld vergt een lange voorberei-
dingstijd, grote investeringen en hoge risico's. Er is geen sprake van toename van het
aantal projecten in de tijd en ook geen verkorting van de doorlooptijd ervan. Op ope-
rationeel niveau daarentegen moeten veranderingen in het relatieveld onderneming-
markt weI sneller verlopen en zij nemen in frequentie in de tijd ook toe.

7.3.4 Resultaat
Managers moeten zowel ict-kennis als gebruikerskennis (operationele proceskennis)
hebben. Zij moeten hun ict-kennis namelijk kunnen koppelen aan de gebruikersken-
nis in relatie tot de markt. Verder moeten managers beschikken over een scherp ana-
lytisch vermogen. "Dit is nodig voor professionalisering en research." Een manager bij Van
der Moolen dient ook het vermogen te hebben om zelfstandig besluiten te nemen en

om beslissingen afte kunnen dwingen.
Het managen van veranderingen hangt afvan het soort verandering. Er is een onder-
scheid tussen tUrnaround-veranderingen en reguliere veranderingen. Turnaround-
veranderingen  zijn vaak pijnlijk en kunnen van buiten af worden doorgevoerd.  De
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managers die dergelijke veranderingen kunnen doorvoeren in een middelgrote orga-
nisatie als Van der Moolen zijn intern niet aanwezig. Bij turnaround- veranderingen
is het dus noodzakelijk iemand van buiten aan te trekken om de verandering door te
voeren. Reguliere veranderingen zijn minder ingrijpend. Hierbij kan worden gedacht
aan productontwikkeling, marktvernieuwing en ict-aanpassingen. Van der Moolen
gebruikt bijvoorbeeld een bepaald sofiwarepakket, waarbij 80% basispakket is en
waarin 20% kan worden gemodelleerd. Het systeem ligt dus vast, maar binnen het
systeem kunnen veranderingen worden aangebracht. Dergelijke veranderingen voe-
ren de manager en werknemers van Van der Moolen zelfuit. Ze worden projectmatig
agingepakt. Managers moeten deze veranderingen kunnen voorbereiden en imple-
menteren, tegelijk met hun verantwoordelijkheid voor het primaire lijnmanagement.

7·3·5 Condusies
Van der Moolen is een onderneming waarbinnen ict een belangrijke rol speelt.

Technologische ontwikkelingen hebben een andere manier van werken mogelijk
gemaakt. De voortdurende veranderingen op het gebied van ict leiden echter niet tot
een instabiele omgeving die voortdurende veranderingen binnen de onderneming
initieren. De bedrijfsvoering van Van der Moolen wordt meer beinvloed door wet- en

regelgeving en door de internationalisatie van de handel. Wet- en regelgeving stellen
de kaders waarbinnen de onderneming moet handelen. De internationalisatie van de
handel heeft geleid tot een grotere marktdetaillering en tot toename van de concur-
rentie. Van der Moolen heeft in reactie hierop de organisatiestructuur zodanig aan-

gepast dat flexibel kan worden gereageerd op ontwikkelingen in de markt.
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8   Analyse van de casestudy's

De vragenlijsten voor de casestudy's zijn gebaseerd op het onderzoeksmodel. Infunctie van de doel-
stellingen (D) van het onderzoeksvraagstuk worden in dit hoofdstuk de variabelen per construct (C)
uit de empirisch verkregen resultaten van de drie casestudy'sgeanalyseerd. Op basis van deze resul-
taten worden vervolgens degeformuleerde proposities (PJ beoordeeld. Ten slotte volgt op basis hier-
van een beoordeling van de mate waarin het ontwikkelde onderzoeksmodel valide is gebleken voor
dit onderzoek.
Tijdens deze analyse wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen de omstandigheden in 1995 (to)
en de omstandigheden tijdens het interview in 2002 0,1. Ook wordt een nadere analyse weergege-

ven van een verificatieonderzoek naar de aanvullende competenties voor managers in dynamische
marktomgevingen met unftequente aanpassing van de interne omileving met een kortere imple-
mentatiedoorlooptijd.
De resultaten van deze analyse vormen de basis voor de beantwoording van de onderzoeksuragen
in het volgende hoofdstuk.

8.I     Analyse van de constructen

Uit de resultaten van de interviews van de drie casestudy's worden per construct de
verschillende variabelen kwalitatiefbeoordeeld en onderling vergeleken op hun rele-
vantie, validiteit en de eventuele akijkingen bij en tussen de ondernemingen. Dan
volgt een samenvattende conclusie voor iedere construct als resultaat van de beoor-
delingen van de samenhangende variabelen.

8.i.i   MarI(t

Voor de marktstructuur zijn de volgende samenhangende variabelen aangegeven die
de dynamiek voor de onderneming in de marI<t aangeven. Per variabele worden de
casestudyresultaten weergegeven.

Marktmechanisme
Bij deze variabele komen aspecten aan de orde als klantspecificiteit van de producten
en/ofdiensten, het product- of marktgedreven werken en de omvang van het aantal
aanbieders.

Al bij de start (to) van Vodafone (medio jaren negentig) is sprake van een marktge-
dreven aanbod, zij het dat het bedrijfzich in een pioniersfase bevindt met een beperkt
aantal aanbieders. Vodafone is een nieuwe speler op de concurrerende telecom-
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markt, die voordien een monopolistisch karakter had. Sdu en Van der Moolen heb-
ben te maken met een productgedreven aanbod, met een verdeelde markt over ver-
schillende aanbieders zonder dat er overigens sprake is van een monopolistische
markt. Ten tijde van tl hebben alle drie de ondernemingen te maken met een markt-

gedreven aanbod, met een hoge mate van klantspecificiteit en een omvangrijk aan-
bod van aanbieders en alternatieve, nieuwe distributiekanalen.

Sectortypologie
In het bijzonder is hier gekeken naar de levensfase van de onderneming, de flexibi-
liteit, de aard van de sector (bijvoorbeeld productie, banken, bouw) en de collectieve

sectorontwikkelingen.

Ten tijde van to bevindt Vodafone (telecommunicatie) zich in een pioniersfase.
Financiele middelen vormen geen belemmering, inventiviteit om snel op markten te

reageren is de grootste uitdaging. Sdu (media) zit middenin een professionalise-
ringsfase, terwijl Van der Moolen (financiele dienstverlening) zich bevindt in de over-
gang van de pioniers- naar de professionaliseringsfase (Greiner, I972). Bij tl zit
Vodafone in de professionaliseringsfase (een meer gestructureerde manier van wer-
ken met procedures en doelstellingen), terwijl Sdu en Van der Moolen de differentia-
tiefase (verdeling naar markten en producten/diensten) hebben bereikt. Binnen de

genoemde sectoren zijn dezelfde ontwikkelingstendensen voor de drie ondernemin-

gen merkbaar.

Concurrentiekracht

Hier komen de mate van monopolistische marktpositie, veranderingen in de markt-

positie en de omvang van de marketing- en pr-inspanningen aan bod.

Vodafone heeft bij to al te maken met een sterke concurrentiekracht, waarbij innova-
tiekracht en een snelle reactie op de markt centraal staan. Er is dan al geen sprake

meer van een monopolistische markt. De marketinginspanningen zijn groot en voor-
al gericht op naamsbekendheid. Sdu en Van der Moolen worden geconfronteerd met
beginnende en toenemende concurrentie. Ten tijde van tI heeft Vodafone zeer veel
concurrentie. Sdu en Van der Moolen krijgen te maken met een zeer sterk groeiende
concurrentie. Klanten hebben steeds meer invloed op de strategische keuzen van de

ondernemingen en zijn ook 'volwassener en professioneler' geworden.

Stabiliteit

Hierbij gaat het om het aantal extern wisselende krachten, zoals concurrenten, klan-
teneisen, overheidsregels, klanten, leveranciers en ict-ontwikkelingen, de frequentie
van deze exogene veranderingen en de omgevingsdynamiek in samenhang met de
mate van onzekerheid.
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De sterke concurrentiekracht maakt de markt voor Vodafone ten tijde van to al dyna-
misch. Ook is de overheid gestart met meer regulatie in de telecommarkt binnen een
liberaal concept. Bovendien vormen de nieuwe ict-ontwikkelingen een zeer grote ini-
tierende factor voor vernieuwingen, aangezien de producten/diensten in hun kern
ict-gedreven zijn. Klanten en leveranciers zorgen voor een toenemende dynamiek. Bij
Sdu en Van der Moolen begint in die tijd het belang van ict voor de interne processen
(informatievolume, kwaliteit, tijdigheid en snelheid) bij de informatiedivisie toe te
nemen. De periode van een stabiele omgeving lijkt voorbij.
Ten tijde van 4 is voor Vodafone de dynamiek door de eerdergenoemde variabelen

nog groter geworden. Ook bij Sdu en Van der Moolen is die dynamiek sterk toegeno-
men. Alle drie de ondernemingen zijn strategisch afhankelijker geworden van ict-
leveranciers bij de keuze van hun bedrijfssystemen en ict-platform. In operationele
zin heeft de ict de dynamiek voor alle ondernemingen vergroot, aangezien ze actueel
moeten inspelen op de specifieke klantenwensen. Bij Van der Moolen schreef de
beurs de handelsbanken de te gebruiken systemen voor ten tijde van 4, zeven jaar
later (4) mogen bedrijven zelfhun systemen kiezen.

Complexiteit in de keten

Hier gaat het om de spelers in de bedrijfskolom, de invloed van deze spelers in rela-
tie tot de eigen onderneming en de overzichtelijkheid van de marktstructuur.

De indruk bestaat dat tussen to en tI de complexiteit in de keten geen noemens-

waardige veranderingen heeft ondergaan bij Vodafone, Sdu en Van der Moolen, met
uitzondering van de toename van internationale spelers in de markt (concurrenten,
leveranciers, maar ook klanten). Deze laatste ontwikkeling vermindert de inzichte-

lijkheid van de marktstructuur.

Internationalisatiegraad
De mate waarin binnen de product/marktstrategie sprake is van al dan nia uitslui-
tend regionale, nationale ofinternationale concurrentie.

Vodafone, en ook de concurrentie bieden hun producten/diensten ten tijde van to op
nationaal niveau aan. Deze worden echter door de toenemende internationalisatie
van de onderneming steeds meer internationaal ontwikkeld. Van der Moolen maakt

een begin met de internationale concurrentie. Sdu had geen internationale concur-
rentie te duchten op de uitgeverijmarkt. Wel werd door hen zelfeen begin gemaakt
op de internationale markt voor informatiedragers. Ten tijde van tl zijn de nationale
en internationale concurrentie voor de drie ondernemingen zeer sterk gegroeid.

Samenvatting

Op basis van de casestudyanalyses kan geconcludeerd worden dat voor het construct
'marktstructuur' zich de volgende ontwikkelingen voor de verschillende variabelen
hebben voorgedaan in tijdsinterval to - tI.
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-   De markt is veranderd van een aanbod- naar een vraagmarkt met een hoge mate
van klantspecificiteit en een meer aanbieders.

-  De ondernemingen hebben stappen in hun levensfase gezet: van pionier/profes-
sionalisering naar professionalisering/differentiatie.

-   De monopolistische en verdeelde markt is veranderd in een sterk concurrerende
markt.

-    Er is een ontwikkeling gaande van een min o fmeer stabiele marktomgeving naar
een toenemend dynamische omgeving. ict speelt hierin een dominante rol.

-   De toename van de complexiteit van de bedrijfskolom is slechts gering.
-   De nationale en internationale concurrentie zijn enorm gegroeid.

Het lijkt gerechtvaardigd om op basis van de samenhang tussen de variabelen te con-
cluderen dat de ontwikkelingen op ict-gebied in de loop der jaren (to - ti) een domi-
nantere rol vervullen in de wijzigingen van de marktstructuur en de mate waarin een
onderneming hierop strategisch moet inspelen om haar gewenste marktpositie te
kunnen realiseren. Dat maakt de marktstructuur dynamischer. In het bijzonder de
communicatiemogelijkheden met behulp van de internettechnologie dragen hier
zeer veel aan bij.

8.1.2  Technologie
Voor de technologie zijn de volgende samenhangende variabelen aangegeven die de
invloed van technologie op de marktontwikkelingen aangeven. Per variabele worden
de casestudyresultaten weergegeven.

Dynamiek
Hier wordt de ontwikkelingsgraad van nieuwe basistechnologie8n als frequentie in
de tijd weergegeven, de invloed van ict en de in- ofuitbesteding hiervan.

Bij Vodafone speelt ten tijde van zowel to als tl de ict-basistechnologie (bijvoorbeeld
het netwerksysteem - technologisch platform - voor mobiele communicatie) een
zeer grote rol bij de keuzen voor de toekomstige strategie. Zij vormt de basis voor de
ontwikkelingsmogelijkheden voor de operationele toepasbaarheid in de markt door
middel van geavanceerde productenidiensten voor klanten. Dit is in die tijd niet het
geval bij Sdu en Van der Moolen. Sdu paste ict met name toe bij de interne admi-
nistratieve procesahvikkeling. Hetzelfde geldt voor Van der Moolen, voor de klanten-
relaties moet dit handelshuis inspelen op de systemen die de beurs beschikbaar stelt.
Bij beide ondernemingen is dit ten tijde van tI fundamenteel gewijzigd. De ict-
basistechnologie, in de vorm van communicatiesystemen, is Cnet als bij Vodafone)
zowel voor de verdere uitbouw van de toekomstige producten/diensten naar de markt
als voor de interne beheersingsprocessen van essentieel belang. Ict is geen doel op
zichzelf, maar een middel om klanten van dienst te kunnen zijn. De database is de
kern van het geheel. De keuze van deze 'platforms' wordt voor meerdere jaren
gemaakt, mede als gevolg van de grote investeringen en daarbij behorende terugver-
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dientijd. ict heeft ook nieuwe mogelijkheden voor producten/diensten en markten

opgeleverd. De budgetten voor investeringen in nieuwe technologieen zijn aanzien-
lijk gestegen in de periode to - ti•

Product/dienstvernieuwing (toepassing)

De frequentie van nieuwe producten/diensten voor klanten in de tijd, de innovatie-
kracht en de mate van investeringen ten behoeve van innovatie.

De vernieuwende ict-ontwikkelingen nopen Vodafone ten tijde van to al tot grote
investeringen. De noodzaak om'als eerste' met nieuwe toepassingen voor klanten op
de markt te komen is ook op dat moment al aanwezig. Dit heeft tot gevolg dat in hoge
frequentie nieuwe toepassingen worden ontwikkeld en via de marketing- en sales-

kanalen worden verkocht. De doelstelling is direct na introductie een zo groot moge-
lijk marktaandeel te verwerven. Dit heeft niet alleen gevolgen voor bijvoorbeeld de
after-salesserviceorganisatie, maar ook voor de toeleveranciers/producenten en
distributeurs. Voor Sdu en Van der Moolen speelt dit alles in I995 nauwelijks, aange-

zien de ict-invloed op zowel de producten/diensten als de interne processen niet
groot is. Ten tijde van tI is dit fundamenteel anders. Voor beide gelden vergelijkbare

omstandigheden als hiervoor weergegeven bij Vodafone. Bij het telecombedrij fheeft
continuering van dit proces plaatsgevonden, met dit verschil dat de technologieen

geavanceerder zijn geworden en dus weer nieuwe mogelijkheden voor klantentoe-

passing bieden. De frequentie van nieuwe toepassingen is toegenomen in functie van

de frequentie van de innovatie van nieuwe ict-basistechnologieen. In alle drie de
ondernemingen vormen deze ontwikkelingen de basis voor de eigen marktpositie.

Levenscyclus
De duur van een product/dienst, zoals gebruikt in de markt. Dit hangt samen met de

vernieuwingsfrequentie.

De levensduur van de 'platformtechnologie', zoals een mobiel-netwerksysteem, het
beurssysteem en de database-infrastructuur, is bij de drie ondernemingen niet noe-
menswaardig korter geworden in de periode to - tI• De ict-toepassingstechnologie
voor klanten op basis van de deze platformtechnologie is wel sterk toegenomen.
Vodafone introduceert ten tijde van 4 aanzienlijk meer nieuwe producten en dien-
sten. Bij Sdu en Van der Moolen is een toename in de tijd gesignaleerd van het aantal
nieuwe services als gevolg van de ict-ontwikkelingen. Zij moeten sneller op de markt-
behoeften inspelen. Te laat introduceren betekent verlies van marktaandeel
aan de concurrent die in staat is zijn producten/diensten sneller te introduceren. Er
is een verkorting van de levenscyclus van producten/diensten waarneembaar, ter-

wijl de levenscyclus van het 'basistechnologieplatform' niet zichtbaar korter is
geworden.
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Samenvatting

Op basis van de casestudyanalyses kan geconcludeerd worden dat zich bij het con-
strict 'technologie' voor de verschillende variabelen de volgende ontwikkelingen in het
tijdsinterval to -tt hebben voorgedaan:

-  De ict-ontwikkelingen van de 'basis-ict-platformtechnologie' hebben de omge-
vingsdynamiek voor de onderneming vergroot en zijn daarom strategisch van
groot belang geworden.

-   Er is een sterke toename van het aantal nieuwe product/dienstintroducties in de
tijd merkbaar.

-  De levenscyclus van de 'basis-ict-platformtechnologie' is niet noemenswaardig
korter geworden, dit in tegenstelling tot de levenscyclus van producten/diensten
die door de ict-ontwikkelingen wel korter is geworden.

Gezien de toenemende technologievernieuwingen lijkt het gerechtvaardigd op basis
van de samenhang tussen de variabelen te concluderen dat de ict-ontwikkelingen in
de loop der jaren (to - t,) een steeds dominantere rol bij de drie ondernemingen zijn
gaan vervullen als basis voor product/dienstontwikkelingen. Hierbij moet onder-
scheid gemaakt worden tussen de 'basis-ict-platformtechnologie' (besturingssys-
teem) en de ict-technologie als basis voor vernieuwingen in producten/diensten. De
levenscyclus voor eerstgenoemde technologie lijkt niet noemenswaardig korter te
worden (gegeven het investeringsniveau), waar dat weI geldt voor de klantspecifieke
producten/diensten. Het geheel heeft een grote invloed op de commercille relatie van
de onderneming met de markt en haar positie op die markt.

8.1.3   Strategische impact
Voor de exogene strategische impact zijn de volgende samenhangende variabelen

aangegeven. Zij geven de invloed op de aanpassing van de endogene organisatie aan.
Per variabele worden de casestudyresultaten weergegeven.

Ondernemingsniveau

De participatie van het topmanagementniveau bij strategische keuzen, de betrokken-
heid bij investeringsbeslissingen, invloed op de continuiteit van de onderneming, de
aard van de strategische issues naar levensduur, de invloed op dominante functione-
le gebieden als marketing, innovatie, managementontwikkeling en risicoprofiel.

Bij alle drie de ondernemingen is het topmanagement ten tijde van zowel to als ti
steeds betrokken (geweest) bij het bepalen van de strategische richting. Dit geldt in
het bijzonder voor de keuzen van product/marktcombinaties, strategische investe-
ringen en ondernemingsrisico's. Voor Vodafone is het topmanagement al actief
betrokken bij het strategisch issue van het vaststellen van de 'basis-ict-platformtech-
nologie' ten tijde van to, net zoals dit ten tijde van t  het geval is. Iemand van het team
heeft veel inhoudelijke deskundigheid op genoemd terrein. Voor deze internationale
onderneming wordt dit op mondiaal niveau voorbereid. Dit geldt niet voor Sdu en
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Van der Moolen: met name bij de investeringsgoedkeuring is een actieve betrokken-
heid te bespeuren. Ten tijde van 4 is ook het topmanagement van deze ondernemin-
gen actief betrokken  bij de voorbereiding en besluitvorming omtrent het platform.
Eveneens is inhoudelijke deskundigheid aanwezig.

Operationeel niveau
De mate van participatie van het operationeel management bij strategische keuzen,
betrokkenheid bij investeringsbeslissingen, de aard van de strategische issues en de
relatie naar klantenniveau.

Ten tijde van to is het Vodafone-topmanagement actief betrokken bij de operationele
keuzen van producten/diensten en markten. Dit heeft te maken met de pioniersfase
waarin de onderneming zich bevindt. Bij Sdu en Van der Moolen is ook sprake van
een actieve betrokkenheid bij deze keuzen, maar dit lijkt eerder samen te hangen met
de historisch bepaalde, meer bureaucratische ondernemingscultuur. Ten tijde van tl
geeft het topmanagement een beleidskader aan waarbinnen operationele keuzen

gemaakt kunnen worden voor klantgerichte oplossingen binnen randvoorwaarden
als het 'ict-platform', de marktpositie, de omzet en het financieel rendement. Deze

ontwikkeling is vooral ingegeven door de grote invloed van ict op de oplossings- en
marktmogelijkheden voor producten/diensten en de daarbij behorende dynamiek in
de markt. De verantwoordelijkheid voor het operationele management bij deze
beslissingen is derhalve toegenomen. Zowel ten tijde van to als van tI heeft het opera-
tionele management altijd inbreng bij de voorbereiding van de strategische keuzen.

Trigger voor verandering
De mate waarin ict een trigger is, op welk niveau en voor welke toepassingen.

Bij Vodafone is ict altijd (to en tl) een cruciale trigger geweest voor strategieverande-
ringen. Dat is in 2002 alleen maar verder toegenomen, aangezien de factor tijd een

meer succesbepalende rol is gaan vervullen in het relatievlak 'operaties-markt'. Voor
Sdu en Van der Moolen is dit vooral het geval bij tl, en nauwelijks bij to. De strategi-
sche betekenis voor de 'basis-ict-platformtechnologie' is in voorkomende gevallen
groot. Zij blijkt dan de vernieuwingskracht van de onderneming te bepalen.

Samenvatting

Op basis van de casestudyanalyses kan geconcludeerd worden dat zich voor het con-
struct 'strategische impact' de volgende ontwikkelingen voor de verschillende variabe-
len hebben voorgedaan in het tijdsinterval to - tz:
-     Het topmanagement is meer (inhoudelijk) actief betrokken bij de voorbereiding

en besluitvorming omtrent de ict-platformkeuzen, indien ict een strategisch issue
is geworden. Het topmanagement geeft de kaders aan waarbinnen operationeel

product/marktcombinaties kunnen worden ingevuld.
-   Het operationele management is meer (inhoudelijk) zelfstandig actiefbetrokken
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bij de voorbereiding en keuzen omtrent producten/diensten alsmede markt-
keuzen indien ict een essentieel onderdeel is van de relatie naar de klant binnen
de strategische kaders;

-   ict vormt in toenemende mate een trigger voor strategische veranderingen.

Het lijkt gerechtvaardigd om op basis van de samenhang tussen de variabelen te con-
cluderen dat de strategische impact van ict in de loop der jaren (to - ti) een steeds

dominantere rol bij de ondernemingen is gaan vervullen; het vormt een succesbepa-
lende trigger voor strategische veranderingen. Het topmanagement is meer inhoude-
lijk betrokken bij de keuzen op strategisch niveau, terwijl het operationele manage-
ment meer direct inhoudelijk betrokken is bij de keuzen op operationeel
product/marktniveau.

8.1.4 Topmanagementbesturing
Voor de topmanagementbesturing zijn de volgende samenhangende variabelen aan-
gegeven die de invloed van de besturingsvorm voor het resultaat aangeven. Per varia-
bele worden de casestudyresultaten weergegeven.

Planhorizon

De tijdshorizon voor de strategische planning, hetniveau en de aard van de thema's bij
dit planningsproces, de relatie met de overlevingskansen van de onderneming, de
concreetheid van het beleid op hoofdlijnen ofgedetailleerd (zoals op marktsegment-,
product- en operationeel niveau) en het participatieniveau in relatie tot de com-
plexiteit van het organisatorische systeem.

De planhorizon lijkt bij de drie ondernemingen te zijn afgenomen bij de operatione-
le resultaten tussen to en t,. De (internationale) dynamiek in de endogene omgeving
maakt voorspelbare langetermijnplanningen hiervoor niet eenvoudiger. Dit heeft tot
gevolg dat de planhorizon voor product/marktcombinaties afgenomen is en dat door
de ict-ontwikkelingen op steeds kortere termijn op de markt ingespeeld moet wor-
den. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dicht bij de markt: op operationeel mana-
gementniveau. De invloed van ict maakt een kingetermijnvisie op de keuzen voor het
ict-platform noodzakelijk, gegeven de aanzienlijke investeringen en de afhankelijk-
heid van de operationele toepassingen voor klanten. In die zin is het belang van een

strategische langetermijnplanning cruciaal. Hiervoor wordt ook ruimschoots door-
looptijd genomen. Ook de keuze van de toeleverancier voor deze ict-platforms vormt
een langetermijnbelang: continuiteit in after-salesservice en actualisering van de
technologie.
Algemeen geldt voor alle drie de ondernemingen dat de planhorizon is afgenomen in
de periode to-tl.

Prestatie-indicatoren

De indicatoren voor het topmanagement voor het besturen van de onderneming en
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voor het besturen van vernieuwingen, de kortetermijnfocus, de langetermijnfocus,
efficiency en effectiviteit.

Ten tijde van t  monitort het topmanagement van de drie ondernemingen meer op
kortetermijnresultaten gezien de aanzienlijke investeringen in een ict-platform
(waarvan de investeringen door middel van toepassingen over een langere periode
terugverdiend moeten worden). Het betreft onder andere de indicatoren omzet en
financieel rendement op product/dienst- en marktsegmentniveau. De ict-ontwikke-
lingen maken het op dat moment ook mogelijk deze informatie 'real time' en on line
beschikbaar te hebben. Dit wordt met name benadrukt bij Vodafone en Van der
Moolen: het topmanagement wenst dagelijks inzicht te hebben in genoemde presta-
ties. Een afivijkende trend waar niet tijdig op (bij)gestuurd wordt, kan het financieel
rendement en de marktpositie op langere termijn in gevaar brengen. De primaire
operationele verantwoordelijkheid ligt bij het operationeel management. Bij Sdu
wordt het operationele resultaat over een langere periode gemonitord.
Alle drie de ondernemingen hebben een kortetermijnbeleidsplan (ddn jaar)gemaakt.
De dynamiek in de marla is zo omvangrijk voor Vodafone en Van der Moolen (als
gevolg van bestedingsmogelijkheden van Idanten, vernieuwende klantwensen en
-mogelijkheden, concurrentie) dat de korte termijn van strategisch belang is gewor-
den. De financiele beoordeling en kostenbeheersing zijn centraler komen te staan.

Samenvatting
Op basis van de casestudyanalyses kan geconcludeerd warden dat zich voor het con-
struct 'topmanagementbesturing' voor de verschillende variabelen de volgende ontwik-
kelingen hebben voorgedaan in het tijdsinterval to -t :
-  De planninghorizon is op strategisch en operationeel niveau korter geworden.

Voor de investeringen in het ict-platform is deze niet noemenswaardig korter
geworden.

-   Op strategisch niveau zijn de prestatie-indicatoren gericht op financille investe-
ringen, marktpositie en overleven op de lange termijn, alsmede meer operatio-
neel kortetermijngericht naar omzet- en financieel-rendementresultaten op pro-
duct/dienst- en marktsegmentniveau. Op operationeel niveau ligt de focus sterk
op laatstgenoemde componenten.

-  Het competentieprofiel op topmanagementniveau wordt aanvullend gedomi-
neerd door deskundigheid op het gebied van ict (de CIO-rol) en van product/
markttoepassingen door ict (de CPO-rol). Op operationeel niveau zijn aanvullen-
de competenties nodig: ict-toepassingen, analytisch vermogen, resultaatgericht-
heid (doen) en personeelsaspecten.

-  De doorstroomsnelheid van Cook externe) managers is groter door de snellere
veranderingen en de bijbehorende, veranderende competenties. Er wordt minder
geYnvesteerd in eigen management development.
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Het lijkt gerechtvaardigd om op basis van de samenhang tussen de variabelen te con-
cluderen dat de besturing door het topmanagement bij de ondernemingen in de loop
der jaren (6 - 4) een kleinere planhorizon heeft gekregen

8.1.5 Managementcompetenties
Voor het competentieprofiel zijn de volgende samenhangende variabelen aangegeven
die de invloed op de competenties aangeven. Per variabele worden de casestudyresul-
taten aangegeven.

Competentieprofiei

Succesbepalende competenties in de dynamiekomvang van de onderneming, beoor-

delingscriteria, selectiecriteria.

Ten tijde van to is bij Vodafone al inhoudelijke (beoordelings)deskundigheid aanwe-

zig over ict op topmanagementniveau. Bij Sdu en Van der Moolen is deze deskundig-
heid op operationeel ofstafniveau aanwezig. Zo nodig huren de drie ondernemingen
tijdelijke, externe expertise op dat gebied in ter voorbereiding op strategische beslis-
singen. Als gevolg van de toegenomen strategische invloed van ict is deze deskun-
digheid ten tijde van t, ook aanwezig bij alle drie de ondernemingen. Een nieuwe
functionaris heeft zijn intrede gedaan: de corporate information officer (CIO).
Daarnaast heeft het topmanagement de competentie om marktgerichte beslissingen
te beoordelen. Bij Sdu is sprake van een zogeheten corporate product officer (CPO).
Beide competentiegebieden zorgen voor evenwichtige besluitvorming. Op operatio-
neel managementniveau is bij alle drie een verschuiving zichtbaar in de periode tus-

sen to-t„ van specialistisch naar een 'totaal bedrijfskundig overzicht'. Specialisten
worden zonodig tijdelijk ingehuurd. Ook wordt aangegeven dat managers 'zakelij-
ker' moeten zijn in termen van efficiency, zich meer moeten richten op personeelsas-

pecten, actiever en resultaatgerichter moeten inspelen op de veranderingen die zich
in een hogere frequentie voordoen, ict-kennis in relatie tot operationeel gebruik
moeten hebben, besluitvaardiger (en afdwingbaarder) moeten zijn, meer moeten

optreden als doener dan als denker en dat ze analytischer moeten zijn.

Management development
De mate van investeren, gestructureerde aanpak, organisatie, beheersinstrumentari-
um, externe ondersteuning, verblijfstijd van management op functie, verblijfstild
management in onderneming, promotiemogelijkheden.

Ten tijde van to besteedt Vodafone nauwelijks aandacht aan management develop-

ment. Dat heeft te maken met de pioniersfase waarin de onderneming zich bevindt.
Van der Moolen is te klein om zelfstandig te investeren in management development
en Sdu ziet er de noodzaak niet direct van in. Bij Vodafone is inmiddels een gestruc-
tureerd management-developmentprogramma ontwikkeld dat zich richt op de groei
van managers in functie van toekomstige eisen. Van der Moolen neemt van buitenaf
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nieuwe managers aan die voldoen aan de vernieuwde eisen. De 'verblijfstijd' van het
management op 6dn functie is in de periode to-tI korter geworden, wat te maken heeft
met de aanpassingsnoodzaak in het licht van de strategische veranderingen. Sdu
heeft een integraal managementprogramma om de managementkaders waarbinnen
Sdu wil functioneren aan iedereen over te dragen. Vodafone heeft in samenwerking
met een universiteit een programma ontwikkeld om managers met verschillende
blikken  naar de organisatie te laten kijken. Ook gebruikt dit bedrijf een 'talenten-
kaart' als instrument voor een meer gestructureerde ontwikkeling van mensen.

Samenvatting
Op basis van de casestudyanalyses kan geconcludeerd worden dat zich voor het con-
struct 'management competenties' voor de verschillende variabelen de volgende ontwik-
kelingen in het tijdsinterval to-t  hebben voorgedaan:
-  Het competentieprofiel van topmanagers wordt aanvullend gedomineerd door

ict-deskundigheid (de CIO) en van product/markttoepassingen door ict (de CPO).
Op operationeel niveau zijn aanvullende competenties nodig: ict-toepassingen,
analytisch vermogen, resultaatgerichtheid (doen) en personeelsaspecten.

-   Door de snellere veranderingen en de bijbehorende, veranderende competenties
is de doorstroomsnelheid (ook extern) van managers groter en investeren bedrij-
ven minder in eigen management development.

Het lijkt gerechtvaardigd om op basis van de samenhang tussen de variabelen te con-
cluderen dat de focus meer gericht is op financiele en marktpositieresultaten op de
korte termijn. De frequente, onvoorspelbare exogene veranderingen maken dat
bedrijven minder vaak zelf het management development oppakken. De verblijfstijd
van het management op eenzelfde positie lijkt mede daardoor ook korter geworden.

8.1.6 Operaties
Voor de operaties in de onderneming zijn de volgende samenhangende variabelen
aangegeven die de invloed van de besturingsvorm voor het resultaat aangeven. Per
variabele worden de casestudyresultaten weergegeven.

Besluitvorming
Het organisatorische en inhoudelijke niveau van besluitvorming (operationeel dicht
bij de klant, strategisch, tactisch) en de inrichting van de werkprocessen.

Door de toenemende dynamiek van de marktstructuur, de groeiende impact van ict
op de product/dienstontwikkeling ten tijde van t, in vergelijking met to vindt de
besluitvorming voor de drie ondernemingen meer op operationeel niveau plaats met
betrekking tot de reacties op de markt en het behalen van de ondernemingsdoelstel-
lingen. De inrichting van de werkprocessen vindt ten tijde van to bij Vodafone plaats
op operationeel niveau, bij Sdu en Van der Moolen is dat op centraal niveau via de
staforganisaties. Op tijdstip 4 bepalen besturingssystemen (software) die standaard

I4I



van de markt betrokken zijn in belangrijke mate de inrichting van de werkprocessen
bij de drie ondernemingen. Voor Van der Moolen bijvoorbeeld geldt dat 80% van de
software de basis vormt en 20% kan gebruikersspecifiek ingevuld worden. Deze laat-
ste beslissing wordt op operationeel niveau genomen.
De voorbereiding voor de besluitvorming over de 'basis-ict-platformtechnologie' ver-
eist een lange doorlooptijd. Deze is voor de drie ondernemingen in het tijdsinterval

to-tI niet noemenswaardig gewijzigd. De tijdsdruk uit de markt is hiervoor ook niet
aanwezig. Samen met de operationele gebruikersgroepen wordt deze beslissing
voorbereid.
De voorbereiding voor de producten/diensten vindt ten tijde van 4 sneller plaats dan
bij to: de doorlooptijd is korter en het gebeurt in een hogere frequentie. De dynamiek

op de afnemersmarkt maakt snellere introducties van vernieuwingen noodzakelijk,
daarom vinden deze plaats op operationeel niveau. De complexiteit is echter toege-
nomen en vraagt meer afstemming: een dilemma.

Zelfstandigheid

De mate van gedelegeerd kunnen werken in samenhang met de besluitvorming, pri-
oriteitstelling, prestatie-indicatoren, kennismanagement.

