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nooit perfect en onze chef Willem van Liere geeft ons altijd mee dat je het minstens twintig keer moet maken om het op (sterren)niveau te krijgen. Ik ben
een enthousiaste amateurkok en heb voldoende basiskennis, talent en improvisatievermogen om mijn eigen gerechten mooi te bereiden en te presenteren.
Dit werkt prima en leidt tot mooie avonden met geliefden en vrienden. Maar
een Michelinster vereist dat je alle gerechten kunt serveren op sterrenniveau.
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Op weg naar zo’n ‘Michelinster’ kun en wil je niet zonder ‘collega-chefs’, ‘een
talentvolle brigade’, ‘topleveranciers’, leermeesters, mentoren en een groep
mensen die er onvoorwaardelijk voor je zijn en daarmee de basis voor een
proefschrift maar bovenal voor het hele leven geven. De volgende personen
wil ik dan ook van harte bedanken.

Afbeelding omslag
Marleen ten Have, Amsterdam
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze
zonder voorafgaande toestemming van Mediawerf.

Prof. dr. Jan Eppink en prof. dr. Anton Cozijnsen hebben mij als promotoren

willen begeleiden. Daarvoor ben ik ze dankbaar. Jan heeft mij vanaf het begin
richting gegeven en me mijn eigen ruimte laten behouden. Telkens terugverwijzend naar de wetenschappelijke basis van ons vak heeft hij mij met zijn ervaring en kennis gestimuleerd om wat ik in me heb ook daadwerkelijk te laten
zien. Ik ben erg gelukkig met een promotor die vanuit een gedegen vakkennis

en reflectie vanuit de praktijk mij telkens dat zetje heeft gegeven richting het
eindresultaat. Anton heeft met grote betrokkenheid mijn promotiepad ondersteund en mede vorm gegeven. Vanuit zijn grote veranderkundige kennis en eigen opvattingen heeft hij op de belangrijke momenten in het proces haarscherpe reflecties gegeven. Met grote betrokkenheid en dienstbaarheid heeft
hij inhoud gegeven aan zijn rol.
Prof. drs. Frans Stevens is vanaf het begin van mijn carrière mijn leermeester
geweest. Hij heeft mij altijd gesteund in mijn ontwikkeling als adviseur, manager en onderzoeker, later werden we vrienden. Helaas maakt hij deze promotie
niet meer mee. Frans was erudiet, creatief, kon organisaties als geen ander
‘lezen’ en was een onuitputtelijke bron van ideeën die hij graag met mij deelde. Een groot managementdenker en vriend om nooit te vergeten. Met dit
proefschrift eer ik hem.
Prof. dr. Doede Keuning heeft mij tijdens mijn studie op het pad van de organisatiekunde gezet, inmiddels zijn wij collega’s en kijk ik vol bewondering naar
hem als wetenschapper. Maar bovenal is het prettig om met hem samen te werken waarbij hij gepaste strengheid koppelt aan menselijkheid. Bij de totstandkoming van dit proefschrift heeft hij zijn kennis, met name op het gebied van
de systeemtheorie, met mij willen delen en me daarmee echt geholpen.

Dr. Dick Ruimschotel kruiste toevallig mijn pad, hij is een begenadigd methodoloog en onderzoeker en authentiek mens. Bij het komen tot een definitieve
onderzoeksopzet heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast heeft hij
samen met mij de eerste toets van het beoordelingsframe gedaan en gevraagd
en ongevraagd mij van feedback voorzien. Bovenal heeft hij zich telkens dienstbaar opgesteld in het proces, om zonder concessies aan de kwaliteit, toe te
werken naar een eindproduct. Ik ben je zeer erkentelijk.
Mr. Ruud Stassen en Wilma Haarhuis, van het Instituut Nederlandse Kwaliteit
(INK), hebben het mogelijk gemaakt om het onderzoeksmateriaal voor de
case-control study te gebruiken. Ruud heeft de beslissing genomen dat ik als
eerste in Nederland over dit unieke materiaal kon beschikken. Wilma heeft mij
vervolgens in allerlei opzichten gefaciliteerd om dat materiaal ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Hiermee hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd aan dit proefschrift, dank daarvoor.
Frederike Bouten is verantwoordelijk geweest voor de vormgeving van het

proefschrift. Ik ken haar al bijna dertig jaar, maar de reden om haar de vormgeving te laten doen is dat zij een topprofessional is, die met grote toewijding
haar talent heeft ingezet om voor mij een prachtig boek te maken.
Johan Hakkenberg en Hans van Santen, beiden directeur van de RDW, hebben

Prof. dr. Ing. Teun Hardjono heeft mij aan het begin van mijn carrière de kans

gegeven om te gaan werken met het INK-managementmodel en heeft mij samen met Frans Stevens langs de principes van dit model leren kijken. Ik heb
met veel genoegen met hem samengewerkt en veel van hem geleerd over
organisaties en het adviesvak. Het project met de naam The European Way to
Excellence, waar ik onder zijn leiding aan heb gewerkt, speelt een belangrijke
rol in dit proefschrift.

zonder terughoudendheid meegewerkt aan het (voor)onderzoek. Al het beschikbare materiaal mocht ik gebruiken. Door het enthousiasme en de inzet
van Margret Stiksma is alle relevante informatie ook bij mij terecht gekomen.
Niet alleen heb ik in de afgelopen 15 jaar met veel plezier met jullie gewerkt
en jullie ontwikkeling gevolgd, het is mooi om te zien hoe op deze wijze een
van mijn oudste opdrachtgevers ook een plek in dit proefschrift krijgt.
Ton Speet, al acht jaar mijn partner bij TEN HAVE Change Management. Ton,

Tineke Boersma was een van de eerste die professioneel iets in mij zag en

een belangrijke rol heeft gespeeld bij mijn aanstelling bij Berenschot, later
werd ik haar ‘baas’ maar zij bleef vooral mijn Berenschot-moeder. Dank voor
jouw steun en humor in de eerste jaren van mijn carrière.

je bent op en top professional, deskundig en precies, maar bovenal een goed
mens en betrouwbaar partner. Jij hebt mede het klimaat geschapen waarin dit
proefschrift tot stand kon komen, dank daarvoor.

Prof. dr. Harmen Verbruggen de decaan van onze faculteit, belichaamt de
visie van het ruimte geven aan post graduate onderwijs binnen onze faculteit en
het scheppen van een klimaat dat het voor praktijkmensen die tevens verbonden zijn aan de faculteit aantrekkelijk wordt om te werken aan een promotie.

Niels van der Eng, promovendus bij onze vakgroep (de postgraduate opleiding
Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en collega bij TEN
HAVE Change Management, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
statistische analyse van de case-control study. Altijd scherp en bereid om een
stapje meer te zetten, dank voor jouw inzet en bijdrage. Eric Barends heeft op
zijn eigen wijze een reflectie op de methodologie gegeven, dank daarvoor.
Marieke Dresmé, onze jongste collega, heeft in het zo belangrijke laatste deel
van mijn promotietraject, geholpen waar ze kon, door zorg te dragen voor de
laatste afbeeldingen en de literatuurlijst.

Dr. Vittorio Busato is journalist en psycholoog maar bovenal een vriend. Hij

Anne-Bregje Huijsmans, Barbara Janssen, Carlien Marree en Eva Wissink,

heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de leesbaarheid van dit proefschrift
door de eindredactie op voortreffelijke wijze voor zijn rekening te nemen.

allen collega’s bij TEN HAVE Change Mangement, hebben met veel toewijding
de taak van beoordelaars van de cases ingevuld. Daarmee hebben jullie een

Prof. dr. Joep Bolweg durfde mij aan te nemen bij Berenschot. Joep, dank voor

de ruimte, het vertrouwen en de steun die jij mij gaf in mijn leerzame jaren bij
Berenschot.

belangrijke bijdrage aan het onderzoek geleverd. Barbara, Carlien en AnneBregje hebben daarnaast in het vooronderzoek een belangrijke rol gespeeld
door met én scherpe inzichten én veel geduld het onderzoeksmateriaal te ordenen en van een eerste analyse te voorzien. Carlien heeft veel talent en laat
dat elke dag zien. Je hebt inmiddels gekozen voor een ander carrièrepad en
dat begrijp ik volledig, ik wens je alle goeds. Barbara is al 8 jaar mijn collega,
dat is niet voor niets, een uitstekend professional, doorzetter en prettig mens.
Ik zie uit naar de komende jaren en naar jouw volgende stap. Anne-Bregje werkt
de afgelopen vijf jaar bijna onafgebroken met mij samen, een groot talent in
ons vak en een fantastische collega. Zelfstandig, professioneel, een ijzeren
mentaliteit en bovenal een goed mens. In de laatste fase van dit proefschrift
heb jij de organisatie en regie rond dit proefschrift voor je rekening genomen.
Naast je inhoudelijke bijdrage was ook dit onderdeel van wezenlijk belang, ik
ben je zeer erkentelijk.
Rashid en Mirjam Azimullah met jullie is er een bijzondere vriendschap die
al meer dan twintig jaar duurt. Op alle belangrijke momenten in mijn en ons
leven zijn jullie er geweest en hebben jullie lief en leed met ons gedeeld. Jullie
zijn letterlijk en figuurlijk altijd dichtbij. Ik hoop dat dat nog heel lang zo mag
zijn.
Marin Geuze grote vriend en reisgenoot op onzalige uren. Onze vriendschap

duurt al 30 jaar en inmiddels ben je mijn collega die er voor zorgt dat wij bij
nacht en ontij veilig thuis komen. Je hebt een speciale plek in mijn hart.
Patrik en Thea van Dijk, mijn schoonouders, jullie geven met zoveel enthousiasme invulling aan deze fase van jullie leven en genieten volop van jullie kinderen en kleinkinderen. Daarnaast zijn jullie in alle fasen van ons leven ondersteunend geweest en bieden altijd een warme plek voor ons gezin. Jullie zijn
heel waardevol voor mij en mijn gezin.
Wichert en Letta ten Have, mijn vader en moeder, zijn voor mij heel bijzonder.

Zij zijn er altijd voor mij, dat was zo en dat is zo. Zij vinden dat heel vanzelfsprekend, ik niet. Jullie hebben mij de basis meegegeven voor het leven: liefde,
vertrouwen, doorzettingsvermogen en er mogen zijn als mens. Door jullie weet
ik wat liefde is, waarvoor je moet vechten en waarvoor je moet zorgen. Jullie
zijn altijd bij me en ik houd heel veel van jullie. Corretta is mijn zusje en onlosmakelijk onderdeel van mijn leven, ik bewonder je kracht in je persoonlijk
leven en kijk met veel genoegen naar je professionele kwaliteiten.
Steven ten Have is mijn collega, broer en beste vriend. Jij bent er altijd geweest

in mijn leven en dat is een voorrecht en een genoegen. Jij bent in alle opzichten compelling, fascinerend, meeslepend en dwingend. Je koppelt moeiteloos
de rollen van wetenschapper, adviseur, docent en toezichthouder op een ongekend hoog niveau. Je bent een gepassioneerd mens die echt het verschil kan
maken maar ook anderen laat groeien. Daarin kun je dwingend zijn, no compromise, met het oog op het resultaat. Het is voor mij vanzelfsprekend om met

je samen te zijn maar dat maakt het juist bijzonder. Voor mij geef je altijd het
beste, als mijn motor even stokt, zorg jij dat de turbo weer aangaat. Jouw bijdrage aan dit proefschrift is van doorslaggevende betekenis geweest. Zoals jij
al eerder schreef: wij zijn soulmates en bloodbrothers. Je bent een broer en
vriend om veel van te houden. Steven, als er iemand anders is voor wie ik dit
proefschrift heb geschreven, ben jij het.
Marleen, Hannah en Leah, mijn grote schatten, mijn drie meisjes, mijn thuis.
Door jullie is mijn leven in de buitencategorie terecht gekomen. Jullie vormen
voor mij de basis, het (soms drukke) rustpunt in mijn bestaan. Marleen, je bent
de liefde van mijn leven, door jou valt alles op zijn plek. Jij hebt vol overtuiging gekozen voor onze kinderen en geeft ze alles wat je hebt en dat is zo bijzonder om te zien. Zij kunnen zich geen betere moeder wensen, ze zijn zo
zichtbaar gelukkig. Daarnaast vul je het doek en je hart met het maken van
uitzonderlijk mooi werk. Ik houd ontzettend veel van je. Hannah en Leah, papa
is zo trots op jullie, naast zo’n moeder nog twee mooie, bijzondere meisjes in
huis. Jullie maken elke dag het verschil voor mij. Jullie zijn me alle drie zo dierbaar. Daarom draag ik dit proefschrift aan jullie op.
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1|1

Inleiding
‘Nadat de goede strategie is gekozen, is de tweede vraag die managers moeten
beantwoorden: “Welke aangrijpingspunten heb je om de strategie te realiseren
en is er feedback op basis waarvan je kan (be)sturen?” Dit betekent dat er in
ieder geval niet gestuurd moet worden op activiteiten, maar op geanalyseerde
processen en de output daarvan. Vanuit die processen kun je inzoomen op de
activiteiten en de vraag stellen of de activiteiten waarde toevoegen of juist niet.
Het probleem is dat de meeste topmanagers dit niet als hun taak zien. Ze willen
alleen schilderen met de grote kwast. Terwijl je moet weten waar er waarde
gecreëerd wordt in de organisatie. Dit vraagt om schilderen met de grote kwast
én met het penseeltje, het begrijpen van de organisatie dus. Dat betekent bovendien dat er niet per definitie gestuurd moet worden op beheersing, er moet vooral worden gekeken naar hoe de organisatie geoptimaliseerd kan worden. Managers kijken te weinig naar toegevoegde waarde en te veel naar controlerende
waarde. De vraag of anderen te controleren zijn is dan belangrijker dan de
vraag welke actie managers zelf moeten nemen. Het leren begrijpen van de
eigen organisatie en haar processen vanuit het denken in toegevoegde waarde
voor het realiseren van de strategie, lijkt de belangrijkste les voor managers.
Daarbij betaalt het consistent blijven in de koers van een organisatie zich uit
(mits de omgeving niet enorm verandert natuurlijk). En een duidelijke koers
maakt de vertaling van strategie naar beleid en naar budgetten bovendien makkelijker. Managers moeten dan wel bereid zijn om te evalueren, te leren en te
werken aan verbetering van de organisatie.’
Aldus Frans Stevens, een van mijn leermeesters en Godfather van het INKmanagementmodel.1 Hoewel het moeilijk is de fascinatie en kiem voor een
proefschrift in de tijd te plaatsen, verbind ik die met het gesprek in 2000 waarin Stevens bovenstaande naar voren bracht. Stevens benadrukte altijd en overal het belang van leren, verbeteren en de rol van feedback daarbij. Naar zijn
mening was het van evenveel belang om het INK-gedachtegoed in zijn oorspronkelijke vorm te koesteren en de principes van leren en feedback ook toe
te passen op het model zelf. Vanuit dit rijke perspectief ben ik gestart met mijn
onderzoek, ontwerp en proefschrift.
Voor zowel ondernemingen als non-profit organisaties die werken met schaarse
middelen is het van belang deze zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.
Dit om op een verantwoorde en goede wijze bij te dragen aan de economische
doelstellingen of maatschappelijke missie van deze organisaties. Juist vanwege
die maatschappelijke missie en omdat er wordt gewerkt met gemeenschapsgeld geldt dit voor non-profit organisatie nog nadrukkelijker dan voor ondernemingen.

1

Het INK-model is ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit.
Zie ook 2.4.2.
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De afgelopen jaren is het begrip in control dan ook nadrukkelijk deel gaan uitmaken van de taal en het repertoire van de manager. Dat is een goede zaak,
ware het niet dat het begrip met name gekoppeld wordt aan het accountantsperspectief. Het formeel afleggen van verantwoording en het beperken van risico’s voeren de boventoon.
Veel minder aandacht is er voor wat in control betekent voor de manager die
zijn organisatie goed wil besturen. De aandacht voor verantwoording en risico’s is een direct gevolg van affaires zoals bij Enron en Ahold en de daaropvolgende discussies over goed bestuur. Die discussies hebben geleid tot het
rapport Tabaksblat (Commissie Tabaksblat, 2003) en de Commissie Frijns die
de op dat rapport gebaseerde code op bruikbaarheid toetst (Commissie Frijns,
2005). De aanbeveling van de Commissie Frijns om in het jaarverslag een in
control-verklaring op te nemen, is door tal van ondernemingen omarmd. Maar
onderzoek leert dat in 2005 driekwart van de ondernemingen zich beperkt
tot de financiële verslaggevingrisico’s (Van der Sanden, Van Beurden en Bos,
2006). Slechts twaalf procent (ten opzichte van twintig procent in 2004) geeft
de verklaring over de volle breedte van het spectrum van ondernemingsrisico’s. De vraag is of het bij in control over met name financiële risico’s moet
gaan. Sterker: stel een organisatie slaagt erin het hele spectrum van risico’s te
beschouwen, is dat voldoende als een organisatie echt in control wil kunnen
zijn?
In control kan worden omschreven als the ability to manage or direct (www.
dictionary.com). Bij deze definitie gaat het niet om het verantwoorden, maar
juist over het kunnen besturen van de organisatie. Dat laatste vergt meer dan
goed risicomanagement, laat staan dat uitsluitend achteraf verantwoording afleggen over die risico’s afdoende is. In control gaat in essentie dus meer over
systematisch besturen dan over verantwoorden, en vooral over vooruitkijken in
plaats van terugblikken.
Vanuit managementperspectief is het allereerst de vraag wat het vergt om echt
in control te zijn. Uiteraard kan hiermee niet worden volstaan. De vraag is ook
hoe een organisatie in control kan komen. Daarbij moet aandacht besteed
worden aan mogelijke barrières of belemmeringen. De meeste managers zijn
immers liever in control dan out of control.
Een belangrijke belemmering is dat veel managers aangeven dat zij de relatie
tussen strategie en implementatie als problematisch ervaren. Onderzoek laat
zien dat managers onvoldoende weten van hun eigen strategie-implementatie
(Ten Have en Fröhlich, 2000a). Ander onderzoek leert dat managers een sterke
voorkeur hebben voor twee typen managementinstrumenten om systematisch
te kunnen besturen (Rigby en Bilodeau, 2009).
Het eerste type instrumenten heeft betrekking op de richting of strategie van
de organisatie. In de top zes van meest gebruikte instrumenten staan strategische planning en missie- en visiestatements respectievelijk op nummer twee en
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drie. Het tweede type richt zich op het verzamelen en vergelijken van vooral
operationele prestatiemaatstaven. De Balanced Scorecard en benchmarking
zijn voorbeelden hiervan, de laatste is zelfs nummer één van de top zes. In de
gebruikte lijst domineren instrumenten die zich richten op strategie dan wel
implementatie (Rigby en Bilodeau, 2009). Managementinstrumenten die zich
primair richten op de verbinding tussen strategie en implementatie ontbreken.
Dergelijke verbindende instrumenten zijn er wel. Voorbeelden zijn het EFQMmodel en het INK-managementmodel (Hardjono en Hes, 1993). Een ander
voorbeeld is de strategiekaart (Kaplan en Norton, 2002). Deze modellen richten zich op het vraagstuk van effectief besturen: hoe moeten management en
organisatie functioneren om de organisatiedoelen optimaal te realiseren? Hierbij is de verbinding tussen strategie en implementatie cruciaal: hoe kunnen
doelen omgezet worden in resultaten? Om deze vraag te beantwoorden, besteden de genoemde modellen aandacht aan voorwaardelijke aspecten zoals
leiderschap en bedrijfsprocessen. Daarnaast verbinden de modellen middels
deze aspecten de doelen (strategie) en resultaten (implementatie) met elkaar.
De causale relaties tussen doelen, resultaten en hoe die doelen in resultaten
worden omgezet, spelen daarbij een centrale rol.
Ondanks de hiervoor genoemde hulpmiddelen laat de praktijk zien dat het
niet zo eenvoudig is om de organisatie goed te besturen. Steeds wordt gezocht
naar praktijken en patronen van excellence, high performance en duurzaam
goed presteren. Het gaat daarbij steevast om onderzoeken die in de publiciteit
en onder managers het nodige teweeg hebben gebracht en vervolgens stevige
en variërende kritiek hebben gekregen. In het geval van de excellente ondernemingen ging het om kanttekeningen bij de houdbaarheid van de conclusies
(Business Week, 1984). Bij het onderzoek naar high performance organizations
betrof het twijfels over de gevolgde methodologie en de houdbaarheid van
de conclusies en claims (Ten Have, 2007). Op onderzoeken naar leiderschap
en visionaire ondernemingen is diepgaande methodologische kritiek geleverd
(Rosenzweig, 2007). Deze onderzoeken betreffen vooral de kenmerken of
aspecten van organisaties die zich positief onderscheiden of organisaties die
zelfs uitblinken. Er zijn nauwelijks patronen en causale verbanden vast te stellen en de specifieke context en contingenties blijven onderbelicht. Als er al
sprake is van vergelijking, dan domineert die tussen ‘heel goed’ en ‘niet goed’
of ‘veel minder goed’.
Wat ontbreekt is aandacht voor dat wat het verschil maakt tussen ‘redelijk goed’
of ‘goed’ en ‘heel goed’. Waar twee organisaties grotendeels aan dezelfde onderwerpen (kwaliteit, leiderschap en klantgerichtheid) werken, is de ene organisatie heel goed (in control) en de andere niet. Hoe komt dat? Waar zit het
verschil tussen beide organisaties?
Om daar achter te komen en niet te vervallen in de genoemde tekortkomingen
is het interessant en leerzaam om naar een pool van organisaties te kijken die
alle aantoonbaar ‘goed’ zijn, maar waarbinnen een onderscheid te maken is
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tussen ‘heel goed’ en ‘goed’ of ‘helemaal goed’ en ‘net niet goed (genoeg)’.
Het scherp inzicht willen krijgen in welke managementprocessen het verschil
maken tussen organisaties die ‘heel goed’ en ‘goed’ presteren, is een belangrijke aanleiding voor het schrijven van dit proefschrift.
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Weg van verandering
Als de context van een organisatie betekenisvol verandert, dan is verandering
van de organisatie dikwijls noodzakelijk of onvermijdelijk (Drucker, 1994).
Maar al te vaak wordt te vanzelfsprekend en te weinig doordacht ingezet op
verandering. Men lijkt consequenties en eisen verbonden met de verandering
onvoldoende te onderkennen. Sociale, economische en organisatorische
aspecten blijven bijvoorbeeld onderbelicht. Een mismatch tussen ambities
en mogelijkheden in termen van bijvoorbeeld kennis over en ervaring met ingrijpende veranderingen wordt onvoldoende onderkend. Dit vormt dan vaak
de basis voor falen en mislukking (Alexander, 1985; Mankins en Steele, 2005).
Niet voor niets stelt Van Witteloostuijn: “Idealiter zou de nulhypothese bij een
verandertraject moeten luiden dat veranderen niet nodig is. Daarmee wordt de
bewijslast gelegd bij degenen die moeten veranderen. Dat vereist automatisch
een gedegen analyse over het waarom van de verandering” (in: Ten Have en
Ten Have, 2004, p.3).
In de afgelopen achttien jaar heb ik als adviseur vele veranderingsprocessen
begeleid. Deze veranderingen waren op dat moment nodig. Maar de vraag bij
deze en tal van andere veranderingsprocessen die worden uitgevoerd is of die
echt nodig waren als er in de voorgaande periode beter bestuurd was. Nogmaals, veranderingen gerelateerd aan onvoorziene veranderingen in de in- en
externe context blijven altijd aan de orde. Maar (onnodig) ontspoorde organisaties weer in het spoor helpen, daar is verandermanagement in essentie niet
voor bedoeld.
Het zo effectief mogelijk realiseren van organisatiedoelen in verbinding met
de externe omgeving, dat is de primaire taak van de manager. Natuurlijk moet
de feedback loop, binnen én vanuit de organisatie naar de externe omgeving,
goed georganiseerd zijn. Is dat het geval, dan is een manager die zijn eigen
organisatie(onderdeel) begrijpt in staat om proactief bij te sturen en een groot
deel van de veranderingen te integreren in de reguliere managementtaak (incrementeel veranderen).
Bovenstaande is de basis voor het schrijven van dit proefschrift. De titel ‘Weg
van verandering’ kan op drie manieren gelezen worden. Verandering is al meer
dan vijftien jaar het vak waarvan ik houd (‘ik ben er weg van’). Je moet niet
onnodig veranderen (‘blijf er weg van’). En ten slotte, als er contextgebonden
organisatieveranderingen nodig zijn dan weten we inmiddels genoeg over verandering om er systematisch en methodisch aan te kunnen werken (‘er is een
weg waarlangs verandering tot stand komt’). In dit proefschrift wil ik managers
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een (nog) beter inzicht geven in hoe organisaties effectief of effectiever bestuurd kunnen worden (de weg richting in control ). Dat kan een deel van de
onnodige veranderingen voorkomen.
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Historie en achtergrond van het onderzoek
Het eigen en in dit proefschrift centraal gestelde onderzoek naar systematisch
besturen van non-profit organisaties is een vervolg op eerdere onderzoeksinitiatieven in 1996 (Hardjono, Ten Have en Ten Have), 2000a (Ten Have en
Fröhlich) en 2002 (Ten Have). Het gaat om een onderzoek dat gestart is in
1994 in opdracht van de Europese Commisie (EC). Onder de noemer The
European Way to Excellence is een overzicht gemaakt van voorbeelden van
goed besturen en organiseren. De eigen rol was die van lid van het driekoppige
onderzoeksteam. De functie was die van researchcoördinator en co-auteur van
het onderzoeksrapport en daarop gebaseerde boek (Hardjono, et al., 1996). In
2000 is onderzoek uitgevoerd naar strategie-implementatie in Nederland. Aan
de hand van een groot nationaal onderzoek onder meer dan 250 managers is
de kwaliteit van de vertaling van strategie of plan naar realisatie vastgesteld
alsook wat daarvan het resultaat was in Nederlandse bedrijven en instellingen.
De eigen rol was die van initiator, eindverantwoordelijke en mede-auteur van
het onderzoeksrapport (Ten Have en Fröhlich, 2000a; 2000b). Bij het onderzoek van 2002 ging het om promotieonderzoek en vervolgonderzoek op basis
van het in 1996 afgeronde project voor de EC (Ten Have, 2002). Onderzocht is
hoe succesvolle bedrijven als Nokia, ST Microelectronics, Sollac en PTT Post
over langere tijd veranderen en besturen en welke managementactiviteiten
daarbij kenmerkend zijn. De eigen rol was die van onderzoeker in het driekoppige team dat de vier cases analyseerde. Nu volgt verdere uitleg over de
inhoud en strekking van deze drie onderzoeken.
The European Way to Excellence (Hardjono, et al., 1996)
In 1994 heeft de EC opdracht gegeven onderzoek te doen naar kenmerkende
managementpraktijken voor goed georganiseerde organisaties. Aan wetenschappers in vijftien landen is gevraagd cases in te brengen van zowel profitals non-profit organisaties van verschillende omvang, uit verschillende sectoren
en branches. Deze organisaties moesten zich ten minste op nationaal niveau in
positieve zin onderscheiden hebben door hun wijze van organiseren. Bij voorkeur moest hiervoor ook evidence zijn (denk aan een gewonnen kwaliteitsprijs). Op basis van uniform geanalyseerde en beschreven cases en hierop gebaseerde processen van consensual validation zijn de kenmerken beschreven
van de onderscheidende managementpraktijken (Hardjono et al., 1996). Het
gaat hierbij om een cross-sectioneel onderzoek dat relevante aanwijzingen
heeft opgeleverd (Shadish, Cook en Campbell, 2002) – aanwijzingen dat bepaalde praktijken bepalend zijn voor het effectief kunnen organiseren of systematisch kunnen besturen van een organisatie. Op basis van het onderzoek zijn
vier onderscheidende of kenmerkende managementpraktijken (managementprocessen) beschreven:

(strategic) focus;
policy deployment;
(strategic) alignment;
learning and feedback.

Strategie-implementatie (Ten Have en Fröhlich, 2000a)
In 2000 is door The Change Factory van Berenschot een onderzoek uitgevoerd
naar strategie-implementatie in Nederland. Doel was het kwantitatief en kwalitatief onderzoeken en in kaart brengen hoe organisaties in Nederland hun
strategie implementeren. Allereerst is er desk-research uitgevoerd en is een
vragenlijst ontwikkeld. Vervolgens is met behulp van de vragenlijst onderzoek
gedaan bij 24 grote organisaties in Nederland (bedrijfsleven, non-profit en
overheid). Binnen de organisaties hebben 343 managers op drie hiërarchische
niveaus de vragenlijsten ingevuld. De antwoorden zijn verwerkt door een statistisch researchbureau. De resultaten zijn vervolgens geanalyseerd en verrijkt
door diepte-interviews binnen de organisaties. Ten slotte is een onderzoeksrapport opgesteld met drie hoofdconclusies: (1) de aard en de inhoud van de
gekozen strategie is niet van invloed op hoe deze wordt geïmplementeerd,
(2) managers weten onvoldoende of de strategie daadwerkelijk wordt of is
geïmplementeerd binnen hun organisatie, (3) de mate van participatie van
medewerkers bij strategievorming en -vertaling hangt niet direct samen met de
mate waarin doelstellingen worden gerealiseerd.
Voorbeeldig veranderen (Ten Have, 2002)
Op basis van het onderzoek uit 1996 (Hardjono, et al.) zijn vier grote complexe
ondernemingen over een langere periode (circa negen jaar) gevolgd. Het gaat
om Nokia, ST Microelectronics, Sollac en PTT Post. De vier gedefinieerde praktijken zijn na een aanscherping van de definities gebruikt als richtinggevende
begrippen. Glaser en Strauss (1965), Glaser (1992), en Strauss en Corbin (1990)
hanteren in dit verband het begrip sensitizing concepts. De centrale vraag van
dit onderzoek was waardoor complexe ondernemingen er in slagen om over
een langere periode doelgericht en doelbewust veranderingen te realiseren
(Ten Have, 2002). Op basis van het onderzoek zijn de praktijken middels het
in de kwalitatieve methodologie gehanteerde ‘proces van verzadiging’ verder
onderzocht. Met verzadiging wordt verwezen naar het voor elk van de begrippen net zo lang doorlopen van de cyclus van gegevens verzamelen, analyseren
en reflecteren tot ze ‘vol’ zijn. Dat wil zeggen, net zo lang tot er geen nieuwe,
andere informatie over de inhoud van een begrip (‘praktijk’) gevonden wordt.
De praktijken zijn geherdefinieerd onder de noemers richting, consistentie,
samenhang en feedback. Deze vier praktijken vormen in uitgewerkte vorm en
als samenstel, onder de noemer RCSF-model, het antwoord op de centrale
vraag. Op basis van het onderzoek (Ten Have, 2002) is geconcludeerd dat het
hierbij gaat om vier bepalende praktijken of coördinaten voor het systematisch
aanpassen of besturen van de organisatie.
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Probleemstelling en onderzoeksvragen
Organiseren kan worden omschreven als het besturen van organisatieverandering (De Leeuw, 1994), waarbij besturen gedefinieerd wordt als (doel)gerichte
beïnvloeding (Ten Have, 2002). Het besturen van organisatieverandering moet
leiden tot ‘beter functioneren’ dat kan worden uitgedrukt in termen van efficiency, effectiviteit, flexibiliteit en creativiteit (Ten Have, 1996). Dit beter functioneren wordt kansrijker, en is zichtbaar, bij organisaties die systematisch
besturen en daardoor pro-actief kunnen zorgen voor de noodzakelijke aanpassingen in de organisatie.
In algemene zin wordt veel onderzoek gedaan naar goede en slechte organisaties (zie Peters en Waterman, 1982; Collins en Porras, 1994, Rosenzweig, 2007).
In de praktijk is er een veel breder continuüm van organisaties. Inmiddels is
voldoende bekend hoe slecht georganiseerde organisaties zich kunnen verbeteren. Het gaat hierbij vaak om het starten met het toepassen van de basisprincipes van management. Complexer wordt het als we kijken naar goed
georganiseerde organisaties die actief werken aan het verbeteren van de organisatie maar (nog) niet in staat zijn om systematisch te besturen (nog niet in
control zijn). De literatuur geeft weliswaar inzicht in slaag- en faalfactoren
voor systematisch besturen en ook vanuit de praktijk zijn goede voorbeelden
te vinden (zie Hardjono, et al.,1996; Ten Have, 2002). Er is echter nog onvoldoende inzicht in die factoren die het verschil maken tussen net niet en wel
systematisch bestuurd 2 (in control) zijn en de hiermee verbonden managementprocessen.
Met deze probleemstelling als startpunt voor dit proefschrift wordt er onderzoek gedaan naar de managementprocessen die minimaal vereist of bepalend
zijn voor het omslagpunt tussen (net) niet en wel systematisch besturen (in
control zijn). Dit leidt tot de eerste schets van de centrale onderzoeksvraag:
Welke managementprocessen maken het verschil tussen organisaties die wel
en niet systematisch besturen; wat zijn de ‘winners’ en de ‘qualifiers’ die maken
dat een organisatie de stap maakt van proces- naar systeemgericht?
Voornaamste doelstelling van dit onderzoek is het blootleggen van die managementprocessen, of het samenstellen van combinaties of configuraties hiervan.
Het gaat hierbij om beter zicht te krijgen op de bepalende variabelen voor het
bereiken van systeemgerichtheid of een niveau van effectief besturen en aanpassen van organisaties. Daarnaast moeten deze onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan een ontwerp, in de vorm van een managementconcept of
model of zelfs theorie, dat inzicht geeft in en ondersteunend werkt bij het realiseren van een effectief bestuurde organisatie (die in control is en blijft).

2

Met systematisch besturen wordt aangesloten bij de door het INK-gedeﬁnieerde fase
van systeemgericht zijn, deze fase wordt voorafgegaan door de procesgerichte fase.
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Precisering centrale onderzoeksvraag
De kwaliteit van wetenschappelijke onderzoeken neemt toe als wordt uitgegaan van een expliciete onderzoeksvraag met voldoende focus. In de medische wereld wordt, vooral bij systematische reviews, hiervoor gebruik gemaakt
van een ezelsbruggetje. Artsen en medische studenten maken eerst een zogenaamde PICO voordat ze op zoek gaan naar evidence (Barends, Ubbink, Poolman, en Ten Have, 2009). De P staat in dit geval voor Patiënt, Problem of Population, de I voor Intervention, de C voor Comparison en de O voor Outcome. In de
sociale wetenschappen is dit ezelsbruggetje overgenomen en de C van Context
toegevoegd, dit resulteert in ‘PICOC’ . De gedachte hierachter is dat alle vijf elementen van belang zijn bij het gericht zoeken naar evidence en elke wijziging
in de P, I, C, O of C tot een andere evidence en dus ook een andere uitkomst
leidt. Zo leidt een zoekactie op basis van een vraag als: “Is prestatiemeting een
effectieve interventie bij veranderingen?” tot een uitkomst met een beperkte
praktische waarde. In de vraagstelling wordt namelijk alleen de I (prestatiemeting) geadresseerd, zonder rekening te houden met:
— de P; bij een groot, volwassen bedrijf is het effect mogelijk anders dan bij
klein startend bedrijf;
— de C; in vergelijking met een procesverbetering is het effect mogelijk anders
dan in vergelijking met een totale transformatie van de organisatie;
— de O; het effect op de productie is mogelijk anders dan het effect op de
veranderbereidheid bij middle-managers;
— de C; bij een commerciële dienstverlener is het effect mogelijk anders dan
bij een non-profit organisatie.

Hier is de vraag in lijn met voorgaande ordening “wat werkt, voor wie, bij welk
probleem, in welke context”. Een duidelijke beschrijving van de organisatie
– de doelgroep, het probleem, de interventie, de context en de uitkomstparameters is – daarvoor een vereiste.
In de hiervoor beschreven probleemstelling zijn de winners en qualifiers de
interventie (I). De vergelijking (C) vindt plaats tussen organisaties die de stap
naar systeemgericht zijn wel en die de stap (nog) (net) niet hebben gemaakt.
Bij de outcome (O) gaat het om het effect op het systematisch besturen van de
organisatie (versus bijvoorbeeld het realiseren van een procesverbetering).
Vooral de P en de (tweede of laatste) C zijn nog te weinig expliciet en hebben
meer focus nodig. De P wordt hier van focus voorzien doordat probleemstelling en onderzoek zich richten op grote, complexe(re) organisaties, de C doordat het onderzoek zich expliciet richt op non-profit organisaties. Deze keuze
wordt hierna toegelicht en gemotiveerd. Aansluitend wordt de definitieve probleemstelling beschreven.
Dit onderzoek is gericht op grotere complexere non-profit organisaties. In het
onderzoek waar het RCSF-model uit voortgekomen is, waren grotere complexere
ondernemingen het onderzoeksobject (Ten Have, 2002). De hier onderzochte
non-profit organisaties hebben hun (maatschappelijke) missie en doelen in de
afgelopen jaren doelgerichter en in ieder geval doelmatiger moeten realiseren.
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Dit alleen maakt deze organisaties al het onderzoeken waard. Maar er zijn in
ieder geval nog vier redenen te geven ter motivering van de keuze voor nonprofit organisaties als onderzoeksobject:
— de eerste reden heeft te maken met het verband dat in relatie tot overheid
en non-profit wordt gelegd tussen het afwijzen van doelgerichte verandering, het omarmen, van tegenover de rationele benadering te plaatsen,
meer organische, benaderingen en het ontbreken van druk 3 (Strikwerda,
2006). In dit onderzoek wordt gezocht naar voorbeelden (cases) van nonprofit organisaties waarin wel een vorm van dergelijke druk is, met als doel
productieve voorbeelden – managementpraktijken – van doelgerichte verandering te achterhalen;
— de tweede reden houdt verband met eerder onderzoek naar effectieve
managementpraktijken binnen Europese ondernemingen en instellingen
(Hardjono, et al., 1996). Het deel van het onderzoek dat betrekking heeft
op (grote, complexe) ondernemingen is eerder onderwerp en onderdeel
geweest van een dissertatie (Ten Have, 2002). Het deel dat betrekking heeft
op (grote, complexe) non-profit organisaties is nog niet verder verwerkt in
dergelijk onderzoek. Dat zal nu gebeuren in het kader van dit proefschrift;
— de derde reden heeft te maken met het feit dat dit soort organisaties (al
langer) worstelt (in vergelijking met ondernemingen) met de noodzaak te
verantwoorden versus de noodzaak te besturen. Deze twee begrippen zijn
in relatie tot het begrip in control van groot belang. Zoals in de inleiding
aangegeven is in het bedrijfsleven de aandacht, mede gevoed door schandalen en het daarop volgende werk van de commissies Tabaksblat (2003)
en Frijns (2005), met name uitgegaan naar het verantwoorden – terwijl dat
als een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde kan worden gezien
in relatie tot het in control zijn. Bij de organisaties in dit onderzoek brengt
hun aard en relatie met de overheid en binnen de overheid met zich mee
dat het verantwoorden een steeds belangrijker element vormt bij het managen. Maar het besturen is wat zij adequaat moeten doen om hun status
waar te kunnen maken. Voor onderhavig onderzoek komt het goed uit dat
dergelijke organisaties veel van hun beleid (en de uitvoering en evaluatie
daarvan) moeten vastleggen;
— de vierde reden houdt verband met de eigen advies- en onderzoekspraktijk.
Het uitvoeren van opdrachten voor dergelijke grote, complexe non-profit
organisaties die geconfronteerd worden met nieuwe posities en relaties en
toenemende druk (van stakeholders) vormt voor een belangrijk deel de
basis van mijn eigen kennis, ervaring en interessegebied.
Op basis van deze precisering, met gebruikmaking van ‘PICOC’ en de accentuering van de context, kan nu de definitieve onderzoeksvraag worden geformuleerd:

3

Druk die zich bij ondernemingen bijvoorbeeld manifesteert door het onder druk staan
van de kapitaalsmarkt.
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Welke managementprocessen maken het verschil tussen grotere complexe nonprofit organisaties die wel en niet systematisch besturen; wat zijn de noodzakelijke en voorwaardelijke managementprocessen, ‘winners’ en ‘qualifiers’ die
maken dat een organisatie de stap maakt van proces- naar systeemgericht?
Voor deze centrale onderzoeksvraag geldt dat in lijn met bovenstaande er een
aantal aanvullende onderzoeksvragen te stellen is. Dit zijn vragen die bijdragen
aan en voorwaardelijk zijn voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag. Deze vragen zijn niet beantwoord in het onderzoek van Ten Have
(2002) dat geleid heeft tot het RCSF-model. De volgende vier onderzoeksvragen moeten beantwoord worden om een antwoord te kunnen geven op
de centrale onderzoeksvraag:
— (generaliseerbaarheid) de eerste vraag in relatie tot het eerdere onderzoek
uit 2002 (Ten Have) is er een naar de generaliseerbaarheid van de uitkomsten. Gegeven de centrale onderzoeksvraag is de vraag: zijn de uitkomsten
generaliseerbaar naar complexe non-profit organisaties?;
— (accuratesse) de tweede vraag is: kan het RCSF-model (met de vier praktijken richting, consistentie, samenhang en feedback) zo ontwikkeld worden dat er een model ontstaat om accuraat inzichtelijk te maken welke
managementprocessen het verschil maken tussen wel of (net) niet systeemgericht of systematisch bestuurd zijn?;
— (duidelijkheid) de derde vraag is: welke managementprocessen maken het
verschil tussen non-profit organisaties die wel en niet systematisch bestuurd
zijn en is daarmee duidelijk wat nu precies maakt dat grotere complexe
non-profit organisaties de stap kunnen maken naar de categorie van de
vier ondernemingen uit het onderzoek van 2002?;
— (meetbaarheid) de vierde vraag is: is te meten, en zo ja hoe is te meten in
welke mate een organisatie systematisch bestuurd (in control ) is?.
In het eerste onderzoek bevonden zich onder de 35 cases ook enkele complexe
non-profit organisaties zoals Grupo EDP-Electricidade de Portugal en Homewood
National Health Service Trust (Hardjono, et al., 1996). Maar de oorspronkelijke
begrippen uit dat onderzoek zijn sterk bepaald door de dominantie van grotere
ondernemingen in de pool van 35. In het vervolgonderzoek zijn de begrippen
uitgewerkt aan de hand van vier grote ondernemingen (Ten Have, 2002). Daarom is eerst vooronderzoek gedaan aan de hand van een case over een complexe organisatie uit de non-profit, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), om
een eerste antwoord te vinden op de eerste aanvullende onderzoeksvraag. Dit
wordt beschreven in hoofdstuk 4.
Voor de tweede vraag is aanvullend literatuuronderzoek gedaan (hoofdstuk 2
en hoofdstuk 3) en dit heeft geleid tot het opstellen van het conceptuele model (hoofdstuk 3). Dit model is vertaald in een beoordelingsframe. Dit frame is
onderwerp geweest van een pre-test en validering met één, at random geselecteerde, case uit de pool van dertien complexe non-profit organisaties, waarvan
er eerder zes wel en zeven niet als systematisch bestuurd zijn gekwalificeerd
aan de hand van de INK-systematiek door auditors van het INK. Aansluitend is
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het kernonderzoek uit dit proefschrift gedaan middels een case control study
met de overige twaalf cases uit de pool van dertien complexe non-profit organisaties (hoofdstuk 5). De derde en vierde onderzoeksvraag worden beantwoord met dit kernonderzoek.
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verantwoorden biedt (beter) besturen wél een weg of middel om te komen
tot de van ondernemingen en non-profit organisaties vanwege hun opdracht
gevergde prestaties en bijdragen. Verder kan een goed ontwerp, model of
managementconcept een bijdrage leveren aan het effectief besturen van organisaties. Een groot aantal van de vigerende, meer populaire managementmodellen en concepten, levert die bijdrage blijkbaar onvoldoende. Sommige
zijn nuttig, maar in veel gevallen geldt voor deze modellen dat ze bijdragen
aan verspilling; ze richten managers en bestuurders op de verkeerde dingen,
zijn ontoereikend of leiden de aandacht af van de ‘echte’ onderwerpen.

Wetenschappelijke en praktische relevantie
Om de wetenschappelijke en de praktische relevantie alsook de bijdrage van
het managementconcept en het daarmee verbonden onderzoek tegen de
achtergrond van de probleemstelling en doelstelling nader te duiden, worden
deze als concept hier ‘geijkt’. Deze bijdrage wordt vervolgens in perspectief
geplaatst.
Wetenschappelijke relevantie
Het doel van dit proefschrift is een bijdrage te leveren aan het begrijpen en
verder onderzoeken (voor wetenschappers) en hanteerbaar maken (voor
practitioners) van het (effectief) besturen van organisaties. Vanuit wetenschappelijk perspectief wordt de literatuur gedomineerd door onderzoeken met een
relatief laag level of evidence, in het bijzonder case studies. Bovendien ligt de
nadruk daar op de grote verschillen en uiteinden van het continuüm: (zeer)
goede of succesvolle organisaties versus falende of slecht presterende. Onderhavig onderzoek heeft als oogmerk zicht te bieden op de daadwerkelijk onderscheidende praktijken waar het gaat over de echt goede versus de andere
organisaties. Daarom, gegeven dat oogmerk en level of evidence, wordt onderzoek uitgevoerd in een pool met daarin echt goede organisaties en organisaties
die net iets minder goed zijn, maar wel betekenisvol anders zijn. Beoogd wordt
die managementprocessen die het verschil maken tussen beide typen organisaties middels ontwerp beschikbaar en middels de case control study onderzoekbaar te maken.
Praktische relevantie
Zoals in de inleiding weergegeven hebben de gebeurtenissen van de afgelopen jaren binnen non-profit organisaties, maar ook breder in de maatschappij,
nog eens het belang van het verantwoord en effectief besturen van organisaties
(in relatie tot hun opdracht en stakeholders) onderstreept (Ten Have en Ten
Have, 2007). Misstanden bij bijvoorbeeld provincies en schandalen en crises in
het bedrijfsleven hebben geleid tot actie. Voorbeelden daarvan vormen de discussies over en nadruk op de onderwerpen in control, (corporate) governance
en compliance. De commissies Tabaksblat (2003) en Frijns (2005) vormen hier
uitingen van.

Tegelijkertijd heeft in deze discussie in het begin vooral de nadruk op verantwoorden gelegen. Risicobeheersing en het formeel voldoen aan regels, procedures en criteria voerden de boventoon. Dat is begrijpelijk, maar voor een
duurzame verbetering of oplossing niet voldoende. Daarvoor moet de stap
van verantwoorden naar besturen gemaakt worden. In tegenstelling tot (beter)

Bijdrage van het managementconcept
De in het proefschrift centraal gestelde managementprocessen en het daarop gebaseerde managementprocessenmodel (hierna het MP-model) kunnen
gepositioneerd worden ten opzichte van andere modellen, in het bijzonder
het INK-managementmodel. Daarmee kan de meerwaarde van het MP-model
zichtbaar gemaakt worden en dan vooral de meerwaarde in relatie tot de
vraagstukken van in control zijn en het goed besturen van organisaties. Het
INK-managementmodel staat in de traditie van het kwaliteitsmanagement die
zich niet in de eerste plaats richt op de kwaliteit van producten, maar op (verbetering van) de kwaliteit van processen en de organisatie. Het model wordt
voorafgegaan door de Deming circle (PDCA dat staat voor plan, do, check, act )
en gevolgd door bijvoorbeeld het RCSF-model (richting, consistentie, samenhang en feedback; Ten Have, 2002). De positionering en bijdrage van onderzoek en model kan dan zoals in tabel 1.1 worden weergegeven:

tabel 1|1

Het MP-model gepositioneerd
Maakt duidelijk

Door

1 Deming (1982)

Model

Waarlangs te sturen
(input-output in beeld)

Een verbetercyclus te ontwerpen

2 INK (Hardjono en Hes, 1993)

Waarmee te sturen
(input-throughput-output gekwalificeerd)

Managementaandachtsgebieden
te identificeren

3 RCSF (Ten Have, 2002)

Waarop te sturen
(input-throughput-output geanalyseerd
en gedefinieerd)

Coördinaten voor effectief
organiseren bloot te leggen

4 MP (Ten Have, 2011)

Waardoor te sturen
(input-throughput-output geoperationaliseerd)

Managementprocessen als
handvat aan te bieden

Deming brengt met zijn circle de relatie tussen input en output in beeld. De
daartoe ontworpen verbetercyclus (PDCA) komt terug in het INK-managementmodel waarin feedback, continu verbeteren en de relatie tussen actie en resultaat centraal staan. Het INK-managementmodel voegt met organisatiegebieden
als ‘middelen’ en ‘processen’ de throughput toe. Het RCSF-model legt de ‘werkzame bestanddelen’ van het INK-managementmodel bloot, in de vorm van vier
coördinaten richting, consistentie, samenhang en feedback. Het MP-model operationaliseert met behulp van de vier coördinaten de managementprocessen
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die bepalend zijn voor het effectief besturen van organisaties. Het maakt systematisch en methodisch werken aan het effectief besturen van organisaties mogelijk. De genoemde modellen hebben betrekking op en kennen als domein
de organisatie en het besturen er van. De functie van de organisatie in termen
van de primaire taak, de (maatschappelijke) missie en strategie of het ‘waartoe’, vormt het uitgangspunt en worden als gegeven verondersteld. Het MPmodel is geen strategisch model, maar is nadrukkelijk bedoeld als organisatiemodel.

1|6
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In hoofdstuk 5 wordt het hoofdonderdeel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek gepresenteerd en geanalyseerd. Hierbij is gebruikt gemaakt van
een case control study. Daarin zijn de overige twaalf zeer uitgebreide cases,
waarvan de oorspronkelijke beschrijving gebaseerd is op de INK-systematiek,
geanalyseerd met behulp van het opgestelde beoordelingsframe. Vervolgens is
er een kwantitatieve cross case analyse gedaan op de uitkomsten van de case
control study. Daarbij vormt het van het RCSF-model afgeleide MP-model het
kader. Daarna zijn de hypothesen statistisch getoetst. Ten slotte wordt in dit
hoofdstuk de validiteit en betrouwbaarheid van het gehanteerde meetinstrument en het MP-beoordelingsframe vastgesteld.

Opbouw van het proefschrift
Het proefschrift bestaat uit zeven hoofdstukken, een samenvatting, literatuurlijst en bijlagen.
In hoofdstuk 1 is het onderwerp geïntroduceerd en is de probleemstelling en
de centrale onderzoeksvraag geformuleerd.
Hoofdstuk 2 bestaat uit de positionering van het eigen onderzoeksonderwerp
aan de hand van de literatuur en eerder onderzoek. Hiermee wordt bijgedragen aan het ontwerp van een model voor het in control komen (en blijven)
van organisaties (en daarmee het in staat zijn om systematisch te besturen).
In hoofdstuk 3 worden de ontwikkeling en het ontwerp van het conceptuele
model inzichtelijk gemaakt en verder uitgewerkt. Op grond van de veronderstelling dat effectief besturen om meervoudige managementprocessen vraagt,
worden tien tweevoudige en drievoudige managementprocessen gedefinieerd
en op basis van de literatuur onderbouwd. Dit vormt de basis voor het ontwerp van het conceptuele model: het MP-model. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de van het conceptuele model afgeleide hypothesen.
In hoofdstuk 4 komen de gehanteerde methodologie en onderzoeksopzet aan
de orde. Hierin wordt vanuit de methodologie en onderzoeksopzet vervolgens
het vooronderzoek naar systematisch besturen gepresenteerd. In dit vooronderzoek is voor de RDW, aan de hand van het RCSF-model de ontwikkeling in
kaart gebracht over een langere periode (1996-2006). Op basis van deze resultaten kan antwoord worden gegeven op de eerste onderzoeksvraag naar de
generaliseerbaarheid van de uitkomsten van het eerdere onderzoek (Ten Have,
2002). Daarmee kan worden vastgesteld of de ontwikkeling richting in control
inzichtelijk is te maken binnen een non-profit organisatie met het RCSF-model.
Als vervolg op het literatuuronderzoek en het vooronderzoek is een beoordelingsframe opgesteld. Dit frame is vervolgens getest op één van de cases uit de
pool van dertien beschikbare cases.

In hoofdstuk 6 en 7 worden de conclusies en reflecties gepresenteerd. Ook
wordt in dit deel de vraag beantwoord welke bijdrage is geleverd aan het effectiever kunnen besturen van organisaties en het beter benutten van het organisatie(kundig) en verander(kundig) perspectief.
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Inleiding
‘Nadat de goede strategie is gekozen, is de tweede vraag die managers moeten
beantwoorden: “Welke aangrijpingspunten heb je om de strategie te realiseren
en is er feedback op basis waarvan je kan (be)sturen?” Dit betekent dat er in
ieder geval niet gestuurd moet worden op activiteiten, maar op geanalyseerde
processen en de output daarvan. Vanuit die processen kun je inzoomen op de
activiteiten en de vraag stellen of de activiteiten waarde toevoegen of juist niet.
Het probleem is dat de meeste topmanagers dit niet als hun taak zien. Ze willen
alleen schilderen met de grote kwast. Terwijl je moet weten waar er waarde
gecreëerd wordt in de organisatie. Dit vraagt om schilderen met de grote kwast
én met het penseeltje, het begrijpen van de organisatie dus. Dat betekent bovendien dat er niet per definitie gestuurd moet worden op beheersing, er moet vooral worden gekeken naar hoe de organisatie geoptimaliseerd kan worden. Managers kijken te weinig naar toegevoegde waarde en te veel naar controlerende
waarde. De vraag of anderen te controleren zijn is dan belangrijker dan de
vraag welke actie managers zelf moeten nemen. Het leren begrijpen van de
eigen organisatie en haar processen vanuit het denken in toegevoegde waarde
voor het realiseren van de strategie, lijkt de belangrijkste les voor managers.
Daarbij betaalt het consistent blijven in de koers van een organisatie zich uit
(mits de omgeving niet enorm verandert natuurlijk). En een duidelijke koers
maakt de vertaling van strategie naar beleid en naar budgetten bovendien makkelijker. Managers moeten dan wel bereid zijn om te evalueren, te leren en te
werken aan verbetering van de organisatie.’
Aldus Frans Stevens, een van mijn leermeesters en Godfather van het INKmanagementmodel.1 Hoewel het moeilijk is de fascinatie en kiem voor een
proefschrift in de tijd te plaatsen, verbind ik die met het gesprek in 2000 waarin Stevens bovenstaande naar voren bracht. Stevens benadrukte altijd en overal het belang van leren, verbeteren en de rol van feedback daarbij. Naar zijn
mening was het van evenveel belang om het INK-gedachtegoed in zijn oorspronkelijke vorm te koesteren en de principes van leren en feedback ook toe
te passen op het model zelf. Vanuit dit rijke perspectief ben ik gestart met mijn
onderzoek, ontwerp en proefschrift.
Voor zowel ondernemingen als non-profit organisaties die werken met schaarse
middelen is het van belang deze zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.
Dit om op een verantwoorde en goede wijze bij te dragen aan de economische
doelstellingen of maatschappelijke missie van deze organisaties. Juist vanwege
die maatschappelijke missie en omdat er wordt gewerkt met gemeenschapsgeld geldt dit voor non-profit organisatie nog nadrukkelijker dan voor ondernemingen.