Voor Vodafone is de operationele zelfstandigheid al aanwezig ten tijde van to en is
deze onveranderd bij t • Bij Sdu en Van der Moolen moet het topmanagement ten tijde
van to toestemming geven voor beslissingen op operationeel niveau voor product/
dienst- en marktissues. Door de eerdergenoemde reactiesnelheid naar de markt is
zeven jaar later een grotere mate van zelfstandigheid toegekend aan de operationele
organisaties. Deze decentralisatie is ook een gevolg van het feit dat het topmanage-
ment door de toegenomen ict-toepassingen en -mogelijkheden inzicht heeft in het
functioneren van de operationele niveaus in de organisatie. De zelfstandigheid vindt
plaats binnen de gezamenlijk afgesproken beleidskaders (topdown dn bottom-up).
De zelfstandigheid om beslissingen te nemen bij Vodafone wordt kleiner als de
prestaties van de totale organisatie kleiner worden. Het topmanagement bestuurt
dan meer

Accenten

De onderwerpen waarover zelfstandig kan worden beslist, zoals werkprocessen, pro-

ducten/diensten, organisatie, ict, personele aangelegenheden.

Ten tijde van to liggen de accenten bij Vodafone op maximalisatie van het ver-
koopvolume (aantal klanten), geld vormt geen kritieke issue. Bij 4 is het accent
komen te liggen op kostenbeheersing, financieel rendementsmaximalisatie per
marktsegment en product/dienst, product/dienstvernieuwing en personeelsaangele-
genheden. Voor Sdu liggen de accenten ten tijde van to op de processen en de finan-
citle resultaten, in 2002 is de focus meer gericht op een flexibele inrichting van de
organisatie, marktpositie, innovatievermogen en financieel rendement per pro-
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duct/dienst en marktsegment. Bij Van der Moolen is een vergelijkbare tendens zicht-
baar.

Hitrarchie
Inrichting van de rapportagestructuur, niveaus, frequentie rapportages, afwijkings-

omvang, organisatieprincipe (zoals lijn, matrix, netwerk, project).

Ten tijde van to is de hierarchie bij Vodafone gering, wat te maken heeft met de pio-
niersfase waarin deze onderneming verkeert. Ten tijde van ti is er meer hierarchie,
wat past bij de professionaliseringsfase van de onderneming. Toch is het aantal

managementniveaus verminderd om ervoor te zorgen dat het topmanagement dich-
ter bij de operationele operaties komt te staan. Bij Sdu en Van der Moolen zijn de
communicatielijnen ten tijde van t  korter geworden om de afstemming tussen de
markt en het strategisch beleid directer te kunnen beinvloeden. Bij to is de hierarchie
wel sterk aanwezig, enerzijds vanwege de bureaucratisch georienteerde organisatie-
vorm (sterke regels en controleprocedures) en anderzijds vanwege de sectorkarakte-
ristieken (overheid en bankwezen).

Cultuur
Mate van flexibiliteit van de organisatie, formaliteitsniveau, bureaucratisch niveau,
vertrouwensbasis, samenwerkingsvormen.

Bij Vodafone is zowel op to als op ti al sprake van een open organisatievorm met wei-
nig formaliteiten. Ten gevolge van de groei van de onderneming is echter toch een
toenemende formalisering merkbaar. Bij Sdu en Van der Moolen is de organisatie-
cultuur ten tijde van to heel formeel. Besluitvormingsprocessen duren langer dan ten
tijde van 4. Ook zijn 'verkregen organisatie en personele rechten' ingesleten in de

organisatie. Hierdoor duren voorbereidingsprocessen voor vernieuwingen lang. De
inrichting van de organisatie en de werkprocessen zijn bij tl flexibeler gemaakt en er

is gewerkt aan het verminderen van vertragingsfactoren bij vernieuwingsprocessen.
Bij alle drie de ondernemingen is tussen to en 4 een tendens merkbaar bij het mana-

gement en steeds meer ook bij de operationele functionarissen dat zij een flexibe-
lere houding moeten hebben en sneller veranderingen ondersteunen en implemen-
teren.

Samenvatting

Op basis van de casestudyanalyses kan geconcludeerd worden dat zich in het tijdsin-
terval to - tI voor het construct 'operaties' de volgende ontwikkelingen voor de ver-
schillende variabelen hebben voorgedaan:
-    De doorlooptijden zijn korter en de besluitvorming is sneller bij de voorbereiding

en operationalisering van nieuwe product/dienst- en marktintroducties. Dit geldt
niet bij de vernieuwing van de 'basis-ict-platform-technologie'.

-  De zelfstandigheid van het operationele management is gegroeid (mede als
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gevolg van de ict-ontwikkelingen) ter vergroting van de slagvaardigheid in een
groter wordende, dynamische markt.

-   De accenten bij het operationeel management zijn verlegd van procesbeheersing
naar een snellere product/dienst- en marktinnovatie.

-   De hierarchie in de organisaties is verminderd, evenals het aantal management-
niveaus om een brug te slaan tussen het topmanagement en de marktoperaties en
zo actiever te 1<unnen inspelen op strategische ontwikkelingen.

-   De flexibilisering van de organisatie en de werkprocessen is vergroot om sneller
te kunnen inspelen op de veranderingen in de mari<t. Ook zijn het management
en de functionarissen beter gekwalificeerd om met minder belemmeringen en
vertraging in de doorlooptijd vernieuwingsprocessen te kunnen doorvoeren.

Het Iijkt gerechtvaardigd om op basis van de samenhang tussen de variabelen te con-
cluderen dat op operationeel niveau de slagvaardigheid in de loop der jaren (to - 4) is
vergroot, om zo sneller te kunnen reageren op de marktdynamiek en de daaruit
voortvloeiende veranderingen door aanpassing van de besluitvormingsprocessen, de
mate van decentralisatie van bevoegdheden, de hierarchie, de besturingsaccenten en
de flexibilisering van de organisatie.

8.1.7 Veranderingsingreep
Voor de veranderingsingreep zijn de volgende samenhangende variabelen aangege-
ven die de invloed van de veranderingsaanpak op de besturing van de endogene orga-
nisatie aangeven. Per variabele worden de casestudyresultaten weergegeven.

(Dis)continuiteit
De mate van verandering (zoals discontinu, continu, radicaal), frequentie van veran-
dering in de tijd, doorlooptijd van de verandering, prestatie-indicatoren, voorberei-
dingstijd voor beslissing verandering.

Ten tijde van to is bij Vodafone al sprake van continu veranderen, doordat de ict-ont-
wikkelingen in de markt steeds om nieuwe producten/diensten vragen en hierop
inspelen een noodzaak is voor het verkrijgen van een strategische marktpositie. De
pioniersgeest heeft op informele wijze een resultaat neergezet, met als belangrijkste
prestatie-indicator het realiseren van een maximaal marktaandeel. Ten tijde van tI is
het continu inspelen op de markt- en technologiemogelijkheden een voortgaande
doelstelling. Zij het dat door verzadiging van de markt voor nieuwe aansluitingen
product/dienstverbreding noodzakelijk wordt en de financiele prestaties een graad-
meter voor het resultaat vormen. Parallel aan de continue ontwikkelingen blijkt dat
discontinue (soms radicale} veranderingen ook noodzakelijk blijken te zijn (bijvoor-
beeld efficiencyverbeteringen). Bij Sdu en Van der Moolen is ten tijde van to hoofdza-
kelijk sprake van discontinue veranderingen. De uitgezette strategie moet na 'lange-
re tijd' eerst aangepast worden en vereist een ingrijpende endogene verandering.
Daarna blijft de vernieuwde strategie dan weer geruime tijd operationeel. Ten gevol-
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ge van met name ict-ontwikkelingen vinden ten tijde van tI bij deze bedrijven ook de
continue ontwikkelingen op operationeel niveau plaats: aanpassingen aan de markt-
dynamiek met een steeds hogere frequentie en in een steeds kortere realisatiedoor-
looptijd. Op strategisch niveau hebben de veranderingen nog het karakter van dis-
continue veranderingen. Als echter de financiele prestaties van een (deel van de)
onderneming achterblijven, vindt bij alle drie de ondernemingen een discontinue en
radicale verandering plaats, die veelal ook in een korte tijd voorbereid en gerealiseerd
moet worden.

Elk van de drie ondernemingen heeft een eigen beeld van de veranderingsfrequentie
en de veranderingsdoorlooptijd voor de operationele processen:

Vodafone Sdu Van der Moolen

veranderingsfrequentie hoog laag - hoog redelijk hoog

veranderingsdoorlooptijd korter steeds korter steeds korter

Op strategisch niveau schetsen zij een ander beeld:

Vodafone Sdu Van der Moolen

veranderingsfrequentie laag Laag laag

veranderingsdoorlooptijd lang lang langr

Organisatievorm

Het organisatieconcept voor het voorbereiden en managen van de verandering (zoals
projectmanagement, interim-management, zelfsturende organisatie).

Zowel ten tijde van to als tl worden discontinue en radicale veranderingen bijalle drie
de ondernemingen voorbereid en gel[mplementeerd met behulp van een projectma-
nagementconcept. Het topmanagement stuurt deze veranderingen. Het zelfsturende
organisatieconcept wordt niet gebruikt. Op kleinere schaal worden nieuwe pro-
duct/dienst- en marktontwikkelingen ook op projectmatige wijze voorbereid. Bij de
continue operationele veranderingen ontwikkelt de operationele organisatie zich ten
tijde van 4 tot een projectorganisatie. Veranderingen in de organisatie, het werkpro-
ces en de werkmethode worden ook met behulp van het projectmanagementconcept
voorbereid en geimplementeerd. Het resultaat moet echter in een steeds kortere
doorlooptijd gerealiseerd worden, wat niet altijd lula. De drie ondernemingen zien
directiefleiderschap als noodzakelijke voorwaarde.
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Capaciteit voor verandering
De mate van beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit, operationeel, des-
kundigheden, management, omvang interne 'staforganen'.
Ten tijde van to huurt Vodafone met name functionele specialisten extern in voor het
voorbereiden en ondersteunen van de veranderingsprocessen, aangezien intern de
kwantitatieve capaciteit ontbreekt. Het management zelf doen de eigen managers.

Hetzelfde geldt voor Sdu en Van der Moolen, met dien verstande dat externe project-
of interim-managers de radicale veranderingen voorbereiden en doorvoeren. De

noodzakelijke kwalitatieve capaciteit is hiervoor niet aanwezig en zodoende wordt
ook de implementatiekracht vergroot ('vreemde ogen dwingen'). Ten tijde van tl is
het door de continue veranderingen nodig dat het management intern in staat is deze
veranderingen voor te bereiden en te effectueren. Hiervoor zijn de noodzakelijke
competenties nodig (zoals al in paragraaf 8.I.5 is toegelicht). Ontbreken deze, dan
worden externe managers ingehuurd. Een probleem is echter dat zij onvoldoende

vertrouwd zijn met de ondernemingscultuur.

Doorlooptijd (implementatie)
Doorlooptijdcriteria, strategische relatie, relatie met concurrentiepositie.

Bij de eerste variabele zijn de doorlooptijdontwikkelingen in het tijdsinterval to-tx
voor de drie ondernemingen aangegeven. In essentie zijn deze het gevolg van de
marktdynamiek: strategisch geen noemenswaardige verkorting, operationeel naar de
markt een sterke verkorting. Beide veranderingsvormen hebben aanzienlijke conse-

quenties voor de organisatie, werkprocessen en werkmethoden en verbreken een
"
psychologisch contract" (citaat Vodafone) met de betrokken functionarissen, wat

leidt tot weerstanden.

Samenuatting
Op basis van de casestudyanalyses kan geconcludeerd worden dat zich in het tijdsin-

terval to - tt voor het construct 'veranderingsingreep' de volgende ontwikkelingen voor
de verschillende variabelen hebben voorgedaan:
-   De veranderingen wijzigen structureel van periodiek discontinu naar continu bij

het inspelen op de dynamische marktomgeving. Voor de strategische component
van de ict-ontwikkelingen blijft sprake van een discontinue verandering. Ten slot-
te kan - bij voorkomende negatieve financiele prestaties - sprake zijn van radica-

le veranderingen;
-    Voor het doorvoeren van veranderingen blijft het projectmanagementconcept van

toepassing. Bij continue veranderingen ontwikkelt de operationele organisatie
zich meer tot een projectorganisatie.

- Gespecialiseerde functionele deskundigheid wordtsteeds meer extern ingehuurd,
voor radicale veranderingen gaat dat om project- ofinterim-management. Voor de
continue veranderingen moeten de managers beschikken over de competenties
om naasthet operationeel managen ook de veranderingen effectiefdoor te voeren.
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-  Voor de strategische veranderingen ten gevolge van ict-ontwikkelingen is de
doorlooptijd niet noemenswaardig veranderd, wat wel zo is bij de operationele
veranderingsprocessen in het kader van het inspelen op de marktdynamiek. Deze
laatste worden steeds korter.

Het lijkt gerechtvaardigd om op basis van de samenhang tussen de variabelen te con-
cluderen dat de veranderingsingreep in de loop der jaren (to - t,) bij de ondernemin-
gen nog steeds projectmatig worden aangepakt. De verkorting van de doorlooptijd en
de toename van het aantal veranderingen in de tijd vragen van de managers aanvul-
lende competenties. Hiermee wordt voorkomen dat continu externe (project- ofinte-
rim-) managers ingehuurd moeten worden.

8.i.8 Resultaat
Voor het resultaat in de markt zijn de volgende samenhangende variabelen aangege-
ven die de invloed van het veranderingsresultaat in functie van het functioneren van
de endogene organisatie in de exogene omgeving aangeven. Per variabele worden de
casestudyresultaten weergegeven:

Mate van succes

Bepaling van de realisatie van de geformuleerde strategische doelstellingen in
samenhang met de noodzakelijke strategische veranderingen, beoordelingscrite-
ria.

Het succes van de veranderingen in functie van de strategische ondernemingsdoel-
stellingen bij de drie ondernemingen wordt in het bijzonder bepaald door het direc-
tiefleiderschap vanuit een strategische visie, de projectmatige aanpak en het op korte
termijn continu inspelen op de marktdynamiek. Bij Sdu en Van der Moolen is het suc-
ces ook te danken aan enerzijds de inzet van externe project- en interim-managers en
anderzijds het beschikken over de noodzakelijke competenties van het reguliere
management. Tevens hebben alle drie de ondernemingen op tijd gekozen voor de
meest toekomst-effectieve 'basis-ict-platform-technologie'.

Positie

Markt- en concurrentiepositie in functie van de strategische doelstellingen.

Bij alle drie de ondernemingen is sprake van realisatie van de gewenste en noodzake-
lijke markt- en concurrentiepositie.

Samenvatting

Op basis van de casestudyanalyses kan geconcludeerd worden dat zich in het tijdsin-
terval to -tl voor het construct 'refultaat' de volgende ontwikkelingen voor de ver-
schillende variabelen hebben voorgedaan:
-   Het succes van de onderneming, haar resultaten en de marla/concurrentiepositie
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worden in belangrijke mate bepaald door het voldoen aan de voorwaarden zoals
geschetst in het model om tijdig in te spelen op de marktdynamiek.

8.2     Resultaten van de proposities

In het onderzoeksmodel is voor de constructen een aantal proposities (aangegeven
met 'P') gedefinieerd en geformuleerd om te bezien of en welke samenhang er
bestaat tussen de respectievelijke constructen. De veronderstelde samenhang op
basis van de literatuurstudie en de expert-interviews is weergegeven in de gedefini-
eerde proposities.
Hierna zijn de individuele proposities getoetst op hun relevantie bij de drie case-

study's.

Pi Technologievernieuwingen in technologie-intensieve sectoren zijn van invloed op de marI(t.

Voor alle drie de ondernemingen is dit vastgesteld. Voor Vodafone vormt technologie
de kern van de bedrijfskarakteristiek (het doel): het ict-platform en de producten en
diensten voor de markt. Bij Sdu en Van der Moolen vormt de technologie een middel
om de producten en diensten aan de markt te kunnen aanbieden. In alle gevallen ini-
tieert technologie nieuwe marktmogelijkheden in de sector. Daardoor wordt de
markt zeer dynamisch. Te laat hierop inspelen kan de concurrentiepositie verzwak-
ken.

Pz De dynamiek van de markt ten gevolge van technologieontwikkelingen bdnvioedt de strategie

van ondernemingen die met technologie werken.

Voor alle drie de ondernemingen is dit vastgesteld. Voor alle geldt dat het ict-platform
- als basistechnologie voor de te ontwikkelen nieuwe producten en diensten alsme-
de marktmogelijkheden - van groot strategisch belang is. De mate waarin hier tijdig
de juiste technologie wordt geselecteerd en geimplementeerd zal de concurrentie-
kracht van de onderneming langere tijd bepalen.

PS  De strategische impact bepaalt de frequentie waarmee een onderneming haar organisatie in

kortere tijd zal moeten aanpassen.

Bij alle drie de ondernemingen is vastgesteld dat bij een grote strategische impact van
technologie de veranderingen snel moeten worden doorgevoerd, met dien verstande
dat dit uitsluitend geldt voor de operationele activiteiten in de relatie onderneming-
markt (producten, diensten en markten). De impact van deze veranderingsfrequentie
hangt afvan de marktsector en -structuur. Op strategisch niveau (het ict-platform)
geldt dit niet, aangezien hiervoor een langere voorbereidings- en toepassingstijd gel-
den.

I48



P4   Hoe dichter bij de marI(t het topmanagement stuurt, hoe sneller interne aanpassingen naar de

marktgerealiseerd kunnen worden.

Deze veronderstelling is slechts gedeeltelijk vastgesteld. Bij alle drie de ondernemin-
gen kan vastgesteld worden dat een nauwe betrokkenheid van het topmanagement

bij de dynamische marktontwikkelingen een voorwaarde vormt voor bestuurlijke en
effectieve aandacht hiervoor. De korte communicatielijnen tussen het topmanage-
ment en de markt waarborgen bij een duidelijke langetermijnstrategie sneller bijstu-
ren. De snelheid van de interne aanpassingen is hiermee nog niet aangetoond en der-
halve kan dit deel van de aanname niet gevalideerd worden. Vastgesteld kan worden
dat door de duidelijkheid van de langetermijnstrategie en het meer betrokken zijn van
het topmanagement (korte informatielijnen, effectieve prestatie-indicatoren) bij de
marktontwikkelingen en actuele marktprestaties van de operationele organisatie
sneller bijgestuurd kan worden. Zij vormen een voorwaarde voor de snelheid waar-
mee interne aanpassingen kunnen worden geinitieerd en geYmplementeerd. Bij
Vodafone en Van der Moolen werd dit expliciet vastgesteld.

PS   Hoe directer het topmanagement de veranderingen stuurt, hoe effectiever het veranderingspro-

ces geleid kan worden.

Bij alle drie de ondernemingen is vastgesteld dat een directe aansturing door het top-
management van het veranderingsproces een effectiever proces oplevert. Een vol-
waardig commitment en actieve betrokkenheid van het topmanagement bij verande-

ringen in functie van de gewenste operationele resultaten is een voorwaarde gebleken
voor succesvolle veranderingen. De samenhang en integrale aanpak tussen de opera-
tionele activiteiten en de veranderingsactiviteiten is evident gebleken. Ook kan vast-

gesteld worden dat deze veronderstelling niet alleen geldt voor het topmanagement,
maar ook voor het operationele en/of functionele management.

P6  De eisen aan de besturing bepalen het competentieprofiel van de manager.

Bij alle drie de ondernemingen is vastgesteld dat aanvullende competenties noodza-

kelijk zijn voor het topmanagement om de frequentere veranderingen met een korte-
re doorlooptijd effectiefte kunnen realiseren. Deze moeten ook gericht zijn op ope-
rationeel veranderingsmanagement. Daarnaast moet de operationele organisatie
voorbereid zijn op frequente veranderingen en moeten structureel vertragende ele-
menten getilimineerd zijn. Dit is mogelijk als alle functionarissen de nodige compe-
tenties bezitten (veranderingscultuur en -gezindheid) en het topmanagement zorgt
voor strategische informatievoorziening. Uitsluitend in het geval van radicale veran-
deringen is een tijdelijk extern ingehuurde manager (een interim-manager) verant-

woord en soms (Van der Moolen en Sdu) noodzakelijk.

P7 Hoe beter de operationele organisatie kwalitatifis voorbereid opjtequente veranderingen in
kortere tijd, hoe gediever de resultaten zullen zijn.

Deze veronderstelling is juist gebleken bij alle drie de ondernemingen. In het bijzon-
der blijkt de beschikbare kwaliteit van het veranderingsmanagement een voorwaarde
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te zijn, net als de toepassing van het geeigende veranderingsconcept. Alle drie de
ondernemingen passen projectmanagement toe en als intern de gewenste manage-
mentkwaliteit en/of-kwantiteit ontbreekt, wordt een beroep gedaan op extern mana-
gement (in de vorm van interim-management).

P8 Hoe gei'ntegreerder de operationele en veranderingsorganisatie geleid wordt, hoe succesvoller

het strategisch resultaat van de ondememing zal zijn
Bij het snel moeten wijzigen van de operationele organisatie ten gevolge van de

marktdynamiek is een operationeel samenhangende veranderingsorganisatie nood-
zakelijk. Bij de drie ondernemingen is dit ook vast te stellen. Het gezamenlijk (inte-
graal) leiden van zowel de operationele als de veranderingsorganisatie is een voor-
waarde voor succes, aangezien de doorlooptijd in genoemde situaties kort is. Wel
blijkt dat zij bij de voorbereiding en implementatie van het veranderingsproces het
projectmanagementconcept blijven toepassen. De 'integrale manager' is eenduidig
verantwoordelijk voor het operationele resultaat op basis van de effectiviteit van de
doorgevoerde veranderingen in de tijd.

Pg Hoe succesvoller het strategisch resultaat, hoe sterker de concurrentiepositie van de onderne-
ming in de markt.

Deze veronderstelling is bij de drie ondernemingen als positiefaan te merken. In alle
situaties blijkt dat tijdig inspelen op de marktdynamiek en het binnen een korte door-
looptijd voorbereiden en implementeren leidt tot een sterkere concurrentiepositie.

De conclusies met betrekking tot de validiteit van de gedefinieerde proposities zijn
als volgt samen te vatten:

Propositie Conclusie

PI             +

P2            +

P3            +

14            +1-

P5            +

P6           +

P7                 +
P8           +

Legenda: + aanname is juist
+/- gedeeltelijk juist

P9           +
-   nietjuist

Uit de analyse blijkt dat alle proposities positiefgevalideerd worden, met uitzonde-
ring van P4 'topmanagementbesturing'.
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g    Het competentieprofiel voor de executive manager

De competenties van het management in ondernemingen in dynamische marktomgevingen als
gevolg van ict-ontwikkelingen staan centraal in dit onderzoek. Zij vormen een succesbepalendefac-

tor voor het realiseren van de operationele resultaten van strategische veranderingen in deze onder-

nemingen. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens uitgewerkt: het begrip competentieprofiel
vanuit de literatuur, de organisatieontwikkelingen als context voor het competentieprofiel, de

gewenste competenties op basis van de resultaten van de casesttidy's, de resultaten van een valida-
tiebespreking met executive managers uit verschillende ondememingen en de samenvattende con-

dusies.

9.I Het begrip competentieprofiel: een strategische dimensie

Stabiele en/of gedetailleerde functiebeschrijvingen voor managers lenen zich niet
voor toepassing in ondernemingen die in een dynamische marktomgeving opereren.
Strikt hierarchische en nauwkeurig vooraf te 'voorspellen' managementtaken en rol-
len komen steeds minder voor op executive managemenmiveau. Het zich kunnen

aanpassen aan nieuwe strategische doelstellingen vraagt iedere keer opnieuw speci-
fieke vaardigheden en kennis van executive managers. De noodzakelijke manage-
mentkennis en -vaardigheden (hier genoemd de competenties) zullen in dit verband
steeds vaker een dynamisch patroon volgen in functie van de exogene st:rategische
ontwikkelingen van de onderneming.
Ook zullen deze gewenste competenties varieren al naar gelang de ontwikkelingsfa-
se van de onderneming (Greiner, Igg8). De persoonlijke groei en zelfontplooiing van

de manager is zijn eigen verantwoordelijkheid.
Wierdsma (I999) omschrijft competenties als "het bekwarner worden in het
(h)erkennen en hanteerbaar maken van verschillende opvattingen in een concrete
context". In dit onderzoekgaat het om het hanteerbaarder maken van de complexiteit
van de externe omgevingsveranderingen voor het realiseren van de resultaten van de
interne veranderingen.

Volgens Vloeberghs (1997) brengt het competentieprofiel "alle kritische componen-
ten die nodig zijn voor de optimale uitoefening van een specifieke functie in kaart".

Hij groepeert ze naar drie gebieden:
1.   kennis en kunde: de technisch-functionele expertise en kennis van de onderneming;
2. jiinctioneren/wijze van werken: de bekwaamheden op het vlak van onder meer lei-

dinggeven, communicatie, samenwerking, ontwikkeling van systemen en pro-
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cessen, planning en persoonlijke efficientie, opbouwen van relaties en netwerken
in de organisatie;

3 · pedormantie: persoonlijke effectiviteit, kwaliteit en kwantiteit van de output: resul-
taatgerichtheid.

Een praktische uitwerking geeft Vloeberghs in het competentiemodel 'het Profilor-
wiel'. Het vormt een basisraster om competentieprofielen samen te stellen en per
bepaalde opdracht individuele doelstellingen te formuleren. Zo worden persoonlijke
doelstellingen verbonden met voor de functie en de organisatie noodzakelijke com-
petenties. De volgende competentiefactoren warden hierbij onderscheiden:
- organisatiekennisfactor: technische/functionele expertise gebruiken, het bedrijfken-

nen. Kennis hebben van het functionele vakgebied, van de onderneming (pro-
ducten/diensten en markten) en de betrokken processen en de organisatie waar-
in gewerkt wordt;

- administratievejactor: plannen maken, leiding geven bij de uitvoering. Kundigheid
voor het resultaatgericht plannen, organiseren en leiden van het veranderings-
proces en de operaties;

- leiderschapsfactor: richting geven, moedig leiding geven, anderen beinvloeden,
samenwerking bevorderen, anderen motiveren, verandering voorstaan. Het kun-
nen uitvoeren van het strategisch planningsproces, het kunnen nemen van strate-
gische beslissingen en het bevorderen van de randvoorwaarden voor de accepta-
tie van veranderingen;

- interpersoonlijke factor: relaties opbouwen, kennis van de organisatie vertonen,
omgaan met meningsverschillen. Het kunnen leiden van mensen en hen motive-
ren en ondersteunen bij hun ontwikkeling;

-   peEformantie motivati factor: resultaatgericht zijn, betrokkenheid bij het werk verto-
nen. Persoonlijk gericht zijn op het behalen van resultaten en het meetbaar kun-
nen maken van de resultaten;

- ze!fmanagementfactor: integer handelen, aanpassingsvermogen demonstreren,
zichzelf ontwikkelen. Persoonlijke managementprofessionaliteit gericht op cor-
porate governance en de kundigheid om mee te groeien met de ontwikkelingen
van de onderneming;

- communicati factor: doeltreffend spreken, open communicatie bevorderen, luiste-
ren naar anderen. Het motiveren van (interne en externe) stakeholders door
middel van mondelinge en schriftelijke communicatie;

- denlifactor: gegevens analyseren, goede beoordelingen maken. Het kunnen analy-
seren en beoordelen van organisatie/ondernemingsvraagstukken alsmede het
kunnen ontwikkelen van oplossingsrichtingen en oplossingen.

Het competentieprofiel moet afgeleid zijn van de st:rategische richting van een orga-
nisatie. Fundamentele wijzigingen in de strategie vragen derhalve om veranderingen
in het competentieprofiel (Vloeberghs, I997)· Ook Van Beirendonck (I998) komt tot
deze vaststelling. Dit is in lijn met de literatuuranalyse, zoals beschreven in hoofd-

I52



stuk 3 (bijvoorbeeld Lawrence en Lorsch, I969). Op basis hiervan is de inrichting van
de organisatie afgeleid met daarbinnen de competenties van alle functionarissen,
inclusiefdie van het management.

Bij de literatuuranalyse (paragraaf 3·7·3) is gebleken dat het competentieprofiel van
een interim-manager verschillende elementen bevat van een management consultant
en van een project(verander)manager. Hierbij wordt gerefereerd aan Burger en Van
Staveren (2002), Reijniers (2000) en PricewaterhouseCoopers (Reijniers 2000/2).
Deze elementen worden hierna nader toegelicht.

De Nederlandse Orde van Organisatie Adviseurs (2002) vat de competenties in de
'body ofknowledge' voor management consultants als volgt samen:
- functionele specialistische kennis;
- bepalen doelstellingen en wegen ter realisering;

-   organisatieanalyse en -ontwerp en implementatieaanpak;
- projectmanagement;
- verandermanagement (zoals vet:anderstrategietn en -methoden, interventie-

methoden, weerstandsmanagement, analyse veranderingspotentieel);
-    omgaan met cultuurverschillen;
-   coaching en mentoring;
-   communiceren en presenteren.

De competentieprofiel-elementen voor een interim-manager zijn vermeld in para-
graaf4·7·3 (bijvoorbeeld door Reijniers (2000) en Burger en Van Staveren (2002)).

De relevante competentie-elementen voor een management consultant zijn voor het
onderzoek vertaald in het eerdergenoemde competentiemodel volgens Vloeberghs
(I997)· Dit competentiemodel kan voor een management consultant uit de factoren
hieronder worden samengesteld.
- Organisatiekennis:

functionele en/ofbusinessvakkennis en -kunde;
· realiteitszin;

helikopterview.
- Administrati 

voorwaarden scheppen door ontwikkelen organisatieconcepten.
- Leiderschap:

· projectmanagement.
- Interpersoonlijk.

creeren persoonlijke groei functionarissen: coaching;
initiatiefrijk.

- Pedormantie motivatie:

resultaatgerichtheid zowel strategisch als operationeel;
actiegerichtheid;
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dynamiek en gedrevenheid uitstralend.
voorwaarden creeren voor het beklijven van veranderingen

- Ze!fmanagement:
realisatie bevorderen in kortere tijd;

· corporate governance: integriteit.
- Communicatie:

·    bijdrage tot teamresultaten.
- Denken:

· analyse vermogen;
· synthesevermogen;

kritische instelling.

In het onderzoek en in de publicatie hierover van Ashby en Miles (2002), Leaders Talk
Leadership, geven verschillende auteurs de extra te benadrukken competenties voor
executive managers aan. Zij gelden voor ondernemingen die werken in een dynami-
sche exogene omgeving. Per auteur worden de volgende relevante opmerkingen
gemaakt:
-    Kotter : naast manager (gestructureerd uitvoeren) naar steeds meer leider (initia-

tiefrijk, communiceren, motiveren);
-   Mintzberg: "the best change management curricula in training programmes are

those that teach about change within the context ofcontinuity";
- Lane: "my consulting skills and executive relationships served me well" en

"Senior executives have to be able to relate to others, understand their points of
view, and be able to leverage this knowledge for their companies and not just rely
on a single talent";

-    Murray en Richardson: "key for change is building and maintaining momentum
and also careful guidance". Momentum is hier het product van snelheid en
inhoud van de verandering;

- Roche: vernieuwde noodzakelijke executive managervaardigheden zijn: inte-
griteit, waarden, visie, creativiteit, energie, beoordelend, besluitvaardig, people
management, voorbeeldgedrag en communicatie.

Op basis van de resultaten van genoemd onderzoek door Ashby en Miles (2002) iS te
concluderen dat executive managers ook steeds meer de competenties (motiveren,
communiceren, helpen ontwikkelen) van een 'mensgericht' leider dienen te hebben,
om de snelheid van veranderingen in en voor een onderneming daadwerkelijk intern
op tijd te kunnen laten realiseren. Het zijn hun medewerkers die in deze context in
steeds zelfstandiger binnen afgesproken randvoorwaarden de aanpassingen in hun
werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren.

Kotter (1996) geeft aan dat de managementrol (plannen en budgetteren, organiseren
en benoemen, controleren en problemen oplossen) behoort bij de stabielere exoge-
ne omgeving. Dit is in lijn met het POLCI-model van Fayol (IgI6). Kottler vervolgt dat
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voor het managen in dynamische exogene omgevingen sprake moet zijn van leider-
schap (zelfrichting stellen, mensen op een lijn brengen, motiveren en inspireren).
Dit kan als aanvulling gelden op het Fayol-model.

Nadler e.a. (I994) geven aan dat in dynamische exogene omgevingen een leider-
schapsstijl noodzakelijk is die een lerende organisatie mogelijk maakt. Hierdoor
kunnen veranderingen in steeds minder tijd worden doorgevoerd. Zij spreken van de

'change oriented leader'. De bijbehorende competentiekarakteristieken zijn volgens
hen:

- visie hebben;
-    managen van complexe vraagstukken;
-   business- en industriekennis hebben;
- brede 'scope' hebben;
-   gaan voor succes;
-    integer zijn;
-   flexibel zijn;
- grote zelfkennis (sterktes/zwaktes) hebben;
- actiefwillen leren;
-   geen autoritair type zijn;
- kunnen Iaten ontwikkelen van talenten van derden;
- teamwerker.

Deze literatuursamenvatting is in lijn met de eerdere literatuuranalyse en biedt werk-
bare aanknopingspunten voor de bepaling van het aanvullende competentieprofiel
van een executive manager in het kader van dit onderzoek.

g.2     Organisatieontwikkelingen in de periode to (I995) - tt (2002):
de context

Volgens Nadler (Igg8) is er een directe relatie tussen de exogene ontwikkelingen, de
organisatiekarakteristieken en de competentie-eisen voor het management.
De veranderingen in het competentieprofiel van de executive manager in de tijd wor-
den hier beoordeeld aan de hand van de resultaten van de drie casestudy's. De exoge-
ne ontwikkelingen betreffen de overgang van een minder dynamische (to) naar een
meer dynamische (t,) exogene ontwikkeling. De organisatiekarakteristieken worden
gedefinieerd voor de twee analysemomenten waarop de casestudy zijn beoordeeld, te
weten  to  en  t I •

Moment to (19951
Enkele organisatiekarakteristieken ten tijde van to (I995)zijn:
-   functionele en divisionele interne organisatie;
- sterk intern productgedreven;
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- hierarchische managementstijl;
- intern gericht;
- veranderingen functioneel gedreven: 'push'-benadering;
- projectmatig management bij veranderingen: centraal geleid met langere door-

looptijd;
- verschillende gespecialiseerde stafdiensten ter voorbereiding op vernieuwingen;

-   structuur met een zekere starheid en vastomlijnde procedures;
-   functiehouders op managementniveau langdurig op Jdn functiegebied;
- verschillende hoogwaardige specialisten ;
- operationele leiders voor realiseren taken.