1

Het INK-model is ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit.
Zie ook 2.4.2.
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De afgelopen jaren is het begrip in control dan ook nadrukkelijk deel gaan uitmaken van de taal en het repertoire van de manager. Dat is een goede zaak,
ware het niet dat het begrip met name gekoppeld wordt aan het accountantsperspectief. Het formeel afleggen van verantwoording en het beperken van risico’s voeren de boventoon.
Veel minder aandacht is er voor wat in control betekent voor de manager die
zijn organisatie goed wil besturen. De aandacht voor verantwoording en risico’s is een direct gevolg van affaires zoals bij Enron en Ahold en de daaropvolgende discussies over goed bestuur. Die discussies hebben geleid tot het
rapport Tabaksblat (Commissie Tabaksblat, 2003) en de Commissie Frijns die
de op dat rapport gebaseerde code op bruikbaarheid toetst (Commissie Frijns,
2005). De aanbeveling van de Commissie Frijns om in het jaarverslag een in
control-verklaring op te nemen, is door tal van ondernemingen omarmd. Maar
onderzoek leert dat in 2005 driekwart van de ondernemingen zich beperkt
tot de financiële verslaggevingrisico’s (Van der Sanden, Van Beurden en Bos,
2006). Slechts twaalf procent (ten opzichte van twintig procent in 2004) geeft
de verklaring over de volle breedte van het spectrum van ondernemingsrisico’s. De vraag is of het bij in control over met name financiële risico’s moet
gaan. Sterker: stel een organisatie slaagt erin het hele spectrum van risico’s te
beschouwen, is dat voldoende als een organisatie echt in control wil kunnen
zijn?
In control kan worden omschreven als the ability to manage or direct (www.
dictionary.com). Bij deze definitie gaat het niet om het verantwoorden, maar
juist over het kunnen besturen van de organisatie. Dat laatste vergt meer dan
goed risicomanagement, laat staan dat uitsluitend achteraf verantwoording afleggen over die risico’s afdoende is. In control gaat in essentie dus meer over
systematisch besturen dan over verantwoorden, en vooral over vooruitkijken in
plaats van terugblikken.
Vanuit managementperspectief is het allereerst de vraag wat het vergt om echt
in control te zijn. Uiteraard kan hiermee niet worden volstaan. De vraag is ook
hoe een organisatie in control kan komen. Daarbij moet aandacht besteed
worden aan mogelijke barrières of belemmeringen. De meeste managers zijn
immers liever in control dan out of control.
Een belangrijke belemmering is dat veel managers aangeven dat zij de relatie
tussen strategie en implementatie als problematisch ervaren. Onderzoek laat
zien dat managers onvoldoende weten van hun eigen strategie-implementatie
(Ten Have en Fröhlich, 2000a). Ander onderzoek leert dat managers een sterke
voorkeur hebben voor twee typen managementinstrumenten om systematisch
te kunnen besturen (Rigby en Bilodeau, 2009).
Het eerste type instrumenten heeft betrekking op de richting of strategie van
de organisatie. In de top zes van meest gebruikte instrumenten staan strategische planning en missie- en visiestatements respectievelijk op nummer twee en
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drie. Het tweede type richt zich op het verzamelen en vergelijken van vooral
operationele prestatiemaatstaven. De Balanced Scorecard en benchmarking
zijn voorbeelden hiervan, de laatste is zelfs nummer één van de top zes. In de
gebruikte lijst domineren instrumenten die zich richten op strategie dan wel
implementatie (Rigby en Bilodeau, 2009). Managementinstrumenten die zich
primair richten op de verbinding tussen strategie en implementatie ontbreken.
Dergelijke verbindende instrumenten zijn er wel. Voorbeelden zijn het EFQMmodel en het INK-managementmodel (Hardjono en Hes, 1993). Een ander
voorbeeld is de strategiekaart (Kaplan en Norton, 2002). Deze modellen richten zich op het vraagstuk van effectief besturen: hoe moeten management en
organisatie functioneren om de organisatiedoelen optimaal te realiseren? Hierbij is de verbinding tussen strategie en implementatie cruciaal: hoe kunnen
doelen omgezet worden in resultaten? Om deze vraag te beantwoorden, besteden de genoemde modellen aandacht aan voorwaardelijke aspecten zoals
leiderschap en bedrijfsprocessen. Daarnaast verbinden de modellen middels
deze aspecten de doelen (strategie) en resultaten (implementatie) met elkaar.
De causale relaties tussen doelen, resultaten en hoe die doelen in resultaten
worden omgezet, spelen daarbij een centrale rol.
Ondanks de hiervoor genoemde hulpmiddelen laat de praktijk zien dat het
niet zo eenvoudig is om de organisatie goed te besturen. Steeds wordt gezocht
naar praktijken en patronen van excellence, high performance en duurzaam
goed presteren. Het gaat daarbij steevast om onderzoeken die in de publiciteit
en onder managers het nodige teweeg hebben gebracht en vervolgens stevige
en variërende kritiek hebben gekregen. In het geval van de excellente ondernemingen ging het om kanttekeningen bij de houdbaarheid van de conclusies
(Business Week, 1984). Bij het onderzoek naar high performance organizations
betrof het twijfels over de gevolgde methodologie en de houdbaarheid van
de conclusies en claims (Ten Have, 2007). Op onderzoeken naar leiderschap
en visionaire ondernemingen is diepgaande methodologische kritiek geleverd
(Rosenzweig, 2007). Deze onderzoeken betreffen vooral de kenmerken of
aspecten van organisaties die zich positief onderscheiden of organisaties die
zelfs uitblinken. Er zijn nauwelijks patronen en causale verbanden vast te stellen en de specifieke context en contingenties blijven onderbelicht. Als er al
sprake is van vergelijking, dan domineert die tussen ‘heel goed’ en ‘niet goed’
of ‘veel minder goed’.
Wat ontbreekt is aandacht voor dat wat het verschil maakt tussen ‘redelijk goed’
of ‘goed’ en ‘heel goed’. Waar twee organisaties grotendeels aan dezelfde onderwerpen (kwaliteit, leiderschap en klantgerichtheid) werken, is de ene organisatie heel goed (in control) en de andere niet. Hoe komt dat? Waar zit het
verschil tussen beide organisaties?
Om daar achter te komen en niet te vervallen in de genoemde tekortkomingen
is het interessant en leerzaam om naar een pool van organisaties te kijken die
alle aantoonbaar ‘goed’ zijn, maar waarbinnen een onderscheid te maken is
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tussen ‘heel goed’ en ‘goed’ of ‘helemaal goed’ en ‘net niet goed (genoeg)’.
Het scherp inzicht willen krijgen in welke managementprocessen het verschil
maken tussen organisaties die ‘heel goed’ en ‘goed’ presteren, is een belangrijke aanleiding voor het schrijven van dit proefschrift.
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Als de context van een organisatie betekenisvol verandert, dan is verandering
van de organisatie dikwijls noodzakelijk of onvermijdelijk (Drucker, 1994).
Maar al te vaak wordt te vanzelfsprekend en te weinig doordacht ingezet op
verandering. Men lijkt consequenties en eisen verbonden met de verandering
onvoldoende te onderkennen. Sociale, economische en organisatorische
aspecten blijven bijvoorbeeld onderbelicht. Een mismatch tussen ambities
en mogelijkheden in termen van bijvoorbeeld kennis over en ervaring met ingrijpende veranderingen wordt onvoldoende onderkend. Dit vormt dan vaak
de basis voor falen en mislukking (Alexander, 1985; Mankins en Steele, 2005).
Niet voor niets stelt Van Witteloostuijn: “Idealiter zou de nulhypothese bij een
verandertraject moeten luiden dat veranderen niet nodig is. Daarmee wordt de
bewijslast gelegd bij degenen die moeten veranderen. Dat vereist automatisch
een gedegen analyse over het waarom van de verandering” (in: Ten Have en
Ten Have, 2004, p.3).
In de afgelopen achttien jaar heb ik als adviseur vele veranderingsprocessen
begeleid. Deze veranderingen waren op dat moment nodig. Maar de vraag bij
deze en tal van andere veranderingsprocessen die worden uitgevoerd is of die
echt nodig waren als er in de voorgaande periode beter bestuurd was. Nogmaals, veranderingen gerelateerd aan onvoorziene veranderingen in de in- en
externe context blijven altijd aan de orde. Maar (onnodig) ontspoorde organisaties weer in het spoor helpen, daar is verandermanagement in essentie niet
voor bedoeld.
Het zo effectief mogelijk realiseren van organisatiedoelen in verbinding met
de externe omgeving, dat is de primaire taak van de manager. Natuurlijk moet
de feedback loop, binnen én vanuit de organisatie naar de externe omgeving,
goed georganiseerd zijn. Is dat het geval, dan is een manager die zijn eigen
organisatie(onderdeel) begrijpt in staat om proactief bij te sturen en een groot
deel van de veranderingen te integreren in de reguliere managementtaak (incrementeel veranderen).
Bovenstaande is de basis voor het schrijven van dit proefschrift. De titel ‘Weg
van verandering’ kan op drie manieren gelezen worden. Verandering is al meer
dan vijftien jaar het vak waarvan ik houd (‘ik ben er weg van’). Je moet niet
onnodig veranderen (‘blijf er weg van’). En ten slotte, als er contextgebonden
organisatieveranderingen nodig zijn dan weten we inmiddels genoeg over verandering om er systematisch en methodisch aan te kunnen werken (‘er is een
weg waarlangs verandering tot stand komt’). In dit proefschrift wil ik managers
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een (nog) beter inzicht geven in hoe organisaties effectief of effectiever bestuurd kunnen worden (de weg richting in control ). Dat kan een deel van de
onnodige veranderingen voorkomen.
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Historie en achtergrond van het onderzoek
Het eigen en in dit proefschrift centraal gestelde onderzoek naar systematisch
besturen van non-profit organisaties is een vervolg op eerdere onderzoeksinitiatieven in 1996 (Hardjono, Ten Have en Ten Have), 2000a (Ten Have en
Fröhlich) en 2002 (Ten Have). Het gaat om een onderzoek dat gestart is in
1994 in opdracht van de Europese Commisie (EC). Onder de noemer The
European Way to Excellence is een overzicht gemaakt van voorbeelden van
goed besturen en organiseren. De eigen rol was die van lid van het driekoppige
onderzoeksteam. De functie was die van researchcoördinator en co-auteur van
het onderzoeksrapport en daarop gebaseerde boek (Hardjono, et al., 1996). In
2000 is onderzoek uitgevoerd naar strategie-implementatie in Nederland. Aan
de hand van een groot nationaal onderzoek onder meer dan 250 managers is
de kwaliteit van de vertaling van strategie of plan naar realisatie vastgesteld
alsook wat daarvan het resultaat was in Nederlandse bedrijven en instellingen.
De eigen rol was die van initiator, eindverantwoordelijke en mede-auteur van
het onderzoeksrapport (Ten Have en Fröhlich, 2000a; 2000b). Bij het onderzoek van 2002 ging het om promotieonderzoek en vervolgonderzoek op basis
van het in 1996 afgeronde project voor de EC (Ten Have, 2002). Onderzocht is
hoe succesvolle bedrijven als Nokia, ST Microelectronics, Sollac en PTT Post
over langere tijd veranderen en besturen en welke managementactiviteiten
daarbij kenmerkend zijn. De eigen rol was die van onderzoeker in het driekoppige team dat de vier cases analyseerde. Nu volgt verdere uitleg over de
inhoud en strekking van deze drie onderzoeken.
The European Way to Excellence (Hardjono, et al., 1996)
In 1994 heeft de EC opdracht gegeven onderzoek te doen naar kenmerkende
managementpraktijken voor goed georganiseerde organisaties. Aan wetenschappers in vijftien landen is gevraagd cases in te brengen van zowel profitals non-profit organisaties van verschillende omvang, uit verschillende sectoren
en branches. Deze organisaties moesten zich ten minste op nationaal niveau in
positieve zin onderscheiden hebben door hun wijze van organiseren. Bij voorkeur moest hiervoor ook evidence zijn (denk aan een gewonnen kwaliteitsprijs). Op basis van uniform geanalyseerde en beschreven cases en hierop gebaseerde processen van consensual validation zijn de kenmerken beschreven
van de onderscheidende managementpraktijken (Hardjono et al., 1996). Het
gaat hierbij om een cross-sectioneel onderzoek dat relevante aanwijzingen
heeft opgeleverd (Shadish, Cook en Campbell, 2002) – aanwijzingen dat bepaalde praktijken bepalend zijn voor het effectief kunnen organiseren of systematisch kunnen besturen van een organisatie. Op basis van het onderzoek zijn
vier onderscheidende of kenmerkende managementpraktijken (managementprocessen) beschreven:

(strategic) focus;
policy deployment;
(strategic) alignment;
learning and feedback.

Strategie-implementatie (Ten Have en Fröhlich, 2000a)
In 2000 is door The Change Factory van Berenschot een onderzoek uitgevoerd
naar strategie-implementatie in Nederland. Doel was het kwantitatief en kwalitatief onderzoeken en in kaart brengen hoe organisaties in Nederland hun
strategie implementeren. Allereerst is er desk-research uitgevoerd en is een
vragenlijst ontwikkeld. Vervolgens is met behulp van de vragenlijst onderzoek
gedaan bij 24 grote organisaties in Nederland (bedrijfsleven, non-profit en
overheid). Binnen de organisaties hebben 343 managers op drie hiërarchische
niveaus de vragenlijsten ingevuld. De antwoorden zijn verwerkt door een statistisch researchbureau. De resultaten zijn vervolgens geanalyseerd en verrijkt
door diepte-interviews binnen de organisaties. Ten slotte is een onderzoeksrapport opgesteld met drie hoofdconclusies: (1) de aard en de inhoud van de
gekozen strategie is niet van invloed op hoe deze wordt geïmplementeerd,
(2) managers weten onvoldoende of de strategie daadwerkelijk wordt of is
geïmplementeerd binnen hun organisatie, (3) de mate van participatie van
medewerkers bij strategievorming en -vertaling hangt niet direct samen met de
mate waarin doelstellingen worden gerealiseerd.
Voorbeeldig veranderen (Ten Have, 2002)
Op basis van het onderzoek uit 1996 (Hardjono, et al.) zijn vier grote complexe
ondernemingen over een langere periode (circa negen jaar) gevolgd. Het gaat
om Nokia, ST Microelectronics, Sollac en PTT Post. De vier gedefinieerde praktijken zijn na een aanscherping van de definities gebruikt als richtinggevende
begrippen. Glaser en Strauss (1965), Glaser (1992), en Strauss en Corbin (1990)
hanteren in dit verband het begrip sensitizing concepts. De centrale vraag van
dit onderzoek was waardoor complexe ondernemingen er in slagen om over
een langere periode doelgericht en doelbewust veranderingen te realiseren
(Ten Have, 2002). Op basis van het onderzoek zijn de praktijken middels het
in de kwalitatieve methodologie gehanteerde ‘proces van verzadiging’ verder
onderzocht. Met verzadiging wordt verwezen naar het voor elk van de begrippen net zo lang doorlopen van de cyclus van gegevens verzamelen, analyseren
en reflecteren tot ze ‘vol’ zijn. Dat wil zeggen, net zo lang tot er geen nieuwe,
andere informatie over de inhoud van een begrip (‘praktijk’) gevonden wordt.
De praktijken zijn geherdefinieerd onder de noemers richting, consistentie,
samenhang en feedback. Deze vier praktijken vormen in uitgewerkte vorm en
als samenstel, onder de noemer RCSF-model, het antwoord op de centrale
vraag. Op basis van het onderzoek (Ten Have, 2002) is geconcludeerd dat het
hierbij gaat om vier bepalende praktijken of coördinaten voor het systematisch
aanpassen of besturen van de organisatie.
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Probleemstelling en onderzoeksvragen
Organiseren kan worden omschreven als het besturen van organisatieverandering (De Leeuw, 1994), waarbij besturen gedefinieerd wordt als (doel)gerichte
beïnvloeding (Ten Have, 2002). Het besturen van organisatieverandering moet
leiden tot ‘beter functioneren’ dat kan worden uitgedrukt in termen van efficiency, effectiviteit, flexibiliteit en creativiteit (Ten Have, 1996). Dit beter functioneren wordt kansrijker, en is zichtbaar, bij organisaties die systematisch
besturen en daardoor pro-actief kunnen zorgen voor de noodzakelijke aanpassingen in de organisatie.
In algemene zin wordt veel onderzoek gedaan naar goede en slechte organisaties (zie Peters en Waterman, 1982; Collins en Porras, 1994, Rosenzweig, 2007).
In de praktijk is er een veel breder continuüm van organisaties. Inmiddels is
voldoende bekend hoe slecht georganiseerde organisaties zich kunnen verbeteren. Het gaat hierbij vaak om het starten met het toepassen van de basisprincipes van management. Complexer wordt het als we kijken naar goed
georganiseerde organisaties die actief werken aan het verbeteren van de organisatie maar (nog) niet in staat zijn om systematisch te besturen (nog niet in
control zijn). De literatuur geeft weliswaar inzicht in slaag- en faalfactoren
voor systematisch besturen en ook vanuit de praktijk zijn goede voorbeelden
te vinden (zie Hardjono, et al.,1996; Ten Have, 2002). Er is echter nog onvoldoende inzicht in die factoren die het verschil maken tussen net niet en wel
systematisch bestuurd 2 (in control) zijn en de hiermee verbonden managementprocessen.
Met deze probleemstelling als startpunt voor dit proefschrift wordt er onderzoek gedaan naar de managementprocessen die minimaal vereist of bepalend
zijn voor het omslagpunt tussen (net) niet en wel systematisch besturen (in
control zijn). Dit leidt tot de eerste schets van de centrale onderzoeksvraag:
Welke managementprocessen maken het verschil tussen organisaties die wel
en niet systematisch besturen; wat zijn de ‘winners’ en de ‘qualifiers’ die maken
dat een organisatie de stap maakt van proces- naar systeemgericht?
Voornaamste doelstelling van dit onderzoek is het blootleggen van die managementprocessen, of het samenstellen van combinaties of configuraties hiervan.
Het gaat hierbij om beter zicht te krijgen op de bepalende variabelen voor het
bereiken van systeemgerichtheid of een niveau van effectief besturen en aanpassen van organisaties. Daarnaast moeten deze onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan een ontwerp, in de vorm van een managementconcept of
model of zelfs theorie, dat inzicht geeft in en ondersteunend werkt bij het realiseren van een effectief bestuurde organisatie (die in control is en blijft).

2

Met systematisch besturen wordt aangesloten bij de door het INK-gedeﬁnieerde fase
van systeemgericht zijn, deze fase wordt voorafgegaan door de procesgerichte fase.
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Precisering centrale onderzoeksvraag
De kwaliteit van wetenschappelijke onderzoeken neemt toe als wordt uitgegaan van een expliciete onderzoeksvraag met voldoende focus. In de medische wereld wordt, vooral bij systematische reviews, hiervoor gebruik gemaakt
van een ezelsbruggetje. Artsen en medische studenten maken eerst een zogenaamde PICO voordat ze op zoek gaan naar evidence (Barends, Ubbink, Poolman, en Ten Have, 2009). De P staat in dit geval voor Patiënt, Problem of Population, de I voor Intervention, de C voor Comparison en de O voor Outcome. In de
sociale wetenschappen is dit ezelsbruggetje overgenomen en de C van Context
toegevoegd, dit resulteert in ‘PICOC’ . De gedachte hierachter is dat alle vijf elementen van belang zijn bij het gericht zoeken naar evidence en elke wijziging
in de P, I, C, O of C tot een andere evidence en dus ook een andere uitkomst
leidt. Zo leidt een zoekactie op basis van een vraag als: “Is prestatiemeting een
effectieve interventie bij veranderingen?” tot een uitkomst met een beperkte
praktische waarde. In de vraagstelling wordt namelijk alleen de I (prestatiemeting) geadresseerd, zonder rekening te houden met:
— de P; bij een groot, volwassen bedrijf is het effect mogelijk anders dan bij
klein startend bedrijf;
— de C; in vergelijking met een procesverbetering is het effect mogelijk anders
dan in vergelijking met een totale transformatie van de organisatie;
— de O; het effect op de productie is mogelijk anders dan het effect op de
veranderbereidheid bij middle-managers;
— de C; bij een commerciële dienstverlener is het effect mogelijk anders dan
bij een non-profit organisatie.

Hier is de vraag in lijn met voorgaande ordening “wat werkt, voor wie, bij welk
probleem, in welke context”. Een duidelijke beschrijving van de organisatie
– de doelgroep, het probleem, de interventie, de context en de uitkomstparameters is – daarvoor een vereiste.
In de hiervoor beschreven probleemstelling zijn de winners en qualifiers de
interventie (I). De vergelijking (C) vindt plaats tussen organisaties die de stap
naar systeemgericht zijn wel en die de stap (nog) (net) niet hebben gemaakt.
Bij de outcome (O) gaat het om het effect op het systematisch besturen van de
organisatie (versus bijvoorbeeld het realiseren van een procesverbetering).
Vooral de P en de (tweede of laatste) C zijn nog te weinig expliciet en hebben
meer focus nodig. De P wordt hier van focus voorzien doordat probleemstelling en onderzoek zich richten op grote, complexe(re) organisaties, de C doordat het onderzoek zich expliciet richt op non-profit organisaties. Deze keuze
wordt hierna toegelicht en gemotiveerd. Aansluitend wordt de definitieve probleemstelling beschreven.
Dit onderzoek is gericht op grotere complexere non-profit organisaties. In het
onderzoek waar het RCSF-model uit voortgekomen is, waren grotere complexere
ondernemingen het onderzoeksobject (Ten Have, 2002). De hier onderzochte
non-profit organisaties hebben hun (maatschappelijke) missie en doelen in de
afgelopen jaren doelgerichter en in ieder geval doelmatiger moeten realiseren.
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Dit alleen maakt deze organisaties al het onderzoeken waard. Maar er zijn in
ieder geval nog vier redenen te geven ter motivering van de keuze voor nonprofit organisaties als onderzoeksobject:
— de eerste reden heeft te maken met het verband dat in relatie tot overheid
en non-profit wordt gelegd tussen het afwijzen van doelgerichte verandering, het omarmen, van tegenover de rationele benadering te plaatsen,
meer organische, benaderingen en het ontbreken van druk 3 (Strikwerda,
2006). In dit onderzoek wordt gezocht naar voorbeelden (cases) van nonprofit organisaties waarin wel een vorm van dergelijke druk is, met als doel
productieve voorbeelden – managementpraktijken – van doelgerichte verandering te achterhalen;
— de tweede reden houdt verband met eerder onderzoek naar effectieve
managementpraktijken binnen Europese ondernemingen en instellingen
(Hardjono, et al., 1996). Het deel van het onderzoek dat betrekking heeft
op (grote, complexe) ondernemingen is eerder onderwerp en onderdeel
geweest van een dissertatie (Ten Have, 2002). Het deel dat betrekking heeft
op (grote, complexe) non-profit organisaties is nog niet verder verwerkt in
dergelijk onderzoek. Dat zal nu gebeuren in het kader van dit proefschrift;
— de derde reden heeft te maken met het feit dat dit soort organisaties (al
langer) worstelt (in vergelijking met ondernemingen) met de noodzaak te
verantwoorden versus de noodzaak te besturen. Deze twee begrippen zijn
in relatie tot het begrip in control van groot belang. Zoals in de inleiding
aangegeven is in het bedrijfsleven de aandacht, mede gevoed door schandalen en het daarop volgende werk van de commissies Tabaksblat (2003)
en Frijns (2005), met name uitgegaan naar het verantwoorden – terwijl dat
als een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde kan worden gezien
in relatie tot het in control zijn. Bij de organisaties in dit onderzoek brengt
hun aard en relatie met de overheid en binnen de overheid met zich mee
dat het verantwoorden een steeds belangrijker element vormt bij het managen. Maar het besturen is wat zij adequaat moeten doen om hun status
waar te kunnen maken. Voor onderhavig onderzoek komt het goed uit dat
dergelijke organisaties veel van hun beleid (en de uitvoering en evaluatie
daarvan) moeten vastleggen;
— de vierde reden houdt verband met de eigen advies- en onderzoekspraktijk.
Het uitvoeren van opdrachten voor dergelijke grote, complexe non-profit
organisaties die geconfronteerd worden met nieuwe posities en relaties en
toenemende druk (van stakeholders) vormt voor een belangrijk deel de
basis van mijn eigen kennis, ervaring en interessegebied.
Op basis van deze precisering, met gebruikmaking van ‘PICOC’ en de accentuering van de context, kan nu de definitieve onderzoeksvraag worden geformuleerd:

3

Druk die zich bij ondernemingen bijvoorbeeld manifesteert door het onder druk staan
van de kapitaalsmarkt.
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Welke managementprocessen maken het verschil tussen grotere complexe nonprofit organisaties die wel en niet systematisch besturen; wat zijn de noodzakelijke en voorwaardelijke managementprocessen, ‘winners’ en ‘qualifiers’ die
maken dat een organisatie de stap maakt van proces- naar systeemgericht?
Voor deze centrale onderzoeksvraag geldt dat in lijn met bovenstaande er een
aantal aanvullende onderzoeksvragen te stellen is. Dit zijn vragen die bijdragen
aan en voorwaardelijk zijn voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag. Deze vragen zijn niet beantwoord in het onderzoek van Ten Have
(2002) dat geleid heeft tot het RCSF-model. De volgende vier onderzoeksvragen moeten beantwoord worden om een antwoord te kunnen geven op
de centrale onderzoeksvraag:
— (generaliseerbaarheid) de eerste vraag in relatie tot het eerdere onderzoek
uit 2002 (Ten Have) is er een naar de generaliseerbaarheid van de uitkomsten. Gegeven de centrale onderzoeksvraag is de vraag: zijn de uitkomsten
generaliseerbaar naar complexe non-profit organisaties?;
— (accuratesse) de tweede vraag is: kan het RCSF-model (met de vier praktijken richting, consistentie, samenhang en feedback) zo ontwikkeld worden dat er een model ontstaat om accuraat inzichtelijk te maken welke
managementprocessen het verschil maken tussen wel of (net) niet systeemgericht of systematisch bestuurd zijn?;
— (duidelijkheid) de derde vraag is: welke managementprocessen maken het
verschil tussen non-profit organisaties die wel en niet systematisch bestuurd
zijn en is daarmee duidelijk wat nu precies maakt dat grotere complexe
non-profit organisaties de stap kunnen maken naar de categorie van de
vier ondernemingen uit het onderzoek van 2002?;
— (meetbaarheid) de vierde vraag is: is te meten, en zo ja hoe is te meten in
welke mate een organisatie systematisch bestuurd (in control ) is?.
In het eerste onderzoek bevonden zich onder de 35 cases ook enkele complexe
non-profit organisaties zoals Grupo EDP-Electricidade de Portugal en Homewood
National Health Service Trust (Hardjono, et al., 1996). Maar de oorspronkelijke
begrippen uit dat onderzoek zijn sterk bepaald door de dominantie van grotere
ondernemingen in de pool van 35. In het vervolgonderzoek zijn de begrippen
uitgewerkt aan de hand van vier grote ondernemingen (Ten Have, 2002). Daarom is eerst vooronderzoek gedaan aan de hand van een case over een complexe organisatie uit de non-profit, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), om
een eerste antwoord te vinden op de eerste aanvullende onderzoeksvraag. Dit
wordt beschreven in hoofdstuk 4.
Voor de tweede vraag is aanvullend literatuuronderzoek gedaan (hoofdstuk 2
en hoofdstuk 3) en dit heeft geleid tot het opstellen van het conceptuele model (hoofdstuk 3). Dit model is vertaald in een beoordelingsframe. Dit frame is
onderwerp geweest van een pre-test en validering met één, at random geselecteerde, case uit de pool van dertien complexe non-profit organisaties, waarvan
er eerder zes wel en zeven niet als systematisch bestuurd zijn gekwalificeerd
aan de hand van de INK-systematiek door auditors van het INK. Aansluitend is
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het kernonderzoek uit dit proefschrift gedaan middels een case control study
met de overige twaalf cases uit de pool van dertien complexe non-profit organisaties (hoofdstuk 5). De derde en vierde onderzoeksvraag worden beantwoord met dit kernonderzoek.