Moment t1 (20021
Enkele organisatiekarakteristieken ten tijde van tl (2002)Zijn:
-   ontwikkeling naar netwerk- en projectorganisatie;
- sterk extern marktgedreven;
- extern gericht met externe partnerships;
-    ict is essentiele initiator voor marktbenaderingen: snellere reactietijden;
- veranderingen marktgedreven: 'pull'-benadering;
- projectgebaseerde veranderingen op operationeel niveau;
-    hoge mate van gedelegeerde operationele verantwoordelijkheid;
- geYntegreerd management op operationeel niveau;
- intensievere samenwerking met in- en externe partners;
- flexibele organisatie met meer zelfstandigheid van het management;
-   functiehouders op managementniveau met meer functiewisselingen in de tijd;
-   meer executive managers met initierend en ondernemend vermogen.

Een nadere literatuurbeschouwing van deze twee - aan de casestudy's ontleende -
ontwikkelingen in de tijd levert een aantal overeenkomsten op.
Moment to kenmerkt zich door het werken in een meer stabiele exogene omgeving van
waaruit de endogene organisatie voor een langere periode is te voorspellen en te
plannen. Intern is volgens Fayol (I949) sprake van het beheersen van de organisatie
langs hiararchische structuren en besluitvormingslijnen. Parker (2000) geeft in dit
verband aan dat de vertaling van de strategie door middel van hierarchische structu-
ren wordt samengebracht vanuit verschillende functionele gebieden. Deze typeren
zich door een bureaucratische organisatie. De gezichtspunten van Taylor (IgI 2)

onderschrijven dit.
Moment ti daarentegen kenmerkt zich door het met een hogere frequentie inspelen op
een dynamische exogene omgeving. Deze omgeving is niet voor een langere tijd voor-

spelbaar, waardoor de endogene omgeving hier in dezelfde dynamiek op moet inspe-
len. Parallel hieraan is sprake van een toenemende complexiteit van de organisatori-
sche samenhang en afhankelijkheid in de operationele processen. Mintzberg (I990)
geeft aan dat bij een toenemende onzekerheid en groeiende complexiteit van de

afhankelijkheid binnen de operationele processen sprake moet zijn van een minder
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formele endogene organisatie. Ook Lawrence en Lorsch (Ig69) geven in hun contin-
gency-theorie al de relatie aan tussen een dynamische exogene omgeving, een niet-
bureaucratische endogene organisatievorm en een leiderschapsrol. Nadler e.a.
(1998) spreken in dit verband over 'change oriented leadership'. Ciborra (Iggo)

benadrukt bij deze dynamische omgevingen op het belang van een effectiefverande-
ringsgerede en -bereide interne organisatie om te kunnen anticiperen op de dynami-
sche exogene omgevingen. Nolan en Croson (I995) geven het belang van netwerkor-
ganisaties en horizontale communicatie in de organisatie aan. Gailbraith (I977)
spreekt van het veranderen van individuele taken naar groepstaken, waarbinnen het
delen van gemeenschappelijke kennis leidt tot effectievere beslissingen.

Elementen die extra benadrukt worden in het competentieprofiel met betrekking tot
het realiseren van succesvolle resultaten door het executive management zijn: zelf-
standigheid in handelen, een groter aanpassingsvermogen in een kortere tijd, de kor-
tere doorlooptijd voor het nemen van beslissingen en de kortere doorlooptijd voor het
realiseren van veranderingen op het grensvlak onderneming/markt. Deze elementen

bepalen het gewenste competentieprofiel en worden hierna verder uitgewerkt.

9.3 Uitwerking binnen het onderzoek

De samenhang met de resultaten van de casestudy's wordt uitgewerkt volgens het
'Profilor-wiel'-competentiemodelvan Vloeberghs (I997). Hierbij wordt ook rekening

gehouden met de resultaten van de literatuuranalyse. Alle relevante bevindingen wor-
den nagegaan en beoordeeld naar de momenten to en 4, zijnde de beoordelings- en
vergelijkingstijdstippen (I995 en 2002) die bij de casestudy's gebruikt zijn.

9·3.1    Resultaten uit de casestudy's

Per onderdeel van het hiervoor genoemde competentiemodel worden de competen-
tie-elementen vermeld, zoals die bij de casestudy's (Vodafone, Sdu en Van der
Moolen) zijn geanalyseerd. Het betreffen de meest opvallende elementen die een
extra accent vroegen op moment tI in vergelijking met moment to. Vaak waren deze
competentie-elementen al gewenst ten tijde van to, maar waren zij op moment tI extra

relevant.

De opvallendste competentie-elementen (op tl in vergelijking met to) zijn:

- Organisatiekennis:
· strategisch niveau: ict-kennis en -ervaring (focus op strategische impact van

ict en implementatie processen);
inzicht in verloop operationele processen ter bepaling van een haalbare stra-

tegie;
bekendheid met organisatie (historie) als basis voor het zo nodig voortbou-

wen op de aanwezige kerncompetenties van de onderneming.
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- Administrati f.
planning in functie van strategie (kortere afstand tussen leidinggevend en uit-
voerend niveau);
voorwaarden scheppen voor een veranderingsgezinde onderneming door
inrichten en organiseren van de organisatie;
directer inzicht in de operationele uitvoering van de strategie.

- Leiderschap:

strategische visie voor langere tijd kunnen ontwikkelen;
continu vertalen naar en aanpassen aan marktdynamiek;
beslissingen kunnen nemen over de operationele impact voor strategiewijzi-
gingen;
kunnen leiden van de verankering van operationele veranderingen ten gevolge
van strategische vernieuwingen.

- Interpersoonlijk:
leiden van functionarissen: meer delegeren van operationele veranderingen;
creeren van en voorwaarden scheppen voor persoonlijke groei van functiona-
rissen.

_   PeI[#)rmantie motivatie:
resultaatgerichtheid zowel strategisch als operationeel;
topmanagement met meer inzicht in operationele resultaten;
voorwaarden creeren voor operationele zelfsturing.

- Zeuinanagement:

persoonlijk ontwikkelen/groeien met externe ontwikkelingen;
realisatie veranderingen in kortere tijd;

· corporate governance: integriteit.
- Communicatie:

beoordelen en inschatten van kwaliteit van organisatie;
informeren over en overbrengen van strategische visie en haar operationele
consequenties;
observeren en reageren vanauit 'people management'.

- Denken:
analyseren endogene organisatie en exogene omgeving;
creatieve voorstellen ontwikkelen.

Ten tijde van to lag er een sterke focus op:
-   het (laten) inrichten van een bureaucratische en hierarchische organisatie en de

bijbehorende beheersorganisatie en -systemen;
-   het ontwikkelen van de strategie van de onderneming;
-   het periodiek bewaken van de operationele resultaten;
-   het delegeren van verantwoordelijkheden.

Uit de analyse komt naar voren dat de executive manager steeds meer zelf direct
betrokken is bij, een rol vervult in en leiding geeft aan de voorbereiding en de imple-
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mentatie van structureel strategische veranderingen in de organisatie. De executive

manager moet daarom ook kennis hebben van en meer operationeel leiding geven
aan deze veranderingsprocessen. Tevens moet hij in staat zijn de organisatie 'veran-
deringsgezind' te maken.
Uit de casestudy's blijkt dat deze tendens te maken heeft met de toename van de ver-

korting van de implementatiedoorlooptijd bij veranderingsprojecten en de hogere
frequentie waarin deze zich voordoen. Beide ontwikkelingsaspecten spelen zich in
het bijzonder af op het grensvlak onderneming-markt. De voorbereiding, acceptatie
en implementatie - gericht op het bereiken van de operationele resultaten - moeten
sneller plaatsvinden.
Dit alles vergt ook de meer specifieke competenties van de executive manager, zoals
hiervoor beschreven.

9·3.2    Samenvattende  conclusies  competentieprofielen  to  - t1 op basis van literatuurstudie  en

casestudy's
Uit de literatuuranalyse en de casestudyanalyse kunnen de volgende samenvattende
conclusies getrokken worden voor de ontwikkelingen van het competentieprofiel van
executive managers. Vastgesteld kan worden dat een aantal competenties noodzake-

lijk is die meer aandacht vragen van executive managers in ondernemingen die ope-
reren in een dynamische exogene omgeving.

De samenvatting wordt gemaakt naar de hoofdindeling volgens Vloeberghs  (I997),
zoals vermeld in paragraafg.I:
i    kennis en kunde: ict-competenties (focus op strategische voorwaarden en de impact

van ict op de onderneming en de bijbehorende implementatie processen).
2  jitnctioneren/wijze van werken: analyse kennis en vaardigheden, zoals: organisatie-

analyse-vaardigheden, organisatieontwerp, vertaling maken van strategische

richting naar operationele procesrealiseerbaarheid; verandermanagementkennis
en -vaardigheden, zoals: analyse veranderpotentieel organisatie, weerstandsma-

nagement, communicatie, project/veranderprocesmanagement, actieve persoon-
lijke betrokkenheid, verankering verandering, enthousiasmerend.

3 petformantie: coaching en mentoring management.

Deze competentie-elementen sluiten aan bij de hypothese die ten grondslag lag a:in het
onderzoek over de voorwaarden voor doorlooptijdverkorting van het implementatie-
proces bij veranderingen, te weten: 'minimalisatie van de weerstand, beschikbaarheid
van voldoende veranderingspotentieel en doeltreffend implementatiemanagement'.

De proposities uit het onderzoeksmodel, zoals weergegeven in paragraaf 6.3, vor-
men de uitgangspunten voor de competentieanalyse, waarbij de proposities P4, PS en
P6 centraal staan:

P4: hoe dichter bij de markt gestuurd wordt door het topmanagement, hoe sneller
interne aanpassingen naar de markt gerealiseerd kunnen worden.
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P5: hoe directer het topmanagement de veranderingen stuurt, hoe effectiever het ver-

anderingsproces geleid kan worden.
P6: de eisen aan de besturing bepalen het competentieprofel van de manager.
P7: hoe beter de operationele organisatie is voorbereid op frequente veranderingen in

kortere tijd, hoe effectiever de resultaten zullen zijn.
Het feit dat de proposities PI, P2 en P3 valide zijn, vormt de basis voor de daaruit
voortvloeiende competentie-eisen aan het executive management die betrekking heb-
ben op de proposities Pzl, P5, P6 en P7. Deze proposities zijn weergegeven in para-
graaf 8.2. Ook deze laatste vier proposities werden al door middel van de casestudy's
gevalideerd in paragraaf8.2. Propositie P4 blijkt in de casestudy's niet steeds aanwe-

zig te zijn.

Dat maakt dat er twee onderzoeksvragen van dit onderzoek worden beantwoord: V3
en V4.

V.3: wat kan hierbij geleerd worden van interim-management en projectmanagement als mana-

gementinstrumenten?
Uit de analyse blijkt dat met name de competentie-elementen bij de'analysekennis en
-vaardigheden' alsmede de 'verandermanagementkennis en -vaardigheden' overeen-
komen met de competentie-elementen van interim-management en projectmanage-
ment.

V4 welke aanvullende competentie-eisen Cals onderdeel van de instrumenten) moeten bij de bestu-

ring van hoogftequent veranderende organisaties gesteld worden aan het reguliere managementi

De resultaten van de analyse geven een antwoord op deze vraag.

9.4 Validatie competentieontwikkelingen in de praktijk

De hiervoor vastgestelde competentieontwikkelingen zijn ter validatievoorgelegd aan

een groep van zeven senior executive managers uit verschillende ondernemingen.
Ook was een van de promotoren aanwezig bij deze sessie. In bijlage V zijn de namen
van de betrokkenen, de ondernemingen waar ze werken en hun functies weergegeven.
Deze fase is overeenkomstig de onderzoeksaanpak.
Het betrofeen groepsbespreking, alsmede drie individuele besprekingen (in verband

met agenda's). Een voordeel van deze benadering was de continue visieontwikkeling
door en met de deelnemers gedurende de bijeenkomst. De groepsbespreking had het
karakter van een rondetafelgesprek, waarvan de doelstelling was: 'Het verifieren van

de geformuleerde stellingen aangaande de noodzakelijke competenties van het
executive management van ondernemingen die te maken hebben met een hoge
marktaanpassingsfrequentie en steeds kortere doorlooptijden van de daaruit voort-
vloeiende operationele veranderingen.'
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9.4.1   Vooraftoegestuurde informatie over het ondenoek
Voor de bespreking werd ter voorbereiding door de deelnemers enige relevante infor-
matie toegestuurd. In bijlage VI is deze weergegeven. Zodoende had iedere deelne-
mer dezelfde informatie over achtergrond, aanleiding en doelstelling van het onder-
zoek.

9.4.2 Te bespreken stellingen

Tijdens de bespreking zijn de navolgende stellingen besproken, die zijn ontleend aan
de competentieanalyse zoals deze eerder is uitgewerkt. De stellingen luiden:
1     De ict-competentie moet aanwezig zijn op executive managemenmiveau. Dilemma hierbij is

onder meer deze competentie betrekking heeft op technologieaspecten of op
functionaliteitsaspecten.

2  Executive managers moeten advies(proceslkennis en -vaardigheden hebben. Voorbeelden

hiervan zijn: de actuele situatie en de nieuwe richting sneller kunnen bepalen en
begrijpen, de oorzaken van en de aanleiding voor de veranderingen kennen.

3    Er moeten kennis en kunde over veranderingsmanagement (voorbereiding, implementatie en

verankering) aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het begrijpen en kennen van
het veranderingspotentieel van de organisatie, het transformatietraject en zijn
potentiele valkuilen sneller kennen, het transformatieproces kunnen leiden in
functie van de realisatietijd en het verankerd resultaat.

4    Vaardigheid en kennis om managers in de organisatie te ontwikkelen als voorwaarde voor het

ze!#tandig opereren in dynamische omgevingen is noodzakelijk. Voorbeelden zijn: coa-
chend en organisatieontwikkelend leiderschap.

5     Een ondememing in een dynamische omgeving mon zo georganiseerd zijn dat haar organisa-

tie voorbereid is op snelle veranderingen, flexibel is qua bemensing en direct in staat is te rea-

geren op marktbewegingen. Tot voor enkele jaren vormden de organisatieaspecten
(structuur, kwalificaties functionarissen en communicatie) alsmede de procedu-
rele aspecten (werkwijzen, instructies en procedures) de uitgangspunten voor de
ict-invulling. De zogenoemde 'statement of user requirements' vormde het uit-
gangspunt voor de ict-invulling. Nu vormt standaard ict-software de basis voor de

organisatie en de procedurele aspecten. De feitelijke inrichting hiervan bepaalt in
hoeverre in kortere tijd intern gereageerd kan worden (flexibiliteit) op de aanpas-
singsnoodzaak van de exogene ontwikkelingen.

Per stelling werd ingegaan op de inhoudelijke voorwaarden (het 'wat') ervan, alsmede

op de realisatievoorwaarden (het'hoe'). Centraal stonden de competentie-invullingen.

9.4.3  Resultaten verificatiebesprekingen
Per stelling worden de resultaten in functie van de doelstelling van de verificatiebe-

sprekingen samengevat. Daar waar relevant staat ook een aantal aanvullende bemer-

kingen.
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Stelling 1
De ict-competentie mon aanwezig zijn op executive managementniveau.

De betreffende resultaten zijn:
-   In beginsel hoeft een executive manager geen gespecialiseerde inhoudelijke ken-

nis te bezitten over ict. WeI moet de vaardigheid aanwezig zijn om de (toekomsti-
ge) meerwaarde van ict voor de onderneming te kunnen overzien. Het hebben van
'antennes' die gericht zijn op het terrein van ict als instrument voor het realiseren
van de ondernemingsdoelstellingen.

-  Het is essentieel de juiste kritische vragen te stellen, gericht op het strategisch

belang, de meerwaarde, de inhoud, de investeringen, het rendement, de imple-
mentatie (aanpak, resultaten, tijd, kosten en doorlooptijd) en de haalbaarheid.

-    Indien ict een strategisch onderdeel is van het product dat aangeboden wordtaan
de markt is gespecialiseerde, inhoudelijke ict-kennis bij een van de leden van het

topmanagement noodzakelijk. Zij vormt namelijk een kritieke succesfactor voor

de onderneming.
-    Een specifieke CIO ('corporate information officer') wordt van belang geacht voor

ondernemingen die grote hoeveelheden gegevens verwerken (een zogeheten
hoog 'transactieniveau').

-  In ieder geval 66n lid van het topmanagementteam zou verantwoordelijkheid
moeten dragen voor ict-aangelegenheden.

-   Het belang van ict wordt steeds meer onderdeel van de maatschappij en derhalve
van ondernemingen (bijvoorbeeld de netwerksamenleving, de traceerbaarheid
van informatie in verband met aansprakelijkheid). Dat maakt de 'backoffice' in
ondernemingen steeds belangrijken

Stelling 2
Executive managers moeten advies(proces)kennis en -vaardigheden hebben.

De betreffende resultaten zijn:
-  Het is niet aan te bevelen te spreken over 'adviseurs', zoals aanvankelijk werd

gedaan, omdat dit tot misverstanden kan leiden. Adviseurs warden nietals mana-

gers gezien. Wel is een aantal relevante vaardigheden gewenst die primair aanwe-

zig zijn bij adviseurs.
-    Deze vaardigheden betreffen in het bijzonder een extra accent op (met snelheid en

doeltreffendheid als cruciale factoren):
creativiteit ('out ofthe box thinking');
analytisch vermogen;
kritisch denken;
het kunnen analyseren van de operationele haalbaarheid van veranderingen;
enthousiasmerend (geloofin het nieuwe);
richtinggevend (strategisch proces voorbereidend en vormend);
inleven in onderneming, haar historie en het voorliggende vraagstuk.

- Executive managers moeten multifunctioneel en integraal kunnen denken en
handelen in functie van het doel.

I 62



-  Het vermogen om te kunnen bepalen wanneer de verandering echt werkbaar
geimplementeerd moet zijn is essentieel.

-    Ervaring in een verscheidenheid aan situaties bevordert een adequaat inzicht in de
situatie en haar oplossingsrichting.

-    De vaardigheden worden groter naar gelang er in meer verschillende werkomge-
vingen is gewerkt.

Stelling 3
Er moeten kennis en kunde over veranderingsmanagement (voorbereiding, implementatie en ver-
ankering) aanwezig zijn.
De betreffende resultaten zijn:
Specifiek genoemde vaardigheden zijn:

communicatie (blijven herhalen);
bezielen en motiveren;
belangstelling tonen voor mensen;
begrijpen wat klanten, leveranciers en interne functionarissen motiveert en
wat ze willen;
klimaat voor cultuurvernieuwing kunnen realiseren;
luisteren;
voorbeeldgedrag tonen;
snel kunnen hechten aan een organisatievraagstuk, maar het ook snel kunnen
loslaten.

-   Van belang is ook het kennen en onderkennen van de ondernemingshistorie.
- Verandermanagementvaardigheden zijn ook noodzakelijk op lagere manage-

mentniveaus.
-    Met moet zichtbaar voor de organisatie uitstralen 'ervoor te gaan'.
-   De ondernemingscultuur ontregelen vermijdt het ontstaan van een 'veiligheids-

cultuur'.
-  Een veranderingsstrategie is een integrale verandering: 'Er is meer binnen het

7-S-model dan structuur'.

Stelling 4
Vaardigheid en kennis om managers in de organisatie te ontwikkelen als voorwaarde voor het zelf
standig opereren in dynamische omgevingen is noodzakelijk.
De resultaten zijn:
-  Deze stelling krijgt een hoge prioriteit: het leren ontwikkelen van het manage-

ment en de organisatie door coachend leiderschap.
-   Voor het effectiefkunnen uitoefenen van deze management rol zijn nodig:

· vertrouwen;
dialoog;

· respect;
kwetsbaar opstellen;

·   investeren in tijd.
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-    Organisatieontwikkeling in functie van het vergroten van het snelle aanpassings-
vermogen op de externe markt is een taak van het management.

Stelling 5
Een onderneming in un dynamische omgeving moet zo georganiseerd zijn dat haar organisatie

voorbereid is op snelle veranderingen,flexibel is qua bemensing en direct in staat is te reageren op

marktbewegingen.

De resultaten zijn:
-   Er bestagit niet 66n organisatiemodel in een onderneming. Een mix van verschil-

lende modellen is noodzakelijk, waarbij ieder model afgestemd moet zijn op de
primaire organisatiekarakteristieken (bijvoorbeeld procesgericht en project-
gericht}.

-   De weerbaarheid van de organisatie - als basis voor het snel kunnen inspelen op
veranderingen - wordt bepaald door de mate waarin managers (ook op lagere
niveaus) zelfstandig beslissingen kunnen nemen over'hoe' iets gerealiseerd moet
worden in functie van de eerder bepaalde doelstelling(en) in termen van 'wat'.

-   Als competentie hoort hierbij het vermogen een 'veranderingsgerede' en 'veran-
deringsgezinde' interne organisatie te ontwikkelen.

9.4.4  Algemene opmerkingen
Tijdens de besprekingen is ook nog een aantal relevante algemene opmerkingen

gemaakt in functie van de doelstelling van deze verificatiefase:
-   De veelheid en verscheidenheid van de (geschetste) managementcompetenties zijn

niet eenvoudig te verenigen in een persoon, maar vormen steeds meer teamcom-

petenties: integratie van competenties in het managementteam. Multidisci-
plinaire samenwerking is hierbij een voorwaarde voor succes. Dit geldt ook op
lagere niveaus, zeker bij ondernemingen met een hoge aanpassingsfrequentie. In
steeds meer ondernemingen (op verschillende niveaus) is hierbij sprake van een
'tandem'. Uit de studie van Van den Berg e.a. (2003) blijkt in dit verband dat

goede leiders zich omringen met managers met complementaire competenties
aan die van de betreffende leider. Bij kleinere managementteams moeten alle

competenties meer in een persoon verenigd zijn.
-  Er wordt grote waarde gehecht aan het behouden van de 'historische ziel' van de

onderneming door continuYteit van minimaal 6dn lid van het executive manage-
mentteam. De korter wordende 'verblijfstijd' van managers wordt in dit verband
niet toegejuicht. Het kunnen voortborduren op de historische ontwikkelingen
van de onderneming vormt (naast het adequaat en tijdig vernieuwen) een succes-

bepalende factor. Er wordt gesteld dat het respect voor de historische ziel van de

onderneming ervoor zorgt dat er meer uit de organisatie komt. Te snelle wisse-

lingen met en door externen bevordert dit proces niet. De kans is zeer groot dat er
daardoor op de lagere managementniveaus een 'leemlaag' ontstaat die het tijdig
veranderen binnen de organisatie in functie van de externe ontwikkelingen ver-
hindert.
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- Management development verandert snel in de richting van 'leadership development'.
In het licht van de besproken stellingen wordt vastgesteld dat het belangrijk is meer
gericht op individueeI aanwezige managers te investeren in toekomstige manage-

mentcompetenties. Het completeren met nieuwe, noodzakelijke vaardigheden
moet voortbouwen op de historie in functie van de strategische ontwikkelingen van
de onderneming. Nu is nog te vaak sprake van 'kloongedrag' zonder wezenlijke
vernieuwing. Wellicht dat dit laatste te maken heeft met weerstanden, het moeilijk
accepteren van het 'nieuwe' en het vervullen van een 'afhankelijkheidsrelatie' naar
de hierarchische leiding. Bovendien hangen de noodzakelijke competenties ook in
belangrijke  mate af van de organisatiefase waarin de onderneming komt (zoals
groei, stabilisatie en afbouw). Het beschikbare management dient te worden
geholpen op de weg naar een volgende managementrol. Persoonlijke coaching,
eerlijke communicatie (omtrent haalbaarheden), periodieke functieverandering,
opleiding en training zijn hierbij instrumentele managementvoorbeelden.

-    Voor het sne! en effectiqfdoorvoeren van veranderingen is het neerleggen van de verant-
woordelijkheden op een lager niveau noodzakelijk. Dit wordt nog versterkt als tij-
dens de strategiebepaling niet duidelijk is hoe de operaties en de voorspelbaar-
heid van het marktgedrag (op de onderneming/markt interface) zullen verlopen.
Wel moet in dat geval voorafhet te bereiken doel worden bepaald en afgesproken.
Het executive management moet de doelen op hoofdlijnen managen. Het wordt
als een misvatting ervaren dat snelle veranderingen implementeren uitsluitend
zou kunnen worden aangestuurd op centraal niveau. Een vergelijkbare strate-
gisch organisatorische verandering heeft plaatsgevonden binnen het Amerikaan-
se leger in de oorlog met Irak: het doel was helder, de invulling en daarbij beho-
rende beslissingen over de operationele aanpak waren gedelegeerd aan kleine
autonome eenheden in het oorlogsveld.

-   Communicatie is vitaal bij het succesvol kunnen laten realiseren van (strategische)
veranderingen. Van belang is dat het executive management vertelt'wat' er gerea-
liseerd moet worden en waarom. Het dient een'visie' uit te stralen, te vertellen wat
de markt wil. Frequent en consistent blijven communiceren bevordert het imple-
mentatiesucces. Bepalend is ook dat er gecommuniceerd wordt op het niveau van

de ontvanger. Met andere woorden: iedere vorm van communicatie moet afge-
stemd zijn op de doelgroep ('what is in it for me?'). De'hoe'-vraag, over de manier
waarop veranderingen uitgevoerd moeten worden is van secundair belang.

g.s Samenvattende conclusies over het competentieprofiel van de
executive manager

Het 'Profilor wiel'-competentiemodel van Vloeberghs (I997) is gebruikt voor het
weergeven van het aanvullende competentieprofiel voor de executive manager in
dynamische exogene omgevingen.
Daartoe is allereerst een analyse gemaakt van de algemene organisatieontwikkelin-
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gen op moment to en op moment 4. Deze zijn gebaseerd op de drie casestudy's en
getoetst aan de relevante literatuur. Op basis van de casestudy's zijn de aanvullende

competentieprofielen voor executive managers geformuleerd. De analyse heeft geleid
tot de noodzakelijke verschillen in competenties tussen de momenten to en t,•

Deze verschillen zijn samengevat in het algemene competentiemodel dat ook geba-
seerd is op Vloeberghs (I997), zoals neergelegd in paragraafg.3:
i    kennis en kunde: ict-competenties (focus op strategische voorwaarden en de impact

van ict op de onderneming en de bijbehorende implementatie processen).
2  functioneren/wuze van werken: analyse kennis en vaardigheden, zoals: organisatie-

analyse-vaardigheden, organisatieontwerp, vertaling maken van strategische

richting naar operationele procesrealiseerbaarheid; verandermanagementkennis
en -vaardigheden, zoals: analyst veranderpotentieel organisatie, weerstandsma-
nagement, communicatie, project/veranderprocesmanagement, actieve persoon-
lijke betrokkenheid, verankering verandering, enthousiasmerend.

3 pedormantie: coaching en mentoring management.

Tevens is nog een vergelijking in dit model gemaakt voor het competentieprofiel van
een management consultant. De resultaten hiervan dienden als basis voor de stellin-
gen voor de aanvullende competenties voor executive managers die functioneren in
ondernemingen in een dynamische exogene omgeving. Deze stellingen zijn getoetst
tijdens een rondetafelgesprek met senior executive managers uit het bedrijfsleven.

In figuur 25 zijn de resultaten van het competentieprofiel van de verschillende onder-
zoeksbronnen bij elkaar samengebracht. Het zijn de resultaten van de expert-inter-
views, de casestudy's, de analyse van een management consultant en het rondetafel-
gesprek. Deze zijn in samenhang gebracht met het competentiemodel volgens
Vloebergh (I997)·

Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat er een grote noodzakelijke meer-
waarde moet komen te liggen op de volgende onderliggende competentiefactoren:
- administrati0 kundigheid voor het resultaatgericht plannen, organiseren en lei-

den van het veranderingsproces en de operaties;
-   leiderschap: het kunnen uitvoeren van het strategisch planningsproces, het kunnen

nemen van strategische beslissingen en het bevorderen van de randvoorwaarden
voor de acceptatie van veranderingen;

- peljormantie: persoonlijk gericht zijn op het behalen van resultaten en het meet-
baar kunnen maken van de resultaten;

-   denken: het kunnen analyseren en beoordelen van organisatie- en ondernemings-
vraagstukken alsmede het kunnen ontwikkelen van oplossingsrichtingen en
oplossingen.

Deze resultaten komen overeen met de uitgevoerde literatuuranalyse.
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Accenten competentieprofiel executive managers bij ondernemingen
in een dynamische externe marktomgeving

Resultaten onderzoeksbronnen

Casestudies           , Onderzoeksbronne     1 :*

/ / Litentuur:

' *  competenfmfactore«          '    il       i   i lt 
Organisatiekennis

Administratief

Leiderschap e e@e   e
Interpersoonlijk

Performantie o e e e e
Zelfmanagement e e
Communicatief e e 0 0
Denken e o e e®e

Legenda: (Daccent •) Bron: VIoebergs (1997) Figuur 25
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10 Conclusies van het onderzoek

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven aan de hand van de - in hoofd-
stuk 6 beschreven - onderzoeksdoelstellingen en -uragen. Eerst komen de conclusies uit het onder-

zoek aan bod, gevolgd door een onderbouwing per conclusie uit de resultaten van de literatuur-
analyse, expert-interviews, casestudy's en rondetajelgesprek voor de verificatie van de competen-
ties. Op basis hiervan wordt een synthese ontwikkeld. Dan volgtun nadere uitwerkinn vanuit deze
conclusies naar de consequenties voor de theorie en wordt het toegepaste onderzoeksmode! geverili-

eerd. Ten slotte wordt de realisatie van de onderzoeksdoelste!!ingen vastgesteld.

IO.I     Conclusies in relatie tot de onderzoeksvragen

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn de volgende conclusies (resultaten 'R')
te genereren. Deze houden verband met het onderzoeksvraagstuk 'de besturing van de
endogene trangormatieprocessen van en in (profit) organisaties als gevolg van exogene id-ont-

wikkelingen in dynamische marktomgevingen'. De zes conclusies luiden:

RI

Steeds meer bedrijfssectoren en de daarin opererende ondernemingen zullen de
invloed van ict ervaren als strategisch uitgangspunt en als noodzakelijk voor het ver-
sterken van hun toekomstgerichte concurrentiepositie. De uitgeverijsector was bij-
voorbeeld aanvankelijk minder technologie intensief (in de periode to-t ). Ook de
resultaten van de expert-interviews wijzen op deze conclusie. Een belangrijke oor-
zaak zit hem in de toepassing van 'e-businessconcepten' gebaseerd op de internet-
mogelijkheden.

R:2

Als gevolg van de voortdurende exogene ontwikkelingen - mede als gevolg van ict -
neemt de frequentie (in functie van de minder voorspelbare marktontwikkelingen)
van de endogene veranderingen van de operationele organisatie in de tijd toe. Deze
veranderingen hebben steeds meer een strategische impact. Daarnaast moeten zij in
een steeds kortere doorlooptijd geimplementeerd worden om de continurteit van de
onderneming te kunnen blijven waarborgen.

R3

De ict-toepassingsmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende kortere informatie- en
communicatielijnen maken dat de hogere managementniveaus sneller inzicht krij-
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gen in de operationele prestaties van de organisatie. Dit inzicht is nodig om de
marktontwikkelingen sneller te kunnen volgen. Het hogere management is daardoor
ook in staat sneller operationele beslissingen te nemen. Mede hierdoor ontstaan

'plattere' organisatievormen met minder hierarchische niveaus.

R4

Het (top)management moet niet alleen betrokken zijn bij de strategiebepaling maar
ook bij de operationalisering van de organisatorische veranderingen ten gevolge van

strategische vernieuwingen. Dit betekent een gecombineerde en gelijktijdige verant-

woordelijkheid voor de leiding van de dagelijkse gang van zaken dn voor de Ieiding
van de veranderingen.

R5

Deze verantwoordelijkheden en de daaruit voortvloeiende complementaire compe-
tenties zijn vergelijkbaar met die van een interim-manager (met een gecombineerde

verantwoordelijkheid voor de leiding van de dagelijkse gang van zaken dn het veran-
deringsproces op tijdelijke basis).

R6

De hiermee samenhangende, aanvullende competentiegebieden moeten integraal
deel uitmaken van het opleidingencurriculum voor (toekomstige) executive mana-

gers als onderdeel van het management-developmentproces. Dit blijkt ook uit de
interviews in het kader van de executive MBA-programma's.

Deze conclusies geven een antwoord op de geformuleerde onderzoeksvragen. De
onderzoeksvragen zijn vermeld en uitgewerkt in paragraaf6.2. De resultaten volgen
hierna.

VI

Verhogen ict-ontwikkelingen (als onderdeel van de exogene ontwikkelingsaspecten)
de aanpassingsfrequenties van de organisatie in ondernemingen?
Hiervoor gelden de conclusies Ill en IU.

V2

Wat bevordert het succesvol invoeren van frequent opeenvolgende veranderingen met
steeds kortere implementatiedoorlooptijden in een onderneming?
Hiervoor gelden de conclusies RB en R4.

V3
Wat kan hierbij geleerd worden van interim-management en projectmanagement als
managementinstrumenten?
Hiervoor geldt conclusie Rs.
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V4
Welke aanvullende competentie-eisen (als een van de instrumenten) moeten bij de
besturing van hoogfrequent veranderende organisaties gesteld worden aan het regu-
liere management?
Hiervoor geldt conclusie R6.

IO.2    Onderbouwing per conclusie

Per genummerde conclusie worden hierna de onderbouwingen gegeven:
a. vanuithet literatuuronderzoek (de auteur en het publicatiejaar worden hierbij ver-

meld);
b.  vanuit het expertonderzoek;
c.   vanuit de casestudy's (te weten Vodafone, Sdu en Van der Moolen) in het tijdsin-

terval tI (I995) tot tz (2002). Alle drie de ondernemingen bevinden zich in een toe-
nemend dynamische omgeving;

d.  vanuit het rondetafelgesprek voor de verificatie van de competenties (uitsluitend
voor de conclusies Rs en R6).

Volledigheidshalve wordt nogmaals de hypothese vermeld die de basis vormde voor
het expertonderzoek (zoals vermeld in paragraafI.4):
'Ten gevolge van de voortdurende en toenemende dynamiek van de omgeving van ondernemingen,
met name ook van ict, neemt de noodzaak tot aanpassing van de interne organisatie toe en wordt
de reactietijd om deze aanpassing aan te brengen een kritieke succqfactor. Deze ontwikkeling hedi

gevolgen voor de vereiste competenties van het reguliere management. Het reguliere management
zal moeten beschikken over zowe! competenties van interim-management als competenties om ict
aan te sturen.'

Conclusie 1 011)

Mur ondememingen ondervinden ict-ontwikkelingen als strategisch uitgangspunt voor verster-

king van de concurrentiepositie

Literatuur
De literatuur geeft een directe relatie aan tussen de ict-ontwikkelingen en de invloed
ervan op de strategische ontwikkelingen voor ondernemingen. Ict-ontwikkelingen
vormen een onderdeel van de exogene omgevingsvariabelen en hiermee moet in het
endogeen organiseren rekening gehouden worden, aldus Lawrence en Lorsch (I967).
Ward (Iggo) bevestigt dit ook. Hij legt een directe relatie tussen ict en de strategie van
een onderneming. Rodson (I990) zegt zelfs dat ict revolutionaire vormen aanneemt
en derhalve deel moet uitmaken van de strategie. Parker (2000) toont in haar onder-
zoek een direct verband aan tussen de ict-strategie en de impact hiervan op de orga-
nisatie.
Porter en Millar (I985) geven aan dat ict een onderdeel vormt van de concurrentie-
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kracht van een onderneming. Zij gebruiken het'vijfkrachtenmodel' van Porter (Ig8O)
om de relatieve kracht van ict uit concurrentieoogpunt te beoordelen. Huffen Beattie

(I985) maken een onderscheid tussen de strategische informatiesystemen en con-
currentieversterkende informatiesystemen. Hiermee benadrukken zij ook het strate-
gisch belang van ict voor een onderneming. Daarenboven benadrukt Silk (IggI) dat
ict zich laat vertalen in efficiency, effectiviteit en concurrentiekracht. Alle genoemde
aspecten vormen essentiele onderdelen voor de strategiebepaling. Galbraith (I993)
toont op een andere manier het strategisch belang aan van ict voor een onderneming,
door personeel als strategisch element te beschouwen: het op afstand werken door
personele mobiliteit (beschikbaarheid). Baets en Van der Linden (2000) geven in dit-
zelfde verband de sociaal-maatschappelijke impact van ict op de strategie aan, door-
dat technologie 'anders werken en leven' bevordert en een bijdrage levert aan de

'gelukmakingsfacetten' in het leven.

Expertonderzoek
Ook uit de expert-interviews blijkt dat ict een toenemende invloed heeft op de strate-

gische veranderingen van ondernemingen. Zo is ict 'core business' (gericht op het
ondernemingsdoel) voor Vodafone en KPN Telecom (mobiele communicatiemidde-
len), wat tot uitdrukking komt in hun producten en diensten. Tevens vormt ict een

strategisch (hulp)middel voor de realisering van strategische doelstellingen, aange-
zien snelheid en omvang van (de mondiale) informatietransmissie en -communica-
tie een succesbepalende factor zijn geworden. Dit is het geval bij Van der Moolen
(aandelenhandel) en Sdu (uitgeverij en kennisdatabank). Enerzijds voor de realise-
ring van de snelheid en tijdigheid van de noodzakelijke informatie en anderzijds als

hulpmiddel bij de realisering van hun producten en diensten (effectiviteit). Ict is
ondersteunend voor de operationele organisaties (uit efficiencyoverwegingen) voor
Gemco (ontwerpen, produceren), Koninklijke Schelde Groep (ontwerpen, produce-
ren, logistiek), Van Melle (produceren, verkoop), Arbo Unie (operationele admi-
nistratie), Rentokil Initial (logistiek, productie) en Ballast Nedam (ontwerp en
logistiek).
Uit alle interviews blijkt ook dat in de tijd de strategische impact van ict steeds

belangrijker wordt voor de verschillende bedrij fssectoren. Internet blijkt een essenti-
ele factor in dit proces; steeds meer sectoren krijgen hiermee te maken. Waren bij-
voorbeeld de uitgeverijsector en de bank/verzekeringensector aanvankelijk een tradi-
tionele sector, nu vormt ict een strategisch 'wapen' in de concurrentiestrijd. De
bouwsector zal hierin ook spoedig volgen. Snelheid en tijd worden kritieke succes-

factoren, die door en dankzij ict zijn te realiseren. Daardoor ontstaat ook meer mon-
diale concurrentie. De 'oude economie' voor deze ondernemingen zal bij verdere

dynamisering van de exogene ontwikkelingen steeds meer ingevuld worden met de

gevolgen van de 'nieuwe economie' (ten gevolge van de e-businessontwikkelingen).
Er is geen verband gevonden tussen de levensfase en de eigendomspositie van de

onderneming enerzijds en de invloed van ict op de strategische ontwikkeling ander-

zijds.
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Casestudy's

Bij de drie ondernemingen waren de marI<t en de concurrentie ten tijde van to (I995)
lokaal gericht. In 2002 (ti) was de markt nog wel Iokaal, maar was de concurrentie
internationaal geworden. De oorzaak zit hem in de nieuwe communicatiemogelijk-
heden door de ict-ontwikkelingen. Voor Vodafone en Van der Moolen ontstonden zo
ook meer internationale markten. De ict-infrastructuur (hier genoemd het 'basis-ict-
platform') bepaalt voor alle drie de ondernemingen de langetermijnstrategie en
vormt daarmee de basis voor de concurrentiepositie (producten en diensten). De
terugverdientijd van deze langetermijninvesteringen (die een aanzienlijk zijn) in het
'basis-ict-platform' is lang. De toetredingsdrempel voor nieuwe concurrenten in dit
marktsegment is daardoor hoog.
Voor Sdu, Vodafone en Van der Moolen vormt ict een middel om diensten te kunnen
aanbieden (met lage concurrerende kosten en een hoge informatiereactiesnelheid
naar de markt). Voor Vodafone vormt ict ook de basis voor het product en de dienst.
Bij alle drie de ondernemingen wordt niet geconstateerd dat het keuzeproces voor het
'basis-ict-platform' sneller verloopt en dat het implementatieproces korter duurt. Op
operationeel niveau (het grensvlak tussen onderneming en markt) levert het verkor-
ten van de doorlooptijd van het implementatieproces weI een concurrentievoordeel
op. Ict vormt hierbij een belangrijk instrument.

Condusie 2 OU)
Ict leidt tot een hogere,Requentie van veranderingen in de tijd m em kortere realisatiedoorlooptijd

Literatuur
Volgens Ciborra (Iggo) hebben de operationele activiteiten invloed op de strategische
keuzen en omgekeerd. De ict-ontwikkelingen bieden in hoger tempo nieuwe opera-
tionele mogelijkheden die vertaaId moeten worden naar de strategie van de onderne-
ming. Nadler (I994) benadrukt dat door dynamische omgevingen meer discontinue
veranderingen plaatsvinden. Hoe groter de exogene dynamiek, hoe frequenter er
intern veranderingen moeten plaatshebben. Nolan en Croson (I995) constateren
steeds snellere organisatieaanpassingen door ict. Ook geven zij aan dat ict dwingt tot
continue, revolutionaire organisatieaanpassingen aangezien er een directe relatie
bestaat tussen endogene ict-ontwikkelingen, de strategische richting van de onder-
neming en de inrichting van de operationele processen. Parker (Igg6) geeft aan dat
door ict een snellere aanpassingsnoodzaak van de organisatie gewenst is om de con-
currentiepositie te kunnen realiseren. Daarnaast geeft Parker (2000) aan dat de ict-
ontwikkelingen meer flexibele organisatie- en beslissingsvormen in en voor onder-
nemingen noodzakelijk maken.

Expertonderzoek

De strategische ict-beslissingen op de lange termijn hebben bij Vodafone, KPN
Telecom, Sdu en Van der Moolen een 'lange' doorlooptijd: zij bepalen voor meerdere
jaren de technische infrastructuur. De operationele beslissingen op korte termijn, die
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een gevolg zijn van de ict-ontwikkelingen (voor de producten en diensten), nemen in
frequentie toe, tegelijkertijd wordt de implementatiedoorlooptijd steeds korter (een
kortere reactietijd naar de markt nadat de beslissing is genomen). Bij deze onderne-
mingen zijn de operationele veranderingen ten gevolge van de verhoogde opvol-

gingsfrequentie veranderd van revolutionaire veranderingsprocessen in ('reguliere')
evolutionaire veranderingsprocessen.
Bij ondernemingen met een lage veranderfrequentie (Koninklijke Schelde Groep,

Gemco, Ballast Nedam) is een verkorting van de doorlooptijd (in de periode to-tI)
zowel strategisch als operationeel niet aanwezig. Een projectmatige aanpak is
gebruikelijk voor het doorvoeren van de veranderingen en er is 'voldoende' tijd voor
voorbereiding en implementatie. Tijd voor overleg met en het betrokken maken van
functionarissen en management ter bevordering van 'ombuigingsbegeleiding',
draagvlak en verankering vindt niet onder extra tijdsdruk plaats.
Bij Van Melle, Arbo Unie en Rentokil Initial is al te merken dat de aanpassingsfre-
quentie van de operationele organisatie toeneemt en dat vanuit concurrentieoogpunt

de doorlooptijd van de operationele veranderingsprocessen korter wordt. Dit is een
gevolg van de toename van de exogene dynamiek.
In alle veranderingssituaties blijkt dat projectmanagement als veranderingsinstru-
ment - voor het beheersbaar en resultaatgericht voorbereiden en implementeren van
veranderingen - steeds wordt toegepast.
Het blijkt dat de endogene organisatieaanpassingen een gelijke tred moeten houden
met de strategische veranderingsfrequentie (exogeen gedreven) in de tijd.
De bovengenoemde frequentieverhogende ontwikkelingen doen zich thans vooral
voor bij ondernemingen in de telecom-, computertoepassing gerelateerde en toepas-
singsverwerkende sectoren. Op basis van de interviews is de tendens zichtbaar dat
sectoren uit de 'oude economie' echter spoedig zullen volgen. Ook bij deze conclusie
is geen verband te leggen tussen de verhoging van de veranderfrequentie en door-

looptijdverkorting van de veranderingsprocessen enerzijds en de levensfase en

eigendomspositie van de onderneming anderzijds. Dit verband lijkt wel aginwezig
naar bedrijfssector: voor sectoren die een grotere impact ervaren van ict is de veran-

derfrequentie groter en de veranderingsdoorlooptijd korter dan voor sectoren waar
dit niet geldt.

Casestudy's
Voor alle drie de casestudy's geldt dat de strategische infrastructuurkeuze van de ict-
infrastructuur (het 'basis-ict-platform') niet heeft geleid tot een hogere veranderfre-
quentie tussen to en tI. Een gedegen voorbereidings- en besluitvormingsproces blij-

ven - gelet op het belang en de investeringsomvang - nodig en ook mogelijk. De
juiste keuze bepaalt meer de strategische voorsprong dan de snelheid. Het gaat om
een beslissing voor een langere gebruikstijd. Als vroegtijdig begonnen wordt met de

vernieuwingsvoorbereiding (hiervoor blijkt ict-deskundigheid op topmanagementni-
veau wel een voorwaarde) is er vanuit concurrentieoogpunt geen tijdsdruk. De
investeringen zijn aanzienlijk en zijn mede bepalend voor de operationele flexibiliteit
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om op product- en dienstniveau snel genoeg op de marktontwikkelingen te kunnen
inspelen.
Op operationeeI niveau is de veranderingsfrequentie tussen to en t  aanzienlijk toege-
nomen. Ict vormt de basis voor een voortdurende actualisering van producten en
diensten. Als eerste een (ver)nieuw(d) product ofdienst op de markt introduceren is
vanuit concurrentieoogpunt een strategische prioriteit. De marktdynamiek vraagt
voortdurende vernieuwingen. Dit leidt ertoe dat de operationele vernieuwingen in
steeds kortere tijd succesvol geimplementeerd moeten te worden. Hiervoor is het ook
noodzakelijk dat de interne organisatie aangepast wordt binnen dezelfde kortere
doorlooptijd.
Voor Vodafone vindt de ict-push in beginsel internationaal plaats, op lokaal niveau
warden echter de diensten en producten aangepast aan de markt. Bij Vodafone en

Sdu is bij een gemaakte keuze voor hun ict-infrastructuur gedurende een bepaalde
tijdsperiode een redelijke 'klantenbinding' gewaarborgd, echter substituten zijn na
verloop van tijd ook mogelijk. Om de klantenbinding toch te waarborgen moet de
inhoud van de dienst ofhet product technologisch actueel blijven en in lijn zijn met
de marktbehoeften.

Condusie 3 (R))
ict leidt tot kortere injhrmatielijnm en plattere organisaties

Literatuur
Ribbers (I98O) geeft aan dat in communicatieprocessen bij informatietransmissies
voorkomen moet worden dat er vertragingen in de besluitvorming optreden. Waren
informatiesystemen in de jaren tachtig nog af*eleid van de organisatievormgeving en
de inrichting van de werkmethoden en procedures, nu zijn informatiesystemen hier-
in leidend met een integrate toepassing, aldus De Schepper (I983, I996).
Nadler (I984) geeft aan dat incrementele veranderingen in een organisatie zijn te
delegeren naar een lager managementechelon, maar dat discontinue veranderingen
de verantwoordelijkheid blijven van de CEO ('leiderschap') en niet te delegeren zijn.
Bij kortere veranderingsdoorlooptijden is de beschrijving van Harrigan (I985) van
toepassing: het vergroten van het aanpassingsvermogen van de organisatie door
meer zelfstandigheid van en bij de functionarissen te ontwikkelen.
Nolan en Croson (I995) stellen in dit verband dat zelfsturende teams met een hoog-

waardige managementinfrastructuur (beleidskader, richting en leiding) een funda-
mentele basis vormen voor snellere aanpassingen van en in de interne organisatie.
Ten aanzien van ict geeft Lucas (Igg6) aan dat IT de flexibiliteit van de organisatie
aanzienlijk kan vergroten. Dit hangt samen met het eerder door De Schepper (Igg6)
gestelde. Daarenboven initieert ict volgens Van Asseldonk (I998) nieuwe organisa-

tieconcepten (zoals netwerkorganisaties) die op hun beurt weer bijdragen aan een
flexibelere inrichting van de organisatie.
Om frequente veranderingen op basis van de exogene ontwikkelingen te kunnen rea-
liseren is het volgens Scott-Morgan (200I) noodzakelijk te zorgen voor innovatie-
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kracht in de organisatie.
Kotter en Heskitt (Igg2) stellen in dit verband dat 'corporate culture' van invloed is
op de ict-prestaties en hun toepassingen.
Volgens Turner (Ig93, 1996) wordt projectmanagement als veranderingsinstrument
het meest toegepast bij het doorvoeren van veranderingen.

Expertonderzoek

Bij Vodafone, Van der Moolen en KPN Telecom is de communicatieafstand tussen het
topmanagement en de operationele managementlagen (die dicht bij de markt staan)
kort. Ook het aantal organisatorische managementniveaus tussen to en tI is ver-
kleind. Het topmanagement bewaakt de operationele resultaten steeds vaker zelf
door gebruik te maken van de vigerende interne ict-instrumenten;
Bij korte(re) veranderingsdoorlooptijden is weinig ruimte voor overleg (uit oogpunt
van acceptatie door en weerstandsvermindering van de organisatie) tijdens de voor-

bereiding en de implementatie. Dit heeft zich sterker ontwikkeld in het tijdsinterval
to-ti, doordat de veranderingen sterk geinitieerd zijn door de ict-ontwikkelingen.
Directe sturing door het topmanagement en hun 'gedragen acceptatie' van verande-
ringen blijken voorwaarden voor een succesvolle realisatie van de veranderingen te
zijn. Bij deze veranderingen zijn veranderingsmanagement (een beproefde metho-
diek door ervaren managers) en'veranderingsgezinde' functionarissen noodzakelijk.
Zelfsturende teams blijken in dynamische omgevingen in de praktijk (indien ze er al
zouden zijn) plaats te maken voor sterk sturend leiderschap van deze veranderingen.

De hiervoor beschreven ontwikkelingen beginnen zich ook afte tekenen bij Sdu, dat
steeds meer geconfronteerd wordt met vergelijkbare ontwikkelingen. Bij Koninklijke
Schelde Groep, Gemco en Ballast Nedam is de noodzaak voor het doorvoeren van fre-
quentere veranderingen met een kortere veranderdoorlooptijd ten gevolge van ict-

ontwikkelingen nog minder zichtbaar aanwezig. Van Melle, Rentokil Initial en Arbo
Unie geven de eerste signalen in deze richting af. Door de toepassing van ict wordt

het bij alle ondernemingen mogelijk op topmanagementniveau sneller inzicht te krij-
gen in de prestaties van de operationele activiteiten.

Casestudy's
Bij Vodafone en Van der Moolen genereren de interne ict-systemen 'real time' en 'on
line' operationele informatie voor het topmanagement. Hierdoor wordt het topma-

nagement meer betrokken bij het operationeel management: zij kunnen de actualiteit
van de marktresultaten beoordelen en zonodig direct bijsturen. Mede hierdoor is het
aantal organisatorische managementniveaus verminderd in het tijdsinterval to-tl• Er
is een strategische noodzaak merkbaar om sneller te anticiperen op de marktontwik-

kelingen in functie van het bedrijfsresultaat, doordat de marktdynamiek als groot
wordt ervaren. Ook bij Sdu tekent zich deze tendens af, zij het in mindere mate. De

(potentiele) markten en hun behoeften, maar ook de concurrenten bepalen mede de
producten- en dienstenstrategie (inzicht en snelheid van informatie). ict ondersteunt

deze processen qua volume en snelheid van de informatie.
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Bij alle drie de ondernemingen zijn op topmanagementniveau de functies corporate
product officer (verantwoordelijk voor de relatie naar de markt aangaande producten
en diensten) en corporate information officer (verantwoordelijk voor de relatie naar
de technologie) gecreterd. Het belang hiervan is deze ondernemingen ingegeven
door de snelheid van de ict-ontwikkelingen en de impact ervan op de strategische
resultaten van de onderneming.
Het topmanagement is in de periode to-tI vaker een topdownbesturing gaan toepas-
sen op de operationele processen (na bottom-up informatie ingewonnen te hebben
via het beleidsvoorbereidingstraject). Er blijkt minder tijd voor overleg te bestaan.
Ook is het van belang dat het (top)management - naast het aangeven van de doel-
stellingen en richtingen - de 'veranderingshaalbaarheid' van de organisatie kent. Bij
de grotere dynamisering van de operationele processen in functie van de marktont-
wikkelingen zijn meer 'dynamische en wendbare' managers en functionarissen
nodig ('het voorafal accepteren van - nog niet bekende - veranderingen en er vervol-

gens operationeel mee kunnen omgaan').

Condusie 4 04)
gop)managers als operational manager 81 veranderingsmanager

Literatuur
Voor het managen van processen schetst Fayol (IgI6) het POLCI-principe (plannen,

organiseren, leiden, controleren en innoveren) als samenhangende en integrale aan-
pak. Alleen leiden is niet voldoende om resultaten van doelstellingen te kunnen rea-
liseren. Hammer en Champy (Iggo) geven aan dat bij leiding geven aan een operati-
onele activiteit het succes ook bepaald wordt door het dragen van verantwoordelijk-
heid voor de'business process reengineering'. Scott Morton (IggI) stelt ook dat orga-
nisatieaanpassingen een primaire taak van het management zijn.
Hamel en Prahalad (I994) vermelden dat bestaande 'resources' in een organisatie de
basis vormen voor de realisatie van de ambities van een onderneming. De duidt op
het belang van de historische 'wortels' van een onderneming.
Nadler (I994) is van mening dat veranderingsprocessen effectief en resultaatgericht
zijn te implementeren door middel van projectmanagement. Hierbij stellen Nolan en
Croson (I995) dat organisatietraagheid is te voorkomen door een adequate verande-

ringsaanpak, wat essentieel is voor veranderingen met een steeds kortere implemen-
tatiedoorlooptijd.
Brown en Eisenhardt (I997) vermelden dat effectiefen resultaatgericht managen van
veranderingsprojecten een voorwaarde voor succes vormt. En Mori (I997) benadrukt
het belang van de factor mens bij weerstandsmanagement in veranderingsprocessen.
Nadler (I998) schrijft dat de 'core competence' van management het operationeel
managen dn veranderen is.

Expertonderzoek

Bij alle ondernemingen komt naar voren dat het management in de organisatie zelf-
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standig in staat moet zijn revolutionaire veranderingen door te voeren. Blijkt een
manager niet in staat deze veranderingen te kunnen realiseren, dan wordt hij vervan-

gen door een nieuwe (soms externe) manager. De voorkeur wordt gegeven aan het
managen van de dagelijkse operaties dn de veranderingen door interne managers
omdat zij de eigen (als kritisch ervaren) bedrijfscultuur 'kennen'.
Externe interim- ofprojectmanagers worden hierbij niet als gewenst ervaren, in ver-
band met de genoemde noodzakelyke bedrij fscultuurkenmerken. Is echter niet tijdig
adequaat intern management voorhanden, dan wordt een beroep gedaan op een tij-

delijke externe manager.

Interim-managers worden veeleer benoemd in situaties waar sprake is van een acute
crisis in de organisatie en er zeer snel een ingrijpende strategische verandering moet
worden doorgevoerd.
Uit de interviews komt naar voren dat besluitvormingsprocessen en -procedures in de
tijd geen belemmerende factor mogen worden voor het tijdig realiseren van het resul-
taat bij veranderingen met kortere doorlooptijden. Er wordt ook aangegeven dat er
intern een cultuur van veranderingsbereidheid aanwezig moet zijn. Dat maakt dat er
minder doorlooptijd nodig is voor het bewerkstelligen van actievere betrokkenheid
bij en een bereidheid tot veranderen.
Alle ondernemingen huren externe adviseurs in als intern de expertise ontbreekt voor
het bedenken van nieuwe en noodzakelijke (inhoudelijke) veranderingen en ter
ondersteuning bij de manier waarop de implementatie moet geschieden (expert- of
begeleidingsrol).
Bij de selectie van nieuw te benoemen functionarissen (managers en medewerkers)
in ondernemingen met sterk dynamische omgevingsontwikkelingen wordt meer
specifiek gelet op hun aanpassingspotentieel en hun vermogen om hieraan actief
(zelf) mee te werken.

Casestudy's
Alle drie de ondernemingen bereiden veranderingen voor en voeren die door via een

projectmanagementmethodiek. Dit geldt zowel voor de implementatie van het
'basis-ict-platform' als voor de operationele aanpassingen van de organisatie als
gevolg van ict-ontwikkelingen voor nieuwe producten en diensten. In de eerstge-
noemde situatie is de doorlooptijd lang, bij de laatstgenoemde wordt hij steeds kor-
ter (in het bijzonder bij Vodafone en Van der Moolen).
Voor de drie ondernemingen wordt ict-software steeds meer standaard en is deze lei-
dend bij het vormgeven van de organisatie en de processen. Dit heeft tot gevolg dat

bij ict-wijzigingen de impact voor de organisatie groot kan zijn en daardoor ook de
veranderingsimpact.
De ondernemingen geven aan dat de managementaanpak ten tijde van tI sterk gericht
was op denken, maar dat deze ten tijde Van t2 verschoven was naar denken dn doen.
Bij Vodafone werden tijdens de pioniersfase van de organisatie op operationeel
niveau vaker beslissingen genomen met een strategische impact. Hierbij was de
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resultaatgerichtheid in functie van de uitgesproken ambities en in functie van de tijd
leidend. In de volgende fase van de levenscyclus verschuift dit (in ieder geval voor de
strategische beslissingen) naar het topmanagement.
Alle drie de ondernemingen huren ontbrekende specialistische kennis en ervaring
extern in, in de vorm van consultancy. Interim- ofprojectmanagers op tijdelijke basis
worden nauwelijks ingehuurd, aangezien de cultuurspecifieke ervaring van groot
belang wordt geacht. Het is om deze reden dat deze ondernemingen de noodzake-
lijke kennis en kunde om te anticiperen op de veranderingen (voorbereiden en uit-
voeren)  zelf in huis willen hebben.  Is deze niet voorhanden  is, dan worden nieuwe
managers geworven. De 'verblijfstijd' van managers in het tijdsinterval to-t  is korter
geworden. Bij Van der Moolen is een verhoogde 'doorstroomsnelheid', zelfs extern,
van managers waar te nemen. Dit heeft vooral te maken met de dynamiek in de omge-
ving.

De behoefte aan managers en functionarissen met 'overzicht' op de breedte van de
processen groeit. Managers, vooral degenen die ook veranderingen moeten kunnen
managen, moeten minder specialistisch zijn.
Door de eerder besproken ict-ontwikkelingen 'schuiven' topmanagement en operati-
oneel management steeds dichter naar elkaar toe, met name om de snelheid bij ver-
anderingen effectiever te kunnen laten inspelen op de marktontwikkelingen.
Vodafone geeft aan dat 'kennismanagement' en 'best practice'-ontwikkeling aan-
gaande vernieuwingen en veranderingen van producten, diensten en organisatie
steeds effectiever georganiseerd moeten worden. Zo groeit het lerend vermogen van
de organisatie. Ook moeten managers meer gedreven functionarissen zijn die het
vermogen bezitten zelfstandig beslissingen te nemen en/ofafte dwingen.

Condusie 5 025)

De veranderingstaak is vergelijkbaar met de rol en taak van de interim-manager

Literatuur
Naast Mori (I997) vermeldt ook Kanter (I989) het belang van weerstandsmanage-
ment als competentienoodzaak bij het doorvoeren van veranderingen. Dit hangt
samen met het door Burk en Litwin (Igg2) gestelde dat bij het doorvoeren van veran-
deringen naast de kwantitatieve kant ook aandacht noodzakelijk is voor de kwalita-
tieve kant van de organisatie in een onderneming. Het kennen van het weerstands-
vermogen van de organisatie vddr aanvang van een veranderingsproces is noodzake-
lijk.
Nadler (I994) geeft aan dat de kenmerken (aandachtsgebieden en competenties) van
een veranderingsmanager meer omvatten dan die van een reguliere manager. Bij ver-
anderingsprocessen vormt tijdswinst (verkorting van de doorlooptijd) bij de realisa-
tie een essentieel voordeel van het inschakelen van een interim-manager, aldus
Burggraaf (I994). In dit verband stelt Reijniers (I994) dat projectmanagement een
instrument vormt ter versterking van de concurrentiepositie, doordat de effectiviteit
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van de veranderingsprocessen zo wordt vergroot.
Geerdink en Ten Koppel (I994) vermelden, evenals Reijniers (2000) en Burger en Van
Staveren (2002),de noodzaak van aanvullende competenties van interim-managers

bij hun rol als operationeel manager dn veranderingsmanager. Nolan en Croson

(I995) noemen nieuwe managementpricipes die vergelijkbaar zijn met die van inte-
rim-management. Kotter (I996) stelt dat voor het veranderen van een organisatie
tegelijkertijd zowel management (realiseren) als leiderschap (langetermijn- dn korte-
termijnvisie en -inhoud) nodig is. Reijniers (2000) geeft a&in dat eenhoofdige leiding
over de dagelijkse operaties dn de veranderingsoperatie een succesfactor vormt bij
veranderingen door de eenduidige en transparante eindverantwoordelijkheid voor
het eindresultaat.
Een gefaseerde aanpak is noodzakelijk voor een succesvol verloop van transformatie-
processen, stellen Nolan en Croson (I995)· Kotter (I996) heeft hiervoor het acht-
fasenmodel voor hoogwaardig leiderschap ontwikkeld.

Expertonderzoek
Tijdens de interviews zijn geen toetsbare observaties en verbanden naar voren geko-
men ten aanzien van de mogelijke vergelijkbaarheid met een interim-manager. Toch
kan in samenhang met de literatuurstudie geconcludeerd kan worden dat de vooraf
geformuleerde hypothese op basis van de expert-interviews niet verworpen hoeft te
worden. Een aantal, ogenschijnlijk specifiek voor interim-management aanwezige

competenties blijft ook noodzakelijk voor interne managers.

Casestudy's

Bij de drie ondernemingen wordt aangegeven dat alleen 'pijnlijke en ingrijpende' ver-
anderingen gemanaged moeten worden door extern ingehuurde, tijdelijke managers

(lees: interim-managers). Alle overige veranderingen worden in de organisatie zelf
voorbereid en doorgevoerd.
De drie ondernemingen geven aan dat het interne (top)management ook projectma-

nagementkennis en -vaardigheden moet hebben alsmede veranderingsmanagement-
kennis en -vaardigheden.

Verificatieonderzoek
Het rondetafelgesprek met executive managers ter verificatie van de hier geanaly-

seerde conclusie in de praktijk bevestigt de resultaten van het onderzoek. Deze zijn
besproken aan de hand van vijf stellingen, zoals toegelicht in paragraaf 9.4.
Betrokkenen maakten hierbij een aantal relevante bemerkingen:
-   Een executive manager hoeft in beginsel geen gespecialiseerde, inhoudelijke ict-

kennis te hebben. Relevant is wel dat hij de juiste kritische vragen kan stellen,
gericht op het strategisch belang voor de onderneming en de haalbaarheid van de
realisatie in de praktijk.

-   De vaardigheden en kennis van een adviseur worden relevant voor een executive
manager, het is ter voorkoming van misverstanden echter beter om niet expliciet
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te spreken van adviseursvaardigheden. Als relevant worden genoemd de vaardig-
heden voor het voorbereiden en uitvoeren van strategische veranderingen, zoals

multidisciplinair analytisch vermogen, overtuigend doelen zetten, integraal func-
tioneel kunnen synthetiseren, het 'ervoor gaan' uitstralen en bezieling.

-   De communicatievaardigheden van executive managers zijn essentieel voor suc-
cesvolle implementaties van strategische veranderingen.

-   Relevant is het kunnen 'coachen' van managers in de organisatie.
-     Het verenigen van alle noodzakelijke competenties in 6dn persoon is niet eenvou-

dig: teammanagement zal steeds noodzakelijker worden.
-   Gelet op de toenemende dynamiek van ondernemingen en om te voorkomen dat

de historische ziel uit een onderneming verdwijnt, is een strategisch verankerd
management-developmentprogramma in de onderneming noodzakelijk.

Conclusie 6 (RQ
Curriculum interim-managementopleiding ook voor (top)managers

Literatuur
Nolan en Croson (I995) stellen dat nieuwe competenties voor het managen van ver-
anderingsprocessen noodzakelijk zijn. Reijniers (2000) geeft in dit verband aan ver-

anderingsmanagers interim-managementcompetenties moeten hebben.

Expertonderzoek
Hieruit komen geen toetsbare observaties en verbanden naar voren. Om hierin toch
inzicht te kunnen krijgen, heeft separaat een verificatie bij enkele Nederlandse
'business schools' plaatsgehad.

Casestudy's
De middelgrote ondernemingen investeren door hun omvang nauwelijks of niet in
management development, terwijl grotere ondernemingen de managers gestructu-
reerd ondersteunen bij hun ontwikkelingsproces.

Vedicatieonderzoek
Uit de besprekingen met de directeuren van een aantal Nederlandse executive MBA-

programma's kan geconcludeerd worden dat zij een groot belang hechten aan het
versterken van analyse- en implementatiekennis en -vaardigheden in het program-
ma. Integrate multifunctionele cases, individuele begeleiding gericht op persoonlijke
groei en een accent op advieskunde, veranderkunde en projectmanagement worden
noodzakelijke onderdelen van de studie. In een aantal programma's zijn deze accen-
ten al verwerkt.
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IO·3 Een samenhangende synthese uit de conclusies

Uit de conclusies, zoals vermeld in paragraaf IO.2, is de volgende samenhangende
synthese te maken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de literatuur, expert-inter-
views, casestudy's en verificatiebesprekingen. De syntheses betreffen:
-   Ict is een essentiele concurrentieonderscheidende factor van strategisch belang.

Dit zal voor steeds meer bedrijfssectoren gelden. Hierop strategisch op het juiste
moment inspelen en dat vervolgens tijdig operationaliseren is succesbepalend
voor de continuiteit van de onderneming. Er zijn twee ict-toepassingen te onder-
scheiden: infrastructuur ('basis-ict-platform') voor producten en diensten en
informatiemedium voor interne en externe communicatie (managementinforma-
tie, proceshulpmiddel en marketinginstrument).

-   Er zijn een grotere veranderfrequentie op operationeel niveau en de daarbij beho-
rende verkorting van de implementatiedoorlooptijd van het veranderingproces
zichtbaar. Dit geldt in het bijzonder voor organisaties en bedrijfssectoren waar ict
een strategische factor vormt. Er is een trend waarneembaar dat ook voor andere
organisaties en bedrijfssectoren ict van toenemend strategisch belang wordt. Het
is een middel waar snelheid (tijdsfactor) bij communicatie- en informatieover-
dracht een concurrerende factor wordt. Strategische veranderingen tengevolge
van ict-ontwikkelingen (op het niveau van het 'basis-ict-platform') daarentegen
blijken niet in frequentie toe te nemen, de voorbereidingstijd voor de besluitvor-
ming en het implementatieproces verlopen ook niet sneller dan zeven jaar eerder
(in het tijdsinterval to-4).

-   Ict geeft het executive management 'real time' en on line inzicht in de operatio-
nele prestaties van de organisatie. Hierdoor kan het executive management snel-
ler beslissingen nemen op basis van actuele marktontwikkelingen. De afstand
tussen het executive management en de markt wordt daardoor kleiner. Dit heeft
tot gevolg dat executive managers naast 'denkers' meer 'doeners' zijn geworden.

-   Bij het succesvol doorvoeren van veranderingen gaat het om verminderen van de
organisatorische weerstanden  en het al vooraf gecreeerd hebben van de  nood-
zakelijke condities. Op die manier kan de doorlooptijd van de veranderingen suc-
cesvol en in een kortere tijd worden gerealiseerd binnen de operationele organi-
satie. Hiervoor moet het management ook de noodzakelijke verandermanage-
mentcompetenties hebben.

-  Daar waar sneller veranderingen voorbereid en geYmplementeerd moeten wor-
den, is het het effectiefst de operationele verantwoordelijkheid dn de verande-
ringsverantwoordelijkheid bij din manager neer te leggen. De wisselwerking van

de consequenties van de verandering op en in de operationele organisatie moet
gezien de kortere implementatietijd continu plaatsvinden. Door deze organisato-
rische integratie komt de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van de ope-
rationele activiteiten na de verandering op Zdn plaats te liggen. Daarenboven is er

onvoldoende tijd voor het 'klassieke' overleg gericht op acceptatie- en betrokken-
heidheidsontwikkeling tijdens de voorbereidings- en implementatiefase. Dit laat-
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ste vereist veranderings- en aanpassingsgezinde managers en functionarissen.
Projectmanagement blijft een geeigend managementinstrument voor het voorbe-
reiden en doorvoeren van veranderingen.'

-    Vanuit de theorie en de praktijk van interim-management is af te leiden dat de
gewenste, integrale benadering bij het managen van 'veranderingen met een
korte doorlooptijd' ook effectie f kan geschieden door een externe interim-  en/0 f
projectmanager (afhankelijk van de gewenste rol). Hierbij gelden weI condities en
randvoorwaarden om de verandering tot een succesvol eindresultaat te kunnen

brengen. Hieruit kan opgemaakt worden dat interim-managementcompetenties
bij de interne (top)managers, alsmede de noodzakelijke randvoorwaarden en
condities hierbij, een meerwaarde kunnen hebben in organisaties waar in hogere
frequentie en in kortere tijd veranderingen doorgevoerd moeten worden. Moeten
er te vaak opeenvolgend nieuwe externe (interim) managers worden ingehuurd,
dan ligt discontinuiteit van de historische 'ziel' van de onderneming op de loer.

-   Deze laatste constatering impliceert dat reguliere interne managers de comple-
mentaire competenties moeten hebben van interim- en projectmanagers.