1|5

verantwoorden biedt (beter) besturen wél een weg of middel om te komen
tot de van ondernemingen en non-profit organisaties vanwege hun opdracht
gevergde prestaties en bijdragen. Verder kan een goed ontwerp, model of
managementconcept een bijdrage leveren aan het effectief besturen van organisaties. Een groot aantal van de vigerende, meer populaire managementmodellen en concepten, levert die bijdrage blijkbaar onvoldoende. Sommige
zijn nuttig, maar in veel gevallen geldt voor deze modellen dat ze bijdragen
aan verspilling; ze richten managers en bestuurders op de verkeerde dingen,
zijn ontoereikend of leiden de aandacht af van de ‘echte’ onderwerpen.

Wetenschappelijke en praktische relevantie
Om de wetenschappelijke en de praktische relevantie alsook de bijdrage van
het managementconcept en het daarmee verbonden onderzoek tegen de
achtergrond van de probleemstelling en doelstelling nader te duiden, worden
deze als concept hier ‘geijkt’. Deze bijdrage wordt vervolgens in perspectief
geplaatst.
Wetenschappelijke relevantie
Het doel van dit proefschrift is een bijdrage te leveren aan het begrijpen en
verder onderzoeken (voor wetenschappers) en hanteerbaar maken (voor
practitioners) van het (effectief) besturen van organisaties. Vanuit wetenschappelijk perspectief wordt de literatuur gedomineerd door onderzoeken met een
relatief laag level of evidence, in het bijzonder case studies. Bovendien ligt de
nadruk daar op de grote verschillen en uiteinden van het continuüm: (zeer)
goede of succesvolle organisaties versus falende of slecht presterende. Onderhavig onderzoek heeft als oogmerk zicht te bieden op de daadwerkelijk onderscheidende praktijken waar het gaat over de echt goede versus de andere
organisaties. Daarom, gegeven dat oogmerk en level of evidence, wordt onderzoek uitgevoerd in een pool met daarin echt goede organisaties en organisaties
die net iets minder goed zijn, maar wel betekenisvol anders zijn. Beoogd wordt
die managementprocessen die het verschil maken tussen beide typen organisaties middels ontwerp beschikbaar en middels de case control study onderzoekbaar te maken.
Praktische relevantie
Zoals in de inleiding weergegeven hebben de gebeurtenissen van de afgelopen jaren binnen non-profit organisaties, maar ook breder in de maatschappij,
nog eens het belang van het verantwoord en effectief besturen van organisaties
(in relatie tot hun opdracht en stakeholders) onderstreept (Ten Have en Ten
Have, 2007). Misstanden bij bijvoorbeeld provincies en schandalen en crises in
het bedrijfsleven hebben geleid tot actie. Voorbeelden daarvan vormen de discussies over en nadruk op de onderwerpen in control, (corporate) governance
en compliance. De commissies Tabaksblat (2003) en Frijns (2005) vormen hier
uitingen van.

Tegelijkertijd heeft in deze discussie in het begin vooral de nadruk op verantwoorden gelegen. Risicobeheersing en het formeel voldoen aan regels, procedures en criteria voerden de boventoon. Dat is begrijpelijk, maar voor een
duurzame verbetering of oplossing niet voldoende. Daarvoor moet de stap
van verantwoorden naar besturen gemaakt worden. In tegenstelling tot (beter)

Bijdrage van het managementconcept
De in het proefschrift centraal gestelde managementprocessen en het daarop gebaseerde managementprocessenmodel (hierna het MP-model) kunnen
gepositioneerd worden ten opzichte van andere modellen, in het bijzonder
het INK-managementmodel. Daarmee kan de meerwaarde van het MP-model
zichtbaar gemaakt worden en dan vooral de meerwaarde in relatie tot de
vraagstukken van in control zijn en het goed besturen van organisaties. Het
INK-managementmodel staat in de traditie van het kwaliteitsmanagement die
zich niet in de eerste plaats richt op de kwaliteit van producten, maar op (verbetering van) de kwaliteit van processen en de organisatie. Het model wordt
voorafgegaan door de Deming circle (PDCA dat staat voor plan, do, check, act )
en gevolgd door bijvoorbeeld het RCSF-model (richting, consistentie, samenhang en feedback; Ten Have, 2002). De positionering en bijdrage van onderzoek en model kan dan zoals in tabel 1.1 worden weergegeven:

tabel 1|1

Het MP-model gepositioneerd
Maakt duidelijk

Door

1 Deming (1982)

Model

Waarlangs te sturen
(input-output in beeld)

Een verbetercyclus te ontwerpen

2 INK (Hardjono en Hes, 1993)

Waarmee te sturen
(input-throughput-output gekwalificeerd)

Managementaandachtsgebieden
te identificeren

3 RCSF (Ten Have, 2002)

Waarop te sturen
(input-throughput-output geanalyseerd
en gedefinieerd)

Coördinaten voor effectief
organiseren bloot te leggen

4 MP (Ten Have, 2011)

Waardoor te sturen
(input-throughput-output geoperationaliseerd)

Managementprocessen als
handvat aan te bieden

Deming brengt met zijn circle de relatie tussen input en output in beeld. De
daartoe ontworpen verbetercyclus (PDCA) komt terug in het INK-managementmodel waarin feedback, continu verbeteren en de relatie tussen actie en resultaat centraal staan. Het INK-managementmodel voegt met organisatiegebieden
als ‘middelen’ en ‘processen’ de throughput toe. Het RCSF-model legt de ‘werkzame bestanddelen’ van het INK-managementmodel bloot, in de vorm van vier
coördinaten richting, consistentie, samenhang en feedback. Het MP-model operationaliseert met behulp van de vier coördinaten de managementprocessen
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die bepalend zijn voor het effectief besturen van organisaties. Het maakt systematisch en methodisch werken aan het effectief besturen van organisaties mogelijk. De genoemde modellen hebben betrekking op en kennen als domein
de organisatie en het besturen er van. De functie van de organisatie in termen
van de primaire taak, de (maatschappelijke) missie en strategie of het ‘waartoe’, vormt het uitgangspunt en worden als gegeven verondersteld. Het MPmodel is geen strategisch model, maar is nadrukkelijk bedoeld als organisatiemodel.
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In hoofdstuk 5 wordt het hoofdonderdeel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek gepresenteerd en geanalyseerd. Hierbij is gebruikt gemaakt van
een case control study. Daarin zijn de overige twaalf zeer uitgebreide cases,
waarvan de oorspronkelijke beschrijving gebaseerd is op de INK-systematiek,
geanalyseerd met behulp van het opgestelde beoordelingsframe. Vervolgens is
er een kwantitatieve cross case analyse gedaan op de uitkomsten van de case
control study. Daarbij vormt het van het RCSF-model afgeleide MP-model het
kader. Daarna zijn de hypothesen statistisch getoetst. Ten slotte wordt in dit
hoofdstuk de validiteit en betrouwbaarheid van het gehanteerde meetinstrument en het MP-beoordelingsframe vastgesteld.

Opbouw van het proefschrift
Het proefschrift bestaat uit zeven hoofdstukken, een samenvatting, literatuurlijst en bijlagen.
In hoofdstuk 1 is het onderwerp geïntroduceerd en is de probleemstelling en
de centrale onderzoeksvraag geformuleerd.
Hoofdstuk 2 bestaat uit de positionering van het eigen onderzoeksonderwerp
aan de hand van de literatuur en eerder onderzoek. Hiermee wordt bijgedragen aan het ontwerp van een model voor het in control komen (en blijven)
van organisaties (en daarmee het in staat zijn om systematisch te besturen).
In hoofdstuk 3 worden de ontwikkeling en het ontwerp van het conceptuele
model inzichtelijk gemaakt en verder uitgewerkt. Op grond van de veronderstelling dat effectief besturen om meervoudige managementprocessen vraagt,
worden tien tweevoudige en drievoudige managementprocessen gedefinieerd
en op basis van de literatuur onderbouwd. Dit vormt de basis voor het ontwerp van het conceptuele model: het MP-model. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de van het conceptuele model afgeleide hypothesen.
In hoofdstuk 4 komen de gehanteerde methodologie en onderzoeksopzet aan
de orde. Hierin wordt vanuit de methodologie en onderzoeksopzet vervolgens
het vooronderzoek naar systematisch besturen gepresenteerd. In dit vooronderzoek is voor de RDW, aan de hand van het RCSF-model de ontwikkeling in
kaart gebracht over een langere periode (1996-2006). Op basis van deze resultaten kan antwoord worden gegeven op de eerste onderzoeksvraag naar de
generaliseerbaarheid van de uitkomsten van het eerdere onderzoek (Ten Have,
2002). Daarmee kan worden vastgesteld of de ontwikkeling richting in control
inzichtelijk is te maken binnen een non-profit organisatie met het RCSF-model.
Als vervolg op het literatuuronderzoek en het vooronderzoek is een beoordelingsframe opgesteld. Dit frame is vervolgens getest op één van de cases uit de
pool van dertien beschikbare cases.

In hoofdstuk 6 en 7 worden de conclusies en reflecties gepresenteerd. Ook
wordt in dit deel de vraag beantwoord welke bijdrage is geleverd aan het effectiever kunnen besturen van organisaties en het beter benutten van het organisatie(kundig) en verander(kundig) perspectief.
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Inleiding
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In dit hoofdstuk wordt het eigen onderwerp en het daarmee verbonden onderzoek aan de hand van de literatuur en eerder onderzoek gepositioneerd. Dat
moet bijdragen aan het ontwerp van een model voor het in control komen
(en blijven) van organisaties (en daarmee het in staat zijn om systematisch te
besturen). Het ontwerp van het conceptuele model, dat in hoofdstuk 3 wordt
gepresenteerd, is deels inductief en deels deductief tot stand gekomen. Hierbij
wordt ten behoeve van de totstandkoming van een model, concept of systematiek van managementprocessen gezocht naar een combinatie of synthese van
inhoudelijke inzichten (bijvoorbeeld Beer, 1985), onderzoeksresultaten (vooral
Ten Have, 2002) en een methodologisch kader (Whetten, 1989). Hierdoor worden de klassieke inzichten uit de cybernetica (de wetenschap die zich bezig
houdt met besturing van systemen) gecombineerd met moderne inzichten en
meer recente onderzoeksresultaten uit de verander- en organisatiekunde. Bij het
gebruik van onderzoeksresultaten gaat het bijvoorbeeld om het INK-managementmodel, maar ook om case studies waarin gezocht is naar onderscheidende kenmerken van duurzaam goed presterende, grote ondernemingen (Ten
Have, 2002).
Whetten (1989) noemt vier criteria voor het beoordelen van een theorie:
— de (beschreven of geëxpliciteerde) factoren;
— de relaties (tussen die factoren);
— de aannames of wetmatigheden (als grondslag voor de selectiefactoren);
— de begrenzing van de theorie (in relatie tot het betreffende fenomeen of
onderwerp).
In tabel 2.1 worden de onderscheiden criteria van Whetten, het inhoudelijke
raamwerk bestaande uit de inzichten en onderzoeksresultaten, opbouw van
dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 (met daarin het ontwikkelde model) met elkaar
in verband gebracht.

tabel 2|1

Schema onderscheiden onderwerpen in hoofdstuk 2 en 3

Criteria Whetten

Inhoud, onderzoek

Bron

Kernbegrip

Hoofdstuk
en paragraaf

1 Factoren

Richting, Consistentie
Samenhang, Feedback
(RCSF)

Hardjono, et al. (1996);
Ten Have (2002)

(Gedefinieerde) praktijken of coördinaten:
Richting, Consistentie,
Samenhang en Feedback

2.4

2 Relaties

Twee- en drievoudige
combinaties o.g.v. het
RCSF-model, zoals RC,
SF, RCS

Ten Have en Ten Have
(2007); Ten Have en
Ten Have (2010)

Managementprocessen

3.2

Beer (1985)

Functies (voor effectief
2.3
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Het ontwerp van het model voor systematisch besturen (of: in control zijn)
krijgt vorm in een proces met drie hoofdbestanddelen en de daaraan gerelateerde stappen. Na deze korte introductie volgt in paragraaf 2.2 een uiteenzetting over management control als een eerste kader voor systematisch besturen.
Vervolgens worden de functies van een model voor systematisch besturen
beschreven (paragraaf 2.3). Daartoe wordt met gebruikmaking van de vier
begrippen van Beer (1985) aangegeven welke functies een daarop gebaseerd
model moet vervullen: implementatie, coördinatie, control en intelligence.
Daarna worden op basis van eerder onderzoek naar systematisch besturen
(Hardjono, et al., 1996; Ten Have, 2002) de coördinaten voor het ontwerp
beschreven: richting, consistentie, samenhang en feedback (paragraaf 2.4).
Afsluitend wordt in paragraaf 2.5 de relatie tussen het RCSF-model en het INKmanagementmodel beschreven. Dit alles vormt de basis om in hoofdstuk 3 de
ontwikkeling en het ontwerp van het eigen MP-model te presenteren.

2|2

Management control als eerste kader voor systematisch besturen
Traditioneel is het vraagstuk van effectief besturen verbonden met de begrippen planning en control. Planning is het proces waarmee de organisatie doelen
en de methoden om deze te realiseren vaststelt (Bower, Bartlett, Uyterhoeven
en Walton, 1995). Control is het proces dat voorziet in meting en sturing (correctie en preventie) vanuit de vergelijking tussen de feitelijke prestaties en de
vastgestelde doelen (Fayol, 1949).
Een ander relevant begrip in relatie tot effectief besturen is management control. In de meest basale vorm is er weinig tot geen verschil tussen management
control en control; het gaat om het zetten van standaards, het meten van performance en het nemen van corrigerende acties (Mockler, 1970). In de literatuur zijn er stromingen waarbinnen management control niet alleen control
maar ook planning omvat. Management control speelt dan een actieve rol bij
het formuleren van de strategie (Abernethy en Browell, 1999). Een andere
vorm van verbreding van het begrip management control ligt in de toegekende
rol aan management control bij het implementeren van strategische veranderingen (Henri, 2006). Een andere uitbreiding houdt verband met de toevoeging
van meer actieve en organische elementen aan de traditionele en formele elementen van het concept van management control (Ahrens en Chapman, 2004;
De Haas en Kleingeld, 1999). Daarnaast is er de vraag naar de relatie tussen de
context en contingenties (zoals technologie, omvang of nationale cultuur) en
de vorm en effectiviteit van management control. Deze vraag wordt vooral beantwoord binnen de conventionele functionalistische contingentiebenadering
(Chenhall, 2003). De leidende gedachte binnen deze benadering is dat managers management control-systemen (MCS) inzetten om nagestreefde resultaten
of doelstellingen te realiseren. De context daarvan beïnvloedt de passende
vorm van zo’n MCS.
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Er is de nodige kritiek op deze benadering. Die vertaalt zich onder andere in
meer interpretatieve benaderingen en de inbreng van inzichten uit de psychologie en behavioral economics (bijvoorbeeld Kahneman en Tversky, 1984). Chenhall (2003) waarschuwt dat voorzichtigheid geboden is bij het koppelen van
uiteenlopende benaderingen en verklaringen. Het koppelen en mengen van
verschillende benaderingen – hier met name de contingentiebenadering met
eerdergenoemde alternatieve benaderingen – leidt niet op voorhand tot synthese. Het is onontkoombaar dat de ene theorie de andere opneemt of ‘onderwerpt’ (Covaleski, Dirsmith en Samuel, 1996). Voorkomen moet worden dat de
verschillende benaderingen door vermenging aan verklarende kracht verliezen.
Een andere weg om tot meer vruchtbare inzichten te komen, ligt in het uitbreiden, preciseren en aanscherpen van de contingentiebenadering zelf (Chenhall, 2003). Managers zetten MCS in om hun organisatie aan te passen aan
veranderingen in contingenties of contextvariabelen, om zo te zorgen voor
een betere performance of doelrealisatie. MCS speelt een centrale rol bij het
effectief organiseren. Organiseren wordt met De Leeuw (1994) hier gedefinieerd als het besturen van organisatieverandering. MCS wordt hier uitgewerkt
omdat het een productief concept is in relatie tot het vraagstuk van het besturen van organisatieverandering en doelrealisatie.
Bij de uitbreiding en aanscherping past in dat verband het zoeken naar specifieke (combinaties of patronen van) processen die een beter inzicht geven in
wat in een bepaalde situatie door een organisatie ondernomen kan worden om
tot (verbeterde) doelrealisatie te komen. Management control wordt omschreven als: ‘The process of guiding organizations into viable patterns of activity in
a changing environment” (Berry, Broadbent en Otley, 1995, p. 3). Deze definitie
legt nadrukkelijk een verbinding tussen levensvatbaarheid, sturen en verandering. Zo bezien is management control het sturen van organisaties in verandering met als doel de levensvatbaarheid te realiseren, te continueren of positief
te beïnvloeden. Onderzoek van Ford en Greer (2005) laat zien dat management
control een belangrijke bijdrage kan leveren voor organisaties in verandering.
Zij vonden een sterk verband tussen het gebruik van performance managementof management control-systemen (MCS) voor het monitoren van de uitkomsten
en een succesvolle uitvoering van de verandering. Dit is in lijn met eerder uitgevoerd eigen onderzoek (Ten Have en Fröhlich, 2000; Ten Have, 2002).
In dit proefschrift wordt MCS als kader meegenomen in het verder onderzoeken van managementprocessen (en de onderliggende interventies) nodig om
tot effectieve doelrealisatie te komen. Daarmee kan de vraag worden beantwoord hoe er tot een goede of betere koppeling tussen strategie en implementatie kan worden gekomen. Beoogd wordt met het ontwerp van een concept
een theoretische bijdrage te leveren aan het effectief besturen van organisaties. Dit concept vormt de basis voor nader empirisch onderzoek in een dertiental organisaties. De resultaten daarvan worden weergegeven in hoofdstuk
vijf. In dit hoofdstuk staan probleemidentificatie en theorieconstructie centraal
(Kalagnanam en Murray Lindsay, 1999; Davila, 2000).
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Binnen het INK-managementmodel wordt de organisatie als systeem beschouwd. De rol en verantwoordelijkheid van de manager in relatie tot dat systeem zijn verbonden met het maken van plannen en het volgen en verbeteren
van de uitvoering van die plannen. In systeemtermen gaat het dan om input
en output. In diezelfde termen is er nog een derde element, de throughput:
hoe kom je van de input naar de output? Dat derde element is de verbindende
schakel en leert hoe de organisatie echt werkt. Beer (1985) noemt dit element
zelfs het prerogatief van de manager: ‘to organize effectively’. Beer verbindt dit
element met de cybernetica, die hij definieert als de wetenschap van de effectieve organisatie. Beer wijst er op dat veel wetenschap zich richt op verschillen
tussen complexe systemen zoals organisaties. De cybernetica richt zich juist
op overeenkomsten; wetten, principes of mechanismen die van toepassing zijn
op allerlei soorten complexe systemen.
Beer (1985) definieert vanuit het organisatiekundig perspectief en vanuit het
systeemdenken een viable organisatie als een effectief georganiseerde. Daarmee vergelijkbare aanduidingen zijn systematisch bestuurd (Ten Have, 2002)
en in control (Ten Have en Ten Have, 2007). Volgens Kaplan en Norton (2002)
vindt dat letterlijk plaats tussen de strategie en het prestatiemanagement. Zij geven invulling aan het niveau tussen deze twee onder de noemer strategiekaart
die de strategie vertaalt in de organisatie. Deze kaart behelst het economisch
model, oorzaak-gevolgrelaties, managementinformatie, de doelstellingsfunctie
en organisatievorm (Strikwerda, 2009). Ittner en Larcker (2003) noemen als belangrijkste risico’s bij prestatiemanagement het ontbreken van een goede verbinding tussen prestatie-indicatoren en strategische prioriteiten en tussen bepalende factoren voor het succes en die indicatoren. Kaplan en Norton (1996)
wijzen in dit verband op het belang van een causaal model voor de relaties tussen doelen en acties. Eerder is in dit verband gewezen op onderzoek van Ford
en Greer (2005). Bovendien blijkt dat het begrijpen van verbanden tussen strategische prioriteiten en prestatie-indicatoren leidt tot een sterker commitment
bij het realiseren van doelen (Banker, Chang en Pizzini, 2004; Neely, 2005).
Er bestaan (recente) modellen gericht op het effectief besturen van organisaties zoals het INK-managementmodel en de door Kaplan en Norton (1996)
ontwikkelde Balanced Scorecard (BSC). In de BSC zijn naast het financiële
perspectief drie additionele perspectieven (klant, interne processen en innovatie en leren) voor het besturen van organisaties onderscheiden. Daarnaast
zijn er goede en meer moderne en geavanceerde modellen voor management
control (bijvoorbeeld: Simons, 1995). Toch lijkt er behoefte aan en ruimte voor
modellen die meer inzicht geven in de onderliggende mechanismen en (management)processen van het systematisch kunnen besturen van organisaties.
Het model van Simons onderscheidt vier sleutelvariabelen voor het besturen
van organisaties (kritieke prestatievariabelen, strategische onzekerheden, kernwaarden en risico’s) en vier hieraan gekoppelde feedbacksystemen (diagnostisch, interactief, het overtuigingssysteem en het grenssysteem). Dit is een uitbreiding ten opzichte van de relatief beperkte traditionele systemen die vooral
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op de prestatievariabelen en risico’s gericht waren. De vraag luidt in hoeverre
dit model precies genoeg en compleet is; bij strategische onzekerheden bijvoorbeeld is zowel het strategisch leren als het formuleren van strategische
doelen van belang. Het in hoofdstuk 3 beschreven model bouwt voort op de
inzichten van Simons. Dit nieuwe model beoogt de vraag te beantwoorden
– welke managementprocessen als samenstel en in samenspel – noodzakelijk
zijn om een organisatie effectief te kunnen besturen en de verandercapaciteit
te vergroten. Hiervoor is proactief handelen een voorwaarde zodat sneller op
toekomstige ontwikkelen kan worden geanticipeerd en er bewust en gericht
gestuurd kan worden. Deze sturingsvormen moeten een structureel karakter
krijgen in de organisatie. Pas dan kan er sprake zijn van dynamische verandercapaciteit (Cozijnsen, 2004).
Het in hoofdstuk 3 beschreven MP-model (met de tien onderscheiden managementprocessen) sluit aan bij het door Ten Have (2002) centraal gestelde
begrip purposive change, een begrip dat Bower (2000) hanteert in relatie tot
a General Management View of Change.
Het woord purposive verwijst naar zowel doelgericht als doelbewust. Bij doelgericht horen woorden als doelmatig en praktisch, bij doelbewust woorden
als resoluut en vastberaden. Doelgericht zijn is verbonden met het rationaliteitstreven in organisaties (Mayntz, 1963; Touraine, 1965). Weber (1947) zet het
hiermee verbonden handelen af tegen traditioneel of emotioneel handelen.
Hij benadrukt dat het bij rationeel handelen altijd gaat om een weloverwogen
afweging van doeleinden, middelen en neveneffecten.
Met het centraal stellen van het begrip doelgericht worden organisaties primair
bekeken vanuit het rationele perspectief. Dit perspectief is een keuze en geen
ontkenning van (de betekenis en invloed van) het traditionele, emotionele of
irrationele in organisaties en het organiseren. Die keuze vertaalt zich ook in
de stellingname dat het bij een organisatie gaat om de (re)constructie van de
vormgeving van een sociaal verband met het oog op uitdrukkelijk gestipuleerde doeleinden (Lammers, 1983). Met andere woorden, het gaat om het beïnvloeden van de rationaliteit van het sociale verband of de sociale collectiviteit
(ontleend aan Ten Have, 2002). Binnen die categorie veranderingen kan het
model aan uiteenlopende soorten verandering een bijdrage leveren. Daarbij
zal het relatieve belang van de onderscheiden elementen en processen variëren. Bij een fundamentele heroriëntatie zullen de meer op leren en flexibiliteit
gerichte processen een hoofdrol hebben. Bij een reorganisatie zijn de meer op
beheersing gerichte processen dominant.

2|3

De functies van een model voor systematisch besturen
Een compleet en accuraat model met zicht op de onderliggende mechanismen die systematisch besturen mogelijk maken, ontbreekt vooralsnog. Waar
een dergelijk model aan moet voldoen, leren de in paragraaf 2.1 genoemde
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criteria van Whetten (1989). Hoewel aan een ‘model’ minder strenge eisen
gesteld worden dan aan een theorie, biedt Whetten een bruikbaar kader voor
een compleet en accuraat model. Whetten stelt hiertoe vier hoofdvragen. De
eerste is welke factoren beschouwd moeten worden om een fenomeen (hier:
‘systematisch besturen’) te verklaren. Er zijn twee criteria voor wat als ‘juiste’
verklaringsfactoren gelden: comprehensiveness (zijn alle relevante factoren
meegenomen?) en parsimony (kunnen factoren weggelaten worden omdat ze
niet relevant zijn of te weinig toevoegen?). De tweede vraag is of oorzaak en
gevolg in het model beschreven zijn. De derde vraag luidt wat de aannames
en wetmatigheden zijn die de selectie van factoren en voorgestelde causale
relaties rechtvaardigen. Whettens vierde vraag is welke beperkingen gelden
voor de geldigheid en hoe deze moeten worden vastgelegd. Zo schiet een
model als het 7-S tekort waar het gaat over het expliciteren en verantwoorden
van oorzaak-gevolgrelaties (Pascale en Athos, 1981). Voor de Balanced Scorecard geldt iets vergelijkbaars.
Een model dat vanuit het perspectief van management control een enorme
stap voorwaarts betekende, is dat van Simons (1995). Door het toevoegen van
drie aanvullende management control-systemen aan het diagnostisch feedbacksysteem, ging hij voorbij de traditionele insteek gericht op het monitoren
en meten van de realisatie van strikte en vooraf bepaalde doelstellingen. Aan
het traditionele diagnostisch feedbacksysteem voegde Simons het overtuigingensysteem, het grenssysteem en het interactieve feedbacksysteem toe, die
zich respectievelijk richten op de kernwaarden of overtuigingen, de begrenzingen of risico’s en op de strategische onzekerheden en veranderingen, van de
organisatie. Ook voor dit model is er discussie mogelijk over de kwaliteit van
de aannames en wetmatigheden. Belangrijker bij dit model is het punt van
comprehensiveness. Op basis van de vragen van Whetten moet een ontwerp
van een model voor systematisch besturen de juiste factoren bevatten en de
relaties tussen die factoren goed beschrijven. Het model moet helder zijn in
de keuze van onderliggende aannames en wetmatigheden. Daarnaast moeten,
waar nodig, beperkingen aan de geldigheid vastgelegd worden.
Kaplan en Norton (2002) benadrukken het belang van een causaal en organisatiebreed model. Zij geven echter niet aan welke managementprocessen of
interventies kunnen bijdragen aan de realisatie hiervan. Beer (1985) levert
een eerste concept of systeem dat de functies omschrijft die door een dergelijk
model moeten worden vervuld. Met die functies geeft hij een overzicht van
de voor een model voor systematisch besturen geldende aannames: waaraan
moet dat model voldoen en wat betekent dat voor de keuze van de factoren
binnen het model. Beer noemt: implementatie, coördinatie, control en intelligence. Deze vier functies zijn richtinggevend voor het selecteren van de factoren. De factoren moeten in combinatie of in bepaalde combinaties voorzien in
de vier genoemde functies.
Implementatie betreft de (dagelijkse) operatie waarmee producten of diensten
worden voortgebracht. Coördinatie verwijst naar het regulerend systeem dat
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zorgt dat de operatie goed verloopt. Control heeft betrekking op toezicht en
sturing in relatie tot implementatie en coördinatie. Intelligence houdt verband
met het systeem dat moet voorzien in benodigde aanpassingen om bij invloedrijke omgevingsveranderingen te kunnen overleven. De processen en bestanddelen van een verder ontwikkeld concept voor systematisch besturen moeten
gecombineerd de vier door Beer onderscheiden functies kunnen vervullen.