IO·4 Theoretische consequenties van de conclusies

Op basis van de conclusies is gebruik gemaakt van een aantal - hierna te bespreken -
modellen die een verdere bijdrage leveren aan de theorievorming voor het besproken
onderzoeksthema. Zij bouwen voort op de reeds bestaande theorieen van Kotter, Fayol
en projectmanagement.
Tengevolge van de - zoals in dit onderzoek bestudeerde - toenemende invloed van ict

op de vernieuwingen voor de versterking van de concurrentiepositie voor onderne-

mingen, vormt de snelheid waarmee de hiervoor noodzakelijke endogene veranderin-
gen dienen te worden doorgevoerd een succesbepalende factor. De impact van de ict-

ontwikkelingen op producten en diensten en de snelheid waarmee informatie over
deze ontwikkelingen kan worden toegankelijk gemaakt is groot. Daardoor ontstaan
nieuwe marktkansen voor de onderneming.

10·4.1 Strategische veranderingen en hun veranderingsimplicaties

Het onderzoeksmodel (figuur 24, paragraaf 6.3) geeft de samenhang aan tussen de

exogene en endogene omgeving. Omdat de onderneming de exogene ontwikkelin-
gen niet kan voorspellen, moet de endogene omgeving zo georganiseerd zijn dat ze
adequaat kan inspelen op deze ontwikkelingen.
Uit het voorliggende onderzoek kunnen drie conclusies getrokken worden over de
veranderingsfrequentie en de doorlooptijd van het implementatieproces als gevolg
van de exogene ict-ontwikkelingen:
I     Uit de (expert)interviews en de literatuur blijkt dat steeds meer bedrij fssectoren de

invloed van de ict-ontwikkelingen op hun strategie gaan ervaren. Deze ontwikke-
lingen zullen de strategische richting, de product/marktcombinaties en de inrich-
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ting van de operationele processen beinvloeden, wat ook weer gevolgen heeft
voor het managen van de veranderingen. Vanuit de'oude economie' (waar de ver-
snelde impact van ict nog niet van toepassing was) zullen steeds meer bedrijfs-
sectoren door de ict-impact in een meer dynamische omgeving terechtkomen: de
'nieuwe economie'. Dit leidt tot een hogere veranderfrequentie en kortere door-
looptijden bij de veranderingen. Figuur 26 geeft dit verschijnsel schematisch
weer.

De toenemende invloed van ict op de veranderingsstrategie
Steeds meer ondernemingen ondervinden de ict-invloed op de strategie

A
Hoog Nieuwe

economie
2
F                                                        4

*
t

t2

1
62

Oude tl
economle

Laag

Lang Kort
Doorlooptljd veranderingsproces

Legenda:

  bedrijfsfactor/ondememing
t lijdsfasering Figuur 26

Het onderkennen van de x-y-positie in dit schema is noodzakelijk om tijdig hier-
op te kunnen anticiperen met betrekking tot de noodzakelijke managementcom-

petenties die hieruit voortvloeien.
2    De impact van ict-ontwikkelingen op het strategisch niveau van de onderneming

heeft geen noemenswaardige invloed op de doorlooptijd van het voorbereidings-
proces en het ict-besluitvormingsproces (snelheid). Het gaat hier om het beslis-
sen over en implementeren van het 'basis-ict-platform: Dit platform vormt de
basis voor het kunnen aanbieden van producten en diensten aan de markt en het
kunnen organiseren van de interne informatieprocessen. Op het juiste moment
de juiste beslissingen nemen over dit platform staat hierbij centraal. Hiervoor is
ict-deskundigheid op executive managementniveau noodzakelijk. De kwaliteit
van de besluitvorming is hier belangrijker dan de snelheid.

3    Op operationeel niveau is de impact van de externe ict-ontwikkelingen van grote-
re invloed op de doorlooptijd van het implementatieproces (snelheid). Deze door-
Iooptijd wordt steeds korter. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de verhoging
van de veranderingsfrequentie ten gevolge van de dynamische exogene omgeving
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en anderzijds door de noodzaak tot een kortere 'terugverdientijd' van de ver-
nieuwing (product ofdienst). Dit betekent dat de operationele organisatie zich -
met name op het grensvlak markt-onderneming - in een kortere tijd en ook vaker
moet aanpassen aan de continue stroom vernieuwingen in de markt. In figuur 27
is deze tendens schematisch weergegeven: de interventietijd 4 wordt korter in
functie van de verkorting van de doorlooptijd van het veranderingsproces.

Kortere doorlooptijden van organisatieaanpassingen

De doorlooptijd t van het veranderingsproces wordt korter
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De literatuur geeft aan dat ict van grote invloed is op de (toekomstige) ontwikkeling
van de concurrentiepositie van de onderneming. Er wordt echter geen expliciete rela-
tie gelegd tussen de doorlooptijd van de aanpassingen van de interne organisatie en
de gewenste invloed op de ontwikkeling van de concurrentiepositie van de onderne-

ming. De'wat zal er gebeuren'-vraag wordt beantwoord. Geen antwoord wordt gege-
ven op de vraag 'hoe dit te realiseren' in functie van de tijd.
Het voorliggend onderzoek behandelt dit thema en vormt derhalve een aanvulling op
de bestaande theorie.

Iedere onderneming moet zich daarbij primair afvragen of en in welke mate de
bovenvermelde ontwikkelingen van invloed zijn op haar organisatie. Dit kan effectief
geschieden door gebruik te maken van het onderzoeksmodel in paragraaf 7.3·
Volledigheidshalve wordt in figuur 28 dit onderzoeksmodel hiervoor weergegeven.

Nu moeten in eerste instantie de proposities PI, P2, P3, P7 en PS nader geanalyseerd
worden.
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Pi:  hoe meer technologievernieuwingen, hoe groter de invloed op de marktstructuur.
P : hoe dynamischer de marktstructuur ten gevolge van technologieontwikkelingen, hoe groter de
invloed op de strategie van ondernemingen die met technologie werken.

P3: hoe groter de strategische impact, hoefrequenter een onderneming haar organisatie in kortere

tUd mon aanpassen.

Pl: hoe geintegreerder de operationele organisatie en veranderingsorganisatie geleid worden, hoe
succesvoller het strategisch resultaat van de onderneming zal zijn.
P8: hoe succesvoller het strategisch resultaat, hoe sterker de concurrentiepositie van de onderneming
in de marI(t.

Het onderzoeksmodel als diagnose-instrument
De noodzaak voor competentieontwikkeling ten gevolge van externe ict-
dynamiek beoordelen
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Ook dienen de variabelen van de bijbehorende constructen beoordeeld te worden, te
weten: technologie, marktstructuur, strategische impact en resultaat. De facto kan
dit deel uitmaken van het reguliere strategieontwikkelingsproces in de onderneming.

Als vastgesteld wordt dat de onderneming te maken heeft met een toename van de

veranderfrequentie ten gevolge van ict-ontwikkelingen en vervolgens te verwachten is
dat de doorlooptijd van het implementatieproces korter zal worden, moeten de pro-
posities P4, PS en P6 geanalyseerd worden

P4: hoe duidelliker de langetermijnstrategie is en hoe dichter bij de marktgestuurd wordt door het

topmanagement, hoe sneller interne aanpassingen  naar de marIdgedaan kunnen worden.

P5: hoe directer het topmanagement de veranderingen stuurt, hoe gectiever het veranderingspro-

ces geleid kan worden.

P6: hoe beter de operationele organisatie kwalitatiefis voorbereid opfrequente veranderingen in

kortere tijd, hoe ®ctiever de resultaten zullen zijn.
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Hierbij moeten de variabelen van de bijbehorende constructen beoordeeld worden, te
weten topmanagementbesturing, veranderingsmedium en operaties. Op basis van
deze resultaten moet vervolgens een actieplan ontwikkeld worden om de noodzake-
lijke managementcompetenties in de onderneming te krijgen.

10·4·2 Realisatie van de veranderingen in een kortere tijd

Organisatieverandering blijkt op basis van de literatuur een complexe bezigheid
gezien het aantal variabelen dat genoemd wordt om het gewenste resultaat te berei-
ken. Met name komen hierbij de verscheidenheid aan stakeholders en het proces
naar voren als factoren van belang.
Wat betreft de stakeholders zijn dit vanuit de interne omgeving met name:
-    de executive board (vergelijkbaar met de raad van commissarissen);
-    het topmanagement (veelal initiator en opdrachtgever voor veranderingen);

-   het operationeel offunctioneel management;
-   de operationele medewerkers;
-   de deskundigen;

en vanuit de externe omgeving:

-   de klanten (de markt);
-   de Ieveranciers;
-   de concurrenten;
-   de overheid;
-   de deskundigen.

Het resultaat van de verandering moet door middel van het proces tot uitdrukking
komen in de prestaties van de operationele organisatie (in functie van de onderne-
mingsdoelstellingen). De condities, voonvaarden en aanpak voor een verankerde ver-

andering bepalen uiteindelijk het succes. Deze elementen vormen de variabelen voor
de totale doorlooptijd.
Uit de praktijk blijkt dat de twee concepten - projectmanagement en interim-mana-
gement - een instrument (een 'veranderingsmedium') vormen om veranderingen
succesvol te helpen realiseren in operationele organisaties. In de literatuur wordt als
verschil aangegeven:
-  projectmanagement: het binnen een separate organisatorische eenheid voorberei-

den voor en met de operationele organisatie en procesmatig begeleiden van het
veranderingsproces in deze operationele organisatie. De projectmanager heeft

geen verantwoordelijkheid voor de operationele organisatie. De projectmanager
is geen verantwoording schuldig aan de operationeel manager. Dit concept kan
alleen e ffectief werken  als de operationeel manager competent  is  om de conse-

quenties van het veranderingsproces in de eigen organisatie in samenhang met de
dagelijkse operaties effectief te leiden. De verantwoordelijkheid voor het eindre-
sultaat van de verandering ligt hier bij twee functionarissen: de operationeel
manager en de projectmanager. Een - in de literatuur genoemde - organisatori-
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sche invulling met behulp van een stuurgroep (bestaande uit de executive mana-

gers die betrokken zijn bij het project) kan het operationeel verankeringsproces
tijdig helpen bevorderen;

-    interim-management: het integraal managen van het veranderingsproces in en tege-
lijkertijd managen van de dagelijkse operaties. Het integrale eindresultaat als
operationeel succes is de ultieme mijlpaal en de verantwoordelijkheid ligt bij idn
functionaris. Het veranderingsproces wordt de facto geleid zoals hierboven aan-

gegeven: door middel van projectmanagement.

Ook uit de literatuu r blijkt dat interim-managementprocessen de karakteristieken
van een project omvatten. Het veranderingsproces wordt organisatorisch voorbereid
en geleid vanuit een separate organisatorische eenheid, zoals schematisch eerder is
aangegeven in figuur 15 (paragraaf3.7.I).

Worden deze twee concepten in het licht van de doorlooptijd met elkaar in verband

gebracht, dan worden de fasen voor de doorlooptijdverkorting zichtbaar.
In de voorbereidingsfase zijn drie elementen van belang voor de realisering van de

doorlooptijdverkorting: het zorgdragen voor een geaccepteerde veranderingsnood-
zaak, het realiseren van de noodzakelijke kwaliteit van de mensen en het voorkomen
van vertraging door weerstanden.
In de implementatiefase moet doorlooptijdverkorting gerealiseerd worden door effi-
ciencyverbeteringen en het voorkomen van een negatieve invloed vanuit de voorbe-
reidingsfase. Figuur 2g geeft dit schematisch weer.

De doorlooptijdverkorting van het veranderingsproces
De doorlooptijdverkorting dient in alle fasen plaats te vinden. De voorbeelden
bij interim en projectmanagement

-         ,   ,,       ,   ,)7..t  eel, -,-    ,       ,      ,

>1 Interim
I management

Afron-
Intake Analyse Strategle Plan Implementatle ding lJ

4  \-3 :: I \ \  Ation   1 Project
4, , /Indme4:1  1.=,  1

F»F
Implem / J management@

Figuur 29
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Uit het onderzoek blijkt ook dat er vier variabelen zijn voor het succesvol realiseren
van veranderingen binnen de gestelde tijd:
I     helderheid ten aanzien van de richting en  het doel van de onderneming (of een

deel hiervan) alsmede de voorwaarden hiervoor om dit te kunnen bereiken;
2    minimaliseren van de weerstand tegen verandering;

3 beschikbaar hebben van het noodzakelijke veranderingspotentieel in de organi-

satie;

4 bekwaam management voor het leiden van genoemde drie variabelen.

Als deze variabelen gerelateerd worden aan Kotters achtfasenmodel (Igg6) voor ver-
anderingen dan kan afgeleid worden waar een bijdrage voor verkorting van de door-
looptijd van een veranderingsproces mogelijk is (figuur 30).

Voorwaarden voor doorlooptijdverkorting
Er is een directie relatie tussen de veranderprocesfasen van Kotter en de
succesfactoren voor doorlooptijdverkorting

   Jarden   l    1  111 11't'
Lsenconcept Kotter

2. Leidende coalitie vormen

3. Visie en strategie ontwikkelen                                  0

4. Veranderingsvisie communiceren

5. Draagvlak door crearen 'empowerment' e e e
6. Creeren korte termijn successen eee
7. Verbeteringen consolideren en veranderen Oe
8. Verankeren verandering ee Figuur 30

Uit het onderzoek blijkt verder dat het doorvoeren van veranderingen door middel
van een separate projectorganisatie ook mogelijk is in situaties waar een kortere ver-

anderingsdoorlooptild wordt verlangd. Voorwaarde is wel dat de genoemde vier
voorwaarden aanwezig zijn. Wordt veranderen 'normaal' en moet het steeds vaker

gebeuren, dan zal de organisatie van de onderneming steeds meer de karakteristie-
ken van een projectenorganisatie moeten krijgen. Dit realiseren is op zichzelfal een
veranderingsproces (Reijniers, I994/4)·

De vier genoemde variabelen voor het succesvol doorvoeren van veranderingen wor-
den hierna toegelicht:
i Ondernemingsrichting

Het topmanagement moet de richting van de onderneming op strategisch niveau
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helder aangeven in inzicht hebben in de noodzakelijke organisatorische, opera-
tionele voorwaarden voor de haalbaarheid van de noodzakelijke verandering in de
tijd.

2   Minimalisatie van de weerstand

Het is noodzakelijk dat er - gelet op het strategisch belang van een korte imp le-
mentatiedoorlooptijd - zo min mogelijk weerstand tegen de organisatorische
aanpassingen bestaat. Dit vraagt enerzijds continue communicatie tussen het
topmanagement en de operationele organisatie (en vice versa) over de strategi-

sche ontwikkelingen en anderzijds functionarissen die veranderingsbereid zijn
en in staat zijn tot 'mee veranderen'.

3   Beschikbaarheid veranderingspotentieel
In de organisatie moet de kennis, kunde en kwantitatieve capaciteit aanwezig zijn
om in een korte tijd de voorbereiding van de verandering en integratie ervan in de

operationele organisatie te laten volbrengen. Dit heeft tot gevolg dat het manage-
ment en de medewerkers in een organisatie een hoge veranderingsbereidheid
(attitude) en veranderingspotentie (kennis en kunde) moeten hebben.

4 Geintegreerd management
In de organisatie moet op alle niveaus managers beschikbaar zijn die tegelijker-
tijd en operationeel kunnen leiden dn een verandering kunnen voorbereiden en

implementeren. Deze geYntegreerde verantwoordelijkheid is vergelijkbaar met de
rol die een interim-manager vervult.

De consequentie van deze conclusies is dat ondernemingen die vanuit een minder
dynamische externe omgeving komen, hun interne organisatie moeten voorbereiden

op de consequenties van een dynamische externe omgeving: veranderd management
dn veranderde kwalificaties van functionarissen.
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is een onderneming in staat sneller intern
organisatorische aanpassingen door te voeren. Essentieel voor succes is resultaatge-
richtheid en het 'in 6dn keer kunnen realiseren van het gewenste doel'. Dit betekent
dat directief leiderschap - gericht op dit te realiseren doel - een noodzakelijke voor-
waarde blijft, wat ook uit het onderzoek en de literatuur blijkt. Het veranderingscon-
cept 'de lerende organisatie' alleen blijkt in de praktijk onvoldoende waarborgen te

herbergen om het gewenste doel op tijd - en binnen de kortere doorlooptijd - te kun-
nen realiseren. Dit concept kan volgens de literatuur en het onderzoek wel bijdragen
tot het continu bevorderen van de kwaliteitsontwikkeling in de interne organisatie.
Een onderneming moet voorkomen dat er organisatorisch sprake is van 'achterstal-

lig onderhoud': met name in een dynamische externe omgeving kan dit funest zijn.
Het gewenste complementaire competentieprofiel van de manager voor 'competent ver-
anderen' is gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek.

De volgende competenties moeten sterker geaccentueerd aanwezig zijn:
- overtuigend doelen stellen op basis van een strategische visie;
- multidisciplinair analytisch vermogen: probleemanalyse;
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- integraaI functioneel kunnen synthetiseren in functie van de ondernemingsdoel-
stelling;

-    ervoor gaan en dat ook uitstralen: 'bezieling met de onderneming';
-   communiceren op alle niveaus, zowel intern als extern;
-  delegeren van verantwoordelijkheden, in het bijzonder hoe operationeel wordt

gewerkt: kunnen loslaten;
- resultaatgericht veranderen in de tijd en het creeren van voorwaarden hiervoor;
-    coaching en mentoring van managers: zichzelfontwikkelen.

Uit het onderzoek blijkt dat deze competenties eveneens een voorwaarde zijn voor het
uitvoeren van tijdelijke opdrachten door interim-managers.

In figuur JI zijn de succesbepalende factoren voor het doorvoeren van veranderingen
in dynamische marktomgevingen (onder andere geinitieerd door de toenemende ict-

ontwikkelingen) in verband gebracht met de bevorderende karakteristieken bij pro-
jectmanagement en interim-management. Ook zijn ze in samenhang gebracht met
het competentieprofiel van de executive managers in de gewenste situatie (op grond
van de bevindingen van dit onderzoek).

Competent anders veranderen: een vernieuwend competentieprofiel
De samenhang tussen succesbepalende factoren voor het realiseren van
kortere veranderingsdoorlooptijden in dynamische marktomgevingen en de
vemieuwende competenties voor management

/ Succesbepalende

11' i 111111'il
// Gewenste

lid   1  8
/ veranderingsfactoren voor       # competentie-eisen

  doorlooptijdverkorting       /  11  1  1,111„11
1                      11                      11%  11  2  118*11111

Ondememerschap 0  0
Ondememingsplanning 0 0 0

Ondememingsrchting
Procesanalyse 00·0
Bedrijfsanalyse 0     *     CD
Veranderkunde 00-0

Weerstandsminimalisatie Implementatiekunde 00·0
Communicator 0000

Beschikbaarheid Veranderkunde 0-0veranderpotentieel

Operationeel management 000
GeTntegreerd leider Verandermanagement 00 0

Communicator 000
Legenda: * door deskundigen ondersteund Figuur 31

Worden de competentiefactoren volgens Vloebergh (I997) gerelateerd aan de vijflei-
derschapsaccenten volgens Fayol (I949) dan kan vastgesteld worden dat Fayol in de
huidige tijd weer 'herleeft'. Met name de accenten 'leiden' en 'controleren' moeten
weer. De samenhang is weergegeven in figuur 32.
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Het Fayol managementconcept weer actueel

De samenhang tussen Fayol-accenten en competentiefactoren

 11J 111111« 1
Organisatiekennis                          (D
Administratief eeeee
Leiderschap ee@ee
Interpersoonlijk

Performantie e e
Zelfmanagement eee
Communicatief eeeee
Denken @e e e

Figuur 32
Bron: Fayol (1916), VIoebergs (1997)

IO·5    Verificatie van het onderzoeksmodel

In paragraaf 8.2 zijn de resultaten van de drie casestudy's geanalyseerd op basis van
het onderzoeksmodel, zoals weergegeven in figuur 33 (en beschreven in paragraaf
6.3). Hierbij zijn de constructen en hun variabelen uitgewerkt.

Het onderzoeksmodel

Constructen en haar variabelen: de aannames ...
---- ------· ondememingsniveau

· operationeel niveau Exogene omgeving

P3
Strateglsche

· marktmechanisme

Markt ·sector

4
Impact concurrenbe
- · stabiliteit

· complexlteit
Endogene omgeving · intemationalisatie

P1

Top-
·
plan

- management 4-1
• prestatles

· dynamiek

I ps       besturing        P6  vemieuwIng
· betrokkenheid Technologie

· producVdienst

V* ·
levenscyclus

· discontinuneit Veranderings- Management · competentepmfiel- - - -A-· continuTteit Ingreep competentles · mgt. development
P4

· organisatievorm
· capaciteit
·doorlooptijd                        pl              V

· beslisproces                  pg
L_-+ Operaties · zelfstandigheid

· accent
hlerarchie

Ondememing  . cultuur

P8
I ResultaatLegenda:   Construct

Variabelen • succes
Px Aanname ·

concurrentlepositle Figuur 33
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De analyses hebben - in samenhang met de resultaten van de literatuurstudie, de
expert-interviews en de competentie-verificatiebespreking - geresulteerd in de con-
clusies en hun onderbouwing, zoals weergegeven in de paragrafen Io.I en 10.2.
In deze paragraafwordt het toegepaste onderzoeksmodel geverifieerd op basis van
de geformuleerde constructen (aangegeven met 'P').

In paragraaf 8.2 is geconcludeerd dat de aannames voor de constructen PI, P2, P3,
PS, P6, P7 en P8 'juist zijn gebleken'. De aanname voor construct P4 'is gedeeltelijk
juist gebleken'.
De geformuleerde variabelen per construct zijn ook juist gebleken. Maar hierbij zijn
wel de volgende kanttekeningen te plaatsen.
Voor construct PI zijn de variabelen 'internationalisatie' en 'typologie sector' tijdens
de casestudy's niet expliciet aan de orde geweest. Ze hebben echter geen invloed
gehad op de validiteit van de conclusies voor construct PI.
Voor construct P4 zijn de variabelen 'prestatie-indicator', 'accent' en 'hierarchie' tij-
dens de casestudy's niet expliciet aan de orde geweest. Het is niet na te gaan in welke
mate deze variabelen van invloed zijn geweest op de validiteitsconclusie voor dit con-
struct P4, te weten 'gedeeltelijk juist'.

In paragraaf8.2 is eerder een toelichting gegeven op de conclusies over de validiteit.

10.6    Realisatie van de onderzoeksdoelstellingen

Met inbegrip van wat vermeld wordt in hoofdstuk II kan de conclusie luiden dat de
drie doelstellingen van het onderzoek zijn gerealiseerd:
-   Di Het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

-   D2 Het ontwikkelen van een aanvullend theoretisch kader voor het onderzoeksvraagstuk.

-   03 Het doen van praktijkgerichte aanbevelingen voor het onderzoeksuraagstuk.

Het onderzoek is ook ingericht volgens de vier toetscriteria, zoals Yin (I989) die aan-
geeft en zoals vermeld in paragraaf 2.3· De onderbouwing van deze vier toetscriteria
voor het onderzoek luidt:
1  Interne validiteit. Hiervoor is voor de analyses van de expert-interviews en de

casestudy's gebruikgemaakt van de voorafgeformuleerde hypothese, de proposi-
ties, de stellingen ten behoeve van het rondetafelgesprek en de resultaatvergelij-
kingen ten tijde van to (I995) en tl (2002).

2   Externe validiteit. De resultaten van de literatuurstudie zijn gebruikt bij de analyse
van de expert-interviews, de casestudy's en het rondetafelgesprek.

3    Betrouwbaarheid. De interviews bij de experts en de casestudy's zijn hiertoe schrif-
telijk uitgewerkt als basis voor de analyse. Voor deze interviews is gebruikge-
maakt van voorafgeformuleerde vragenlijsten. Ook is voor het rondetafelgesprek
gebruikgemaakt van vooraf toegestuurde stellingen.
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4 Constructvaliditeit. Overeenkomstig het onderzoeksmodel zijn de samenhang tus-
sen de constructen en hun variabelen, alsmede de proposities getoetst. De litera-
tuur is in samenhang gebracht met de resultaten van de expert-interviews en de
casestudy's. De verslagen van de interviewresultaten zijn ter toetsing voorgelegd
aan de geinterviewden.
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ii Samenvattende conclusies voor de praktijk

In het vorige hoqfdstuk zijn de condusies uitgewerkt infitnctie van  de onderzoeksvragen.  In  dit

hoofdstuk worden deze conclusies vertaald naar een aantal relevante kernthema's die betrekking
hebben op de praktijk. Het zijn aanbevelingen voor de praktijk. Tot slot volgt een aantal aanbe-

velingen voor verder onderzoek.

II.I De context van de samenvattende conclusies

Externe informatie- en communicatietechnologie (ict) vormt een essentiele initiator
van de toename van organisatorische veranderingen in een onderneming. Deze ver-
anderingen komen tot uitdrukking op het grensvlak tussen onderneming en markt.
De frequentie van de veranderingen neemt daardoor toe: meer opeenvolgende veran-
deringen in de tijd. Ook de doorlooptijd van het implementatieproces van deze ver-
anderingen wordt korter. De resultaten hiervan bepalen uiteindelijk de continuiteit
en concurrentiepositie van de onderneming, aanzien de terugverdientijd van de ver-
nieuwing ook korter wordt.
Vastgesteld is dat de impact van de ict-ontwikkelingen voor steeds meer bedrijfssec-
toren gaat gelden. Enige jaren geleden golden de ict- en telecomsectoren als voor-
beelden met hun veelvuldige, marktgerichte vernieuwingen. Nu hebben bijvoorbeeld
de bank-, verzekerings- en mediasector ook met ict als initiator van marktgerichte
vernieuwingen te maken. De ict-invloed is zelfs al merkbaar in bedrij fssectoren als de
bouw en zakelijke dienstverIening. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de overheid en
de gezondheids/zorgsector (die geen deel uitmaken van het onderzoek).
Het onderzoek heeft aangetoond dat de besturing van de organisatorische verande-
ringen een vernieuwende aanpak vraagt. Deze vernieuwingen bouwen voort op
bestaande en beproefde managementmethoden en -technieken. De kortere door-
looptijden maken echter de succesbepalende condities zichtbaarder en vragen meer
dan voorheen direct aandacht van het executive management. Daarnaast stellen ze
complementaire competentie-eisen aan het (executive) management.

II.2 Samenvattende conclusies voor de praktijk: een overzicht

De besturing van de verandering vraagt het creeren van voorwaarden om de imple-
mentaties succesvol te laten verlopen. Succesvol betekent hier het kunnen realiseren
van de ondernemingsdoelstellingen en vraagt zodoende om operationele veranke-
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ring van de noodzakelijke veranderingen.
Uit het onderzoek blijken de volgende vijf clusters van voorwaarden hiervoor van
belang:
I. strategisch (richting onderneming);
2. organisatorisch (operationele invulling);
3.   besturing van de verandering (implementatie aanpak);

4. managementcompetenties (kennis en vaardigheden)
s. ontwikkeling competenties (managementontwikkeling).

Voor de praktijkvertaling zal worden voortgebouwd op de managementconcepten
van Kotter (I996), Fayol (IgI6) en Wierdsma (I999).

De conclusies uit het onderzoek voor de praktijk betreffen:
I   Een helder strategisch kader vormt de basis voor een effectieve operationalise-

ring. Dit is een taak van het executive management: topdownbenadering.

2  Op operationeel managementniveau kan sneller op de marktontwikkelingen
worden gereageerd. Het strategisch kader vormt echter het uitgangspunt.

3   Een marktgerichte organisatievorm en aansturing door het executive manage-
ment bepalen de tijdige implementatiesuccessen.

4    Het executive management moet het achtfasenmodel van Kotter hanteren bij het

managen van veranderingsprocessen.
s    Er ligt een steed sterker accent op de veranderingscompetenties van het executi-

ve management, deze komen overeen met het competentieprofiel van een inte-
rim-manager.

6 Management development zal zich steeds meer moeten richten op operationeel
verandermanagement. Executive MBA-programma's moeten hun curriculum
hierop afstemmen (voorbeelden zijn de huidige interim-managementopleidin-
gen).

7    De verblijfstijd van managers op dezelfde functie wordt steeds korter.
8 Managers worden steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen 'employability'

en eigen managementontwikkeling.
g  Steeds meer ondernemingen gaan het interim-managementinstrument intern

toepassen als regulier veranderingsmanagement en tegelijkertijd als manage-

ment-developmentinstrument.
Io   Niet alle onderdelen van een organisatie hoeven zich in dezelfde frequentie aan

te passen aan de dynamische externe marktontwikkelingen. Diversiteit in de

organisatie-inrichting is noodzakelijk.

In de volgende paragraafworden deze conclusies nader toegelicht.
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II.3 Nadere toelichting op de conclusies en aanbevelingen

11.3.1 Strategische voorwaarden: het kader voor 4ectieve operationalisering
Het ontwikkelen van de langetermijnstrategie vindt plaats door en onder verant-
woordelijkheid van het executive management. In samenwerking met het operatio-
nele management wordt de informatie uit het operationele werkveld (vooral dage-
lijkse ervaringen en haalbaarheid) gecombineerd met de strategische informatie: een
topdown/bottom-up aanpak. (Externe) specialisten kunnen dit proces inhoudelijk
ondersteunen. De doorlooptijd van dit ontwikkelingsproces is niet aan tijd gebon-
den. Dit is ook zichtbaar bij het bepalen van de ict-concepten voor de onderneming.
Het topmanagement moet hiervoor de kaders aangeven.

De strategische visie, uitgangspunten, doelstellingen en operationele realisatietijd-
stippen moeten helder en eenduidig geformuleerd, operationeel begrijpelijk en con-
tinu gecommuniceerd worden naar en met de operationele organisatie. Ook moet het
topmanagement de noodzaak van en het vertrouwen in de nieuwe strategische rich-
ting uitstralen.
De middellange en kortetermijnstrategie moeten - op grond van de bij het topmana-
gement bekende strategische informatie - topdown geinstrueerd worden: de rand-
voorwaarden met de 'wat-vraag'.
Op strategisch niveau moet ook steeds een helder inzicht zijn in het werkelijke ver-
anderpotentieel van de organisatie. Op basis van de resultaten kunnen dan operatio-
neel tijdig anticiperende maatregelen genomen worden om een strategische veran-
dering te kunnen verwezenlijken.
Voor ondernemingen die in een dynamische externe omgeving opereren is het nood-
zakelijk de operationalisering van deze laatstgenoemde strategie te delegeren aan het
operationeel management: de 'hoe-vraag'. Het operationeel management opereert
dicht bij het grensvIak markt/onderneming. Voor deze ondernemingen wordt de
'actualiteitsduur' van de middellange en kortetermijnstrategie steeds korter. Ook hier
moet het topmanagement de doelstellingen helder, operationeel begrijpelijk en een-
duidig in de tijd (essentieel) aangeven. Derhalve is een sterke 'focus op het doel'
noodzakelijk.
Voorwaarde voor succesvol delegeren is dat aan de hierna besproken, overige voor-
waarden voldaan wordt.

11.3.2 Organisatorische voorwaarden: dicht bij de marI(t kunnen reageren
Het strategisch planningsproces in ondernemingen die op een dynamische omgeving
opereren met een grote noodzaak voor frequente aanpassingen heeft organisatorisch
plaats via een topdown- dn een bottom-upaanpak. Hierbij wordt de verantwoordelijk-
heid voor het operationaliseren van de middellange en kortetermijnstrategie gede-
legeerd naar het operationele managementniveau. Het operationeel managen van
de uitvoering van deze strategieen gebeurt volgens het topdownprincipe. Het direct
volgen van en besturen van bijstellingen naar aanleiding van de resultaten van de
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marktactiviteiten zijn taken van het executive management (in relatie tot de strate-
gische ondememingsdoelstellingen). Dit is van belang vanwege de noodzaak snel te

reageren op marktveranderingen. Het wordt ook beter mogelijk door ict-toepassin-
gen.

De factor tijd is cruciaal. Deze wordt operationeel korter en vereist dus snellere, anti-

ciperende reacties. Afhankelijk van de noodzakelijke reactiesnelheid komt de beslis-

singsbevoegdheid centraal ofdecentraal te liggen. Het op de langere termijn onvoor-
spelbare marktgedrag in de omgeving leidt tot meer complexiteit voor de manager.

Onverwachte vernieuwingen kunnen dus doorgevoerd worden als de bevoegdheden
worden gedelegeerd. Hoe sneller de vereiste anticipatie op marktontwikkelingen,
hoe dichter de beslissingsbevoegdheid bij de markt moetn komen te liggen (lager in

de organisatie).
Het managementconcept volgens Fayol (IgI6) weerspiegelt de aanpak die noodzake-
lijk is in deze nieuwe omgeving. Het management moet nadrukkelijk een 'controle-
taak' gaan uitvoeren. Bij alle genoemde rollen (innoveren, plannen,

organiseren, leiden en controleren) is een taak weggelegd voor ille management-
niveaus. Ook leiden en controleren zijn primaire managementrollen, ook voor hoge-
re managementniveaus. Volgens Van den Berg e.a. (2003) blijkt dat bij korte veran-

deringsdoorlooptijden en daarmee samenhangende snelle aanpassingen een top-
downaanpak gewenst is voor succesvolle resultaten.

De organisatie moet zodanig ingericht zijn dat sprake is van een constant lerende

organisatie die intern tijdig inspeelt op mogelijke strategische wijzigingen. De func-
tionarissen moeten 'veranderingsgezind' zijn, zich snel vernieuwingen eigen kunnen
maken en deze vervolgens implementeren.

11.3.3  Voorwaarden voor besturing van verandering: mari(tgerichte benadering en topdown-

verandermanagement

Besturing

De snelheid waarmee veranderingen binnen de context van het onderzoek moeten

worden geimplementeerd, vmagt - aldus Wierdsma (Iggg) - een soepele samenwer-

king op de grenzen van de organisatorische eenheden en betrokkenheid van alle
medewerkers.
Een functionele organisatievorm richt zich veelal op transactionele processen en
wordt sterk hierarchisch bestuurd. Inspelen op marktontwikkelingen vraagt een inte-

grale procesbenadering, dwars door de functionele lijnen heen. Veranderingen door-
voeren in deze verschillende functionele lijnen vraagt doorlooptijd in verband met de

noodzakelijke overleg- en besluitvormingsstructuren. Organisatorisch is hier sprake
van een matrixorganisatie, waarbij het primaat van de managementbesturing bij de
functionele organisatie ligt. De marktgeorienteerde aansturing is hierbij secundair.