Waar het gaat over Nederlandse non-profit- en maatschappelijke organisaties
spreken de perikelen bij woningcorporaties zoals Woonbron, in de gezondheidszorg bij het IJselmeerziekenhuis, het Orbis ziekenhuis in Sittard-Geleen
en bestuurlijke en financiële perikelen bij verschillende provincies zoals
Noord-Holland boekdelen. Voor beursgenoteerde ondernemingen hebben
discussies over goed bestuur geleid tot de code Tabaksblat (2003) en de Commissie Frijns (2005) die de op dat rapport gebaseerde code op bruikbaarheid
toetst. De aanbeveling van Frijns om een in control-verklaring in het jaarverslag
op te nemen, is door tal van ondernemingen omarmd. Zoals aangegeven in
hoofdstuk 1 geeft slechts twaalf procent (ten opzichte van twintig procent in
2004) de verklaring over de volle breedte van het spectrum van ondernemingsrisico’s. The ability to manage or direct vergt meer dan geboden wordt door dit
beperkte perspectief op in control.

Met het oog op de realisatie van het concept systematisch besturen lijkt het
noodzakelijk een benadering te kiezen die de inzichten en opbrengsten uit verschillende onderzoeksperspectieven (bijvoorbeeld management accounting,
total quality management, strategie-implementatie en prestatiemanagement)
integreert. Niet alleen geeft zo’n benadering inzicht in cruciale elementen en
hun onderlinge relaties, deze benadering biedt ook aangrijpingspunten voor
het ontwikkelen van een systematisch bestuurde of in control zijnde organisatie.

2|4
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Een breder perspectief is dat waar in control het resultaat is van het systematisch besturen van organisaties. In termen van Beer (1985) gaat het dan over
effectief organiseren. Die effectiviteit wordt gedefinieerd door de omgeving of
context en gerealiseerd door de organisatie als instrument. Zo bezien wortelt
dit onderzoek in een rijke traditie binnen de organisatiekunde, geformuleerd
vanuit het contingentieperspectief (Woodward,1958; Burns en Stalker, 1961;
Lawrence en Lorsch, 1967). Vooral in de jaren tachtig is dit genuanceerde en
sterk empirische perspectief naar de achtergrond gedrongen door een veelheid aan meer oppervlakkige managementconcepten.

De coördinaten voor het systematisch besturen van organisaties
De uitwerking van de vier eerder geïdentificeerde coördinaten of praktijken (Ten
Have, 2002) voor het systematisch besturen van organisaties moet bijdragen aan
het in control kunnen komen van organisaties. Daarom volgen eerst de ontwikkeling en definities van het concept in control. Het vraagstuk van systematisch
besturen is in theorie en praktijk sterk verbonden met het begrip management
control. Dit begrip wordt daarom beschreven en gedefinieerd. De eisen die in
control zijn stelt en de stand van zaken rond het concept management control
nodigen uit te zoeken naar aanvullende concepten voor het systematisch besturen van organisaties. Daarom wordt na de uiteenzettingen over in control en
management control onderzoek beschreven dat tot vier mogelijke coördinaten
voor effectief besturen heeft geleid. De vier coördinaten (richting, consistentie,
samenhang en feedback) geven inzicht in de mechanismen die een verklaring
kunnen bieden voor de bijdrage die veelgebruikte modellen als het INK-managementmodel en de strategiekaart leveren aan het beter besturen van organisaties. Deze coördinaten vormen op hun beurt de basis voor het ontwerpen
van tien managementprocessen die in samenhang een geavanceerde methodiek bieden voor het in control komen van organisaties.

Er was en is zowel een zekere onverzadigbaarheid als lichtvaardigheid waar
het gaat over nieuwe, ogenschijnlijk veelbelovende managementconcepten:
“When a new idea fails, we give up instead of investigating the causes of failure
and adressing them systematically” (Pascale, 1990, p. 21). In de jaren tachtig
van de vorige eeuw ging het vooral om ogenschijnlijk eenvoudige, eendimensionale concepten als decentralisatie en zero-base budgeting. Daarna werden
deze vervangen door uitgebreidere, maar even simplistische opsommingen
van kenmerken van succesvolle organisaties. Denk aan excellente ondernemingen van Peters en Waterman (1982), de visionaire ondernemingen van Collins en Porras (1994) en de high performance organisaties van De Waal (2006).
De methodologische kwaliteit van de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken is evenwel twijfelachtig. De onderbouwingen zijn zwak, de claims buitenproportioneel, de houdbaarheid blijkt beperkt en de generaliseerbaarheid
wordt overschat (Rosenzweig, 2007; Barends en Ten Have, 2008). Het concept
in control biedt een basis om contextgerelateerd en meerdimensionaal (of
zelfs integraal) naar het management van organisaties te kijken.

In control
In control wordt, zoals eerder aangegeven, omschreven als the ability to manage
or direct (www.dictionary.com). Onderzoek laat zien dat er in de praktijk in
de meeste gevallen sprake is van een beperkter perspectief op in control (Van
der Sanden, Van Beurden en Bos, 2006). Vanuit dat perspectief richt men zich
vooral op de financiële risico’s die met de bedrijfsvoering verbonden zijn. Dit is
een uitvloeisel van affaires die maatschappelijk gezien veel verontwaardiging
hebben veroorzaakt. In het bedrijfsleven zijn misstanden bij Enron en meer
recent die bij een groot aantal financiële instellingen voorbeelden hiervan.
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Management control
Anthony (1988, p. 34). omschrijft management control als volgt: “Management
control is the process by which managers influence other members of the organisation to implement the organization’s strategy”. Hierbij gaat het erom dat
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managers de (elders) vastgestelde strategie efficiënt en effectief uitvoeren.
Anthony en Govindarajan (1995) onderscheiden zes activiteiten in dat proces:
1) planning en resource-allocatie, 2) coördinatie van activiteiten, 3) communicatie van doelen en criteria, 4) evalueren van informatie, 5) besluiten van
(correctieve) acties en 6) beïnvloeden van personen in hun handelen.

De centrale vraag was hoe complexe ondernemingen er in slagen om over een
langere periode doelgericht en doelbewust veranderingen te realiseren (Ten
Have, 2002). De vier praktijken uit het onderzoek van Hardjono et al. (1996)
zijn daartoe geherdefinieerd als richting, consistentie, samenhang en feedback. Richting verwijst naar de keuzen en de gemeenschappelijke doelen van
de organisatie. Consistentie is vooral de verticale vertaling van het gemeenschappelijke doel en de organisatiewaarden in doelen en opdrachten (vertical
fit). Samenhang betreft de horizontale afstemming tussen processen, ketens,
werkmaatschappijen, afdelingen, individuen, maar ook structuren, systemen
en competenties vallen hieronder (horizontal fit). Feedback verwijst naar het
zodanig inrichten van organisaties dat op alle niveaus en in verschillende tijdsperspectieven geleerd kan worden. Deze vier praktijken vormen in uitgewerkte
vorm en als samenstel, onder de noemer RCSF-model, het antwoord op de
centrale vraag. De conclusie luidde dat het hierbij gaat om de vier bepalende
praktijken (of coördinaten) voor het systematisch aanpassen en besturen van
de organisatie (Ten Have, 2002).

Anthony (1988) maakt een onderscheid tussen strategiebepaling of strategische
planning, management control en taak control. Dat laatste gaat om het efficiënt
en effectief uitvoeren van specifieke taken. Deze driedeling correspondeert met
de drie in relatie tot management en organisatie vaak onderscheiden niveaus:
strategisch, tactisch en operationeel. Otley (1999) geeft een bredere definitie
voor management control inclusief deze drie niveaus. De zes onderscheiden
activiteiten kennen een toepassing voor elk van de drie niveaus. Coördinatie
van activiteiten bijvoorbeeld vindt plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hetzelfde geldt voor de communicatie van doelen en criteria.
Zo opgevat kan management control bijdragen aan het systematisch besturen
van organisaties. Een breder perspectief op management control onderkent dat
duurzaam presterende organisaties strategie, tactiek en operatie in samenhang
managen. In dit perspectief worden aandacht voor de korte en lange termijn,
aandacht voor huidige en mogelijk nieuwe activiteiten en stakeholders gecombineerd. Met deze schets is nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe en
met wat dat bredere perspectief handen en voeten krijgt. Daarom volgt nu op
basis van eerder onderzoek een overzicht van dienstbare coördinaten of praktijken (Ten Have, 2002).

Voordat de samenhang tussen het INK-managementmodel en het RCSF-model
zichtbaar wordt gemaakt, is het zaak om eerst kort in te gaan op het principe
achter het INK-managementmodel.
INK
In 1991 is op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken een onafhankelijk instituut onder de naam Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) opgericht.
Het INK heeft als missie organisaties te ondersteunen bij het continue verbeteren van de organisatie om duurzaam te kunnen presteren (Hardjono en Hes,
1993). Het INK heeft daarvoor een model en systematiek ontwikkeld. De kern
daarvan wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op de
negen aandachtsgebieden van het model (figuur 2.1).

European Way to Excellence
In 1994 heeft de Europese Commissie (EC) opdracht gegeven onderzoek te
doen naar kenmerkende managementpraktijken van goed georganiseerde
organisaties. Aan wetenschappers in vijftien landen is gevraagd cases in te
brengen van zowel profit- als non-profit organisaties van verschillende omvang, uit verschillende sectoren en branches (zie hoofdstuk 1). Op basis van
dat onderzoek zijn, zoals eerder aangegeven vier managementpraktijken of
-processen beschreven: 1) framing (strategic focus), 2) (policy) deployment,
3) (strategic) alignment en 4) learning and feedback (continuous improvement).
Deze vier praktijken vormden zowel de eerste stap in het komen tot een model
voor systematisch besturen als de basis voor vervolgonderzoek naar de geïdentificeerde managementpraktijken (Hardjono, et al., 1996).
RCSF-model
Uit dat bovenstaande oorspronkelijke onderzoek zijn vier grote complexe ondernemingen over een langere periode gevolgd (Ten Have, 2002). Het gaat om
Nokia, ST Microelectronics, Sollac en PTT Post. Deze ondernemingen zijn complex in termen van bijvoorbeeld omvang en afhankelijkheden tussen processen, systemen en organisatieonderdelen, technologieën, markten, geografische
spreiding en sturingsvariabelen. De vier gedefinieerde praktijken zijn gebruikt
als richtinggevende begrippen (Glaser en Strauss, 1965; Glaser, 1992; Strauss en
Corbin, 1990).

In zowel het INK-managementmodel als de daarvan afgeleide beoordelings- of
auditsystematiek zijn de geleerde lessen verwerkt uit de ervaringen van internationale voorgangers, in het bijzonder die van de Amerikaanse Malcolm Baldrige Award en de award van de European Foundation for Quality Management
(EFQM). Het Nederlandse model onderscheidt niet alleen aandachtsgebieden, maar voegt ook vijf ontwikkelingsfasen toe.4 De systematiek heeft zelfevaluatie als basis en organisaties schrijven zelf hun applicaties. Hoe belangrijk dat is, laat de ontwikkeling van de Malcolm Baldrige Award zien. Na de
introductie ervan nam het aantal inzendingen voor de prijs een aantal jaren
spectaculair toe. Er ontstond een ware industrie rond de prijs waarin onder
andere pr-adviseurs en reclamebureaus zich aanboden om kansrijke organisaties te ondersteunen.

4

De ontwikkelfases zijn vanaf 2008 losgelaten. In dit proefschrift worden fases wel
gehanteerd. De cases spelen zich namelijk af in de periode dat deze fase-indeling
relevant was voor beoordeling en scoring van deze cases door het INK.
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INK-managementmodel

2|5

De relatie tussen het RCSF-model en het INK-managementmodel

Management van
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Management van
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Management van
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Klanten en
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Bestuur en
financier
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Organisatie

tabel 2|2
Resultaat

Verbeteren en vernieuwen

In Amerika hecht men doorgaans veel meer waarde aan prijzen dan men in
West-Europese landen doet. In 1992 nam het aantal inzendingen in Amerika
ineens sterk af. Wat echter niet afnam, was de vraag naar informatie over de
prijs en de gehanteerde criteria (Hardjono en Hes, 1993). De verklaring voor
deze combinatie ligt in een onderzoek van het General Accounting Office, de
Amerikaanse Rekenkamer. Via deze studie hadden ze laten weten dat het werken aan kwaliteit daadwerkelijk loont, maar dat verhalen door externen opgesteld weinig opleveren en dat door de organisatie zelf onder leiding van het
topmanagement opgestelde applicaties juist wel renderen. Door het zelf werken aan applicaties leert men de eigen organisatie goed kennen (Hardjono en
Hes, 1993).
Daarin ligt direct de verklaring voor de afname van het aantal inzendingen. De
zelfevaluatie doet veel organisaties beseffen dat voor kansrijke inzending nog
het nodige moet verbeteren in en aan de eigen organisatie. In de Nederlandse
situatie leidt dit tot vijf tot tien aanmeldingen per jaar voor de kwaliteitsprijs.
De prijs wordt uitgereikt aan de ‘beste’ als deze organisatie niet alleen relatief,
maar ook in absolute zin een hoog niveau haalt. De onderscheiding wordt uitgereikt aan organisaties die aantoonbaar over meerdere jaren een stijgende
lijn laten zien. Deze stijgende lijn moet bovendien uitmonden in het halen van
de absolute grens, aangegeven door het overtuigend overgaan van fase twee
naar fase drie van het INK-managementmodel (ofwel van procesgeoriënteerd
naar systeemgeoriënteerd). De grensovergang wordt gemarkeerd door 400
punten (van de maximaal te behalen 1000). Voor een onderscheiding moeten
minimaal 450 punten behaald worden (Hardjono en Hes, 1993).

Om in het vervolgonderzoek gebruik te kunnen maken van cases die geschreven zijn aan de hand van het INK-managementmodel en beoordeeld worden
met de coördinaten van het RCSF-model is het van belang om de relatie tussen
beide modellen inzichtelijk te maken. Dit geldt in het bijzonder voor de systeemgeoriënteerde organisaties volgens de INK-fase-indeling. Tabel 2.2 maakt
de relatie tussen het RCSF-model en de kernbegrippen van het INK-model
zichtbaar.

Relatie INK-RCSF
INK Systeemgeöriënteerd

RCSF

Er is een duidelijke en betekenisvolle strategie

Richting

De strategie is consistent doorvertaald binnen de organisatie

Consistentie

De organisatie is ingericht op basis van toegevoegde waarde
(in relatie tot de doelstelling van de organisatie)

Samenhang

De effectiviteit van acties is bekend

Feedback

De organisatie- en resultaatgebieden van het INK-managementmodel zijn gekoppeld aan de vier begrippen van het RCSF-model. Figuur 2.2 (op de volgende pagina) maakt de correspondentie tussen beide modellen zichtbaar.
Worden de begrippen van het RCSF-model toegepast op INK-materiaal, dan
kan gesteld worden dat alle relevante elementen uit een INK-beoordeling hierin aanwezig zijn.
Met de vier begrippen uit het RCSF-model is tevens zicht verkregen op de functies die (het proces van werken met) modellen als de strategiekaart en het INKmanagementmodel vervullen.
Ze ‘werken’ voor veel organisaties omdat ze:
— helpen te oriënteren (richting geven);
— keuzes vertalen in opdrachten en acties (consistentie aanbrengen);
— verbanden, afhankelijkheden en causaliteiten inzichtelijk en beïnvloedbaar maken (samenhang expliciteren);
— bijdragen aan leren, evalueren en verbeteren (feedback organiseren).
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— (duidelijkheid) de derde vraag is welke managementprocessen maken
het verschil tussen non-profit organisaties die wel en niet systematisch bestuurd zijn en is daarmee duidelijk wat nu precies maakt dat grotere complexe non-profit organisaties de stap kunnen maken naar de categorie van
de vier ondernemingen uit het onderzoek van Ten Have (2002)?
— (meetbaarheid) de vierde vraag is: is te meten, en zo ja, hoe is te meten
in welke mate een organisatie systematisch bestuurd (in control) is?

In hoofdstuk 1 zijn in relatie tot de centrale onderzoeksvraag, vier aanvullende
onderzoeksvragen geformuleerd. Deze hebben betrekking op de gestelde eisen
aan het centrale MP-model ten opzichte van het RCSF-model (Ten Have, 2002).
De vragen hebben betrekking op (1) de generaliseerbaarheid van de uitkomsten van ondernemingen naar non-profit organisaties, (2) de toenemende
accuratesse van het MP-model ten opzichte van het RCSF-model, (3) de duidelijkheid van het MP-model als het gaat over wat echt het verschil maakt tussen
wel en niet systematisch bestuurde organisaties, en (4) de meetbaarheid van
systematisch besturen.
De eerste vraag wordt voorzien van een voorlopig antwoord in hoofdstuk 4
met de analyse van de RDW-case. Voor de beantwoording van de tweede vraag
is in hoofdstuk 2 de basis gelegd, daar is het eigen onderwerp en onderzoek
gepositioneerd met behulp van de literatuur en eerder uitgevoerd onderzoek.
Daarbij zijn de twee belangrijke modellen voor het onderzoek en het ontwerp
van het eigen model toegelicht en is de relatie tussen beide modellen inzichtelijk gemaakt. Vanuit deze bouwstenen kan nu in dit hoofdstuk de ontwikkeling
en het ontwerp van het eigen model inzichtelijk worden gemaakt en verder
worden uitgewerkt.
Op grond van de veronderstelling dat effectief besturen om meervoudige
managementprocessen vraagt, worden tien tweevoudige en drievoudige
managementprocessen ontworpen. Deze zijn afgeleid van de enkelvoudige
coördinaten of praktijken (richting, consistentie, samenhang en feedback)
uit het RCSF-model (Ten Have, 2002, en zie ook paragraaf 3.2). Dit ontwerpen
gebeurt door de (enkelvoudige) coördinaten of praktijken te combineren.
Zo leidt een combinatie van richting en samenhang (RS) tot een tweevoudig
managementproces dat key process management wordt genoemd. De drievoudige combinatie van richting, consistentie en samenhang (RCS) levert een
proces op met de naam strategic goal setting.
In paragraaf 3.3 wordt beoordeeld of het aannemelijk is dat de tien managementprocessen (de combinatie van de zes tweevoudige en de vier drievoudige managementprocessen) als combinatie van de enkelvoudige coördinaten
of praktijken richting (R), consistentie (C), samenhang (S) en feedback (F)
een complete en accurate invulling vormen van de vier functies die Beer
(1985) voorwaardelijk acht voor het systematisch (kunnen) besturen van organisaties. In paragraaf 3.4 volgt een reflectie op de onderbouwing vanuit de
in het vorige hoofdstuk genoemde criteria van Whetten (1989). Dit vormt de
basis voor het ontwerp van het conceptuele model: het managementprocessenmodel (MP-model). Dit model wordt beschreven in paragraaf 3.5. Hiermee
wordt in dit hoofdstuk de basis gelegd voor de beantwoording van de aanvullende onderzoeksvragen drie en vier. De uiteindelijke beantwoording krijgt
vorm middels de case control study (hoofdstuk 5 en 6). De onderzoeksvragen
drie en vier zijn in hoofdstuk 1 als volgt omschreven:

Ontwikkeling en ontwerp conceptuele model

In dit hoofdstuk wordt het conceptuele MP-model beschreven. Daarbij is de
vraag relevant of en hoe dit model een bijdrage kan leveren aan het zichtbaar
en inzichtelijk maken van het onderscheid tussen het wel en niet- systematisch
besturen van organisaties. Dit hoofdstuk sluit af met hypothesen voor het empirische deel van dit proefschrift.

3|2

Tien managementprocessen voor het systematisch besturen
van organisaties
De kerngedachte voor het ontwerp van een model voor systematisch besturen
is dat systematisch besturen en daarmee in control zijn mogelijk wordt als men
in staat is de factoren van het RCSF-model te combineren in tweevoudige en
drievoudige managementprocessen en als geheel in één viervoudig managementproces.
In combinatie moeten ze de functies die Beer (1985) essentieel acht voor effectief organiseren (en systematisch besturen) vervullen: implementatie, coördinatie, control en intelligence. Door uit het eerder genoemde RCSF-model de afzonderlijke coördinaten of enkelvoudige managementprocessen te combineren
ontstaan naast de vier enkelvoudige processen zes tweevoudige managementprocessen en vier drievoudige managementprocessen.
Door bijvoorbeeld richting met feedback te combineren, wordt door middel
van een tweevoudig managementproces in de functie van intelligence voorzien. Vanuit het ijkpunt dat de gekozen richting biedt, wordt de externe en
interne context gescand. De verzamelde informatie kan bij invloedrijke omgevingsveranderingen benut worden om aanpassingen te doen.
Richting en samenhang in combinatie zijn belangrijk voor het vervullen van
de door Beer (1985) genoemde functie van coördinatie. Bij coördinatie draait
het om het regulerend systeem dat zorgt dat de operatie goed verloopt. De
gekozen richting voorziet in de criteria waarmee bepaald kan worden wat van
de operatie goed verlopen is en wat dit betekent. De effectiviteit en efficiency
van de operatie worden in belangrijke mate bepaald door de samenwerking
en verbinding of samenhang tussen functies, afdelingen, onderdelen en processen binnen de organisatie.
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Met de twee- en drievoudige managementprocessen afgeleid van de begrippen
richting, consistentie, samenhang en feedback kan zicht worden verkregen op
wat nodig is om de functies van Beer (1985) te vervullen en systematisch besturen mogelijk te maken. Dit inzicht is onderwerp geweest van eerder ontwerponderzoek (Ten Have, 1996; 2002; Ten Have en Ten Have, 2007; 2009). Vervulling
van deze functies van Beer en invulling van de vier begrippen uit het RCSFmodel leveren een bijdrage aan een vorm van management control die helpt
organisaties in control te laten komen (en blijven). In deze en de volgende
paragraaf wordt verder invulling gegeven aan de uitwerking en onderbouwing
van de tien managementprocessen (de zes tweevoudige en vier drievoudige).
Om te bepalen of een organisatie als systematisch bestuurd kan worden beschouwd, worden de benaderingen uit het INK-managementmodel gehanteerd.
Het INK onderscheidt vijf fasen (zie tabel 3.1). In het onderzoek van Ten Have
(2002) spelen de cases van ST Microelectronics, Sollac, PPT Post en Nokia
Mobile Phones een hoofdrol. Deze organisaties zijn langdurig gevolgd en beschreven over een periode van achtereenvolgens tien, negen, vijftien en negen
jaar. PTT Post heeft de Nederlandse kwaliteitsprijs (van het INK) gewonnen in
1997. De andere drie organisaties hebben de European Quality Award gewon-

tabel 3|1

De fasen van het INK-managementmodel (gebaseerd op Hardjono en Hes, 1993)
INK-punten

Kenmerken

1 Productgeoriënteerd

Fasen

0-200

–
–
–
–

2 Procesgeoriënteerd

200-400

– Alle hoofdprocessen en ondersteunende
processen zijn beschreven
– Procesprestaties worden gemeten en leiden tot
correctieve maatregelen (actieve verbeteringen)

3 Systeemgeoriënteerd

400-600

– Primaire en ondersteunende processen zijn
in onderlinge samenhang beschreven
– Beheersing en sturing van alle processen
staan in het kader van het verbeteren van
interne en externe klantgerichtheid
– Effectiviteit van ondernomen activiteiten is
bekend
– Er vindt proactieve verbetering plaats
– De organisatie is in control

4 Ketengeoriënteerd

600-800

– Ketenpartners worden beschouwd als onderdeel van de organisatie, het systeem
– De aandacht is gericht op het voorkomen van
knelpunten in processen
– De organisatie is flexibel en reageert alert op
veranderende afwijkende omstandigheden

5 Transformatiegeoriënteerd 800-1000

Alle aandacht naar het primaire proces
Veel nadruk op productkwaliteit
Output staat centraal
Reactieve verbeteringen