Is er sprake van het met een hogere frequentie aanpassen van deze marktgeorien-
teerde processen, dan moet het topmanagement deze processen direct en integraal

besturen. Dit vereist kanteling van de organisatie: van een - veelal gebruikelijke -
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functionele organisatie naar een marktgeorienteerde organisatie, waarbij de bestu-

ring van de marktprocessen het primaat krijgt. De klant en zijn specificiteit moeten
hierbij steeds leidend zijn. Schematisch is dit weergegeven in figuur 34·

De marktgerichte organisatiekanteling
Van functioneel naar marktgerichte aansturing door het management

Functioneel Markt

Management Management

phI    1-1-1,Ft-]
1

1              v         1

1111-711=-1

ED- 1-1\> ,-CE]
[i} -V 4-Tl

:

Imp -ED

1 1
Transactie Proces

Legenda:
A-n = functioneel
1-m. marklproject Figuur 34

Verandering
Hetachtfasenmodel van Kotter (Ig96) moet aandacht blijven krijgen. Deze acht fasen
betreffen:
I. urgentiebesefbevestigen;
2.   de leidende coalitie vormen;
3.   een visie en strategie ontwikkelen;
4.   de veranderingsvisie communiceren;
5.  door'empowerment' een breed draagvlak crelren;
6. kortetermijnsuccessen genereren;
7.   verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen;
8. nieuwe benaderingen in de organisatiecultuur verankeren.

De eerste drie fasen vormen onderdeel van de eerdergenoemde 'strategische voor-
waarden'. De overige vijffasen hebben betrekking op de veranderingsaanpak.
Uit het onderzoek blijkt dat het voorbereiden en implementeren van de langeter-
mijnstrategie (nog steeds) succesvol kan geschieden door het daadwerkelijk toepas-
sen van de veranderings- en projectmanagementaanpak, zoals beschreven in hoofd-
stuk 3. De noodzakelijke doorlooptijd voor bijvoorbeeld onderzoek, analyses, overleg

en afstemming met stakeholders en dergelijke is voorhanden. Essentieel is echter wel
dat tijdens de analyse het vet:anderingspotentieel van de organisatie beoordeeld
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wordt. Bij de besluitvorming moet de haalbaarheid van een nieuwe strategische rich-
ting meegenomen worden in de afwegingen.
De acceptatie in de onderneming van de noodzaak voor operationele wijzigingen
naar aanleiding van een strategische verandering neemt toe naarmate het urgentie-
besefduidelijker is. Het topmanagement zal deze urgentie ook moeten bepalen en
communiceren.

Het operationaliseren van de strategische veranderingen naar aanleiding van de wij-
zigingen van de ondernemingsstrategie ten gevolge van de marktdynamiek zal in een
kortere tijd plaatsvinden. Dit betekent dat bepaalde onderdelen van het verande-
ringsproces (schematisch weergegeven in figuur 32) een kortere doorlooptijd moe-
ten krijgen. Dit betreft met name de volgende activiteiten: analyseren en strategie-

ontwikkeling. Dit kan doordat de strategische randvoorwaarden (uitgangspunten,
randvoorwaarden, condities en doelstellingen) al bekend zijn. De delegatie van
beslissingsverantwoordelijkheden ligt dichter bij de markt en de informatie op het
grensvlak markt-onderneming is sneller beschikbaar, waardoor de doorlooptijd bij
deze activiteiten korter kan zijn.
Ook de activiteiten opleiding, training en overleg kunnen worden bekort. Dit
kan omdat de operationele managers en de betrokken functionarissen in beginsel
een hoog acceptatieniveau bezitten met betrekking tot de noodzaak voor verande-

ren. Tevens zijn de managers geschoold om veranderingen operationeel binnen een
korte doorlooptijd door te voeren. Als een manager niet voldoet aan deze voor-
waarden en de strategische noodzaak groot is voor effectieve implementatie - zo
blijkt uit het onderzoek - dan is tijdige vervaging van de betreffende manager nood-

zakelijk.

11.3.4   Managementcompetenties: un sterker accent op veranderen

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende aanvullende competenties voor executi-
ve managers ten behoeve van het voorbereiden en managen van veranderingen in

omgevingen met een hoge aanpassingsfrequentie een sterker accent vragen. Het gaat
in het bijzonder om de competenties die nodig zijn voor verandermanagement. In
hoofdstuk g zijn deze competentieaccenten vermeld.

Toekomstige managers moeten - gegeven de toenemende dynamisering van de om-

geving en de impact daarvan op de aanpassingen van de interne organisatie - gekwa-
lificeerd zijn in het voorbereiden en managen van veranderingsprocessen. Het
onderzoek heeft aangetoond dat competenties die vooral de laatste decennia deel uit-
maakten van het competentieprofiel van een professionele interim-manager, juist
bepalend zijn voor het succesvol doorvoeren van veranderingen in een korte tijd. Het
gaat om elementen uit het vakgebied van de organisatieadviseur en uit het vakgebied
van de projectiveranderingsmanager.
Ook de persoonskenmerken van een interim-manager (zoals 'houden van' verande-

ringen) maken hiervan deel uit. Schematisch is het gewenste competentieprofiel voor
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de executive manager in ondernemingen in dynamische externe omgevingen weer-
gegeven in figuur 35·

Het gewenste competentieprofiel voor de toekomstige manager
Complementaire kemcompetenties en de accenten hierbij

Operationeel
manager

0 commi ent

o verande zind
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o bezielend

Persoons- o eigen groei

kenmerken

0 ict 0 plannend
0 delegerendo probleemanalyse Analyticuso synthetiserend Veranderaar o resultaatgericht
0 coachend/mentorend0 rapporterend

0 veranderings- 0 projedeidend
potentieel

Legenda:

O accenten complementaire
competenties Figuur 35

De sterkere accentuering en het in een steeds kortere tijd kunnen toepassen van deze

verandermanagementcompetenties zullen steeds meer de aandacht vragen. In dit
verband maken Kaplan en Kaiser (2003) het onderscheid tussen strategisch en ope-
rationeel leiderschap en bevestigen zij de noodzakelijke 'meer-competenties' op de
verschillende managementniveaus: "Strategic leadership is setting long-time direc-
tion, thinking broadly about the organization, seeking ways to grow the business,
aligning people with the vision and strategy and the like. Operational leadership is
focusing on short-term results, getting involved in operational detail, being groun-
ded in the realities o fimplementing strategy, using processes to keep people on track
and so."
De kortere doorlooptijden van de implementatieprocessen en de frequentere opvol-
ging van veranderingen maken ook het operationeel leiderschap essentieel.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in ondernemingen die in een dynamische marktom-
geving opereren niet iedereen ingesteld hoeft te zijn op de hier besproken korte door-
looptijden van veranderingen. Er blijven steeds onderdelen en afdelingen in een
onderneming bestaan die ingesteld zijn op transactionele processen met een conti-
nuiteit van de bestaande operationele processen. Dit betekent dat een organisatie een
gedifferentieerde inrichting moet hebben, in functie van de omgevingsdynamiek.
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11.3.5 De ontwikkeling van competenties: noodzaak voor management development

De voortgaande dynamisering van de marktomgevingen voor steeds meer bedrijfs-
sectoren en individuele ondernemingen vraagt anticiperend management. Aange-
zien iedere onderneming haar eigen historie kent vanuit een minder dynamische
marktomgeving, is het van belang dat bij de overgang naar een dynamischere markt-
omgeving de impact op de te stellen eisen aan het management tijdig wordt onder-
kend.

Hierbij moet worden vastgesteld  of het bestaande management df voldoet  aan  het

noodzakelijke competentieprofiel Bf hieraan in potentie kan voldoen. Zijn geen
potentille groeimogelijkheden aanwezig, dan is het opportuun de betreffende mana-

ger te vervangen.
Zijn de potentiele groeimogelijkheden wel aanwezig, dan moet tijdig begonnen wor-
den met bijscholen. Deze opleiding en training moeten binnen de organisatie
gepaard gaan met begeleiding bij het toepassen van de geleerde inzichten en metho-
den tijdens het dagelijks werk. Uit het onderzoek blijkt dat het accent van de oplei-

ding ook moet liggen op het versterken van de analyse- en implementatiekennis en
-vaardigheden.

Op de eerste plaats kunnen executive MBA-programma's (voor ervaren managers) en
MBA-programma's (voor aankomende managers) een constructieve toekomstgerich-
te bijdrage leveren. Bij deze meerjarige programma's moet wel meer accent gelegd
worden op advieskunde en integraal (bedrijfskundig) verander- en projectmanage-
ment. Dit blijkt ook uit een de interviews met de directeuren van een aantal executive
MBA-programma's van in Nederland opererende business schools. In Bijlage VII zijn

de aanpak en de resultaten van deze interviews weergegeven.

Op de tweede plaats kunnen speciale programma's ontwikkeld worden voor mana-
gers die in 6dn onderneming werken. Dit heeft als voordeel dat ingespeeld kan wor-
den op de vigerende cultuur, de historie van de onderneming en de actuele strategi-
sche vraagstukken in samenhang met de managementkwalificaties.
De aanpak en inhoud van opleidingsprogramma's voor interim-managers kunnen
als voorbeeld vooreen programmacurriculum dienen. Deze programma's gaan in het
bijzonder in  op de aanpak en voorwaarden voor het effectief realiseren van strategi-
sche veranderingen. In bijlage VIII zijn enkele voorbeelden van curricula weergege-
ven.

Wierdsma (Iggg) geeft aan dat de orientatie op de eigen professionaliteit (employa-
bility) steeds belangrijker wordt, aangezien de loyaliteit van de professional ten
opzichte van de organisatie steeds minder vanzelfsprekend wordt. Uit zijn onderzoek
komt ook naar voren dat collectief leren met anderen noodzakelijk is  om de  com-
plexiteit van de continu veranderende omgeving hanteerbaar te maken. Dit is in lijn
met de resultaten van het voorliggend onderzoek waar het gaat om een collectieve
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verantwoordelijkheid op executive-managementniveau: 6dn manager kan in zijn een-
tje niet beschikken over alle noodzakelijke competenties.

II.4 Overige observaties voor de praktijk

Het onderzoek heeft - aan de zijlijn van de onderzoeksdoelstellingen - een aantal
interessante observaties opgeleverd voor de praktijk. Daarom worden ze bij de afron-
ding van deze paragraaf vermeld.  Het zijn observaties die aanzetten tot nadenken
over en gebruikmaken van de gesignaleerde ontwikkelingen in functie van het effec-
tiever leiden van steeds veranderende organisaties.

11.4.1 De 'verblijfstijd' van managers wordt korter
Uit de expert-interviews en de casestudy's blijkt dat (executive) managers steeds kor-
ter in ddil verantwoordelijke functie blijven. Termijnen van drie tot vier jaar zijn geen
uitzondering meer. Ook is er een tendens zichtbaar dat zij zelfs steeds korter bij 6/n
onderneming werken. Recente onderzoeken (zoals Lucier, Schuyt en Spiegel, 2003
en het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, 2003) bevestigen

deze ontwikkeling.
De relatie met het onderzoeksthema lijkt hierbij relevant. Situationele parameters
bepalen uiteindelijk het competentieprofiel van een manager. Voorbeelden van deze
parameters zijn de organisatorische groeifase van de onderneming (Greiner, I998),
de organisatie-inrichting, de dynamiek van de marktomgeving (ict, producten, con-
currenten, markten, internationalisatie en dergelijke), de historische ontwikkeling
van de onderneming en de daarbij behorende interne cultuur, de concurrentiepositie,
de actuele financiele kracht van de onderneming alsmede de prestatie-indicatoren
waarop het functioneren van de betreffende manager wordt beoordeeld.
In de tijd wijzigen deze parameters en leiden ertoe dat managementaccenten veran-
deren. Hierdoor verandert ook het competentieprofiel van de manager. Gaat de ont-
wikkeling van de interne organisatie td ver achterlopen op de eisen vanuit de markt
(zoals weergegeven in figuur I4, paragraaf 3.7), dan wordt de continurteit van de
onderneming bedreigd. Als de externe dynamiek zo groot is dat frequentere verande-
ringen in de interne organisatie nodig zijn, moet het management daarvoor toegerust
te zijn. Ofde manager wordt met een zekere regelmaat vet„angen ofde manager is in
staat zich aan te passen aan de nieuwe eisen.
Het kritisch blijven op de groeifase van de onderneming - en met name bij de voor-
ziene overgang naar een nieuwe fase - is een essentitle taak voor het executive mana-
gement.
Dit vraagstuk is meer beheersbaar te managen als de volgende aanpak toegepast
wordt:
- periodieke competentieanalyses van het (executive) managementteam en de indi-

viduele leden in functie van de genoemde parameters en de strategie van de
onderneming;
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-   'zelfinzicht' in de prestaties en groeimogelijkheden van een individuele manager

bevordert dit proces als onderdeel van 'employability'. Hulpmiddelen hierbij zijn
het zelf-assesment en hierop gerichte periodieke functioneringsgesprekken.
Deze moeten steeds in functie staan van de strategische ontwikkeling van de
onderneming;

-    de tijdige ontwikkeling van het aanpassingsvermogen van het managementteam
en zijn individuele leden door bijvoorbeeld gebruik te maken van de co-creatiebe-
nadering (Wierdsma, 2000), tijdige individuele training en opleiding voor en coa-

ching van de manager. Deze oplossingsrichting is alleen effectiefals de individu-

ele manager groeimogelijkheden heeft. De beoordeling hiervan kan plaatsvinden
tijdens de eerdergenoemde competentieanalyse of door een individueel asses-

ment;
-     het tijdig vervangen van een manager door een manager met een toekomstgericht

competentieprofiel en bijbehorende groeimogelijkheden. Dit kan door interne

functiewisseling van managers ofdoor het werven van een nieuwe, externe mana-
gen Het voordeel van interne functiewisseling is dat de kennis en ervaring voor de

onderneming behouden blijven en dat voortgebouwd kan worden op de bestaan-

de, historisch ontwikkelde cultuur. Het voordeel van een nieuwe externe manager
is het inbrengen van 'outsider'-kennis en -ervaring. In beide gevallen leidt dit tot
nieuwe energie en scherpte voor het uitoefenen van de functie.

11.4.2 Management development: diversiteit en impact

Uit het onderzoek komt naar voren dat niet iedere onderneming zelf investeert in

management development. Het belang van gekwalificeerde managers is voor iedere
onderneming evident. Bij de vorige observatie is dit belang nader toegelicht. Er
tekent zich een diversiteit op het terrein van management development af.

Op de eerste plaats wordt de oplossingsrichting bepaald door de afweging van de
volgende variabelen:
-   de investeringen in de tijd voor management development (beoordeling, asses-

ment, opleiding en training, begeleiding, coaching en dergelijke);

-   de 'verblijfsduur' van een manager in de onderneming;
-   de voorspelbaarheid van de noodzakelijke competenties (over een langere perio-

de).

Een tweede differentiatie betreft de grootte van de onderneming. Grotere onderne-
mingen hebben veelal een integraal management-developmentprogramma, waar-
voor het executive management persoonlijk verantwoordelijk is. Periodiek worden in
functie van de strategische ontwikkelingen 'de potentiele doorgroeiers tegen het licht

gehouden' en begeleid in hun persoonlijke groei. Bij middelgrote en kleinere onder-

nemingen - zeker in ondernemingen die in een dynamische marktomgeving opere-
ren - wordt de investering in management development niet als 'lonend' ervaren. Uit
het onderzoek blijkt dat succesvol opererende ondernemingen periodiek de resulta-

ten van het functioneren van hun managers beoordelen in functie van de te bereiken
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ondernemingsresultaten. Blijken deze onvoldoende, dan wordt de betreffende mana-
ger vervangen. De selectie vindt plaats op grond van op dat moment noodzakelijke
competentiebehoeften. In dynamische marktomgevingen vinden ook steeds meer

veranderingen plaats in de bemensing van managementposities. In deze context is de

manager meer dan ooit persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen 'employability'.

11.4.3 Intern interim-management als regulier veranderingsinstrument

Tijdens het onderzoek is de grotere rol en meerwaarde van een externe interim-
manager zichtbaar geworden. Naast de al lang bestaande invulling van crisis- en
turnaroundmanager is de interim-manager steeds meer de rol van operationeel
manager dn tegelijkertijd veranderingsmanager gaan vervullen, met het accent op
structureel veranderen.
Twee tendensen tekenen zich echter afi de opeenvolging van veranderingen wordt
steeds frequenter dn het reguliere management moet daarin meegroeien (competen-
tieprofiel). De praktijk leert dat het zittende management niet steeds 'meegroeit' met
de genoemde ontwikkelingen.

Gerelateerd aan de in de vorige paragrafen besproken observaties betekenen deze
tendensen: de vernieuwingen worden regulier, de verblijfstijd van managers wordt
korter en de competenties van het management vragen regelmatige actualisering.
Deze ontwikkelingen zullen betekenen:
-    dat intern groepen 'interim-managers' ontstaan die - bekend met de interne cul-

tuur en de historische ziel van de onderneming - de reguliere managementfunc-
ties bemensen om structurele veranderingen door te voeren;

-   dat deze interne interim-managers een co-creatieveranderingsstrategie (Wierds-
ma, Iggg) hanteren in het continu ontwikkelen van de onderneming en haar
noodzakelijke aanpassingen. Deze managers doorlopen daardoor een intern
management-developmentprogramma in functie van de toekomstige ontwikke-
lingen van de onderneming (Reijniers, 200I).

Verandermanagement is derhalve een integraal en regulier onderdeel van de mana-
gers- en leiderschapsrol geworden. Extern interim-management zal zich zodoende
meer gaan concentreren op crisis- en turnaround-managementopdrachten.
Ook gaan externe (als zelfstandig ondernemer opererende) managers steeds vaker
als tijdelijke managers ('management ad interim', bijvoorbeeld voor een paar jaar
met een gedefinieerde resultaatopdracht) een 'vernieuwde' reguliere rol vervullen.
Deze ontwikkeling lijkt zich ook steeds meer voor te doen bij middelgrote onderne-
mingen.
De genoemde ontwikkelingen passen ook in de tendens dat op managementniveau

een flexibilisering van de arbeidsduurrelatie optreedt.
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11.4.4  Geen gelijkvormigheid in organisatie-inrichting
Ook al opereert een onderneming in een dynamische marktomgeving en moeten in

hoog tempo, in een steeds kortere tijd veranderingen doorgevoerd worden, niet iede-
re manager hoeft te beschikken over de in dit onderzoek beschreven competenties. Er
zijn in iedere ondernemingen verschillende organisatorische eenheden die niet
meteen beinvloed worden door deze aanpassingen. Stabiliteit van transactionele
werkzaamheden vraagt niet om de genoemde dynamiek. In 66n onderneming kan
dus een verscheidenheid aan organisatorische invulling bestaan. De onderneming
van de toekomst zal dan ook zo ook ingericht en geleid moeten worden.

II.5    Aanbevelingen voor verder onderzoek

In het onderzoek ligt het accent op het bepalen van de noodzakelijke besturings- en

veranderingsvoorwaarden met de bijbehorende competentie-eisen voor het manage-
ment. Dit alles in een ondernemingscontext die bepaald wordt door een grote markt-
dynamiek als gevolg van de ontwikkelingen op ict-gebied. Essentieel hierbij zijn de
organisatorische en competentievoorwaarden.
De historische ontwikkelingen van de organisatie vormen een wezenlijke basis voor

de groeipotentie. Aan de ene kant is de historie bepalend voor wat de onderneming
nu is (haar groei) en aan de andere kant is in diezelfde historie de interne organisatie
gevormd en zijn de functionarissen hiervoor geselecteerd en gevormd.
Gegeven onder andere de ict-ontwikkelingen vormt de vergroting van de exogene ver-
anderingsfrequentie een constante factor voor verandering in de toekomst. De haal-
baarheid van de realisaties van de operationele veranderingen wordt echter uiteinde-

lijk bepaald door het aanpassingsvermogen van de organisatie in het algemeen en
haar functionarissen in het bijzonder. Regelmatig kwam tijdens het onderzoek de

vraag naar voren hoe groot de potentiele 'veranderingsspankracht' van een mens (en
dus ook van de organisatie) kan zijn. Dit had betrekking op zowel de operationele
functionarissen als op het management (op de verschillende niveaus). Deze span-
kracht is bepalend voor de aanpassingssnelheid van het functioneren van de interne

organisatie op de markt en haar concurrentie.
Om de effectiviteit van de investeringen in ondernemingen voor aanpassingen van de
interne organisatie op de marktontwikkelingen te vergroten is het kennen van het

veranderingspotentieel een essentiele beslissingsbron.

Het is om deze reden dat als vervolgonderzoek wordt voorgesteld: 'Het ontwikkelen van

een methodiek om het veranderingspotentiee! en de veranderingskracht van een organisatie op een

eenvoudige wijze te diagnostiseren'. Gedacht wordt hierbij aan een 'thermometer voor veran-

deringspotentieel'.
Er kan voortgebouwd worden op diagnosemethodieken als het 7-S-model, het Burke
Litwin-model en het Kempen-diagnosemodel.
De resultaten van deze methodiek moeten het dan mogelijk maken tijdig - op basis

206



van de resultaten - vernieuwingen aan te brengen in de organisatie als voorwaarde
om vernieuwingen te kunnen blijven doorvoeren.

Het voorliggende onderzoek had betrekking op ondernemingen in de profitsector.
De factor realisatiedoorlooptijd van veranderingsprocessen is echter door de grote

maatschappelijke ontwikkelingen dn de toepassingsmogelijkheden van ict bij de ver-
groting van de servicegraad naar de burgers en bij de efficiencyverbeteringen van
interne operationele processen ook in de non-profitsector een steeds belangrijker
strategisch beleidsterrein aan het worden. De context van een non-profitorganisatie
is anders dan van een profitorganisatie.
Zodoende wordt als vervolgonderzoek ook voorgesteld: 'Het bepalen van de besturings-
aanpak van strategische veranderingsprocessen in overheidsorganisaties die te maken hebben met

de impact van ict en waar de doorlooptijd van de veranderingen steeds korter wordt.'
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Summarly

Background and reason

Every day, companies initiate drastic strategic changes. Such changes are caused not
just by the dynamics ofthe external environment but also by overdue maintenance of
the internal organization. It is no longer the exclusive right ofthe organization itself
to determine when to instigate a change; the market and the other stakeholders
increasingly enforce such moments. However, the change frequency also increases,
while lead times to implement changes are reduced more and more. Developments
in the information and communication technology (ict) are major drivers for such
reorganizations. Timely preparations and implementation of such changes within
shorter periods oftime require specific skills and competencies from (top) managers
and directors.
Practice shows that, in many cases, external interim managers are hired to bring
about changes in time and effectively. When companies need to adjust their internal
organization, increasingly often the question arises whether the management should
have additional competencies similar to those ofinterim managers.

Objective

The objective ofthis study is to determine the management competencies of (execu-
tive) managers who work for companies that have to deal with high-frequency
changes due to ict developments, resulting - for competitive reasons - in shorter
change process lead times. Consequently, they need to contribute to the enhance-
ment ofthe effectiveness ofthe implementations ofthe necessary change processes.
These are the key questions to the study:

QI: Do ict developments - as part ofthe exogenous development aspects lead to an
increase ofthe adjustment frequency ofthe internal corporate organization?
(22: What are the success factors when frequent successive changes are introduced
with ever-reduced implementation lead times within a company?

(23: What can be learned from interim management and project management as
management instruments in these change processes?

(24: which additional competency demands are required from regular management
to manage organizations that change at a high frequency?
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The research approach

In order to study the questions referred to above, a synthesis was developed between

the results ofa literature study (on the coherence between ict developments, change

management, interim management, and project management) and an expert study
conducted in eleven companies in the Netherlands to validate a hypothesis. This is
the hypothesis:

'As  a result of the continuous  and increasing dynamics  Of the corporate environment,  and ict

dynamics in particular, the need to adjust the internal organization is increasing and the reaction
time in making such adjustments  will  be a critical success factor. This  development  has  conse-

quencesfor the competencies required.ftom regular management. Regular manatlement will need

both interim management competencies and ict management control competencies.'

Subsequently, a research model was developed and, on the basis ofthis model, case
studies were conducted at three companies in the Netherlands, Sdu (the former

Staatsdrukkerij/Uitgeverij), Vodafone, and Van der Moolen. Finally, the conclusions
were validated in round-table discussions with representatives from the companies.

The synthesis between literature and expert studies

The  results  of the study of the literature and the expert interviews confirm the  for-
mulated hypothesis and lead to the following observations:
The exogenous developments triggered by ict (both to achieve product or service innova-

tion and for efficiency improvement in companies} arrive at an increasing speed and

cause an increase in impact on the internal organization in the form ofendogenous

developments.
In technology-driven companies ict developments initiate many new and innovative

product and service developments. In terms ofcompetitiveness, speed and lead times

- and their corresponding process innovations - are crucial success factors for the
innovation and market implementation. With the increased succession frequency,

however, these developments can be considered to be a 'regular' evolutionary process
in companies ofthis type.
Increasingly, one can observe a trend that seemingly traditional - i.e. non-ict-driven
- companies are alfected more deeply by ict as well, due to (international) competition.

The'old economy' is fed more and more with results from the'new economy'. These

companies will become more dynamic in terms offaster implementation ofchanges.

In order to prepare and implement changes in a manageable way - also with shorter
lead times - the application ofprinciples of projea management will be effective.

It appears that there is little room, neither for preliminary consultation nor for con-

sultation, during the decision-taking stages when change lead times are short and there

is a regular succession of innovations. The new idea must be implemented fast and
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immediately perfectly. To achieve this, the management will need to recognize the
necessity fast and in an acceptable manner and that it will act in a more controlling
manner. These are complementary competencies that interim managers also have.
When the required management competencies are not available internally and/or
when the resistance level within the organization is too high to enable the successful
implementation ofchanges, external interim management is called in. However, in high-
ly frequently changing companies, such competencies need to be available internally
because ofthe necessary know-how ofand 'fit' to the corporate culture and the 'soul'
ofthe company.
In such companies, management development will become even more essential as ofthe
lowest management levels.

The results ofthe case studies

On the basis of the results of the literature and expert studies the constructs have
been formulated, and they have been interrelated by means of propositions. The
research model below shows a schematic representation.

The research model

------------

Exogenous environment
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- Strategic Impactf-- Market

+
Endogenous environment

P1

Top
- management 4-1

PS                          Pe 91 
control Technology

VV
Change F)4 Management

Intervention competencies

1---. Ope=ions                  P'
Company
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Nine propositions were formulated as a basis to study the case studies:
PI:  Technology innovations in technology intensive sectors have an influence on the

market.
Pi: The market dynamics  as a result of technological developments  have an influ-

ence on the strategy ofcompanies using technology.

P3: The strategic impact determines the frequency with which a company  must

adjust its organization over a shorter period of time.
P4: The closer the management top operates to the market, the faster internal adjust-

ments to the market can be achieved.

P5:  The more directly the management top controls changes, the more effectively the

change process can be managed.
P6: The management control requirements determine the competency profile ofthe

manager.
P7: The better the operational organization is prepared for frequent changes over a

shorter period oftime, the more effective the results will be.
P8: The more integrated the operational organization and change organization are

managed, the more successful the strategic results of the company will be.
Pg: The more successful the strategic results, the stronger the company's competi-

tiveness in the market.
The analysis  o f the case studies shows  that all propositions are validated positively,
with the exception ofI'4. This proposition was partly confirmed.

Success determining factors to achieve changes

Four variables emerged from the study that will be decisive for successful implemen-
tation ofchanges:
i Corporate direction

The management top must clearly indicate corporate direction at strategic level
and have an understanding of the necessary organizational operational condi-
tions for the feasibility ofnecessary change over time.

2   Minimization Of resistance
In view of the strategic importance of a short lead time, there should be as little
resistance to the organizational adjustments as possible. This requires continu-
ous communication between the management top and the operational organiza-
tion (and vice versa) on strategic developments on the one hand and, on the other
hand, it requires a staffthat is prepared to change and has the ability to 'change

along' with the organization.
3 Potential readiness to change

The organization should have the knowledge, expertise and quantitative capacity
to complete the preparations to the change and its integration into the opera-
tional organization within a short period oftime. This implies that management
and staff need to have a readiness to change (attitude) and change potential
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(knowledge and expertise).
4   Integrated management

The organization must have managers available at alllevels who can simultane-
ously manage matters at an operational level and prepare and implement a
change. Such integrated responsibility can be compared to the role ofan interim
manager.

Required management competencies

The following summarizing conclusions may be drawn from the analysis ofthe liter-
ature, the expert study, and the analysis ofthe case study with regard to the develop-
ments ofthe competency profile ofexecutive managers. The extra emphasis on these
competencies is important to be able to successfully accomplish changes triggered
by ict developments that occur with increasing frequency and have ever-shorter
implementation lead times. These competency elements are:
1  Knowledge and expertise: ict competencies (focus on strategic conditions and the

impact ofict on the company and the corresponding implementation processes).
2   Functioning, working method: Analysis ofknowledge and skills including: organiza-

tional analysis skills, organizational design, translating the strategic direction to
feasibility in terms  of the operational process, change management knowledge

and skills, and skills such as analysing the change potential ofthe organization,
resistance management, communication, project/change management, active

personal commitment, anchoring change, motivator.
3 Pedormance: coaching and mentoring management.

The propositions for the research model are the starting points for the competency
analysis whereby propositions P4, PS, and P6 are the core propositions.
The fact that propositions PI, P2, and P) are valid is the basis for the ensuing com-
petency requirements for the executive management that relate to propositions P4,
PS, P6, and P7. These latter four propositions were also already validated by means of
case studies. Proposition P4 appears not to be present in all cases in the case studies.

During a round table discussion with representatives of various companies, the
results from the study were assessed on their validity in practice.
It may be concluded that all questions to the study QI - (24 have been answered.

Conclusions

Regarding the theory, the conclusions build on the already existing theories ofKotter
(I996) (success-determining conditions for leading changes), Fayol (IgI6) (manage-
ment functions) and project management (preparations and successful operational
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management of changes). With the reduction of implementation lead times for
changes, even more emphasis is put on the personal knowledge and expertise regard-
ing the implementation of changes.  Also, a relation is given between change  fre-
quency of organizations (particularly as a result o f ict developments) and the man-

agement competencies referred to earlier, whereby control of change requires the
creation of enablers for successful implementations.

With respect to a translation to practice, we will build on the management concepts
ofKotter (Igg6), Fayol (IgI6), and Wierdsma (Iggg).
With regard to practice, the conclusions from the research are:

I   A clear strategic framework will be the basis for an effective way to make mat-
ters work in practice. This is a task for the executive management: top-down
approach.

2  At operational management level, reactions to market developments must be
faster. However, the strategic framework will be the basis.

3   An increasing number ofcompanies will experience the organizational impact
ofict developments. This requires timely upgrading ofthe management compe-
tency profile.

4   The executive management must use the 8-stage model ofKotter for the prepa-
rations and management ofchange processes.

5    The emphasis on the change competencies ofthe executive management is grow-

ing stronger; they are similar to the competency profile ofan interim manager.
6 Management development will have to focus more and more on operational

change management. Executive MBA programmes should adjust their curricula
to this (examples for this are the current interim management courses).

7   Managers stay at one and the same post for an ever-shorter period.
8  Managers are increasingly more responsible for their own employability and

personal management development.
g   More and more companies are starting to use the interim management instru-

ment internally as a regular change management and management develop-
ment instrument at the same time.

IO   Not all elements ofan organization need to adjust to the dynamic external mar-
ket developments with the same frequency. Diversity in organizational set-up is

necessary.

In every company the executive management must ask itself periodically if and to
what degree ict developments affect the internal organization and, consequently,
how they affect the competency profile ofthe (executive) management. On the basis
ofthe results, it is possible to anticipate the effects in time by means ofmanagement
development, the latter with respect to the change frequency and successful realiza-
tion ofthe changes within a shorter lead time. The research model referred to above
can be used for this analysis.
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Bijlage I

Vragenlijst ten behoeve van de expert-interviews

De gehanteerde vragen ten behoeve van de expert-interviews per fase binnen het
functioneren van ondernemingen overeenkomstig het onderzoeksveld zijn hierna

weergegeven.

Context

-    Hoe lang bestaat de onderneming en wanneer hebben welke structureel strategi-
sche veranderingen plagitsgevonden? [Greiner]

- Welke bedreigingen waren er voor de organisatie? [Porter]
-   Wat is de productvernieuwingssnelheid? [Porter]
-   Wat is de concurrentiekracht en -snelheid? [Porter]
-   Wat zijn de bedreigingen voor de organisatie? [Porter]
-   Wat is de strategie (missie en doelstelling)7 [Burke Litwin] [Pascale]
-   Wat is de internationalisatiegraad [Porter]
-   Wat zijn de huidige strategische kernproblemen? [Burke Litwin]
-   Is er een verschil tussen de korte- en de langetermijnfocus? [Pascale]
-    Wat is de status van de systeemvernieuwing en de invloed op de strategie? [Nolan]
- Welke invloed heeft IT op de strategie? [Nolan]

Proces

-    Wat is de veranderkracht van het management? [Burke Litwin]
-    Wat is de mobiliteit van het management over de functies? [Burke Litwin]
-    Hoe is het management development georganiseerd? [Burke Litwin]
-   Wat is de organisatiestructuur? [Burke Litwin] [Pascale]
-    Hoe is de cultuur van de organisatie te omschrijven? [Burke Litwin] [Pascale]
- Welke rapportagestructuur is voorhanden? [Burke Litwin]
-   Hoe zijn de verantwoordelijkheden geregeld? [Burke Litwin]
-   Wat is de mate van systeemgeintegreerdheid? [Nolan]
-  Hoe zijn prestatiebeoordelingen in functie van de strategie geregeld? [Burke

Litwin]
Wat is de 'spankracht' van de medewerkers (flexibiliteit)? [Burke Litwin]

Resultaat
-   Hoe wordt het resultaat van het functioneren in functie van de strategie van de

organisatie beoordeeld ('balanced scorecard')7
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Wie is/zijn de beoordelaar(s)7
Wat is de objectiviteit van de beoordelingscriteria in functie van de strategie?
Welk'afrekenmechanisme' wordt gehanteerd?
Wie zijn belanghebbenden ('stakeholders') bij de effectiviteit van de organisatie?
Wat is de effectiviteit van de beoordelingen van het result:aat?

Legende: [...] verwijzing naar literatuur: auteur.
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Bijlage II

Overzicht deelnemende ondernemingen expert-interviews

Hieronder zijn de ondernemingen te vinden die hebben deelgenomen aan de expert-
interviews. Na de naam van de onderneming zijn de naam en functie van de geInter-
viewde persoon weergegeven.

I Vodafone (ten tijde van het interview Libertel), M.J. Lammers, head of
Management Development & Training.

2 Technische Universiteit Eindhoven, prof.dr. RM. Kempen, emeritus hoogleraar

organisatieadvisering.
3 Gemco Industries, ir. J. van Gemert, managing director/grootaandeelhouder.
4  Sdu v/h Staatsdrukkerij en Uitgeverij, mr.drs. L. Jongsma, voorzitter raad van

bestuur.

s Koninklijke Schelde Groep, mr. K.C. van den Heuvel, voormalig voorzitter raad
van bestuur.

6    Perfetti Van Melle (ten tijde van het interview Van Melle), drs. L. van Dijk, vice-
president Human Resources & Communications.

7   Arbo Unie, drs. D. van der Laan, voorzitter hoofddirectie.
8    Rentokil Initial, drs. H.J.M. Hendrickx, managing director Europe.
g    Van der Moolen, drs. F.M.J. Battcher, directievoorzitter.

Io KPN Telecom, A.RM. van der Veer-Vergeer, voormalig algemeen directeur
Data/IP Benelux.

II Ballast Nedam, drs. R.H.P.M. Kottman, voorzitter raad van bestuur.
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Bijlage III

Samenvatting resultaten expert-interviews per onderneming

Hieronder zijn de samenvattingen weergegeven van de expert-interviews met functi-
onarissen van de volgende ondernemingen:
- Vodafone
- Gemco Industries
-   Sdu v/h Staatsdrukkerij & Uitgeverij
- Koninklijke Schelde Groep
-   Perfetti Van Melle
-   Arbo Unie
- Rentokil
-   Van der Moolen
-   KPN Telecom
- Balast Nedam
- Technische Universiteit Eindhoven

De samenvattingen zijn steeds ingedeeld naar de drie fasen in het functioneren van
ondernemingen: de context, het proces en het resultaat.
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Vodafone

Onderneming
Vodafone (ten tijde van het interview Libertel) is leverancier van telecommunicatie.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Maastricht

Context

Als exogene factor geldt dat nieuwe elektronicaontwikkelingen (zoals chips en inter-
net) leiden tot nieuwe toepassingsmogelijkheden. Deze ontwikkelingen zijn niet
onverwacht, maar worden al lang van tevoren planmatig georganiseerd. De planning
vormt een cruciaal onderdeel van de business-developmentactiviteiten. Productver-

nieuwing voor klanten vormt de kern van de bedrij fsvoering. De speciale productont-
wikkelingsgroepen in de onderneming hebben dit tot hoofdtaak en zijn derhalve in

dejaarplannen opgenomen. De snellere introductie van nieuwe producten neemt wel
toe. Dit heeft aanpassingsconsequenties voor de afdelingen als de marketing, ver-
koop, techniek en service. De externe ontwikkelingen zijn derhalve primair een orga-

nisatievraagstuk.
Als - voor wat betreft de endogene factoren - uit effectiviteits- en efficiencyoverwe-
gingen blijkt dat interne processen beter kunnen en/of moeten, worden daarvoor
nieuwe technologieln ingezet. Besluitvorming hieromtrent maakt deel uit van
(meer)jaarplannen en heeft consequenties voor de (gehele) organisatie. Op basis
hiervan worden deze verbeteringen voorbereid en geImplementeerd.
De informatie- en computertechnologie wordt in de onderneming als een gegeven

gezien. Alle functionarissen zijn technologiegedreven en moeten de 'snapbaarheid'
van technologie voor klanten en medewerkers kennen.
De sterke concurrentie(toename) - vanuit het buitenland, veel nieuwe toetreders -
met en door medespelers in de markt stimuleert de exogene ontwikkelingen.
Strategisch liggen de accenten op marktaandelen en -posities.
Deze concurrentieontwikkelingen vragen ook om regelmatige aanpassingen van
endogene processen uit effectiviteits- en efficiencyoogpunt. Regelmatige externe

benchmarking stimuleert de noodzaak tot zulke aanpassingen.
Onverwachte en abrupte endogene ontwikkelingen, zoals koersveranderingen, poli-
tieke of maatschappelijke incidenten, kwaliteitselementen, kunnen aanleiding zijn

voor noodzakelijke en plotselinge ingrepen in de processen.
Beslissingen over vernieuwingen worden genomen op basis van een 'business-
case'.

Proces

De genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuwe producten en werkwijzen naar klan-
ten en andere stakeholders, maar ook tot nieuwe werkwijzen binnen de interne pro-
cessen. Kenmerkend voor de onderneming is de toenemende snelheid van introduc-
ties van nieuwe en vernieuwde producten alsmede van kortere doorlooptijden van
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deze introducties. Deze introducties moeten vanafhet eerste moment zonder fouten
en op tijd zijn.
Nieuwe niet-productgerichte zaken warden vaak voorbereid door externe consul-
tants (actuele kennis en ervaring), aangezien hiervoor intern de deskundigheid en
ervaring niet voorhanden zijn. Regelmatig vindt benchmarking plaats van de eigen

prestaties op velerlei gebied met de 'buitenwereld'.

Het is opmerkelijk dat het organigram iedere vier tot zes maanden verandert en dus
een onderdeel van de cultuur is. Iedere functionaris die de onderneming binnenkomt
weet dat alles steeds kan en moet veranderen. In dit verband wordt iedereen bij de
selectie beoordeeld op aanpassingspotentie.
Ten behoeve van de intensieve en vaak voorkomende veranderingen in de organisatie
wordt voor de functionarissen het realiseren van een aantrekkelijk en uitdagend doel
geformuleerd.
De algemeen directeur staat 'voor de troepen' en communiceert zeer veel met ieder-
een, hij is open en toegankelijk en ook fj,siek aanwezig. Hierbij staat het maken van
communicatiecirkels in de organisatie centraal (de noodzakelijke vaardigheden hier-
voor zijn onder andere: een mooie, aansprekende stem, een fenomenale presentatie-
techniek, kampioen van de zeepkist zijn, 'gemopper' van functionarissen over je
heen durven laten komen, niet uit de wind blijven) waardoor functionarissen 'stoom
kunnen afblazen'.
Individuele functionarissen in de gehele organisatie worden op 'output' beoordeeld
en afgerekend. Zijn de resultaten niet overeenkomstig de afspraken, dan worden
betrokkenen uit hun functie ontheven. Zodoende blijven potentieel krachtigen over
en kunnen zij doorgroeien. Vastgesteld is dat 'bottom up' gegroeide managers -
binnen de eigen bedrijfscultuur - de sterkste managers zijn. Extern gerekruteerde
managers voor de hogere managementfuncties vinden het moeilijk zich aan te pas-
sen aan de bedrijfscultuur.
Het aannemen van functionarissen met een eigen mening en met eigen hypotheses
reageren kritisch op de inhoudelijke processen, groeien daardoor en blijven creatief.
Er wordt benadrukt dat zo veel mogelijk functionarissen continu met klanten praten
teneinde te weten te komen wat er leeft en de resultaten vervolgens te benutten voor
verbeteringsprocessen.
Het planningsproces van de onderneming verloopt als volgt: deskundigen analyseren
de huidige en de gewenste strategie (op basis van benchmarken, trends, ontwikke-
lingen, analyses et cetera), het conceptvernieuwingsplan wordt besproken met
managers (gevoed door de klantencontacten van het operationele personeel), de
reacties verwerkt en getoetst op relevantie. Het topmanagement neemt de besluiten
omtrent de verbeteringen, vervolgens worden de resultaten actiefgeimplementeerd.

Resultaat
De directie wordt primair op de kortetermijnrentabiliteit beoordeeld. De focus is
derhalve gericht op de korte termijn.
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De strategie richtte zich tot nu toe op snelle groei, pionieren en concurreren.
Inmiddels is de sterke groei eruit en zal de strategische focus ook gericht zijn op het
organiseren en professionaliseren van de organisatie.
De kritische uitdaging zit hem erin de veranderingsgezinde mensen creatief en
gemotiveerd te houden, zodat er steeds nieuwe persoonlijke uitdagingen blijven

bestaan.
Beleidsmatig moet er voortdurend gezocht worden naar een evenwicht tussen de

belangen van medewerkers, klanten en financiers.
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Gemco Industries

Ondememing
Gemco is een onderneming die gieterijfabrieken ontwerpt en bouwt, waarbij zij zelf
het totale bouwmanagement heeft en verantwoordelijk is voor de ingebruikname van
de fabriek. De onderneming is een solide, traditionele industrie, met langlopende

ontwerpprojecten die ze vervolgens volgens een vooraf gemaakt plan bouwt. Het
hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven.

Context

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen voor de onderneming. De ingenieurs
moeten wel op de hoogte zijn van de nieuwste informatie- en computertechnologie-
toepassingen, om deze te kunnen gebruiken in de ontwerpen van de te bouwen
fabrieken. De doelstelling hierbij is verbetering van de effectiviteit en efficiency van
de te produceren producten bij de klant. Deze ontwikkelingen in bruikbare technie-
ken beschikbaar te zijn en derhalve worden zij door de leveranciers hiervan vroeg-
tijdig op de hoogte gebracht. Er zijn geen hoge- en kortetermijnreactiesnelheden.

Ook voor de eigen interne productieprocessen (zowel voor ontwerpsystemen als voor
administratieve en informatieverwerkingstoepassingen) door IT verbeteringen aan-
brengen. Zorgvuldige investeringsanalyses hiervoor worden voorafgedaan.
De klanten, automobielfabrikanten bijvoorbeeld, geven trends aan in de productei-
genschappen van hun onderdelen: gieten  of iets anders. Hiervoor schakelt Gemco
externe consultants in.
Efficiency-, kwaliteits-, logistieke prestatie- en productverbeteringen vormen een
impuls voor potentiele opdrachten: technici en externe consultants ontwikkelen deze
nieuwe verbeteringsmogelijkheden. De genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuwe
producten en diensten.
De grootste risico's voor de onderneming vormen fouten in de voorcalculatie bij het
uitbrengen van offertes.

Proces

Gemco huurt externe consultants in om inhoudelijk de nieuwe markttrends te ont-
dekken, concurrentieanalyses uit te voeren (benchmarken) en de marktpositie te
bepalen.
Op basis van de meerjarenplanning worden (nieuwe) markten bewerkt en product-
concepten ontwikkeld. Cruciaal is het selecteren van managers en medewerkers die
creatiefgenoeg zijn om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen. Deze gaan echter
niet snel. Ontwikkelingen in de markt zijn lang van tevoren aan te geven.
Financi8le prestaties vormen de grootste aanleiding om vernieuwingen door te voe-
ren. In bepaalde gevallen gebeurt dat zelfs rigoureus en gaat dat gepaard met afslan-
kingen. Zulke processen verlopen wel snel.

23I



De directie stuurt de jaarprocessen zelf rechtstreeks (topdown) aan. Het creatieve

proces voor het invullen van de opdrachten is gedelegeerd in de organisatie.
De aard van de onderneming is technisch, de algemeen directeur en de afdelingsma-
nagers zijn dus technici met deskundigheid in de sector. Elk heeft een 'rechterhand'
voor de interne organisatie en besturing.

De dagelijkse procedures en routines liggen vast in procesbeschrijvingen en worden

periodiek gemonitord.
De besturing vindt primair plaats (maandelijks) op marktontwikkelingen (zoals
offertes en verkooporders), de financiele prestaties worden twee keer per jaar geava-
lueerd.

Het organisatieconcept van de onderneming is gebaseerd op een projectorganisatie.
Doordat de sectorontwikkeling langs een evolutionaire lijn verloopt zijn interne ver-

anderingen ook geen revolutionaire ontwikkelingen.

Resultaat

De onderneming wordt primair beoordeeld op de financiele resultaten. Zodra deze -

op onderdelen - niet voldoen, worden beleidsbeslissingen genomen, zonodig met
directe reorganisatieconsequenties. Toch is de financiale verslaggeving altijd te leat,
derhalve wordt er primair gestuurd op marktontwikkelingen (potentiele projecten).
Het bonussysteem is gebaseerd op de langetermijnresultaten van de onderneming.
Dus bijvoorbeeld niet alleen op de omzet op de korte termijn.
Succesbepalend voor de ondernemingsresultaten zijn de kwaliteit van goede techni-
ci en commerciele mensen, en van financieel verantwoorde opdrachten.
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Sdu v/h Staatsdrukkerij & Uitgeverij

Ondememing
Sdu is een in beginsel nationaal opererende uitgeverij en drukkerij (database publish-
ing in Duitsland met Juris). Elektronische informatiedragers worden steeds belang-
rijker. De onderneming heeft de overheid nog als enige aandeelhouder. Het hoofd-
kantoor is gevestigd in 's-Gravenhage.

Context

Internet biedt nieuwe mogelijkheden voor de uitwisseling van communicatie- en
informatie: on line informatie opvragen en doorgeven op een snellere en meer
betrouwbare manier. Het digitaal opslaan van informatie heeft ook nieuwe produc-
ten en diensten opgeleverd. Beide worden geinitieerd door de exogene ontwikkelin-
gen op het gebied van informatie- en computertechnologie.
De interne processen worden verbeterd door het aanbieden van nieuwe IT-producten
en diensten (endogeen)
Er zijn tot op heden geen extreem snelle veranderingen opgetreden. Verbeteringen
vinden beheerst plaats, met als voorwaarde een aanvaardbare 'return on investment'.
Daarbij komt dat de interne processen de nieuwe productontwikkelingen moeten
kunnen volgen. Dit vraagt voorbereiding en wordt op een projectmatige wijze uitge-
voerd. De voorbereiding en implementatie hiervan vragen capabele mensen, kapi-
taal, innovatie- en implementatiekracht.
Periodiek worden de concurrentieontwikkelingen gevolgd, trends worden tijdig
gesignaleerd. Benchmarking in de sector vindt regelmatig plaats. Doelstelling is de
concurrentie voor te blijven met nieuwe producten en diensten. Internationale spe-
lers roeren zich zeer nadrukkelijk op de Nederlandse markt. Het aangaan van samen-
werkingsverbanden met derden is een scenario. Ook is steeds meer plaats voor inter-
nationalisering in de onderneming waardoor grotere budgetten beschikbaar komen
voor nieuwe, (veelal) op informatie- en computertechnologie georienteerde ontwik-
kelingsinvesteringen.

Proces

De nieuwe ontwikkelingen ten gevolge van bijvoorbeeld informatie- en computer-
technologie worden door middel van projecten voorbereid en geimplementeerd.
Deze zijn gepland binnen de meerjarenstrategie. Ook nieuwe ontwikkelingen vor-
men de input voor het realiseren van nieuwe productconcepten en markten (bijvoor-
beeld minder fraudegevoelige paspoorten). Er is geen uitzonderlijke snelheidsverho-
ging van vernieuwingen waarneembaar: het geheel is planbaar in de tijd.
Beslissingen worden in beginsel topdown genomen. De raad van bestuur neemt het
voortouw. Er zijn voldoende gedelegeerde verantwoordelijkheden; bij niet functione-
ren volgen direct personele consequenties.
Er is sprake van 'management by objectives', gericht op het realiseren van een voor-
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sprong op de concurrenten.
Is de noodzakelijke kwaliteit (kennis en kundigheden) intern niet tijdig voorhanden
dan schakelt Sdu externe managementkwaliteit in door middel van consultants

(ondersteunend en gericht op het aandragen van feitenmateriaal) of interim-mana-

gers (aldus zijn diverse business units gereorganiseerd). De regie blijft in handen van

de Sdu-medewerkers.
De gewenste managementkwaliteiten vormen een cruciale factor en worden extern

gerekruteerd.

Resultaat
De beoogde resultaten worden in een (meer)jarenplanning vastgelegd en hierop

wordt gestuurd.
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Koninklijke Schelde Groep

Ondememing

Koninklijke Schelde Groep (KSG) is een onderneming met vier divisies: scheeps-
nieuwbouw en -reparatie, ketelbouw en energie-installaties, staalconstructie en
machine- en apparatenbouw. Het hoofdkantoor was gevestigd in Vlissingen.

Context

Algemeen gaan informatie- en computertechnologieontwikkelingen niet sneller in
de ontwikkelingen van diverse vakgebieden, de doorlooptijd wordt echter wel aan-
zienlijk korter. Er is meer integrale samenhang tussen functionele gebieden door de

ict-ontwikkelingen in ondernemingen, wat het besturen ervan aanzienlijk complexer
maakt. Essentieel is de noodzakelijke kennis van 'morgen' bij managers, want de
nieuwe technologie moet toegepast worden in nieuwe productconcepten als concur-
rentieonderscheidend element. In de 'projectenindustrie' is het ontwikkelen van een
concurrentievoorsprong door een integrale projectbeheersing in ontwerp en uitvoe-
ring cruciaal voor klant en leveranciers. Hierbij levert de toepassing van ict uiteraard
een belangrijke bijdrage.
Ook vormt deze technologie een belangrijke stimulator in het realiseren van efficien-
cy- en effectiviteitsverbeteringen bij de administratieve en productieprocessen.
Aanbieders die meer internationaal en wereldwijd opereren dan KSG, zijn veelal
bereid grootschaliger ontwikkelingen te financieren. Deze omvangtoename vergroot
echter weI de ondernemingsrisico's: veel van deze ontwikkelingen zijn daarom
recentelijk teruggedraaid wegens aanzienlijke verliezen (ABB, Alsthom)

Proces

De geschetste, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informaticaontwikke-
ling, met name bij de ontwerpfase, bieden nieuwe marktkansen door verbetering en
vernieuwing van het productenportfolio. Kostenverlaging treedt op door een sterke
rationalisatie en re-engineering van de interne bedrij fsprocessen in een van oudsher
nog te traditioneel georganiseerde industrie als de zware metaalindustrie. De toe-
passing van de nieuwe informatie- en computertechnologie vergroot de slagvaardig-
heid naar klanten. Maar ook totaal ander organisatievormen zijn imperatief (zelfstu-
rende teams, balanced scorecard, et cetera).
Een 'opgepoetst', oud product met voldoende technologie kan een nieuwe markt
aanboren voor de traditionele producten van een bedrijfals KSG. Hiervoor is niet zo
veel geld nodig als voor de ontwikkeling van een nieuw productconcept.
Vernieuwingen en verbeteringen worden gestuurd via projecten en dedicated teams
met een integrale verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering.
Hoogtechnologische bedrijven vereisen een topmanagement met technisch deskun-
digen om te kunnen beoordelen of beslissingen verantwoord zijn. Liefst zijn het
dezelfde mensen als die de onderneming leiden, op voorwaarde dat zij een goede
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aanvullende managementopleiding (inclusieffinanciele kennis!) hebben gevolgd. Is
de CEO geen technicus dan zal hij zeer zwaar op deze technische mensen moeten
leunen. Er moet gewaakt worden voor een eenzijdig primaat van de techniek en tech-
neuten. Veel van dit soort ondernemingen is daardoor in zwaar weer terechtgeko-
men.
Naast ervaring en een brede opIeiding moeten managers ook 'tools' hebben om de

organisatie te besturen.

Tevens moeten managers de 'durf' hebben om beslissingen te nemen, met het risico

dat er wel eens iets fout gaat.
Langetermijnplannen, meerjarenbegrotingen, langetermijnprojectportfolio's, inno-
vatieprogramma's en dergelijke vormen de context voor de jaarlijkse bijsturingen in
de onderneming.
Het is aanbevelenswaardig het management vijfiarige contracten aan te bieden, met
als doelstellingen: voorbereiden (herschikken, aanpassen) en implementeren van
verbeteringen, opbouw van een langer lopende projectportefeuille en implementatie
van voldoende kennisbasis in de hele onderneming.

Resultaat

Financieel kader vormt (naast uiteraard een concurrerend en innovatief producten-

gamma) een essentiele factor voor het besturen van een onderneming in de kapitaal-
goederenindustrie.
Beloningen van topmanagers moet niet alleen gekoppeld worden aan kortetermijn-
successen, maar juist aan langetermijnprestaties, bijvoorbeeld over een periode van
vijfjaar.
Opleidingen vormen een kritieke succesfactor: het accent ligt op technieken en
methodieken, ook voor het doorvoeren van veranderingen.
In deze bedrijfssector is integraal projectmanagement een essentieel onderdeel van

de bedrijfsvoering.
Het accent van te werven managers moet liggen op het feit dat alle medewerkers, tot

op de werkvloer, zelflerend zijn. Dit levert de onderneming vaak volop bruikbare ini-

tiatieven op, die ook de economische bedrijfsvoering zeer ten goede komen.
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Perfetti Van Melle

Ondememing
Het van oorsprong Nederlandse Van Melle is een onderneming voor het ontwikkelen,
produceren, verkopen en distribueren van snoepgoed (levensmiddelen) met als markt-
gebied de gehele wereld. Ten tijde van het interview werd het bedrijfgekocht door de
Italiaanse onderneming Perfetti. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Breda.

Context
Informatie en technologische ontwikkelingen hebben alleen invloed op de produc-
tieprocesverbeteringen en administratieve processen. Zij worden geinitieerd door
externen (consultants), eigen waarnemingen bij derden en anderszins, extern ver-

kregen informatie.
De concurrentiekracht komt voort uit innovatieve productontwikkelingen, nieuwe
internationale afzetmarkten, adequate distributie en kwaliteitsbeheersing van het
product (gezondheidsrisico's).
Er zijn geen grootse externe ontwikkelingen die de versnelde implementatie van ver-
anderingen uit concurrentieoogpunt vergen in de organisatie. De ontwikkelingen
zijn beheersbaar in de tijd en planbaar door middel van een (meer)jarenplanning.

Procts

Alle verbeteringen worden projectmatig voorbereid en ingevoerd. Ondersteuning
hierbij komt van externe, inhoudelijk deskundigen die het betreffende onderwerp al
vaker bij de hand hebben gehad. Een voorbeeld hiervan vormt de implementatie van
het informatiemanagement softwarepakket SAP. Externe deskundigen voerden
zowel de inhoudelijke voorbereiding (afstemming van de interne processen op de
gewenste software) als de begeleiding (advisering) uit.
In de (meer) jarenplannen worden verantwoordelijkheden gedelegeerd. Er wordt veel

gewerkt met projectorganisaties.
De onderneming investeert op systematische wijze in management development en

begeleidt het management intern voor op verdere groei. Hierbij wordt ook gebruik-
gemaakt van externe experts/consultants. Managementkwaliteit wordt als zeer
essentieel beschouwd. Als hulpmiddel hierbij worden managementrapportages
gebruikt met prestatie-indicatoren ter onderlinge interne vergelijkingen. Managers

die niet op het gewenste kwaliteitsniveau opereren, worden begeleid in hun groei-
proces. Interim-management wordt uitsluitend toegepast in crisissituaties en in situ-
aties dat management tijdelijk vervangen moet worden. Het interne management
wordt geacht veranderingen te besturen.

Refultaat
Niet alleen financiele prestaties, maar ook de ecologische positie stuurt de onderne-

ming.
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ArboUnie

Onderneming
Arbo Unie is een onderneming die zich richt op de gezondheidsbevordering van
werknemers in Nederlandse organisaties. Ontstaan uit het middelgrote, regionale
bedrijfsleven (2I regionale bedrijfsgezondheidsdiensten), not for profit, gefuseerd
tot 6/n landelijk bedrijfin 2003. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.

Context

De ict-ontwikkelingen worden toegepast ter versterking van de interne efficiency en

de vergroting van de slagvaardigheid naar de markt. Er doen zich grote en onver-
wachte, grootse nieuwe ontwikkelingen voor op deze terreinen.
Vanuit de oorspronkelijke kleinschalige context moet er meer marktconform gewerkt
worden. De toenemende concurrentie dwingt de organisatie zowel intern aIs extern

meer marktgericht te opereren.
De technologische middelen moeten afgestemd zijn op de interne operationele pro-
cessen en bedrijfsvoering. Het streven is de organisatie door te ontwikkelen tot pro-
fessionele netwerkorganisatie met de ondernemersverantwoordelijkheid zo laag
mogelijk in de organisatie, bij de dienstverlenende teams.

Proces

De interne automatiseringsfunctionaris is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen,
de voorbereiding van de veranderingen en de implementatie op het terrein van infor-
matie- en computertechnologie. Voorafgaand aan besluiten over de investeringen in
zulke veranderingen vindt eerst altijd een grondige risicoanalyse plaats ter voorko-
ming van problemen bij de implementatie en de operationele werking (verande-
ringsconversie en technisch-inhoudelijk).
De verschillende management- en best:uurlijke teams bereiden de beslissingen voor
en nemen mede op basis van een groot draagvlak en acceptatie in de organisatie
besluiten. Dat veroorzaakt een langere doorlooptijd, maar de acceptatiegraad in de
organisatie weegt hier tegenop.
Projectmanagement is het organisatieconcept dat toegepast wordt om de veranderin-
gen voor te bereiden en te implementeren. De doelstellingen worden duidelijk meet-
baar voorafgedefinieerd.
In beginsel voeren interne managers het management van de veranderingen uit.
Externe experts - in de vorm van consultants - kunnen het proces inhoudelijk en
procesmatig bijstaan.
De jaarplannen en begrotingen, die participatiefworden voorbereid en geaccordeerd
ter wille van de eerdergenoemde draagvlal<vergroting, vormen de basis voor het mana-
gen van de operationele processen. Per afdeling en in toenemende mate per functio-
naris worden doelstellingen geformuleerd, waarop zij in de tijd ook worden 'afgere-
kend'. Dit laatste is nieuw voor de onderneming.
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In lijn met de nieuwe strategie (meer marktgericht) worden selectiecriteria opgesteld
voor nieuw aan te nemen managers en voor het maken van management develop-
mentprogramma's.
Indien projectmanagers niet intern beschikbaar zijn, huurt de onderneming deze
extern in. Externe managers leiden geen veranderingsprocessen.

Resuitaat
Nieuw in de onderneming is het financieel sturen op financieel rendement. Ook
wordt de concurrentie kritischer gevolgd, teneinde die qua diensten en interne orga-
nisatie het hoofd te kunnen bieden.
De kwaliteit van functionarissen wordt steeds crucialer.
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Rentokil Initial

Ondememing
Rentokil is, als onderdeel van een Engelse firma, actiefin het industrieel reinigen van

kleding en het onderhoud van sanitaire voorzieningen. Het Nederlandse hoofdkan-
toor is gevestigd in Voorburg.

Context

De externe ict-ontwikkelingen zijn voor een massaproductiebedrijf gericht op het
efficienter later verlopen van alle interne processen. Er doen zich geen nieuwe en
onverwachte ontwikkelingen op deze gebieden voor. Op systematische wijze worden
structureel marktontwikkelingen gevolgd en geanalyseerd.
Door overnames wordt strategisch geinvesteerd in schaalgrootte.
De onderneming moet haar concurrentiekracht realiseren door procesinnovatie:
nieuwe toegevoegde waarde ontwikkelen bij reiniging van kleding aan klanten.
De toepassing van nieuwe technologieln bij innovatie zijn bijvoorbeeld speciale bar-
codes in kleding en informatiegegevensbanken over individuele kledingdragers bij
klanten. Hierdoor kunnen de kosten omlaag en de doorlooptijden verkort in functie
van de logistieke processen.

Proces

Door het aannemen van veranderingsgezinde mensen wordt bereikt dat de noodza-

kelijke periodieke aanpassingscultuur geintegreerd wordt in de onderneming. Bij de
aanname van managers let de onderneming ook specifiek op het anticiperend gedrag
en de veranderingsbereidheid. Hierbij is wel onderscheid tussen de operationele
mensen in de 'fabriek' en de verschillende managementniveaus: die laatste zijn van
belang voor het managen van de veranderingsprocessen.
Er zijn speciale functies beschikbaar voor re-engineering en optimalisatie van pro-
cessen.

Vernieuwingen vormen onderdeel van het managementproces: planmatig en op top-
niveau. Er moet voor worden gezorgd dat op alle managementniveaus steeds nieuwe
uitdagingen zijn om goede mensen te behouden en te laten groeien.

Projectmanagement is een geeigende organisatievorm voor de voorbereiding en
implementatie van veranderingen.
Mede in het kader van het management development leiden eigen mensen de veran-
deringsprocessen. Externe experts worden ingehuurd als het intern ontbreekt aan

specialistische kennis en kunde.

Resultaat
De onderneming drijft sterk op financiele resultaten en prestaties van de output
(productie volume, op tijd, kwaliteit en dergelijke), wat zich vertaalt in rapportage-
structuren en evaluatiemethodieken. Ook wordt beoordeeld hoe managementfuncti-
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onarissen bijdragen aan vernieuwing en verbetering in de onderneming (kwaliteits-
beoordelingssysteem). Er is een aanzet gegeven tot het invullen van een manage-
ment-developmentsystematiek en tot competentieontwikkeling door middel van een

beoordelingsconcept.
Er is een soort 'piep-systeem': worden de afgesproken doelen gehaald, dan is alles
goed, gebeurt dit niet dan moet er'gepiept' worden om bij te sturen. De productie en
omzetinformatie worden zeer frequent en periodiek beoordeeld in functie van de

jaarplannen.
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Van der Moolen

Onderneming
Van der Moolen is een handelsonderneming voor aandelen en obligaties. Zij opereert

op de beurzen van Europa en de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Amsterdam.

Context

De beurs dicteert de wijze waarop met beurscomputers kan worden gecommuni-
ceerd. Dit is van cruciaal belang in verband met de snelheid van de communicatie en
informatievoorziening, en de betrouwbaarheid van de informatie.
Bij de implementatie van de handelssystemen en administratieve systemen ligt het
accent op de effectiviteits- en efficiencyverbetering van de interne processen. De tech-
nologische ontwikkelingen zijn van groot strategisch belang voordeze onderneming.
Ook ligt de focus op nieuwe en vernieuwde diensten/producten ten gevolge van nieu-
we technologische mogelijkheden. De praktijk leert dat de ontwikkelingen zeer snel
gaan en dat daardoor de interne aanpassingen eveneens snel moeten verlopen. De
voorsprong op de concurrentie is van essentieel belang.
Beleidsmatig en organisatorisch gezien wordt de onderneming in deze sector steeds
virtueler en technologiegedreven. Accenten hierbij zijn de verdere mondialisering
met nieuwe internationale concurrenten, wijzigingen in financiele structuren (aan-
delen en dergelijke), kostenbeperkingen en reactiesnelheidvergroting tussen betrok-
ken participanten.

Proces

De onderneming volgt de facto de overkoepelende beurs ('stakeholder'), waar meer-
dere gebruikers actiefzijn. Beleidsmatig actiefen snel inspelen op de genoemde ont-
wikkelingen bepaalt de concurrentiepositie. Een projectmatige aanpak vormt de
basis van het draaiboek voor de veranderingsvoorbereiding en het overeenkomstig
uitvoeren van de implementatie. De doorlooptijden hiervoor zijn steeds korter en
moeten direct succesvol kunnen functioneren. De organisatie moet dus 'lean and
mean' zijn om wendbaar te kunnen opereren. Ook is het noodzakelijk dat er mensen
in de organisatie aanwezig zijn die deze snelle aanpassingen kwalitatiefgoed willen
en kunnen volgen en toepassen. Zijn er mensen bij die deze snelle ontwikkelingen
niet kunnen volgen, dan is het noodzakelijk dat zij meteen vervangen worden. Er
blijkt in de praktijk geen tijd voor persoonlijke ontwikkeling die meer tijd vergt dan

de ontwikkelingsdoorlooptijd voor de vernieuwing in de onderneming.
Er is geen tijd om veranderingen in overleg en volgens acceptatiemodellen en draag-
vlakmodellen voor te bereiden. De mensen moeten - de bedrijfscultuur eigen - snel
kunnen inspelen  op de vernieuwingen  en  deze snel zelf kunnen toepassen. Al wer-
kend moeten ze zich de vernieuwingen eigen maken (hoog opnamevermogen en ver-
anderingspotentieel van mensen noodzakelijk).
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Het topmanagement bewaakt de operationele processen door middel van een dage-

lijkse beoordelingen van functionarissen.
Externe consultants ondersteunen de organisatie met hun kennis en ervaring ter
voorbereiding en implementatie van veranderingen.

Resultaat

De beoordeling van het functioneren van de onderneming vindt plaats op basis van

dagelijkse financiele prestaties (beurshandelaren)
Voor niveaus direct onder de directie is de beloning gebaseerd op dagelijkse presta-
ties. De directie wordt beloond op basis van langetermijneffecten en nia op korte-
termijnresultaten.
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KPN Telecom

Onderneming
KPN Telecom is een leverancier van telecommunicatie. Het Nederlandse hoofdkan-
toor is gevestigd in Voorburg.

Context

Informatie- en computertechnologie vormt de kern van de bedrijfsvoering en is een

belangrijke drijfi,eer voor veranderingen in de organisatie. Essentieel hierbij is het
maken van de juiste en tijdige productportfolio. Vroegtijdig anticiperen is cruciaal.
Organisatorisch moet de onderneming hierop met een hogere snelheid en in kortere
tijd inspelen. Een 'overall'-strategie op basis van markt- en klantontwikkelingen is
een voorwaarde voor het invullen hiervan.

Proces

In de onderneming is veel verankerd in de historische organisatie. Er was sprake van
een sterk intern gerichte cultuur. Het is daardoor moeilijkde gevestigde orde te door-
breken en niet te blijven hangen in de historie. De overlegcultuur is nog sterk aanwe-
zig en vormt vaak een belemmering voor het tijdig doorvoeren van vernieuwingen.
Daarom moet de manager ook verandermanagementcompetenties hebben: 'out of
the box' denken, afscheid kunnen nemen van oude gewoonten, ervaring hebben in
het oplossen van lastige vraagstukken, betrokkenheid tonen (tussen de mensen wer-
ken), een strategie hebben, zelfi,ertrouwen hebben, kunnen inschatten wat er bij de
mensen leeft, durven kiezen en focus kunnen aanbrengen.
Door de omvang en de differentiatie van de organisatie is een sterke co8rdinatie van
de manager een absolute voorwaarde. Hij moet ook de cultuuromslag kunnen leiden.
In beginsel moeten eigen managers deze rol kunnen vervullen, het kan echter nuttig
zijn tijdelijk een externe manager in te huren die 'ongebonden' een hervormingspro-
ces kan leiden.
Hierbij is inzicht in het functioneren van de onderneming noodzakelijk door de cul-
tuur te kennen, onder andere door de historie van het bedrijfte bestuderen. Ook het
maken van de verbinding tussen een heldere strategie en de mensen is essentieel.
Voor deze onderneming is zowel 'harde' als 'zachte' veranderkundige kennis en erva-

ring nodig, en ook helder communiceren.
Om de eigen verandercapaciteit van de onderneming te vergroten (de directie kan het
niet allemaal zelf) moet er verantwoordelijkheid op een lager niveau gelegd worden:
zelfde organisatie inrichten op basis van de te realiseren doelstellingen. De betrok-
ken mensen moeten dit natuurlijk wel kunnen.
Management development vormt een ontwikkelingshulpmiddel om het manage-
ment voor te bereiden op de toekomstige eisen. De raad van bestuur is hierin actief
betrokken. Bij veranderingsprocessen gaat het ook om het samenbrengen van com-
plementaire talenten. Bij de selectie van nieuwe mensen wordt hier al rekening mee
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gehouden. Het leiden van bijvoorbeeld (grote) projecten maakt deel uit van dit indi-
vidueel gericht management-developmentproces.
Tot nu toe zijn veel externen ingehuurd voor het invullen van de benodigde capaciteit.
Het zijn geen verandermanagers, deze taak neemt de organisatie zelfop zich.
Flexibiliteit is een middel om mensen te ontwikkelen, te snel van functie veranderen
is echter ook niet goed. In de organisatie is wel veel veranderingsbereidheid, maar er
is ook veranderkmcht nodig.