– Er is een gemeenschappelijke visie op de
plaats van de organisatie in haar omgeving
– Ondernemerschap in alle geledingen
– Alle ondernomen activiteiten leveren toegevoegde waarde op de organisatiedoelstelling
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nen, ST Microelectronics in 1997, Sollac in 1999 en Nokia Mobile Phones in
2000. Dit betekent dat ze de 650-punten-grens hebben overschreden. Daarmee
kwalificeren ze zich zeer overtuigend als ‘systeemgeoriënteerd’ (zie ook paragraaf 2.4.2).
De kwaliteitsonderscheiding van het INK wordt uitgereikt aan organisaties die
aantoonbaar over meerdere jaren een stijgende lijn laten zien. Die lijn moet
bovendien uitmonden in het halen van de absolute grens die aangegeven
wordt door het overtuigend overgaan van fase twee (procesgeoriënteerd)
naar drie (systeemgeoriënteerd). De grensovergang wordt gemarkeerd door
400 punten. ‘Overtuigend’ is geoperationaliseerd als ten minste 450 punten.
Een verbetercertificaat kreeg een organisatie die dicht tegen fase 3 aan zat
(een score van rond de 350 punten maar minder dan 450 punten).
Organisaties als Nokia en ST Microelectronics bevinden zich in INK-termen in
fase vier. Een organisatie in fase drie of verder wordt gekwalificeerd als systematisch bestuurd of is in control (Ten Have en Ten Have, 2007; Hardjono en
Hes, 1993).
Als organisaties in aanmerking willen komen voor een beoordeling (en audit)
van het INK, dan wordt de volgende werkwijze gehanteerd. De organisaties
stellen eerst een zelfevaluatie op waarmee zij aantonen dat ze de 450-puntengrens hebben gehaald. Auditors van het INK onderzoeken of dit het geval is.
Deze auditors werken in teams van vijf onder leiding van een zeer ervaren
senior lead auditor. Het onderzoek start na aanmelding met een preaudit.
Daarbij geeft het INK aan of er sprake is van een zelfevaluatie die in aanleg
kwalificeert voor de onderscheiding. Op grond van deze eerste stap volgt een
schriftelijke rapportage. Is deze positief, dan volgt een zeer uitgebreide audit
door het eerdergenoemde team.
De audit start met een beoordeling van de zelfevaluatie door het team. Op basis
van de INK-systematiek wordt een scoreboek opgesteld en worden gemiddeld
ongeveer honderd vragen geformuleerd. Deze kunnen betrekking hebben op
alle aspecten van de bedrijfsvoering. De functies van de vragen zijn verduidelijking en verificatie. De vragen worden beantwoord tijdens meerdaagse bezoeken aan de organisatie. Daarbij spelen interviews met sleutelfiguren een belangrijke rol. Hierna vindt voortzetting van het proces plaats door combinatie en
confrontatie van verworven aanvullende inzichten en feiten binnen het team.
Deze zijn vertaald in verder onderbouwde en gespecificeerde scores. In een
proces van consensual validation, waarin het team op basis van het verzamelde
materiaal intensief overlegt, komt het eindoordeel tot stand. Als de 450-puntengrens naar het oordeel van het team is gehaald, volgt een advies aan de INK-jury
om de onderscheiding te verlenen. Kernbegrippen daarvoor zijn: de organisatie
heeft inzicht in oorzaak-gevolgrelaties, is ingericht op basis van de te leveren
toegevoegde waarde, stuurt op basis van een adequaat ingericht feedbacksysteem (pro)actief (bij) en laat een positieve trend zien in de resultaten.
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De vraag kan dan zijn wat het verschil kenmerkt tussen organisaties in de categorie van Nokia en ST Microelectronics en organisaties die er nog niet toe behoren. In de beantwoording van die vraag staat de stelling centraal dat ‘systematisch besturen’ het resultaat is van een specifieke categorie meervoudige
managementprocessen. Daarbij kunnen de vier factoren uit het RCSF-model als
coördinaten dienen. Een meervoudig managementproces is geënt op minimaal
twee van die coördinaten. Een meervoudige managementproces heeft dan dus
betrekking op of raakt aan minimaal twee coördinaten uit het RCSF-model.
Tegenover die meervoudige managementprocessen staan de enkelvoudige.
Een dergelijk managementproces richt zich uitsluitend op bijvoorbeeld richting of consistentie. Een concreet voorbeeld van een interventie in de categorie ‘richting’ is een toespraak van de topmanager waarin deze ten overstaan
van zijn medewerkers nog eens onderstreept welke strategische koers gevaren
wordt. Interventies binnen het tweevoudige managementproces zijn zwaarder
of geavanceerder dan enkelvoudige en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een systematisch bestuurde organisatie. Tegelijkertijd is het waarschijnlijk dat ze op zichzelf niet voldoende zijn om een dergelijk
organisatie te realiseren, aangezien bij deze tweevoudige managementprocessen nog steeds slechts een deel van de relevante managementprocessen niet
inzichtelijk wordt gemaakt. Een voorbeeld van een tweevoudige interventie
in de categorieën ‘richting’ en ‘consistentie’ is het vertalen van de strategische
richting in een concrete doelstelling voor een afdeling of medewerker. Dit
wordt ook wel policy deployment genoemd.
Een organisatie in fase drie laat ten opzichte van een organisatie in fase twee
dus meer of andere specifieke systematische interventies zien. Verondersteld
wordt ook dat in ieder geval drievoudige managementprocessen gebaseerd
zijn op drie coördinaten uit het RSCF-model.
Het viervoudige managementproces kan omschreven worden als de keuze
voor en verwezenlijking van de complete toepassing van het RCSF-model. Op
basis van het eerdere onderzoek is aannemelijk te maken dat Nokia, ST Microelectronics en Sollac het RCSF-model compleet hebben weten toe te passen
(Ten Have, 2002).
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In dit proefschrift wordt gezocht naar een model dat inzicht biedt in hoe of
waarmee de vier functies van Beer (1985) vervuld kunnen worden. Dat model
of ontwerp moet het ‘gat’ tussen de vier coördinaten als samenstel (het viervoudige managementproces RCSF) en de talloze onderliggende ‘losse’ interventies op de verschillende enkelvoudige managementprocessen (R, C, S en
F) vullen. Het model moet daarmee inzicht bieden in die managementprocessen die systematisch besturen mogelijk maken. De enkelvoudige managementprocessen schieten op zichzelf tekort om systematisch besturen te bewerkstelligen. Het viervoudige managementproces kan beschouwd worden als het ultieme proces in relatie tot systematisch besturen.
De twee- en drievoudige managementprocessen bieden waarschijnlijk het
meest vruchtbare perspectief om nauwkeuriger inzicht te verkrijgen in het verschil tussen wel en niet systematisch besturen. Deze managementprocessen
zijn waarschijnlijk beslissend voor de stap van niet naar wel systematisch bestuurd. De tweevoudige managementprocessen zijn belangrijk, maar waarschijnlijk zonder de drievoudige managementprocessen niet voldoende om
van systematisch besturen te kunnen spreken.
De enkelvoudige managementprocessen zijn een verhaal apart. De meervoudige vormen de tegenhanger van de enkelvoudige managementprocessen. Zoals
aangegeven richten die zich uitsluitend op bijvoorbeeld ‘richting’ of ‘consistentie’. Ook dergelijke processen en onderliggende interventies kunnen bijdragen aan verbetering van de organisatie. Maar voor het tot stand brengen van
een niveau van systematisch besturen schieten zij tekort. Ze belemmeren mogelijkerwijs zelfs het systematisch besturen. Een ‘eendimensionale’ of ‘enkelvoudige’ interventie op ‘richting’ kan door het ontbreken van een verbinding
met ‘consistentie’ leiden tot plannen die niet omgezet worden in gedrag en
actie. Een uitsluitend op ‘consistentie’ gerichte interventie zonder verbinding
met ‘samenhang’ kan leiden tot suboptimalisatie: ieder richt zich op de eigen
doelen, zonder naar het grotere geheel en totaalresultaat te kijken.
Voor het viervoudige managementproces geldt dat het aannemelijk is dat dit
proces niet bepalend is voor de overgang van (net) niet in control naar wel in
control. Dit viervoudige proces kan dan ook omschreven worden als systemic
management control. Dat sluit aan bij de visie van Schwaninger, Ambroz en
Olaya (2005). Zij stellen dat: “[…] systemic control is based on the insight that
one and the same system must govern itself by means of a set of control variables which belong to different (logical) levels.” (p.3). Het managementproces
systemic management control (RCSF) zou dan de hoogste graad van systematisch besturen aangeven.
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Voor het ontwerp wordt daarom vooral gekeken naar de (waarschijnlijke of
waarschijnlijk meest belangrijke of onderscheidende) winners en qualifiers
voor systematisch besturen: de twee- en drievoudige managementprocessen.
Verondersteld dat de coördinaten in combinatie leiden tot die processen en
twee of drie dezelfde combinaties in verschillende volgorden (bijvoorbeeld
RC en CR) niet leiden tot verschillende processen, dan levert dat de tien
managementprocessen op zoals te zien zijn in tabel 3.2.

tabel 3|3

Tien managementprocessen gedeﬁnieerd

Twee- en drievoudige managementprocessen van het RCSF-model
Categorie

Combinatie coördinaten
RCSF-model

Combinatie
coördinaten

Managementproces

Eerste definitie

RC

Policy deployment

Het vertalen van de organisatiedoelstellingen en -waarden door alle
lagen van de organisatie heen. (Bernard, 2000)

RS

Key process management

Het definiëren, verbeteren van en werken volgens de processen die de
richting en strategie van de organisatie vertalen, dragen en realiseren.
(Benner en Tushman, 2003)

RF

Strategic monitoring

Het op basis van een beperkt aantal kritieke succesfactoren volgen
van de realisatie van de strategie en voorzien in feedback waarmee de
strategie gecorrigeerd of verbeterd kan worden. (Muralidharan, 1997;
Schendel en Hofer, 1979)

CS

Interface management

Het adquaat op elkaar afstemmen van onderdelen en processen binnen
de organisatie om zo de gemeenschappelijke doelen te realiseren.
(Weiser, 2000; Macdonald, 1994)

CF

Operational control

Het continu en systematisch volgen van de uitvoering van de operationele strategie en plannen en het voorzien in constructieve feedback.
(Slack, Chambers en Johnston., 2007; Mouwen, 2006)

SF

Process improvement

Het systematisch en continu verbeteren van de processen om deze in
lijn te brengen met de interne en externe eisen die aan de organisatie
worden gesteld. (Doss en Kamery, 2006)

RCS

Strategic goal setting

Het vaststellen van de missie, belangrijkste doelen, strategie en beleid
om richting te geven aan het verwerven en alloceren van middelen,
nodig om de (hogere) doelen van de organisatie te realiseren.
(Glaister en Falshaw, 1999)

RCF

Strategic learning

Het testen en toetsen van de kernassumpties of aannames over de
context waarop de strategie gebaseerd is en het kunnen aanpassen
of vernieuwen van strategische routines waar die assumpties tekort
schieten of achterhaald zijn. En deze doorvertalen naar alle lagen van
de organisatie. (Drucker, 1994; Kaplan en Norton, 2001; Kuwada, 1998)

RSF

Organisational learning

Het toetsen van en reflecteren op de gewoontes, routines, processen en
procedures van de organisatie en deze waar nodig kunnen verbeteren
of vernieuwen, zowel goal-oriented als feedback-driven. (Argyris, 1999;
Madsen en Desai, 2010; Sproull, 2010)

CSF

Management control

Het in termen van processen en activiteiten definiëren van te realiseren
doelen binnen de verschillende organisatieonderdelen en het volgen
hiervan met behulp van prestatiecriteria, het op basis daarvan voorzien
in coördinatie en sturing door planning, middelenallocatie, feedback
en correctie. (Anthony en Govindarajan, 1995)

Managementproces

Tweevoudige managementprocessen (Qualifiers)
1

RC

Policy deployment

2

RS

Key process management

3

RF

Strategic monitoring

4

CS

Interface management

5

CF

Operational control

6

SF

Process improvement

Drievoudige managementprocessen (Winners)
7

RCS

Strategic goal setting

8

RCF

Strategic learning

9

RSF

Organisational learning

10

CSF

Management control

In de volgende paragraaf wordt het literatuuronderzoek naar de tien managementprocessen beschreven. Dit onderzoek leidt tot een uitgebreide definiëring
en onderbouwing van de geïdentificeerde twee en drievoudige managementprocessen op basis van het RCSF-model. Deze definiëring wordt vertaald naar
een aandachtspuntenlijst die onderdeel uitmaakt van het beoordelingsframe
voor de case control study. De tien managementprocessen kunnen met gebruikmaking van eerder onderzoek (Ten Have, 2002) en het nu volgende literatuuronderzoek voorzien worden van een eerste definitie (zie tabel 3.3). In
de volgende paragraaf zullen per managementproces de slaagfactoren uit de
literatuur nader in kaart worden gebracht.

3|3

De tien managementprocessen nader omschreven
en onderbouwd
Managers zoeken in de praktijk naar manieren om hun organisatie effectief te
besturen. In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat het klassieke concept van management control daarbij tekort schiet (Simons, 1995). Het daarin centraal gestelde diagnostisch feedbacksysteem dat zich met de klassieke prestatie-indicatoren vooral richt op het volgen, meten en sturen van de operationalisering van
doelstellingen moet aangevuld worden met meer geavanceerde elementen
van besturen en control. De constatering dat het diagnostisch feedbacksysteem (op zich) even waardevol als beperkt is, heeft Simons er toe gebracht
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aanvullende ‘systemen’ te ontwerpen. Zo introduceert hij het interactieve control systeem om te zorgen voor een uitbreiding waarmee ook strategische onzekerheden in ogenschouw kunnen worden genomen. Voor het diagnostisch
feedbacksysteem geldt dat het niet alleen beperkt is waar het gaat om feedback, maar ook in relatie tot feedforward. In beide gevallen richt de informatie
zich op het bestaande systeem of kader met de bedrijfsprocessen en de daarmee verbonden prestatie-indicatoren als kern en is er sprake van een ‘gesloten
circuit’. Door het introduceren van een overtuigingensysteem voegt Simons
ook feedforward als controlmechanisme toe.
In deze paragraaf worden de tien managementprocessen verder geoperationaliseerd en omschreven aan de hand van literatuuronderzoek. Dit onderzoek
heeft tot doel per proces de bepalende kenmerken of elementen te inventariseren. Deze worden benut om de definitie per managementproces verder vorm
te geven en te voorzien van indicaties op grond waarvan beoordeeld kan worden in hoeverre de managementprocessen aanwezig zijn en werken bij een
organisatie.
De vier functies van Beer (1985), zoals eerder aangegeven (implementatie,
coördinatie, control en inteligence), vormen in samenhang dat wat het besturen van een organisatie ‘maakt’ of ‘laat werken’. Implementatie heeft als functie het dragen van de richting: welke afspraken en processen moeten omschreven, gedeeld en op hun plek zijn om de missie en strategie te realiseren? De
tweede functie, control, moet vooral bijdragen aan het goed kunnen volgen
en waar nodig corrigeren van die realisatie. Coördinatie voorziet in de afstemming en alignment door onder andere gedeelde strategische doelen te formuleren en door continue verbetering. Intelligence heeft als functie de missie en
strategie te formuleren en up-to-date te houden, door te leren en te monitoren.
Nu zullen de tien managementprocessen nader worden uitgewerkt.

3|3|1

Implementatie: het dragen van de richting
De eerste door Beer (1985) onderscheiden functie is implementatie. Deze
functie voorziet in de ‘bedrading’ van de organisatie zodat de gekozen strategie geoperationaliseerd en gerealiseerd kan worden. Implementatie als functie
kan vervuld worden met twee processen: policy deployment en key process
management.

Policy deployment
Policy deployment (PD) is het managementproces dat de verbinding tussen de
elementen richting en consistentie legt. Eureka en Ryan (1990) definiëren PD
als het vertalen en distribueren van de richting, doelen of werkwijzen van de
organisatie – van het topmanagement tot en met de medewerkers en voor elke
eenheid van de organisatie – om het werk conform het overall plan te kunnen
uitvoeren. PD omvat volgens Walker (2002) het systematisch plannen, vertalen
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en monitoren met behulp van managementsystemen teneinde de overall organizational performance te verbeteren. Bititci, Carrie en McDevitt (1997) omschrijven PD als het vertalen van business objectives en beleid door de hiërarchische structuur van de organisatie heen. Daarbij wordt de visie via de business objectives, strategische doelen, kritieke succesfactoren en actieplannen
vertaald naar prestatie-indicatoren op het niveau van eenheden of onderdelen
en individuen. Daarbij is het van belang dat men binnen de organisatie begrijpt wat het verband is tussen de context, missie en strategie enerzijds, en de
wijze van organiseren, eigen competenties en prestatie-indicatoren anderzijds
(Bernard, 2000; Drucker, 1994). Lee en Dale (1999) onderscheiden drie fasen
in het PD-proces: richting geven, de richting vertalen en de richting managen.
Lorange en Vancil (1977) geven met hun vijf pilaren voor het planningsproces
een beschrijving van de eisen waaraan het PD-proces moet voldoen:
— het proces moet bijdragen aan het formuleren van strategische keuzes;
— de plannen moeten begrepen, gecommuniceerd en interactief bediscussieerd (kunnen) worden op alle niveaus;
— de structuur in de vorm van kaders, methoden en deadlines moet consistent zijn;
— het proces moet geïntegreerd zijn met andere managementprocessen en
-systemen;
— lijnmanagers moeten, vooral met het oog op het commitment, betrokken
worden in en bij de vormgeving van het PD-proces.
Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw was er buiten Japan, waar het onderdeel was van het kwaliteitsmanagement, weinig aandacht voor en onderzoek
naar PD (Lee en Dale, 1998). Inmiddels zijn er de nodige onderzoeken uitgevoerd (bijvoorbeeld Ten Have, 2002) en best practices ontwikkeld (Jolayemi,
2009). De daaruit voortgekomen inzichten sluiten aan bij de stellingname van
Newcomb (1989). Newcomb zegt namelijk dat goed functionerende organisaties beschikken over superieur management dat een systeem heeft om doelen
en beleid te ontwikkelen en dat eenduidig kan vertalen en te verspreiden
door de hele organisatie heen. Het gaat dus om de combinatie van richting
en consistentie, om het formuleren en cascaderen van visie, missie en doelen
(Pelham en Mannix, 1996). PD werkt niet als er sprake is van een vage missie
en een zwakke verbinding met de organisatie (Lee en Dale, 1998; Pelham en
Mannix, 1996), slechte communicatie van doelen (Pelham en Mannix, 1996)
en de inbreng van klanten of andere stakeholders niet is voorzien (Zairi, 2006;
Pelham en Mannix, 1996).
De volgende essentiële elementen voor een effectief PD-proces kunnen nu
omschreven worden (tabel 3.4 op de volgende pagina).
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tabel 3|4

Bepalende kenmerken van policy deployment

tabel 3|5

Belangrijkste faalfactoren bij KPM op verschillende organisatie niveaus (Bandara et al., 2007)

1 De organisatie heeft een heldere visie en missie en doelstellingen die daarmee in overeenstemming zijn. (Lorange and Vancil, 1977)
2 De visie, missie en doelstellingen zijn realistisch en meetbaar. (Lorange and Vancil, 1977)
3 De visie, missie en doelstellingen worden begrepen door alle medewerkers en stellen hen
in staat bij te dragen aan de realisatie hiervan. (Lorange and Vancil, 1977)
4 Binnen de organisatie begrijpt men het verband tussen de context, missie en strategie enerzijds en de wijze van organiseren, eigen competenties en prestatie-indicatoren anderzijds.
(Bernard, 2000; Drucker, 1994)
5 De cycli (strategie, planning & control, bedrijfsvoering) van de top en de onderdelen (units,
afdelingen) van de organisatie zijn op elkaar afgestemd. (Lorange and Vancil, 1977)
6 De uit te voeren taken zijn geoperationaliseerd door de verantwoordelijke managers.
(Lorange and Vancil, 1977)
7 De leider begrijpt wat de kernvraagstukken van de organisatie zijn en faciliteert prioritering
die daarmee in lijn is. (Kondo, 1997)
8 De visie, missie en doelen zijn top-down vertaald naar en verdeeld over de medewerkers die
op de verschillende lagen van de organisatie de voor de realisatie benodigde taken moeten
uitvoeren. (Lorange and Vancil, 1977)
9 In de organisatie zijn capabele mensen verantwoordelijk voor de vertaling van de missie en
strategie naar concrete (operationele) plannen. (Slack et al., 2007)

Key process management
Key process management (KPM) richt zich op het vertalen van de richting in
samenhangende activiteiten of processen (Ten Have, 2002). Waar PD zich primair richt op de verticale vertaling van de richting naar doelen en activiteiten
op alle hiërarchische niveaus, heeft KPM vooral betrekking op de horizontale
vertaling naar processen. KPM is gebaseerd op een perspectief waarbij de organisatie wordt gezien als een systeem van samenhangende, onderling verbonden processen. Bij KPM draait het om het definiëren, verbeteren van en werken
volgens de processen die de richting of strategie moeten vertalen en realiseren
(Benner & Tushman, 2003). KPM is effectief als de gestelde (operationele) doelen gehaald worden en aansluiten bij en bijdragen aan de richting of strategie
van de organisatie (Trkman, 2010). Als KPM goed is vormgegeven, dan zijn processen beschreven en ingericht op basis van maximale toegevoegde waarde
voor de realisatie van de organisatiestrategie. De definitie en de beoordeling
van het relatieve belang van deze sleutelprocessen vormt de basis voor het
alloceren van middelen en mensen (Ten Have, Ten Have, Huijsmans, Khanjani
Jafroudi, 2011).

Problemen met KPM kunnen ontstaan op verschillende niveaus: strategisch,
tactisch en operationeel. Bandara, Indulska, Chong en Sadiq (2007) geven een
overzicht van deze problemen (tabel 3.5).

Strategic

Tactical

Operational

– Lack of governance
– Lack of employee buy in
– Lack of common mind share of
Business Proces Management (BPM)
– Broken link between BPM efforts
and organizational strategy

– Lack of standards
– Weaknesses in process
specification
– Lack of BPM education
– Lack of methodology

– Lack of tool support for process
visualization
– Perceived gaps between process
design and process execution
– Miscommunication of tool capabilities

Bij KPM staat de relatie tussen richting en samenhang centraal. Kern van KPM
is een beperkte set kritieke kernprocessen of sleutelprocessen. Deze set brengt
op het hoogste niveau tot uitdrukking hoe de missie en strategie van de organisatie gerealiseerd kunnen worden (Ten Have, 2002). Vooral op strategisch
niveau zijn er problemen die een relatie hebben met de ‘richting’, als onderdeel van het RCSF-model, bijvoorbeeld een lack of governance. Weaknesses in
proces specification en lack of methodology staan effectief KPM juist weer vanuit samenhang in de weg.
Het goed invullen van KPM is essentieel. Dat het helpt patronen zichtbaar te
maken, best practices te achterhalen en te verspreiden, over eigen procesgrenzen en afdelingen heen te kijken en continue verbetering in te bedden (Benner en Tushman, 2003). KPM gaat horizontaal over functionele grenzen heen
en is daarmee een bruikbaar tegenwicht voor de vaak dominante verticale,
hiërarchische structuur (Lee en Dale, 1998). Lee en Dale geven aan dat in de
meeste organisaties er niet één individu verantwoordelijk is voor het hele proces. Daarom is het belangrijk dat de onderliggende processen in lijn zijn met
de strategische doelen en klantwensen. KPM levert de bijdrage die nodig is om
hierin te voorzien. Bijvoorbeeld Hewlett-Packard ziet KPM daarom als essentieel. In deze organisatie is het de kernverantwoordelijkheid van medewerkers
om sleutelprocessen te identificeren, ze goed te documenteren, te meten en
continu te verbeteren (Smith en Perrin, 1996).
Lee en Dale (1998) omschrijven in lijn met het voorgaande drie kritieke factoren voor KPM: procesdiscipline, procesverbetering en cross-process integratie.
Op basis van het werk van Bandara et al. (2007) is vast te stellen dat in deze
opsomming in ieder geval één factor ontbreekt, namelijk de voor KPM essentiële verbinding tussen de strategie en de processen. Bandara cum suis noemen een gebrekkige verbinding daartussen de belangrijkste reden voor falend
management van processen.
De volgende kernelementen voor effectief KPM kunnen nu worden omschreven (tabel 3.6 op de volgende pagina):
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Bepalende kenmerken van key process management
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“[…] about monitoring the operational plans of the organization and being
able to adjust and make changes where needed.” (p.29).

1 De strategie en processen van de organisatie zijn op elkaar afgestemd en in lijn met elkaar. (Zairi, 1997)

Deze omschrijving sluit aan bij de zienswijze waarin OC staat voor de verbinding tussen consistentie en feedback. De voortgang in de realisatie moet continu gevolgd worden. Mouwen (2006) ziet de operationele plannen gebaseerd
op de strategie als een essentieel onderdeel van het implementatieproces. Het
operationele plan gaat na formulering en start van de implementatie door een
operational control process waarin elk element wordt gemonitord om de prestaties te kunnen meten. Op basis daarvan wordt vastgesteld wat er moet worden aangepast: de operationele doelen of de operationele processen.

2 De organisatieprocessen zijn afgestemd op en in lijn met de klantbehoeften. (Lee and Dale, 1998)
3 De kritieke kernprocessen of sleutelprocessen van de organisatie zijn duidelijk gedefinieerd.
(Prior-Smith and Perrin, 1996)
4 De kritieke kernprocessen of sleutelprocessen van de organisatie zijn duidelijk gedocumenteerd.
(Lee and Dale, 1998)
5 De kritieke kernprocessen of sleutelprocessen vormen een beperkte set die direct gerelateerd kan worden
aan de missie en strategie van de organisatie. (Ten Have, 2002)
6 De sleutelprocessen zijn bekend door de hele organisatie heen. (Ten Have, 2002)
7 Iedereen in de organisatie begrijpt de relatie tussen de sleutelprocessen en de eigen processen en bijdrage
daarvan. (Ten Have, 2002)

OC op niveau vereist dat betrokkenen hun proces en bijdrage kunnen relateren
aan het grotere geheel (Ten Have, 2002). Voorwaarde voor continue verbetering, essentieel voor adequaat OC, is dat betrokkene gestructureerde feedback
ontvangt en in staat is deze om te zetten in verbeteringen en de daartoe benodigde acties (Hardjono en Hes, 1993). De coördinaten uit het RCSF-model voor
de interventies in dit managementproces zijn consistentie en feedback, C en F.
Tabel 3.7 laat zien welke elementen essentieel zijn voor een OC op niveau:

8 De rollen en verantwoordelijkheden van managers, medewerkers en afdelingen zijn duidelijk gedefinieerd.
(Prior-Smith and Perrin, 1996)
9 De processen die iedere persoon binnen de organisatie moet managen zijn duidelijk gedefinieerd.
(Prior-Smith and Perrin,1996)
10 De organisatieprocessen en beschreven procedures zijn op elkaar afgestemd. (Zairi, 1997)
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Control: het volgen van de richting
De tweede functie van Beer (1985) is control waarbij de managementprocessen operational control en management control horen. Deze twee processen
helpen organisatie en management de realisatie van de gekozen strategie te
volgen, mogelijke tekortkomingen te identificeren en te corrigeren.
Operational control
Operational control (OC) kan omschreven worden als het vertalen van op de
strategie gebaseerde (afdelings)doelstellingen naar een adequate set relevante
prestatie-indicatoren op basis waarvan de organisatie gestuurd wordt. Voor het
sturen is het essentieel dat er op basis van deze indicatoren gemeten wordt en
er periodiek teruggekoppeld wordt naar de verantwoordelijken voor de gerelateerde processen; deze kunnen dan waar nodig gecorrigeerd of verbeterd
worden (Ten Have en Ten Have, 2010). De hoeveelheid empirisch onderzoek
aangaande OC is beperkt, maar het belang ervan en de mogelijke bijdrage aan
goed functionerende organisaties zijn wel goed beschreven (Kaplan en Norton, 1996; Fowler, 1999).

OC is een onderdeel van operations management en ziet primair op de uitvoering van de operations strategy. Deze laatste vorm is erop gericht mensen en
middelen zo in te zetten dat de strategie gerealiseerd kan worden (Ahmed,
Montagno en Firenze, 1996). Koontz (1980) omschrijft het concept control met
kernelementen als het meten en corrigeren van activiteiten zodat de goede
uitvoering van plannen gewaarborgd wordt. Khanjani Jafroudi (2010) kent in
lijn met Slack et al. (2007) een centrale rol toe aan de operationele plannen;
om de intangible strategie om te zetten in tangible operations moet een operationeel plan geformuleerd worden. Zij definieert operational control als

tabel 3|7

Bepalende kenmerken van operational control

1 Er is een goed overzicht van de operationele processen binnen de organisatie. (Koontz, 1980)
2 Voor de processen op de verschillende plaatsen en niveaus zijn adequate prestatie-indicatoren beschikbaar.
(Simons, 1995; Hardjono en Hes, 1993)
3 De voortgang van de realisatie van de operationale strategie en plannen wordt continu gevolgd. (Mouwen, 2006)
4 Als het operationele proces tekortkomingen laat zien (denk aan vertraging, kwaliteitsverlies, oplopende kosten
of afnemende productiviteit) is de organisatie in staat de oorzaken te achterhalen. (Mouwen, 2006)
5 De uitkomsten van de meting en evaluatie van het operationele proces worden waar nodig gebruikt om plannen
en doelstellingen aan te passen. (Mouwen, 2006)
6 Ieder niveau van de organisatie ontvangt gestructureerde feedback. (Ten Have, 2002)
7 Op alle niveaus van de organisatie wordt feedback waar nodig omgezet in verbeteringen en acties in processen.
(Hardjono en Hes, 1993; Ten Have 2002)
8 Proceseigenaren of -verantwoordelijken weten hoe de bijdrage van hun proces in het grotere geheel past.
(Ten Have, 2002)

Management control
Management control is het proces dat wordt gedefinieerd door de coördinaten
consistentie, samenhang en feedback, CSF. In hoofdstuk 2 is aangegeven wat
in dit onderzoek het onderscheid is tussen in control en management control.
Voor het managementproces management control wordt aangesloten bij de
eerder geciteerde Anthony: “Management control is the process by which
managers influence other members of the organization to implement the organization’s strategies.” (1988, p. 34).