Resultaat
Er is veel bereikt door de overgang van een monopolistisch naar een commercieel
bedrijf.
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Ballast Nedam

Ondememing
Ballast Nedam is een bouwonderneming met circa 5.000 medewerkers. Het bedrij fis
actiefin een verscheidenheid aan sectoren, ook in het buitenland. Het hoofdkantoor
is gevestigd in Nieuwegein.

Context

Het concern maakt een ingrijpende herstructurering door. Toegenomen risico's in de
internationale projectenmarkt waren de aanIeiding voor een drastische sanering van
deze activiteiten. De focus is thans gericht op de Nederlandse markt en een beperkt
aantal winstgevende krenten in de internationale pap. Strategische kernelementen

zijn ketenbenadering, schaal- en kostenbeheersing. ict speelt uiteraard een rol in alle
onderdelen van het primaire proces, maar er vinden geen snelle, omvangrijke veran-

deringen plaats. Vernieuwingen en veranderingen warden in langetermijnplannen
meegenomen en altijd projectmatig voorbereid en overeenkomstig geimplemen-
teerd. Ballast Nedam heeft zijn eigen ict-unit.

Proces

In de bouw wordt van oudsher gewerkt met projecten, zodat sprake is van een pro-
jectgedreven organisatie. Implementatie van vernieuwingen en veranderingen in de
organisatie worden ook door middel van projectmanagementconcepten voorbereid

en geimplementeerd.
Er zijn schoksgewijze (herstructerings-) veranderingen, maar ook geleidelijke aan-
passingen hebben invloed. Deze aanpassingen betreffen zowel het personeel, de

organisatie en de operaties als de cultuur. Daarbij wordt soms bewust gebroken met
het verleden, maar vaak ook is aansluiting op de bestaande bedrijfscultuur nodig,
omdat dat 'duurzamer' is.
De ontwikkeling van eigen management en de doorgroei van mensen is belangrijk.
Er ligt een sterk accent op management development: het meer veranderbaar maken

en de verantwoordelijkheidsdrang van managers vergroten.
In de bouwonderneming speelt ook het vergroten van de multifunctionele samen-

hang bij managementfuncties een belangrijke rol. Dit vraagt mensen die over de

'schutting van hun eigen vakgebied heen kunnen kijken'. Bij de selectie van potenti-
ele, interne managers/'ondernemers' wordt dan ook specifiek gelet op persoonlijk-
heidsaspecten hieromtrent.
Ballast Nedam heeft geen "consultant-verslaafde" cultuur. Het inhuren van externe

specialisten vindt in beginsel alleen plaats voor het krijgen van een 'second opinion'.
Opgemerkt wordt dat de volgende competenties niet te leren zijn: analyseren, con-

sistentie, integriteit, timing, duidelijkheid, communiceren en voorspelbaarheid. Zij
moeten in essentie aanwezig zijn in de persoonlijkheidsstructuur en bij de selectie
worden kandidaten hierop beoordeeld.
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Resultaat
De sanering in de laatste vier jaar heeft de top drastisch verkleind en vernieuwd: van
de veertien topmanagers in de hoogste twee echelons van het concern, is er buiten
voorzitter Kottman nog maar 6dn aanwezig (en die heeft ook nog een andere functie).
In de afi:elopen paar jaar is meer de nadruk gelegd op 'corporate values': in hoeverre
tonen managers  die  of zijn  zij  toch nog vooral de belangenvertegenwoordigers  van
'hun' divisies en business units?
De nieuwe top beinvloedt de vernieuwing van het management op lagere niveaus
sterk, onder meer door persoonlijke participatie van de raad van bestuur in manage-
menttrainingen op diverse niveaus.
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Technische Universiteit Eindhoven

Het risico van toename van de complexiteit is dat de organisatie daardoor minder
bestuurbaar wordt. Ter vermijding hiervan moet meer procesgericht gewerkt wor-
den.

Het is essentieel voor een onderneming dat het reguliere management de historie van

de onderneming kent. Verkorting van de 'houdbaarheidsduur' van het reguliere
management vergroot echter wel de dynamiek van de organisatie en dus ook van de
veranderkracht (meer kennen van de aanpalende werkgebieden).
Het spanningsveld bij het doorvoeren van veranderingen in organisaties ontstaat

door enerzijds de flexibiliteit en dynamiek van het topmanagement en anderzijds de
starheid van de operationele organisatie. Dit komt door het verschil in impulsen
waarmee beide worden geconfronteerd.
(Top)managers zien veelal de signalen vanuit de omgeving en hebben geleerd hierop
te anticiperen, vervolgens moeten ze dat overdragen aan de operationele organisatie-
onderdelen die niet geleerd hebben hiermee om te gaan. Dit leidt tot weerstanden.
Het is wenselijk in dynamische omgevingen de genoemde competenties meer naar de
werkvloer te brengen. Hierdoor gaan de medewerkers de doelstelling beter onder-
kennen en wordt het gemakkelijker de veranderingen te implementeren. Ook kunnen

ze op die manier helpen de toekomst vorm te geven. Communicatie is hierbij het ver-
bindende woord.
Managers leren dynamisch leiding te geven en dynamisch te organiseren moet voor-
al neerkomen op het vormgeven van de overbrugging tussen top en basis van het
kennis- en inzichtsgevoel. De professionele interim-manager heeft deze vaardighe-
den en de reguliere manager in sterk dynamische omgevingen zou die ook moeten
hebben.

Interessant is het om een instrument te hebben voor het bepalen van de verander-
kracht van een organisatie, bijvoorbeeld op een puntenschaal. Die zou moeten zijn
opgebouwd uit een aantal parameters, zoals beslissingsruimte op de werkvloer, mate
van gedetailleerdheid van topdown doorgegeven informatie, opleidingsniveau van de
verschillende managementniveaus, doorgevoerde veranderingen in de tijd, trainings-

programma's in de tijd, mate van projectmatig werken, functieancianniteit. Op basis
van deze resultaten kan dan de aanpak gekozen worden om de gewenste veranderin-
gen door te voeren en de programma's te ontwikkelen ter vergroting van de veran-
derkracht van de organisatie.
Verwezen wordt naar het artikel 'Nomadisch organiseren', van RM. Kempen (I997).
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Bijlage IV

Vragenlijst ten behoeve van het casestudyonderzoek

De gehanteerde vragen ten behoeve van het casestudyonderzoek per fase binnen het
functioneren van ondernemingen overeenkomstig het onderzoeksveld zijn hierna

weergegeven.

I Omgevingscontext

1.1 Concurrentie

1.1.1 Omvang concurrentie

Vormt een indicator voor de externgerichtheid van de organisatie.
I geen: monopoliepositie in de markt; nauwelijks investeringen in marketing en PR

(percentage van de omzet); weinig medewerkers op afdeling marketing;
2 weinig;
3 middelmatig;
4 groot;
s zeer groot: zeer vele spelers op de aanbodmarkt; aanzienlijke investeringen in

marketing en PR om marktaandeel te kunnen verwerven, aanzienlijk aantal
medewerkers op afdeling marketing.

1.1.2 Invioed internationale concurrentie

Vormt een indicator voor de externgerichtheid, voor invloed grensoverschrijdende
krachten.

I geen: nationale markt zonder buitenlands aanbod spelers;
2 weinig;
3 middelmatig;
4 groot;

s zeer groot: zeer vele buitenlandse spelers op de aanbodmarkt;

1.1.3 Nieuw geintroduceerde producten op de marI(t perjaar
Vormt een indicator voor enerzijds de dynamiek in de markt en anderzijds de ver-
nieuwingskracht door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, zoals ITC.
I nauwelijks: meerjarige levensduur producten met weinig innovatie: gering aantal

medewerkers voor productontwikkeling; nauwelijks investeringen voor innovatie
(percentage van de omzet);
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2 weinig;
3 middelmatig;
4 veel;
s     zeer veel: korte levensduur per product; aanzientijk aantal medewerkers voor pro-

ductontwikkeling; aanzienlijke investeringen voor innovatie (percentage van de
omzet).

1.1.4 Tijdshorizon strategische beleidsvorming

Vormt een indicator voor de dynamiek in de markt en de noodzaak daarop in te spe-
len.
I   zeer kort: halfjaar;
2 kort;
3 middellang;
4 lang;
5    zeer lang: vijfjaar.

1.1.5 Concreetheid beleid

Vormt een indicator voor de mate waarin operationalisering van het beleid op lagere
echelons en dichter bij de markt plaatsvindt, voor de mate van delegeren van operati-
onalisering van beleid, voor de flexibiliteit om dicht bij de markt binnen het beleids-
kader te kunnen operationaliseren.
I op hoofdlijnen: raamwerk met richtingen, bedrijfsdoelstellingen, financiele

la[ders op bedrijfsniveau;
2 redelijk uitgewerkt;
3 middelmatig uitgewerkt;
4 sterk uitgewerkt;
5    gedetailleerd: op marktsegmentniveau, op productniveau, op operationeel niveau.

1.2 Omilevingsdynamiek

1.2.1 Stabiele omgeving met weinig complexiteit
Kenmerken:
- gering aantal externe wisselende krachten, zoals concurrenten, overheidsregels,

klanten, leveranciers, ict-ontwikkelingen. De variabelen veranderen ook nauwe-
lijks;

-   de levenscyclus van veranderingen is gering: weinig noodzaak tot veranderen en
aanpassen. Veranderingen gaan zeer traag.

1.2.2 Onzekere omgeving met weinig complexiteit
Kenmerken:
- gering aantal externe wisselende krachten, zoals concurrenten, overheidsregels,

klanten, leveranciers, ict-ontwikkelingen. De variabelen veranderen ook nauwe-

lijks;
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-  de levenscyclus van veranderingen is groot: grote noodzaak tot veranderen en

aanpassen. Veranderingen gaan snel.

1.2.3 Stabiele omgeving metgrote complexiteit

Kenmerken:
- groot aantal externe wisselende krachten, zoals concurrenten, overheidsregels,

klanten, leveranciers, ict-ontwikkelingen. De variabelen veranderen zeer fre-
quent;

-   de levenscyclus van veranderingen is gering: weinig noodzaak tot veranderen en

aanpassen. Veranderingen gaan zeer traag.

1.2.4 Onzekere omgeving  met grote complexiteit

Kenmerken:
- groot aantal externe wisselende krachten, zoals concurrenten, overheidsregels,

klanten, leveranciers, ict-ontwikkelingen. De variabelen veranderen zeer fre-
quent;

-  de levenscyclus van veranderingen is groot: grote noodzaak tot veranderen en
aanpassen. Veranderingen gaan snel.

1.3 Mate betrokkenheid management bij ict-ontwikkelingen

De mate waarin operationeel management dan wel strategisch management betrok-
ken is bij de ict-ontwikkelingen. Dit geeft een indicatie voor de rol van de verschil-
lende managemententiteiten bij ict.

1.3.1    Strategisch management

-   Als de systeemcomplexiteit hoog is (integratie systemen tussen afdelingen, exe-
cutive informatiesystemen voor strategisch management, integrale werkproces-
veranderingen, integrate organisatieveranderingen, investeringen), zal het strate-

gisch management een zeer hoge participatierol vervullen.
-   Als de systeemcomplexiteit laag is (afdelingsniveau zich afspelend zonder conse-

quenties), zal het operationeel management actiefparticiperen.

1.4 Levensfase van de organisatie volgens Greiner

Vormt een indicator voor de organisatiecomplexiteit en het aanpassingsvermogen
van de organisatie bij het inspelen op externe ontwikkelingen alsmede het organisa-
tieconcept dat hiervoor gebruikt wordt.

De variabelen die beoordeeld worden zijn:
-    mate van hierarchie;
-    mate van zelfstandig beslissen van organisatorische entiteiten;
- omvang werkprocedures;
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-   snelheid van handelen tussen 'denken', 'beslissen' en 'doen';
-    bereid tot samenwerken met derden voor innovatie;
- overzichtelijkheid organisatie in het licht van kennismanagement (bronnen);
- zelfstandigheid individuele functionarissen en vrijheidsgraden tot beslissen;
-   mate van concreetheid van geformuleerde doelstellingen;
-   wijze van strategische planning en beslissingen;
-     focus op efficiency versus focus op effectiviteit.

Bepalen op welke moment en door welke motieven een nieuwe fase in de levens-

cyclus van een organisatie is opgetreden.

2    Proces

2.1 Besturing: richten

2.1.1 Structuurbepaling
Indicator voor de samenhang tussen de mate van externe gerichtheid en de mate van
interne gestructureerdheid van het organisatiemodel als basis voor de mate van flexi-
biliteit en de focus op richting van de besturing.
De variabelen ter bespreking zijn:
- doelgeorienteerd: focus op resultaten, rationeel, gestructureerd;
- mensgeorienteerd: ontwikkeling medewerkers, welbevinden;
- procesgeorienteerd: verlopen van werkzaamheden volgens geformuleerde pro-

cessen en procedures;
- situatie georienteerd: situatiegerichte activiteiten.

2.1.2 OWanisatieontwerp
Vormt indicator voor de grondslagen waarop het organisatiemodel wordt ontworpen
naar het model van Gailbraith. Geeft mate van flexibiliteit aan.

2.I.2.I Doel
-   grondslagen voor doelstellingen, criteria, samenhang met strategie;
-  samenhang met haalbaarheid (beschikbaarheid middelen: ict, mensen, finan-

cien);
- aantal doelstellingen;
-   urgentiegraad en prioriteitstellingen in functie van de tijd;
- meetbaarheid doelstellingen tijdens realisatie;
- tijdshorizon doelstellingen: tijdstermijn;
- flexibiliteit doelstellingen in relatie met strategie;
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2.1.2.2 Omgeving
-   hier zijn van toepassing de elementen die genoemd zijn onder het eerder uitge-

werkte onderdeel.

2.I.2.3 Technologie
- centralisatie versus decentralisatie;
-   maten van uitbesteding: technologie en beheer;
- transactietypologie: batchgewijs versus continu;
- intensiteit toepassing technologie per afdeling, unit et cetera;
- samenhang tussen de technologietoepassingen: mate van geintegreerdheid;
-   verantwoordelijkheid voor ict in organisatie: organisatorische positie en 1<walifi-

catie.

2.I.2.4 Organisatieomvang
- formele inrichting, bijvoorbeeld procedures, geschreven regels, functiebeschrij-

vingen, instructies.;
-   grootte van de organisatie in termen van aantal medewerkers, organisatielagen;
-    mate van decentralisatie: beslissingsniveaus en verantwoordelijkheden;
-   bureaucratieniveau in relatie tot de beslissingsvrijheden in de organisatie;
-  horizontale en verticale complexiteit en mate van splitsingen in de organisatie:

arbeidsdeling;
- indirecte functionarissenomvang en de relatieve verhouding tot het aantal direc-

ten (actiefbetrokken bij het operationele proces).

2.I.2.5 Structuur
-   lijnorganisatie, matrixorganisatie, staforganisatie, business-unitorganisatie, net-

werkorganisatie et cetera.

2.2   Besturing: inrichting

2.2.1 Aanpak organisatievernieuwing en -verandering
Indicator voor de inrichting van de besturing van de verandering.

Karakteristieken zijn:
- incrementeel: intern steeds op basis van prestatie-indicatoren continu werken

aan verbeteringen;
- crisis bestrijden: hier is sprake van discontinu veranderen;
-    indicatoren: wat bepaalt de start van een verandering;
- kwaliteit functionarissen;
-   zelfstandigheidsniveau in de organisatie;
- beslissingsbevoegdheden;
- doorlooptijd beslissingen;
-   voorbereidingstijd voor beslissingen.
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Hierbij de karakteristieken van interim management benutten.

2.2.2 Organisatie-inrichting
Indicator voor de accenten die ten grondslag liggen aan de inrichting van de organi-
satie, gebaseerd op het model van Mintzberg.
Elementen hierbij zijn:
- doel;
- efficiency;
- effectiviteit;
- innovatie;
- stabiliteit.

De bedoeling is het relatieve belang vanuit de strategie en de doelbepaling van de
organisatie te kennen en te onderkennen. Dit geeft een indicatie van de focus van het
management in relatie tot de focus van de prestatieaccenten en de daarbij behorende

beoordeling.

2.2.3  Strategische accenten

De bedoeling is inzicht te krijgen de focus van het senior management binnen de ver-
scheidenheid van functionele domeinen bij een organisatie in relatie tot het realise-
ren van de strategische doelstellingen.
De relevante domeinen zijn:

2.2.3·I Marketing
Indicator voor de mate waarin verkoopvoorbereidingsenergie gegenereerd moetwor-
den om verkoop te kunnen realiseren.
I   weinig: nauwelijks marketing- en pr-budget (percentage van omzet), nauwelijks

marketing- en pr-functionarissen;
2 matig;

3 gemiddeld;
4 veel;
s    zeer veel: aanzienlijk marketing- en pr-budget (percentage van omzet), veel mar-

keting- en pr-functionarissen.

2.2.3.2 Innovatie
Indicator voor de mate waarin geinvesteerd moet worden om continu concurrentie-
onderscheidend in de markt te kunnen zijn. Innovatie kan verdeeld worden naar pro-
ducten/diensten, markten, interne organisatie.
I weinig: nauwelijks innovatiebudget (percentage van omzet), nauwelijks innova-

tiefunctionarissen;
2 matig;

3 gemiddeld;
4 veel;
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s  zeer veel: aanzienlijk innovatiebudget (percentage van omzet), veel innovatie-
functionarissen.

2.2.3.3 Managementontwikkeling
Indicator voor het zelfinvesteren in toekomstig gekwalificeerd managementtalent en

het voorbereid zijn op veranderingscapaciteit.
I nauwelijks: nauwelijks investeringen (percentage omzet ofbedrag per manager)

in management development, geen gestructureerde aanpak, geen organisatie,
geen beheersinstrumenten;

2 weinig;
3 middelmatig;
4 veel;
5   zeer veel: intensieve investering (percentage omzet of bedrag per manager) in

management development, gestructureerde aanpak, organisatie met personele
bezetting, beheersinstrumenten.

2.2.3.4 Cultuurontwikkeling
Indicator voor samenhangende en eenduidige waarden en normen voor functiona-
rissen gericht op realiseren van organisatiedoelstellingen. Tevens de basis voor actie-
ve samenwerking, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en innovatie.
I    nauwelijks: geen 'mission statement', geen ethisch protocol, geen introductiebij-

eenkomsten voor nieuwe functionarissen;
2 weinig;
3 middelmatig;
4 veel;
5    zeer veel: bestaan van een 'mission statement', ethisch protocol aanwezig, intro-

ductiebijeenkomsten nieuwe functionarissen.

2.2.3.5 Risicomanagementprofiel
Indicator voor ondernemerschap en veranderingsgezindheid.
I nauwelijks: systemen en procedures voor alle beslissingen in de organisatie,

bureaucratisch leiderschap, senior management neemt beslissingen;
2 weinig;

3 middelmatig;
4 veel;
5  zeer hoog: ontbreken van systemen en procedures voor besluitvorming, grote

individuele verantwoordelijkheid, in turbulente omgeving snel reageren op exter-
ne veranderingen, charismatisch leiderschap.

2.2.3.6 Strategisch planningproces
Indicator voor de mate van gedragenheid van strategische ontwikkelingen door de
gehele organisatie en voor de mate van de doorlooptijd van het proces.
I centraal georganiseerd: uitsluitend senior management
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2 decentraal georganiseerd: samen met managers van lagere echelons.

2.2.3.7  Carritremogelijkheden voor management
Indicator voor doorstroming van talentvolle managers in de organisatie, de kwali-
teitsontwikkeling voor het doorvoeren van veranderingen en het aantrekken van
externe functionarissen met vernieuwende capaciteiten.
Variabelen zijn:
-    de eerder genoemde inspanningen op management-developmentterrein;
-    de inschakeling van externe deskundigheid (inhoud en/ofmanagement) voor het

oplossen van vraagstukken;
-  'verblijfstijd' in jaren per managementfunctionaris (hoogste drie echelons) op

een betreffende functie;
-   'verblijfstijd' in jaren per managementfunctionaris (hoogste drie echelons) in de

organisatie.

3 Resultaten

Indicator voor de beoordeling van de prestaties van de organisatie. Deze dienen in lijn
te zijn met de strategische doelstellingen.

256



Bijlage V

Overzicht deelnemers aan het rondetafelgesprek
Bespreking van de validatiehypotheses over managementiompetenties

De ondernemingen die deelgenomen hebben aan het rondetafelgesprek zijn hieron-

der weergegeven. Na de naam van de onderneming zijn de naam en de functie van de
deelnemer vermeld.

I     DAF: C.G. Baan, voormalig voorzitter raad van bestuur
2 Koninklijke Boskalis N.V.: dr. P. Berdowski, vice-voorzitter raad van bestuur

3 Kropman Installatietechniek B.V.: ir. J. van den Heuvel, directievoorzitter

4   Heidrick & Struggles executive search: mr. H.RG. den Tex, partner

5    Universiteit van Tilburg: prof.dr.ir. A.A.Th. de Schepper, hoogleraar

Met de navolgende functionarissen zijn individuele besprekingen gevoerd:

6 Koninklijke Vopak N.V.: drs J. de Kreij RA, lid raad van bestuur, CFO
7 Technische Universiteit Delft: prof.ir. W. Dik, hoogleraar en voormalig voorzitter

raad van bestuur KPN Telecom
8    PGGM: ir K.J. Noordzij, voorzitter raad van bestuur
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Bijlage VI

Vooraftoegestuurde informatie aan de deelnemers van het
rondetafelgesprek

Aan de deelnemers van het rondetafelgesprek is de hierna weergegeven informatie
voorafgaand aan de bespreking toegestuurd.

"... De informatie was gebaseerd op de resultaten van de literatuurstudie en de prak-
tijksituaties. Hieruit bleek dat executive managers een succesbepalende factor vor-
men om de strategische voorwaarden te scheppen en te bepalen, zodat de operatio-

nalisering ervan tot een succes kan leiden. Op basis van de literatuurstudie kunnen de

volgende conclusies getrokken worden voor het gewenste competentieprofiel van
executive managers:
I    het beschikken over verandermanagementcompetenties, zoals: analyse verande-

ringspotentieel organisatie, managen weerstanden, communicatie, projectmana-
gement gericht op eindresultaat en doorlooptijd, verankering vernieuwing,
enthousiasme, geloofin eigen kunnen en kennen;

2 analyse vaardigheden competenties, zoals: organisatieanalyse, richting, doelstel-

lingen, relatie veranderingsdoel met organisatiedoel, vertaling van strategisch
dod naar operationeel doel en zijn impact, integrale samenhang functionele
gebieden en kernvraagstuk hieruit halen, in veranderingen kunnen denken met
een 'historisch besef', snel kunnen 'hechten en onthechten'.

Het gaat hier de facto om een combinatie van wat genoemd zou kunnen worden
essentiele adviseursvaardigheden (betrekking hebbend op de procesonderdelen en
niet op de gespecialiseerde sector- of functionele kennis) en verander/project-
managementvaardigheden.
Dit betekent voor het executive management dat het sneller:
-    de actuele bedrijfssituatie, de kernoorzaak en het veranderingspotentieel (c.q. de

begrenzingen) kan begrijpen (en zonodig zelfanalyseren);
-   de nieuwe richting en strategische doelstellingen kent (en zonodig zelfbepaalt);
-   het transformatietraject en de daarbij behorende potentiele valkuilen kent;
-   het transitieproces kan leiden (met anderen), waarbij de tijd (waarop het succes

gerealiseerd moet worden) en het uiteindelijke succes (verankerd en realiseerbaar
door de organisatie) bepalend zijn.
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Uit het onderzoek blijkt verder dat veel organisaties tot voor kort niet gewend waren
om sneller strategische veranderingen door te voeren, aangezien dit ook niet nodig
was. Vele managers vervullen een 'operationele' management taak gericht op het
daadwerkelijk realiseren van de afgesproken operationele doelstellingen (passend bij
de bepaalde strategie).
Dientengevolge hebben de executive managers hier ook geen ervaring mee en waren
de noodzakelijke competenties hier ook niet noodzakelijk. Hiervoor werd veelal een
projectmatige veranderingsmanagementaanpak met voldoende tijd voor het opbou-
wen van commitment, creeren van draagvlak, vermijden van weerstanden, imple-
menteren et cetera toegepast.

De achterliggende jaren is voor het resultaatgericht doorvoeren van strategische ver-
anderingen veelvuldig gebruik gemaakt van externe interim-managers. Zij vervullen
op tijdelijke basis gedurende een gedefinieerde tijdsduur een gelijktijdige verant-

woordelijkheid voor het operationeel managen van de dagelijkse organisatie en (het
voorbereiden en) het verankerd doorvoeren van de genoemde verandering.

Inmiddels is de concurrentieomgeving zo sterk en moet de organisatie zich steeds

frequenter en in een kortere tijd op het grensvlak 'onderneming-marla' aanpassen,
dat de voorwaarden voor succes  in de organisatie zelf ingebouwd moeten zijn.  Te
noemen zijn gekwalificeerde functionarissen met een grote veranderingsgezindheid,
een constant lerende organisatie en effectief leiderschap, zoals hierboven aangege-
ven.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een derde competentieveld in toenemen-
de mate gewenst is op executive managementniveau, te weten op ict-gebied. Ermee

vertrouwd zijn en de kritische afbreukrisico's voor de eigen onderneming kennen.
Het professioneel kunnen stellen van kritische vragen...'
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Bijlage VII

Aanpak en resultaat van de interviews in het kader van executive

MBA-programma's

1    Aanvullende competentieontwildcelingen tijdens em managementopleiding

Zoals uit het onderzoek naar voren is gekomen, zijn steeds meer ondernemingen
genoodzaakt hun strategie frequenter bij te stellen en de realisatie ook nog eens in

een kortere tijd te laten voltrekken. ict vormt hierbij een belangrijke stimulerende fac-
tor. Ook is vastgesteld dat deze vernieuwde ondernemingsomstandigheden aanvul-
lende competenties van het management vragen en dat het management hiervoor

gekwalificeerd dient te zijn.
Hieruit is een opleidingsvraag vanuit het bedrijfsleven te formuleren. De vastgestelde

behoefte is al enige tijd zichtbaar, zo blijkt ook uit de casestudy's.

Executive MBA-programma's lijken bij uitstek bedoeld om het (toekomstig) executi-

ve management op te leiden.

De vraag ofde huidige executive MBA-programma's al een 'vormingsbijdrage' leve-
ren in functie van de eerdergenoemde (competentie)ontwikkelingen, is voorgelegd
aan directeuren van een aantal in Nederland opererende business schools.

Het gaat om:
I Universiteit Nyenrode: prof.dr. I.J.M. Arnold;
2   Tias: B. de Graeve;

3 Rotterdam School of Management: H. Brand-Boswijk;

4 Maastricht School ofManagement: prof.dr. R.S.J. Tuninga;
s Twente School ofManagement: dr. A.M.M. Vijverberg.

De duur van de interviews betrofcirca anderhalfuur.

2     Vooraftoegestuurde in&rmatie over het ondmoek

De interviews zijn individueel gehouden. Ter voorbereiding is de geinterviewden
vooraf enige relevante informatie toegestuurd. De inhoud is hiervan in hieronder

weergegeven.
Ook is als basis voor het interview gebruikgemaakt van de beschikbare algemene
opleidingsbrochure van het betreffende executive MBA-programma.
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vooraftoe,gestuurde informatie

"... Een onderdeel waar het onderzoek zich thans op richt is de impact van de
genoemde ontwikkelingen ten aanzien van het sturen van veranderingen op de nood-
zakelijke competenties van executive managers. Hoe dienen zij zich de komende tijd te
ontwikkelen, wat worden de eisen, wat zijn vernieuwende accenten e.d. zijn uit-
dagende vraagstukken.
Deze competentieontwikkelingen zullen - zo is de veronderstelling - met name aan
de orde moeten komen in een executive MBA-programma. Het zijn deze programma's
die ervaren managers voorbereiden op de uitdagingen waar ondernemingen voor
staan.

Het doel van de bespreking als onderdeel van het onderzoek is zicht krijgen op de (al
dan niet specifieke) onderdelen van het vigerende executive MBA-programma die
specifiek een 'vormingsbijdrage' leveren in functie van de eerdergenoemde (compe-
tentie)ontwikkelingen. Ook wordt nagegaan welke elementen eventueel nog ontbre-
ken.

Deze bespreking kan ook een wederzijds belang dienen.

Navolgend warden de hypothesen geformuleerd die gebaseerd zijn op een eerder
onderdeel van het onderzoek. Deze hypothesen vormen discussiepunten tijdens de
besprekingen over de inhoud van de executive MBA-programma's.
1 Executive mana9ers moeten beschikken over onderdelen van de kennis en vaardigheden van

management consultants.

2   Kennis en kunde over veranderingsmanagement (voorbereiding, implementatie
en verankering) moeten aanwezig zijn.

Het daadwerkelijk operationeel resultaatgericht en op tijd realiseren van noodzake-
lijke strategische veranderingen in organisaties blijkt geen sinecure. Het tot nu toe
uitgevoerde onderzoek leert dat het nog te veel ontbreekt aan de noodzakelijke com-
petenties hiervoor.

Als basis voor de bespreking geldt de inhoud van de ontvangen opleidingsbrochure
van het executive MBA-programma..."

3    Raultaten van de besprekingen

Op basis van de interviews en de beperkte basisinformatie kunnen thans de volgende
observaties gemaakt worden:
I    In het algemeen zijn MBA-programma's nog zeer sterk gericht op de verbreding

en verdieping van de kennis van alle bedrijfskundige functionele gebieden (hun
bestaansgrond). Daarnaast is vast te stellen dat er veel variatie is in de wijze waar-
op aandacht gegeven wordt aan verandermanagementvaardigheden. De casestu-
dy's en het projectenwerk betreffen over het algemeen het functionele vakgebied.
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De opgedane kennis en inzichten worden ook formeel getoetst en leveren 'credit

points' op.
2   De geformuleerde stellingen worden herkend en ook gezien als van belang voor

het programma. Uit het onderzoek kan afgeleid worden dat er behoefte is aan een

programmaonderdeel dat zicht richt op het leren operationaliseren en imple-
menteren van strategische veranderingen. In een enkel programma komt dit
onder andere expliciet naar voren in de vakken 'advieskunde' (voorbeeld van de
inhoud: Kempen en Keizer, Igg6) en 'projectmanagement' (voorbeeld van de
inhoud: Andersen e.a., I998 en Turner, I993)· Ook wordt dit gedaan door middel
van een sterke persoonlijke begeleiding gericht op persoonlijke groei van de deel-
nemer. Anderszins vormt dit soms impliciet onderdeel van het vele projectenwerk
binnen het programma.

3 Integrale cases (met een sterke focus op het ondernemingsdoel en betrekking

hebbend op vele samenhangende, functionele vakgebieden) komen minder voor.
In sommige programma's komt dit tot uitdrukking in bijvoorbeeld 'business

games.
4     Het belang van verdere'individuele 'groei' van programmadeelnemers wordt dui-

delijk onderkend, maar dit vereist individuele begeleiding en ondersteuning.
s  Om de herkenbare, noodzakelijke vernieuwingen (implementatieaspecten en

organisatieontwikkelingsaspecten) door te voeren worstelen verschillende busi-
ness schools met de samenhang tussen de accreditatieprocedures (hoe zichtbaar
maken dat integrale benaderingen toetsbaar kunnen warden), kostenbeheersing
van en in de opleidingen (individuele begeleiding vraagt menskracht) en de nood-
zakelijke gerichtheid op externe 'ranking' van het programma (prioritering);

6 Algemeen bestaat er een 'witte vlek' in de opleidingsprogramma's ten aanzien
van de behoefte aan meer implementatiekennis en -vaardigheden.
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Bijlage VIII

Voorbeelden van curriculumaccenten in interim-managementopleidingen

In dit overzicht worden - in relatie met het thema van het voorliggende onderzoek -
enkele specifieke curriculumonderdelen weergegeven van een aantal opleidingspro-
gramma's voor interim managers (bron: brochure van de betreffende opleiding).

Universiteit Nyenrode: 'Prqjksioneel Interim Management
-   vijfhoofdthema's: rol van de interim manager, organisatiesensitiviteit, persoon-

lijk leiderschap en persoonlijke groei, methoden en technieken, intervisie;
- enkele relevante onderdelen:

het in korte tijd in beweging krijgen van een organisatie;
psychodynamische processen: krachtenvelden, omgaan met onzekerheid en
angst, vergroten zelfdragend vermogen, het echte probleem;
systeemdynamische processen: 'feedback loops' in organisaties;
persoonlijke krachtontwikkeling: eigen meerwaarde, voortbouwen op eigen
kwaliteiten;
bedrijfskundige analyses: procesanalyse, organisatieanalyse;
leiderschapsstijlen: facilitering, coaching;
persoonlijk functioneren in opdrachten.

Rotterdam School qfManagement: 'Masterclass Interim Management'
-  vier hoofdthema's: meervoudige diagnose, reflecteren, veranderen en cultuur,

conflicthantering;
- enkele relevante onderdelen:

veranderkunde: waarnemen, werkelijkheid, diagnose strategieen;
verantwoorden: autorisatie voorafversus verantwoording achteraf;

·    ontwerpen en regisseren van veranderingsprocessen;
conflicthantering en interventiestrategieen;
integrale casebenaderingen door persoonlijke reflectie.

Sioo: 'Prqjbionaliseringsprogramma Interim-management & Organisatieverandering

-    vijf hoofdthema's: veranderingsstijl en strategieen, waarnemen en diagnostice-
ren, hanteren van verschillende gedragsstijlen, conflicthantering en faseovergan-
gen in organisaties, integrerende management game;

- enkele relevante onderdelen:
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veranderen: strategieen, paradigma's, verankering;
organisatiediagnosemethodieken, eigen grenzen, normen en waarden, blinde
vlekken;
eigen gedragsstijl in relatie tot anderen, voorkeursgedrag;

·   diagnose-instrument voor faseovergang in organisaties, intervenieren, per-
soonlijke ontwikkeling;
integrale aanpak, intervisie en reflectie.

Universiteit Antwerpen Management School: Executive Interim Management'
- zeven hoofdthema's: rollen en kerncompetenties interim-manager, organisatie-

diagnose, veranderingsmanagement, persoonlijke ontwikkeling, project- en pro-
grammamanagement, integrale ondememingsbenadering, reflectie en capita
selecta;

- enkele relevante onderdelen:

leiderschapsstijlen: contextuele bepaling, verscheidenheid;
organisatiediagnose in functie van strategische richting, ontwikkelen verbe-

tervoorstellen;
veranderkunde: bedrijfsprocesanalyse, krachtenvelden, veranderingsstrate-
gieen, organisatiecultuur;
creativiteitsontwikkeling, ethiek;
project- en programmamanagementstrategieen in relatie tot verandermana-

gement
integrale ondernemingsaanpak: reele praktijksituatie ('life');
persoonlijke managementstijlontwikkeling;
reflectie.
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