58

Weg van verandering

59

Ontwikkeling en ontwerp conceptuele model

Hierbij gaat het er dus om (zoals in hoofdstuk 2 ook is aangegeven) dat managers de (elders) vastgestelde strategie efficiënt en effectief uitvoeren. Anthony
en Govindarajan (1995) onderscheiden zes activiteiten in dat proces: 1) planning en resource-allocatie, 2) coördinatie van activiteiten, 3) communicatie
van doelen en criteria, 4) evalueren van informatie, 5) besluiten van (correctieve) acties en 6) beïnvloeden van personen in hun handelen. Anthony
(1988) maakt een onderscheid tussen strategiebepaling of strategische planning, management control en taak control. Dat laatste gaat om het efficiënt en
effectief uitvoeren van specifieke taken.
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Coördinatie: het afstemmen van de richting

Deze driedeling correspondeert met de drie in relatie tot management en
organisatie vaak onderscheiden niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.
Er wordt aangesloten bij de opvatting van Chenhall (2003) die management
control opvat als een tactisch managementproces waarbij management accounting systematisch wordt gebruikt om de strategie en de daarop gebaseerde doelen te realiseren. Strategische en operationele managementprocessen
zoals strategisch leren en operational control vallen daarbuiten. Deze zouden,
net als de overige zeven in dit proefschrift onderscheiden managementprocessen, wel deel uit kunnen maken van een brede opvatting van het begrip
management control. Adequaat management control vereist dat het management weet welke verbanden er zijn tussen activiteiten en processen enerzijds
en prestatie-indicatoren en resultaten anderzijds (Hardjono en Hes, 1993).
Daarenboven moet men in staat zijn de organisatie te ‘zien’ als systeem; relaties duiden tussen activiteiten, processen en prestatie-indicatoren zodat hun
samenhang (afhankelijkheden, volgordelijkheid, trade-offs) inzichtelijk wordt
(Ten Have, 2002).

De derde functie van Beer (1985) is die van coördinatie. Deze functie voorziet,
mits goed vervuld, in afstemming over de richting. De drie processen die daar
aan bijdragen zijn: strategic goal setting, process improvement en interface
management.
Strategic goal setting
Strategic goal setting wordt wel omschreven met behulp van het begrip strategische planning (Craft en Benson, 2006; Glaister en Falshaw, 1999). Craft en
Benson definiëren strategische planning als het proces waarin de initiatieven
en strategieën voor de lange termijn worden bepaald die de organisatie zo
goed mogelijk in staat stellen de missie te realiseren. Glaister en Falshaw (1999)
omschrijven strategische planning als het proces waarin de missie, belangrijkste doelen, strategieën en beleid worden vastgesteld die richting geven aan het
verwerven en alloceren van de middelen nodig om de hogere doelen van de
organisatie te realiseren. Dit komt overeen met de definitie van Ten Have en
Ten Have (2010): allocatie van mensen en middelen naar afdelingen, processen en projecten vindt plaats op basis van de integrale beoordeling van de
toegevoegde waarde van de betreffende afdeling, het betreffende proces of
het project voor de realisatie van de organisatiestrategie. Het gaat om het evenwicht of de fit tussen het nagestreefde en dat wat de organisatie in termen van
onderliggende doelen, middelen en processen kan waarmaken. Er moet balans zijn tussen de richting, de consistentie en de samenhang binnen de organisatie. Het is essentieel de balans en afstemming tussen die doelen en mogelijkheden of middelen goed in te schatten en te managen, ook om overvraging
en onderbenutting te voorkomen (Thompson en McEwen, 1958).

De volgende elementen definiëren effectief management control (tabel 3.8):

tabel 3|8

Bepalende kenmerken van management control

1 De activiteiten en processen nodig voor het succesvol uitvoeren van de strategie zijn goed omschreven.
(Otley, 1999)
2 Er zijn managementprocessen voorhanden om de prestaties binnen de organisatie te meten en te beoordelen.
(Chenhall, 2003)
3 Voor de belangrijke activiteiten en processen zijn passende prestatie-indicatoren geformuleerd.
(Ten Have, 2002)
4 Voor elke doelstelling zijn concrete prestatieafspraken vastgesteld. (Otley, 1999)
5 Voor elke doelstelling wordt geëvalueerd of de prestatieafspraken zijn gerealiseerd. (Otley, 1999)
6 Er is een overzicht van de samenhang tussen activiteiten, processen en prestatie-indicatoren waarmee
die samenhang (afhankelijkheden, volgordelijkheid, trade-offs) inzichtelijk gemaakt wordt. (Ten Have, 2002)
7 Er zijn informatiestromen die managers en medewerkers van feedback en feedforward voorzien van de
benodigde informatie voor sturing van hun processen en activiteiten. (Otley, 1999)
8 Het management weet welke verbanden er zijn tussen activiteiten en processen enerzijds en prestatieindicatoren en resultaten anderzijds. (Hardjono en Hes, 1993)
9 Het systeem voor management control meet de effectiviteit en efficiency van de organisatie adequaat.
(Chenhall, 2003)
10 De organisatie meet zowel de financiële als de niet-financiële resultaten. (Chenhall, 2003)

Een goede strategic goal setting voorziet in de verbinding en afstemming tussen
strategische doelen, plannen voor de middellange termijn en operationele
plannen (Glaister en Falshaw, 1999). Schraeder (2002) beschrijft een eenvoudig
proces van vijf stappen om tot strategic goal setting te komen. Daarin staat een
analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (‘SWOT’) centraal.
Bryson en Roeing (1988) gaan verder en onderscheiden de volgende noodzakelijke stappen:
— development of an initial agreement concerning the strategic planning effort;
— identification and clarification of mandates;
— development and clarification of mission and values;
— external environmental assessment;
— internal environmental assessment;
— strategic issue identification;
— description of the organization in the future.
Het voor een goede strategische planning noodzakelijke kader wordt gevormd
door de missie en de daarmee verbonden waarden van de organisatie (Collins
en Porras, 1994; Desmidt en Heene, 2005). Een werkzaam kader vereist dat de
kernwaarden van de organisatie ten opzichte van elkaar zijn geprioriteerd (Ten
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Have, Ten Have en Janssen, 2010). Verdere voorwaarden voor effectiviteit van de
gekozen strategische richting zijn het niet in de weg zitten van strijdige en verwarrende prioriteiten (Desmidt en Heene, 2005) en een goede afstemming tussen betrokkenen op unitniveau en op individueel niveau (Ten Have, 2002). Verder is duidelijkheid over de betekenis van strategische vraagstukken voor alle
betrokken niveaus essentieel (Schraeder, 2002). Die duidelijkheid is ook van
belang waar het gaat over de specifieke rol en ieders bijdrage (Schraeder, 2002).
Belangrijke kenmerken voor strategic goal setting (omschreven door de coördinaten richting, consistentie en samenhang of RCS) staan in tabel 3.9.

tabel 3|9

Bepalende kenmerken van strategic goal setting

1 Er is een missie die duidelijk is voor en aan de hele organisatie. (Desmidt and Heene, 2005)
2 De organisatie heeft een duidelijke set van kernwaarden. (Collins en Porras, 1994)
3 Die kernwaarden zijn ten opzichte van elkaar geprioriteerd. (Ten Have, Ten Have en Janssen, 2010)
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Veel pogingen tot procesverbetering mislukken (Hammer en Champy, 1993).
Al-Mashari en Zairi (1999) en Paper (1998) geven op basis van onderzoek naar
faalfactoren en implementatiefouten een overzicht van mogelijke oorzaken
daarvan (zie tabel 3.10).

tabel 3|10

De faalfactoren bij procesverbetering (Al- Mashari en Zairi 1999; Paper (1998)

Key failure factors and implementation mistakes
–
–
–
–
–
–
–
–

Problems in communication.
Organizational resistance.
Problems in creating a culture for change.
The organization fails to address three fundamental.
questions: Is this just another programme? What is in
it for me? How can I do this on top of my ‘regular’ job?
The focus is mainly on products, not on processes.
Problems with integration mechanisms.
Problems with allocation of responsibilities.
Problems with unrealistic expectations.

4 Er is een strategie die duidelijk maakt wat het ‘niet-onderhandelbare minimumgedrag’ binnen de organisatie is.
(Ten Have et al. , 2010)

– Little real empowerment is given and not supported
by actions.
– Training is not properly addressed.
– Problems in readiness for change, in commitment
and in support and leadership.
– The organization does not see itself as a collection of
interrelated processes making up an overall system.
– Problems related to goals and measures.
– Problems with ineffective process redesign.
– Problems with adequate focus and objectives.
– Short-term results are not obtained, causing management to lose interest.

5 De gekozen strategie zal leiden tot realisatie van de missie of opdracht van de organisatie, de gewenste effecten
en resultaten. (Desmidt and Heene, 2005; Ten Have, et al., 2010)
6 De geformuleerde strategie is te realiseren. (Desmidt and Heene, 2005)

Op basis van het onderzoek van Paper (1998a), Al-Mashari en Zairi (1999) en
Paper en Chang (2005) kan ook een overzicht van slaag- of succesfactoren bij
procesverbetering worden opgesteld (tabel 3.11).

7 De geïdentificeerde strategische vraagstukken zijn gecascadeerd door (of doorvertaald naar) de hele organisatie.
(Schraeder, 2002)
8 Bekend is wat de specifieke rol en bijdrage van elke afdeling is, in relatie tot de realisatie van de strategische
doelstellingen. (Schraeder, 2002)
9 De gekozen strategie is vrij van tegenstrijdigheden voor elke betrokken afdeling. (Desmidt and Heene, 2005)
10 De afstemming en samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen is zodanig dat samenwerking
en doelrealisatie optimaal ondersteund worden. (Ten Have, 2002; Desmidt and Heene, 2005)
11 De strategie ondersteunt de formele en informele mandaten verleend aan de organisatie.
(Desmidt and Heene, 2005)

Process improvement
(Business) Process improvement (BPI) wordt gedefinieerd door de coördinaten samenhang en feedback. Bij dit managementproces gaat het om het (continu) verbeteren van de processen, om als organisatie een steeds hoger niveau
te bereiken en steeds betere prestaties te kunnen leveren. Hammer en Champy
(1993) stellen dat 70% van de organisaties niet de resultaten halen die ze met
BPI nastreven. Doss en Kamery (2006) omschrijven BPI als een systematische
benadering om de processen steeds verder te verbeteren en deze in lijn te
brengen met de verwachtingen van klanten. BPI vereist een goed begrip van
de eigen processen in combinatie met de interne en externe eisen die aan de
organisatie worden gesteld en de ambities die er zijn, bijvoorbeeld in de vorm
van volumegroei (Prior-Smith en Perrin, 1996). Harrington (2007) en Doss en
Kamery omschrijven vijf stappen als basis voor BPI: 1) organizing for improvement, 2) understanding the process, 3) streamlining, 4) measurement and control en 5) continuous improvement.

tabel 3|11

De succesfactoren bij procesverbetering (Paper, 1998a; Al- Mashari and Zairi, 1999;
Paper en Chang, 2005)

The key succes factors
– Effective communication.
– Creating a culture for change.
– Adoption and implementation of a systematic
reengineering methodology.
– Top management support.
– Employee involvement in decision making and
empowerment.
– A team structure to guide employees in their new roles.
– Commitment to training and education.

–
–
–
–
–
–
–
–

Attack BPI in manageable chunks.
Understand the value of people.
A strong advocate (champion).
Adoption of a 'process mentality' as part of the
corporate culture.
Strong and committed leadership.
Alignment of BPI strategy and corporate strategy.
Management of risks.
Appropriate job definitions and responsibilities.

Deze succesfactoren drukken ook het belang van een goed psychologisch of
organisatieklimaat uit. Het gaat dan om onder meer betrokkenheid van medewerkers, ondersteuning door leidinggevenden, autonomie, reflectievermogen
dat continue verbetering stimuleert (Hardjono en Hes, 1993; Hardjono, Ten
Have en Ten Have, 1996; Patterson, West, Shackleton, Dawson, Lawthom, Maitlis, Robinson en Wallace, 2005; Paper en Chang, 2005).
Op basis van het voorgaande volgt in tabel 3.12 een overzicht van essentiële
elementen voor een goede BPI:
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tabel 3|12

Bepalende kenmerken van (business) process improvement

tabel 3|13

Bepalende kenmerken van interface management

1 Er worden veranderingen in de processen doorgevoerd omdat men weet waar in de organisatie echte
verbeteringen mogelijk zijn. (Zairi, 1997)
2 Bekend is wie in de organisatie verantwoordelijk is voor welk proces en de verbetering daarvan.
(Zairi, 1997, Ten Have, 2002)
3 De strategie van de organisatie en de aanpak voor procesverbetering zijn op elkaar afgestemd.
(Zairi, 1997; Paper & Chang, 2005; Al- Mashari en Ziari, 1999)
4 Voor de procesverbetering worden frequent doorlichtingen en analyses van de kwaliteit, kosten en risico’s
per proces uitgevoerd. (Ten Have, 2002; Paper en Chang, 2005; Al- Mashari en Ziari, 1999)
5 De belangrijkste bedrijfsprocessen en hun prestaties worden gemeten en geëvalueerd: de hieruit voortkomende
feedback komt terecht bij de proceseigenaren en verantwoordelijken. (Zairi, 1997)
6 De waarde van medewerkers voor een effectief verbeteringsproces wordt onderkend. (Zairi, 1997)
7 Binnen de organisatie heerst een klimaat (denk aan: betrokkenheid van medewerkers, ondersteuning door
leidinggevenden, autonomie, reflectievermogen) dat continue verbetering stimuleert.
(Hardjono en Hes, 1993; Hardjono et al., 1996; Patterson et al., 2005)
8 Er zijn adequate instrumenten aanwezig om de effectiviteit en efficiency van processen te meten.
(Lee en Dale, 1998)

1 Alle leden van de organisatie zijn geïnformeerd over en bekend met de gemeenschappelijke doelen.
(Weiser, 2000)
2 De organisatie heeft toereikende instrumenten en methoden om voor de uitvoering van het werk relevante
informatie te delen. (Macdonald, 1994)
3 De taken van iedere individuele afdeling zijn duidelijk. (Macdonald, 1994)
4 De verschillende afdelingen zijn bekend met de gemeenschappelijke doelen op organisatieniveau en met de
individuele doelen van de afdeling zelf. (Weiser, 2000)
5 De belangrijkste interfaces tussen processen binnen de organisatie zijn bekend. (Ten Have, 2002)
6 Bekend is welke risico’s en kritische succesfactoren verbonden zijn met de belangrijkste interfaces.
(Ten Have, 2002)
7 De organisatie weet adequate maatregelen te treffen om de risico’s en succesfactoren zo te beïnvloeden dat
het interfacemanagement op niveau is, komt en blijft. (Ten Have, 2002)
8 De samenkomende processen op interfaces zijn op elkaar afgestemd. (Macdonald, 1994)
9 Het ene proces hindert het andere proces niet. (Macdonald, 1994)
10 Er is een effectieve afstemming tussen functies, units en afdelingen. (Macdonald, 1994; Ten Have, 2002)

9 Er is sprake van een werkende aanpak voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen. (Harrington, 2007)

Interface management
Interface management (IM) wordt gedefinieerd door consistentie en samenhang (CS). IM vereist dat alle organisatorische niveaus, systemen en processen
in samenhang beoordeeld worden op toegevoegde waarde voor de te realiseren doelstellingen. Vanuit deze beoordeling vindt de allocatie van mensen en
middelen plaats naar individuele processen. IM richt zich op het besturen en
verzorgen van de noodzakelijke afstemming tussen en op organisatieniveaus
waar het gaat over processen, activiteiten en doelstellingen. Bij adequaat IM is
duidelijk welk proces welke bijdrage kan leveren voor het realiseren van een
aantal doelstellingen en hoe de processen en activiteiten met elkaar samenhangen (Ten Have en Ten Have, 2010). De belangrijkste interfaces tussen processen binnen de organisatie zijn dus bekend (Ten Have, 2002). Hetzelfde
geldt voor de risico’s en kritische succesfactoren verbonden met die interfaces. Zo mogelijk nog belangrijker is dat de organisatie adequate maatregelen
kan treffen om risico’s en succesfactoren zo te beïnvloeden dat het interfacemanagement op niveau blijft (Ten Have, 2002).

Het gaat bij adequaat IM om de combinatie van vertical en horizontal fit binnen
de organisatie. Deze combinatie omschrijft Weiser (2000) als organizational
process alignment. Het gaat dan om “the arrangement of various parts of the
company to work in harmony, the head in the same direction, and to each other
in pursuit of common organizational goals and optimum performance” (Weiser,
2000, p.12). Onderdeel daarvan is de functionele integratie, het in lijn met elkaar brengen van de organisatie als totaal en de onderliggende onderdelen
(Macdonald, 1994). Daarbij zou het vooral gaan om de combinatie van organisatorische en sociale aspecten en issues. De bepalende kenmerken voor effectief IM zijn weergegeven in tabel 3.13.
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Intelligence: het (opnieuw) bepalen van de richting
Intelligence is de vierde en laatste functie die Beer (1985) onderscheidt. Deze
voorziet in het (opnieuw) bepalen van de richting en is de meest strategische
van de vier. Intelligence wordt bij het vervullen van die functie ondersteund
door drie managementprocessen: strategic monitoring (control), strategic learning en organisational learning.
Strategic monitoring
Strategic monitoring (control) wordt gedefinieerd door de coördinaten richting
en feedback (RF). Het gaat hierbij om de vraag of de strategie is uitgevoerd
zoals gepland en of de tot stand gekomen resultaten de beoogde zijn (Schendel en Hofer, 1979; Schreyögg en Steinmann, 1987). In het proces van strategic
monitoring vormt de definitie van een beperkt aantal key success factors een
eerste onderdeel. Op basis daarvan moeten prestatiestandaarden worden
gedefinieerd, moet de feitelijke prestatie en realisatie worden gemeten en
moeten afwijkingen van het beoogde de basis zijn voor corrigerende acties
(Muralidharan, 1997).

Ittner en Larcker (1997) noemen vier factoren die een effectief proces van
strategic control kunnen beperken. De eerste is een gebrek aan focus; er zijn te
veel en te diffuse projecten of initiatieven in plaats van een beperkt aantal dat
goed aansluit bij de key success factors. De tweede factor wordt gevormd door
beperkingen ten aanzien van de gehanteerde prestatiemaatstaven. Verkeerde
maatstaven kunnen een verkeerde focus bewerkstelligen, bovendien verhinderen ze de juiste metingen te doen en de oorzaken van eventueel falen te
achterhalen. De derde factor is een toenemende bureaucratie. Sommige organisaties laten het proces van strategic monitoring voor wat het is, omdat ze
vrezen dat de kosten en barrières groter zijn dan de voordelen en inzichten.
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De laatste factor is mogelijke inflexibiliteit. Managers kunnen zich belemmerd
voelen door voorgespecificeerde doelen en systemen die inherent zijn aan het
proces van strategic monitoring. Dit staat het zien en identificeren van nieuwe
strategische mogelijkheden mogelijk in de weg. De functie van strategic monitoring is het voorzien in motivatie en richting en het zo stimuleren van de realisatie van missie en strategie (Veen-Dirks en Wijn, 2002; Montgomery, 2008).
Door te voorzien in een manier van leren en het geven van informatie die
voorkomt dat men zich blind staart op het bestaande kader, worden nieuwe
mogelijkheden gezien en benut (Chenhall, 2005; Otley, 1999). Het hogere
management is dan ook in staat om op basis van strategische metingen en
evaluaties beslissingen te nemen en waar nodig bij te sturen op de uitvoering
(Ittner en Larcker, 1997). De lakmoesproef voor effectieve strategic monitoring
is of men in staat is om op grond van strategische indicatoren en metingen te
bepalen of de missie gerealiseerd wordt (Ten Have, Ten Have en Janssen, 2010).
In tabel 3.14 zijn de essentiële elementen voor een effectieve strategic monitoring samengevat.

tabel 3|14

Bepalende kenmerken van strategic monitoring

1 Men is in staat de kritieke succesfactoren van de organisatie te bepalen. (Muralidharan, 1997)
2 Bekend is welke doelstellingen bepalend zijn voor het succes van de organisatie. (Muralidharan, 1997)
3 Het hogere management krijgt regelmatig in gestructureerde vorm strategische informatie verstrekt.
(Otley, 1999)
4 Er zijn prestatienormen gedefinieerd waarmee de geleverde prestaties vergeleken kunnen worden met de
eisen die de strategie stelt. (Muralidharan, 1997)
5 De realisatie van de strategie wordt periodiek gemeten en geëvalueerd. (Muralidharan, 1997)
6 Als er afwijkingen worden geconstateerd in het realiseren van de strategie, ondernemen de verantwoordelijke
personenen actie. (Ittner en Larcker, 1997)
7 De interne context van de organisatie is geanalyseerd, de sterktes en zwaktes zijn geïdentificeerd.
(Desmidt en Heene, 2005)
8 De externe context van de organisatie is geanalyseerd en de belangrijkste ontwikkelingen in de markt of sector
zijn geïdentificeerd. (Desmidt en Heene, 2005)
9 Het hogere management is in staat om op basis van strategische metingen en evaluatie beslissingen te nemen
en waar nodig te corrigeren. (Ittner en Larcker, 1997)
10 Men is in staat op grond van strategische indicatoren en metingen te bepalen of de missie gerealiseerd wordt.
(Ten Have et al., 2010)

Strategic learning
Strategic learning is het product van richting, consistentie en feedback (RCF)
en geeft een antwoord op de vraag of de geformuleerde en ingezette missie en
strategie werken en (nog steeds) valide zijn. Deze vorm van leren toetst of de
aannames over de context van de organisatie, die ten grondslag liggen aan de
missie en strategie, valide zijn (Drucker, 1994). Strategisch leren is een essentieel onderdeel van een goed strategic control system. Zo’n systeem moet niet
alleen monitoren, maar ook het topmanagement voorzien van informatie op
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basis waarvan het kan ingrijpen of een koerswijziging kan vormgeven (Goold
en Quinn, 1990). Daartoe zoeken organisaties naar feedback om niet werkende
of niet renderende strategieën te identificeren en tijdig te corrigeren. Het testen en toetsen van de kernassumpties waarop de strategie is gebaseerd, is
daarbij essentieel (Drucker, 1994; Kaplan en Norton, 2001). Het topmanagement moet in staat zijn om de voor de missie en strategie relevante beleidsof marktomgeving, inclusief de daarin relevante ontwikkelingen rond bijvoorbeeld concurrentie, wet- en regelgeving en technologie, te definiëren (Bower,
2000).
Om de aannames ten aanzien van context, missie en strategie te kunnen toetsen, moet voldaan worden aan twee belangrijke voorwaarden. De eerste is het
ontwikkelen van inzichten op basis van het verleden, de tweede is het kunnen
toepassen hiervan op toekomstige beslissingen en acties (Daudelin, 1996).
Kuwada (1998, p. 722) definieert strategic learning als: “[…] the process whereby organizations acquire corporate-level knowledge and reconstruct the strategic
routines as a consequence, it is learning from indirect experiences”. Hij geeft
aan dat een belangrijk kenmerk van strategisch leren zich kan voordoen zonder dat er sprake is van unlearning in advance. Deze vorm van leren kan volgens Kuwada tegenwicht bieden aan de neiging vooral te zoeken naar informatie die het bestaande referentiekader bevestigt (bijvoorbeeld de huidige
strategie). Organisaties proberen immers vaak te voorkomen dat zij onwelgevallige informatie krijgen. Ze beschermen of versterken het bestaande paradigma.
Feedback en (daarvan) leren vormen de basis voor de capaciteit van organisaties om strategisch te leren. Deze capaciteit omvat het kunnen verzamelen
van feedback, het kunnen testen van de hypothesen of kernassumpties waarop de strategie is gebaseerd en het vermogen noodzakelijke veranderingen te
realiseren (Kaplan en Norton, 2002). Het kunnen verzamelen van feedback
op alle relevante niveaus in de organisatie is daarbij een belangrijke vereiste
(Bititci et al., 1997). Het topmanagement moet daarnaast de belangrijkste ontwikkelingen in de externe omgeving kunnen duiden en delen met de relevante onderdelen en leden van de organisatie (Gardner, 2006).
Strategic learning vereist een systeem dat, bijvoorbeeld door interactie of dialoog met interne- en externe stakeholders of scenarioplanning, bewust aandacht besteedt aan de belangrijkste strategische onzekerheden (Simons, 2005).
Het belang van het proces van strategisch leren krijgt extra contour door onderzoek dat uitwijst dat managers en hun activiteiten zich kenmerken door kortstondigheid, grilligheid en discontinuïteit. Managers zijn sterk gericht op actie
en houden vaak niet van reflectie (Daudelin, 1996). Het zijn juist die reflectieve
activiteiten die het proces van strategisch leren stimuleren en ondersteunen.
Bepalende elementen van strategic learning staan omschreven in tabel 3.15:
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tabel 3|15

Bepalende kenmerken van strategic learning
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(1998) noemt deze inzichten en informatie ‘nieuwe kennis’. Deze kan leiden
tot het ontwikkelen van nieuwe competenties, het ontwerpen van nieuwe producten en diensten en het verbeteren van bedrijfsprocessen (Sprenger et al.,
1996). Voorwaarde voor organisatieleren op niveau is dat management en
medewerkers overzien welke consequenties tekortkomingen en ingrepen hebben voor de organisatie als geheel systeem en organisatieonderdelen (Senge,
1990). Organisational learning als tiende proces kent samengevat de volgende
kenmerken (tabel 3.16):

1 Het topmanagement is in staat om de voor de missie en strategie relevante beleids- of marktomgeving
inclusief de daarin relevante ontwikkelingen rond bijvoorbeeld concurrentie, wet- en regelgeving en
technologie te definiëren. (Bower, 2000)
2 Het topmanagement weet de belangrijkste ontwikkelingen in de externe omgeving te duiden en te delen met
de andere niveaus, onderdelen en leden van de organisatie. (Gardner, 2006)
3 De managementstijl wordt gekenmerkt door een evenwichtige mix van top-down en bottom-up elementen.
(Bititci et al. 1997)
4 Het hoogste of senior management team is effectief. (Kaplan and Norton, 2002)
5 De organisatie kan de strategie, op basis van feedback van alle niveaus en afdelingen, aanpassen.
(Bititci et al. 1997)
6 Het feedbacksysteem werkt continu. (Bititci et al. 1997)
7 Als de feedback aanleiding geeft voor ontwikkeling en verandering van de strategie dan is er ook ruimte en
ondersteuning om deze te realiseren. (Kaplan and Norton, 2002)
8 De voor het strategisch kunnen leren noodzakelijke informatie en feedback komt bottom-up van elk relevant
niveau in de organisatie. (Bititci et al. 1997; Ten Have, 2002)
9 Strategische routines worden waar nodig aangepast op basis van feedback. (Kuwada, 1998)
10 De organisatie heeft een systeem waar, bijvoorbeeld door interactie of dialoog met interne en externe stakeholders of scenarioplanning, bewust aandacht wordt besteed aan de belangrijkste strategische onzekerheden.
(Simons, 2005)

tabel 3|16

Bepalende kenmerken van organisational learning

1 De organisatie heeft formele mechanismen om de uitwisseling van informatie (en kennis) te waarborgen.
(Senge, 1990)
2 De organisatie is in staat om informatie over interne- en externe ontwikkelingen adequaat te verwerken.
(Sprenger et al 1996)
3 De organisatie is in staat kritisch te reflecteren op eigen gewoontes, routines en procedures.
(Senge, 1990; Argyris, 1999)
4 Er heerst een organisatieklimaat dat leren en verbeteren stimuleert. (Conner, 1992; Patterson, et al., 2005)
5 Leerervaringen en inzichten worden aantoonbaar benut in de vorm van bijvoorbeeld procesherontwerp, nieuwe
vormen van dienstverlening en vernieuwde werkwijzen. (Sprenger et al, 1996; Choo, 1998)

Organisational learning
Organisational learning verwijst naar het proces dat een samenstel is van richting, samenhang en feedback (RSF). Leren kan omschreven worden als “the
development of insights, knowledge, and associations between past actions, the
effectiveness of those actions, and future actions” (Fiol en Lyles, 1985, p.811).
Leren is een dynamisch proces dat in organisaties op verschillende tijdstippen
en niveaus plaatsvindt. Daarbij is de spanning tussen ‘nieuw leren’ of feedforward en ‘bestaand leren’ of feedback een belangrijk kenmerk. Organisatieleren is dus zowel goal-oriented als feedback-driven (Sproull, 2010) en wordt
gedragen door zowel formele als sociale systemen en processen (Senge, 1990;
Argyris, 1977).

Organisatieleren kan betrekking hebben op het optimaliseren van het bestaande of het voorzien in het nieuwe, bijvoorbeeld in de vorm van beleid en waarden van de organisatie. Het gaat zowel om verbeteren als vernieuwen (Madsen
en Desai, 2010). Argyris (1983) maakt in dit verband een onderscheid tussen
single-loop learning en double-loop learning. De eerste vorm richt zich op het
verbeteren van het bestaande, bijvoorbeeld het optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen. De tweede vorm stelt juist het bestaande ter discussie. Doubleloop learning vereist dat de organisatie in staat is kritisch te reflecteren op
eigen gewoontes, routines en procedures (Senge, 1990; Argyris, 1999). Singleloop learning kan bijvoorbeeld leiden tot de vraag of de bestaande organisatiewaarden voldoende geïnternaliseerd zijn. Is dat niet het geval, dan moet er
gewerkt worden aan verbetering. Organisatieleren in de double-loop vorm leidt
dan bijvoorbeeld tot de vraag of de huidige waarden van de organisatie (nog
steeds) de juiste zijn. Is dat niet het geval dan moet men vernieuwen. Choo

6 Voor ieder onderdeel wordt gemeten en geëvalueerd om te bepalen of de procesprestaties op juiste wijze
bijdragen aan de realisatie van de strategie. (Madsen and Desai, 2010)
7 De door meting en evaluatie verzamelde informatie wordt verwerkt en daar waar nodig vertaald naar
verbeteringen van strategie en processen. (Agryris, 1977)
8 Het feedbacksysteem maakt continue verbetering van strategie en organisatie mogelijk.
(Crossan, Lane en White, 1999)
9 Management en medewerkers overzien welke consequenties tekortkomingen en ingrepen hebben voor zowel
de organisatie als geheel als op organisatieonderdelen. (Senge, 1990)
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Reflectie
Het literatuuronderzoek in dit hoofdstuk is uitgevoerd om het in dit proefschrift centraal gestelde MP-model en de tien bijbehorende managementprocessen verder te ontwikkelen. Het MP-model is gebaseerd op eerder onderzoek (Ten Have, 2002) en vormt een eerste ontwerpinspanning die de factoren
richting, consistentie, samenhang en feedback 5 combineert. Als kwaliteitstoets
zijn daarbij de criteria van Whetten (1989) gebruikt. De factoren (‘coördina-

5

Naast feedback heeft ook feedforward een plek in het model. Dit wordt onder andere
zichtbaar in het proces van strategic goal setting. Als op een goede wijze de verbinding
wordt gemaakt tussen richting, consistentie en samenhang, dan kunnen verstoringen
aan de inputkant direct meegenomen worden in de uiteindelijke vaststelling van de
strategische doelen. Hierbij vindt dus geen correctie of leren op basis van output
plaats, maar het bijstellen van de input kan op basis van waargenomen verstoringen
aan de inputkant plaatsvinden.
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ten’) en hun relaties (‘processen’) zijn onderbouwd gekozen of tot stand gekomen, de relaties zijn systematisch ingevuld en vertaald in tien managementprocessen door de twee- en drievoudige combinaties van coördinaten te beschrijven. Met deze vertaling is het mogelijk om een model te ontwikkelen dat
accuraat inzichtelijk maakt welke managementprocessen echt het verschil
maken tussen wel of (net) niet systeemgericht of systematisch bestuurd zijn.

tabel 3|17

De tien managementprocessen gepositioneerd binnen de vier functies

De aannames, het derde criterium van Whetten (1989), zijn oorspronkelijk
bedoeld om de selectie van de factoren te sturen of te beoordelen. Hier zijn
de aannames ontleend aan het werk van Beer (1985). Hij stelt dat een levensvatbaar systeem in staat moet zijn om vier functies te vervullen: implementatie,
coördinatie, control en intelligence. Eerder is management control in bredere
zin omschreven als een concept waarbij strategie, tactiek en operatie in samenhang gemanaged worden. Dit gebeurt vanuit een perspectief waarbinnen
en de korte en lange termijn en aandacht voor huidige en mogelijk nieuwe
activiteiten en stakeholders worden gecombineerd. Management control heeft
daarbij betrekking op zowel de sturing als de aanpassing binnen de organisatie.
De combinatie van de twee assen en de vier functies leidt tot het volgende
beeld (zie figuur 3.1).

ﬁguur 3|1

Vier functies voor effectief besturen in samenhang

Sturing

Implementatie

Control

Korte termijn

Lange termijn
Coördinatie

Intelligence

Aanpassing

De tien managementprocessen kunnen met behulp van dit schema gecategoriseerd worden naar de dominante functie die ze vervullen. De belangrijkste
functie die bijvoorbeeld strategic learning vervult, is het voorzien in intelligence.
Operational control daarentegen levert vooral een bijdrage op de functie control (zie tabel 3.17).

Implementatie

Control

Policy deployment
Key process management

Operational control
Management control

Coördinatie

Intelligence

Strategic goal setting
Process improvement
Interface management

Strategic monitoring
Strategic learning
Organisational learing

De afgeleide aannames van de vier functies van Beer (1985) kunnen worden
benut om de selectie van de factoren en de relaties die daartussen in dit model zijn gelegd, met de definitie van de tien managementprocessen te beoordelen. Deze beoordeling leert dat de tien managementprocessen de vier functies van Beer dekken en specificeren. Daardoor kunnen ze bijdragen aan het
accurater beschrijven van wat effectief besturen is. Daarnaast is ook sprake
van een relatief evenwichtige verdeling van processen over de vier functies.
Aansluitend bij Simons (1995) wordt verondersteld dat vier gebieden aandacht behoeven en gedekt moeten worden door het management control-systeem. Simons kiest voor aspecten zoals strategische onzekerheden en risico’s
en koppelt daar vier systemen aan. Hier is op basis van de cybernetica gekozen voor vier functies die vervuld moeten worden voor het effectief besturen
van organisaties. Deze functies worden geoperationaliseerd met de tien uit het
RCSF-model afgeleide managementprocessen. In hoeverre deze managementprocessen duiden wat het verschil maakt tussen effectief bestuurde en minder
effectief bestuurde organisaties, is onderwerp van het case control onderzoek
in hoofdstuk 5.
Het vierde criterium van Whetten (1989) is dat van de begrenzing. Welke beperkingen gaan op voor de geldigheid en hoe moeten die worden vastgelegd?
Op dat punt kan de stellingname zijn dat het ontworpen model voor systematisch besturen met de tien managementprocessen vooral van toepassing is voor
complexe grotere organisaties met een (relatief) meetbare set van resultaten.
Tegelijkertijd rijst de vraag of dezelfde processen ook niet tellen voor bijvoorbeeld minder complexe of kleinere organisaties?
Een andere stelling kan zijn dat het relatieve belang van de verschillende processen varieert. In een relatief stabiele situatie zullen bijvoorbeeld operational
control en process improvement de hoofdrol spelen. In een meer dynamische
of turbulente omgeving zal strategic learning relatief belangrijker zijn. Verder
zijn situaties denkbaar waarin de turbulentie dusdanig is dat alle bestaande
referentiekaders en domeindefinities irrelevant worden. De tien processen,
óók strategic learning, functioneren bij gratie van het kenbare en meetbare. Als
er sprake is van een transformationele, revolutionaire of gamma-verandering
(Golembiewsky, Billingsley en Yeager, 1976) zal de bijdrage van de processen
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in eerste instantie onder druk staan. Ze kunnen hun werk weer doen als het
kader in de vorm van bijvoorbeeld de context, missie en strategie weer voldoende helder of stabiel is om als oriëntatiepunt te kunnen functioneren.

3|5

Een secundaire analyse heeft aanwijzingen opgeleverd dat managementprocessen en interventies op systeemniveau inderdaad meervoudig zijn. Voorbeelden daarvan zijn interventies die de organisatiewaarden de planning- en controlcyclus en het strategieproces betreffen. In theorie kunnen er op basis van
het RCSF-model vier niveaus van managementprocessen onderscheiden worden: enkelvoudig (bijvoorbeeld alleen R), tweevoudig (bijvoorbeeld RC), drievoudig (bijvoorbeeld RCF) en viervoudig (RCSF).

Conceptueel model
Binnen de bedrijfskunde worden twee hoofdvormen van onderzoek onderscheiden: empirisch onderzoek en ontwerpgericht onderzoek (Florusse en
Wouters, 1991; Renkema, 1996). Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden, is voorafgaand aan de analyse van de dertien cases eerst ‘ontworpen’. Dat ontwerp betreft een conceptueel model dat de basis kan vormen
voor hypothesen aangaande het systematisch besturen van een organisatie.
De dertien cases zijn vervolgens het onderwerp van het empirisch onderzoek.

In ’t Veld (1988) beschouwt uiteenlopende definities van het begrip systeem.
Deze definities hebben steeds twee essentiële kenmerken gemeen: het gaat
om ‘een verzameling van elementen’ en ‘een samenhang tussen die elementen’. Die samenhang kan variëren van wholeness (volledig samenhangend)
tot independance (geen samenhang). Is dat laatste aan de orde dan is er geen
sprake van een systeem maar van een aggregaat. De veronderstelling is dat de
wholeness van het organisatiesysteem beter ontwikkeld wordt door managementprocessen en daarvan afgeleide interventies die neigen naar volledig
samenhangend, dan door managementprocessen en daarvan afgeleide interventies die gaan richting volledig onsamenhangend.

Centraal staat een case control study. Deze zal verder toegelicht worden in
paragraaf 4.2. Een van de dertien cases is gebruikt voor de toetsing van het
beoordelingsframe (zie hoofdstuk 4, paragraaf 6). De overige twaalf cases zijn
vervolgens beoordeeld door telkens twee onafhankelijke beoordelaars.
Met het ontworpen conceptuele model worden managementprocessen in relatie tot systematisch besturen beschreven en verklaard. In het eerdere onderzoek zijn vier onderscheidende managementprocessen onderscheiden: richting, consistentie, samenhang en feedback (Ten Have, 2002). De hiermee verbonden conclusies zijn:
— Richting: door het formuleren en communiceren van een eigen visie en
managementfilosofie kan een eensgezind topmanagement richting aan de
verandering geven (p. 130);
— Consistentie: door de ondernemingsstrategie en veranderdoelstellingen
voor de gehele organisatie te formuleren, kan men deze vervolgens op
consistente wijze in concrete doelen en activiteiten vertalen (p. 134);
— Samenhang: door bedrijfsprocessen en functionele werkgebieden (disciplines) in samenhang te organiseren, kan men alle facetten van de onderneming op elkaar aansluiten (p. 139);
— Feedback: door het opzetten van een infrastructuur voor feedback, kan een
onderneming voortdurend prestaties toetsen aan de doelstellingen en de
noodzakelijke verbeteringen lokaliseren en verwezenlijken (p. 145).
Deze conclusies zijn gebaseerd op de analyse van honderden in de casebedrijven uitgevoerde interventies en daaruit afgeleide gemeenschappelijke patronen. Het onderzoek bij RDW, zoals beschreven wordt in hoofdstuk 4, zal laten
zien dat op het niveau van die patronen het RCSF-model ook bruikbaar is bij
complexe non-profit organisaties. Deze bevinding wordt ondersteund door onderzoek bij circa veertig organisaties die deel uitmaken van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (Doeleman, Ten Have en Ahaus, 2011).

Ontwikkeling en ontwerp conceptuele model

Het patroon van een volledig samenhangende (set van) managementprocessen kan als volgt weergegeven worden (figuur 3.2):

ﬁguur 3|2

In control als product van systematisch besturen

Richting

Consistentie

In control

Feedback

Samenhang

Het eerdere schema van samenhangende interventies kan nu verder ontwikkeld worden. Met R als element van een andere orde dat richting geeft aan de
andere drie, ontstaat het volgende beeld (figuur 3.3).
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ﬁguur 3|3

Integraal model voor systematisch besturen – richting als richtpunt
Richting

Ontwikkeling en ontwerp conceptuele model

management control) in samenhang worden weergegeven, dan ontstaat het
MP-model (figuur 3.4):
R

ﬁguur 3|4

Het MP-model

Richting

RC

RS

RCS

RF

F

De tien managementprocessen zoals in tabel 3.2 afgebeeld, vormen de basis
voor het conceptuele model en het daarvan afgeleide beoordelingsframe voor
het onderzoek in dit proefschrift. Als zowel de enkelvoudige (richting, consistentie, samenhang en feedback), de tweevoudige en de drievoudige managementprocessen uit dat model én het viervoudige managementproces (systemic

CSF

SF

CF

In het eerdere onderzoek is de wat-vraag beantwoord door het ontwerp van
het RCSF-model (Ten Have, 2002). In deze dissertatie staat de hoe-vraag centraal. Hoe kan het ‘Gestalt’ van een systematisch bestuurde organisatie, zoals
gedefinieerd met de combinatie van de elementen R, C, S en F bereikt worden? Daartoe zal worden gezocht naar de twee- en drievoudige managementprocessen die de bedoelde weg begaanbaar maken. Op basis van de secundaire analyse van de vier cases uit het onderzoek van Ten Have (2002) en daarop gebaseerd vervolgontwerp zijn de tien meervoudige managementprocessen
ontstaan. De gestructureerde combinatie van de vier basiselementen (R, C, S
en F) leidt tot tien mogelijkheden in de vorm van managementprocessen. In
termen van de kwalitatieve methodologie zijn deze het resultaat van exploratie: het ontdekken en verhelderen van begrippen (Wester, 1987). In dit proefschrift staat de daaropvolgende stap of fase centraal. Met het kernonderzoek,
de case control study, wordt middels verder ontwerpen en ontwikkelen in termen van de kwalitatieve methodologie gewerkt aan specificatie en reductie.

RCSF

RCF

De vier enkelvoudige managementprocessen worden hier als basiselementen
beschouwd. Ze geven de basis om de meervoudige managementprocessen te
beschrijven. Bij het in dit proefschrift beschreven onderzoek gaat het om het
achterhalen van de ‘weg’ en de stappen of de systematiek. Een systematiek
waarmee, met gebruikmaking van de basiselementen, gebouwd wordt aan het
vervolmaken van een organisatie die het complete RCSF-model adequaat hanteert, dat wil zeggen een organisatie die systematisch bestuurd is op het hoogste niveau.
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Hypothesen
Op basis van het MP-model kunnen nu een aantal hypothesen worden geformuleerd die in het empirische onderzoek getoetst zullen worden.
Hypothese 1a — Organisaties die de systeemgerichte fase van het INK-managementmodel bereikt hebben, onderscheiden zich van organisaties die deze systeemgerichte fase nog niet hebben bereikt doordat ze hoger scoren op de drievoudige managementprocessen.
Hypothese 1b — Organisaties die de systeemgerichte fase bereikt hebben, scoren hoger op de set van drievoudige managementprocessen dan organisaties
die deze systeemgerichte fase nog niet hebben bereikt.

Enkel- en tweevoudige managementprocessen kunnen op zichzelf beschouwd
worden, maar ook vanuit ontwikkelingsperspectief. Bij dat laatste is een tweevoudige managementproces ook op te vatten als voorloper van een drievoudige managementproces dat ontstaat door toevoeging van een derde element
uit RCSF. RC kan dan een RCF ‘in aanbouw’ zijn. Wordt de F toegevoegd dan
‘verdwijnt’ de RC als tweevoudige managementproces. De volgende hypothese
kan worden toegevoegd:
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Hypothese 2a — Organisaties die de systeemgerichte fase hebben bereikt,
scoren hoger op de tweevoudige managementprocessen dan organisaties die
deze fase nog niet bereikt hebben.
Hypothese 2b — Organisaties die de systeemgerichte fase hebben bereikt, scoren hoger op de set van tweevoudige managementprocessen dan organisaties
die deze fase nog niet bereikt hebben.

Op basis van de secundaire analyse zijn de vier begrippen en de in het onderzoek van Ten Have (2002) beschreven interventies nader beschouwd. Deze
beschouwing leert dat er een categorisering binnen de set RCSF is aan te brengen. Allereerst kan een onderscheid gemaakt worden tussen R en F als meer
dynamiserende en C en S als meer stabiliserende elementen in het besturen.
Het MP-model sluit daarmee aan bij de notie van flexertie: in relatie tot organisaties is er sprake van zowel flexibele (dynamische) als inerte (stabiele)
aspecten en elementen (Van Witteloostuijn, 1994). Daarnaast lijkt R van een
andere orde dan C, S en F. Meervoudige managementprocessen zonder R lijken van minder betekenis of hebben minder effect dan die met R. De richting
(R) geeft inhoud aan de andere drie. R geeft inhoud aan de andere drie begrippen, die zonder de combinatie met R leeg zijn. Daarnaast wordt met F de
feedback loop gesloten en kan er gerichter gestuurd worden. Ten slotte vraagt
systematisch besturen om meer aandacht voor het geheel van de samenhangende processen (oriëntatie op S) ten opzichte van het optimaliseren van afzonderlijke afdelingen. De volgende hypothesen kunnen worden toegevoegd:
Hypothese 3 — Organisaties die systematisch bestuurd zijn (fase 3), scoren
hoger op managementprocessen met een R dan organisaties die deze fase nog
niet bereikt hebben.
Hypothese 4 — Organisaties die systematisch bestuurd zijn (fase 3), scoren
hoger op managementprocessen met F dan organisaties die deze fase nog niet
bereikt hebben.
Hypothese 5 — Organisaties die systematisch bestuurd zijn (fase 3), scoren
hoger op managementprocessen met S ten opzichte van C dan organisaties
die deze fase nog niet bereikt hebben.
Hypothese 6 — Met behulp van het MP-beoordelingsframe is vast te stellen
of een organisatie de fase van systeemgerichtheid (systematisch bestuurd)
bereikt heeft.
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het uitgevoerde vooronderzoek, aangezien dit onderzoek een integraal onderdeel uitmaakt van de methodologie. In paragraaf 4.4 wordt het van het MPmodel afgeleide beoordelingsframe beschreven. In paragraaf 4.5 wordt dit ook
gedaan voor de score binnen het beoordelingsframe. Dat frame en de daaraan
gekoppelde scores worden vervolgens getest door deze toe te passen op een
van de dertien beschikbare cases. De resultaten van de eerste test worden in
paragraaf 4.6 gepresenteerd. Op basis van de eerste test (en uitkomsten) vindt
in paragraaf 4.7 een evaluatie van het beoordelingsframe plaats. Het hoofdstuk
sluit af met het analyseplan voor het uitvoeren van de statistische analyses
(paragraaf 4.8).

Methodologie maakt het verschil tussen alledaagse en wetenschappelijke kennis. Het oogmerk van de methodologie is te werken aan de kwaliteit van onderzoek. Dit betekent voor alles ‘netjes werken’ (De Leeuw, 1990). De bedoelde
kwaliteit kan zich ontwikkelen door het bruikbaarheidscriterium voor onderzoek te hanteren. Dit criterium betreft relevantie en wetenschappelijkheid. In
dit proefschrift wordt het MP-model ingezet in een case control study om de
volgende centrale onderzoeksvraag te beantwoorden:
Welke managementprocessen maken het verschil tussen grotere complexe nonprofit organisaties die wel en niet systematisch besturen; wat zijn de noodzakelijke en voorwaardelijke managementprocessen, ‘winners’ en de ‘qualifiers’ die
maken dat een organisatie de stap maakt van proces- naar systeemgericht?
Het bruikbaarheidscriterium wordt geconcretiseerd met criteria als “waarheid,
toetsbaarheid, controleerbaarheid, objectiviteit, expliciet, consistent, informatief, systematisch, doorzichtig, belangeloos, algemeen” (De Leeuw, 1990, p. 21).
Schuring (1997) wijst er op dat Popper (1957) vergelijkbare criteria of eisen
heeft geformuleerd. Popper noemt: oprecht, eenvoudig, exact (precies), begrijpelijk en relevant.
Deze eisen en het streven ‘netjes te werken’ vormen het uitgangspunt voor dit
hoofdstuk en zullen leiden tot een uiteenzetting over de wijze waarop de case
study is opgezet en uitgevoerd. Deze uiteenzetting laat zien hoe de kwaliteit
van de opzet en uitvoering van de case control study ontwikkeld is. Dit hoofdstuk laat zien hoe er is gewerkt aan de constructvaliditeit: de correcte operationalisatie van de gebruikte theorie of het gebruikte model. In dit geval gaat het
vooral om het omzetten van het MP-model naar het protocol voor de uitvoering van de case control study.
Daarnaast is de interne validiteit van groot belang. Deze ziet toe op de vraag
of er voldoende inhoudelijke verbanden in de theorie zijn (Neale en Liebert,
1986; Swanborn, 1991). Deze verbanden zijn met betrekking tot het ontwerp
beschreven in de voorgaande hoofdstukken en worden middels de met de
case control verbonden statistische analyse beoordeeld.
Verder is van belang de externe validiteit. Daarbij is het de vraag in hoeverre
de resultaten te generaliseren zijn en dus voor een grotere groep dan slechts
de testgroep zullen gelden (Neale en Liebert, 1986; Swanborn, 1991). Deze
vraag is onderwerp van beschouwing in het laatste hoofdstuk.
De betrouwbaarheid drukt de mate van correct gebruik van het protocol en
correcte verslaggeving uit (Neale en Liebert, 1986; Swanborn, 1991). De basis
hiervoor wordt gelegd in dit hoofdstuk.
Hoofdstuk 4 is als volgt opgebouwd. In paragraaf 4.2 worden de methodologie
en de onderzoeksstappen beschreven. Paragraaf 4.3 omvat de beschrijving van
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Onderzoeksopzet en stappen
De methodologie van het onderzoek en de onderscheiden onderzoeksstappen
worden uiteengezet aan de hand van de volgende vier begrippen: research
setting, sample selection, measures en procedure.
Research setting: context van het onderzoek
De data voor dit onderzoek zijn verkregen door dertien dossiers te analyseren
van organisaties die zich aangemeld hebben voor het krijgen van de onderscheiding van het INK (zie paragraaf 2.4). Deze organisaties schrijven een applicatie met daarin een zelfevaluatie op basis van het INK-managementmodel.

Het hier beschreven onderzoek kent twee hoofdstappen. De eerste is het ontwerp en de ontwikkeling van een model voor effectief organiseren. Het deductieve ontwerp op basis van het RCSF-model (Ten Have, 2002), heeft uiteindelijk
geleid tot tien managementprocessen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Dit ontwerp heeft geleid tot een beoordelingsframe dat is ingezet bij de
tweede hoofdstap: een case control onderzoek waarbij de twaalf cases met
het MP-model worden beoordeeld op de mate waarin er sprake is van effectief
besturen of in control zijn.
De veronderstelling is dat de nieuwe beoordeling met het MP-model van de
tien managementprocessen (en de daarbij gehanteerde scope) een preciezere
beoordeling geeft dan de oude aan de hand van de INK-systematiek. Met dit
nieuwe beoordelingsframe kan dan preciezer worden bepaald wat het verschil
is tussen wel in control en niet in control. Op het materiaal van de twaalf zelfevaluaties wordt een secundaire analyse uitgevoerd met het MP-model en het
daarvan afgeleide beoordelingsframe. Secundair, want het materiaal is niet
gemaakt voor de uitvoering van deze analyse. Wel heeft het materiaal betrekking op hetzelfde onderwerp: effectief organiseren en systematisch besturen.
De ‘taal’ met begrippen als management, processen en systemen is dus vergelijkbaar. De auditrapporten worden ingezet ter toetsing van en ter vergelijking
met de uitkomsten van de secundaire analyse. Dit om nog scherper zicht op
het concept van effectief organiseren en systematisch besturen te krijgen, om
zo de relatieve waarde van het nieuwe model te kunnen beoordelen.
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In lijn met de onderzoeksvraag bestaat de onderzoekspopulatie uit grotere
complexe non-profit organisaties. In de afgelopen jaren hebben honderden
organisaties zich met behulp van de INK-systematiek verder ontwikkeld. Deze
organisaties vormen de operationele populatie. Uit deze populatie is een selecte, doelgerichte steekproef getrokken van organisaties die zich in de afgelopen
tien jaar aantoonbaar en bewust hebben gericht op het halen van de zogenaamde 450-puntengrens binnen de INK-systematiek (zie tabel 3.1). Het gaat
om dertien organisaties die zich aangemeld hebben voor de kwaliteitsonderscheiding. Deze organisaties hebben een zelfevaluatie opgesteld waarmee zij
proberen aan te tonen dat ze die 450-puntengrens hebben gehaald en de fase
van systeemgerichtheid hebben bereikt.

tabel 4|1

Dertien organisaties/cases

Organisaties/cases Sectoren

Sample selection: selectie van de cases
Na overleg met het INK zijn de dertien aanmeldingen voor de onderscheiding
uit de non-profit sector beschikbaar gesteld ten behoeve van dit onderzoek.
Het MP-model onderscheidt meer stabiliserende of op beheersing gerichte
managementprocessen zoals operational control en interface management.
Daarnaast onderscheidt het model ook meer dynamiserende of op verandering gerichte managementprocessen zoals organisational en strategic learning.
De geselecteerde cases zijn in aanleg geschikt omdat ze geconfronteerd worden met een context en daarmee verbonden eisen die een combinatie van
stabilisering en dynamisering vergen. De stabilisering vloeit in de eerste plaats
voort uit de eisen die samenhangen met de maatschappelijke functie en missie van non-profit organisaties en de relevante wet- en regelgeving. Dit soort
organisaties heeft te maken met aanzienlijke eisen ten aanzien van intern en
extern toezicht en de daaraan gerelateerde verantwoording. Voor de geselecteerde cases is nagegaan of deze ook geconfronteerd worden met omstandigheden en eisen die dynamisering vergen. Voorbeelden zijn schaalvergroting in
een sector, ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving en maatschappelijke
druk.
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De twaalf ‘geblindeerde’ cases zijn beoordeeld door twee onafhankelijke
beoordelaars. Geblindeerd betekent hier dat de beoordelaars vooraf niet op
de hoogte zijn welke INK-kwalificatie de organisaties hebben gekregen. Deze
beoordelaars zijn telkens twee ervaren organisatieadviseurs.6 Dit blijkt uit hun
projecten en publicaties. Alle beoordelaars hebben kennis van en ervaring
met het INK-managementmodel, maar hetzelfde geldt voor andere vergelijkbare of alternatieve concepten op het gebied van management en organisatie.
In de steekproef gaat het dus om een mix van organisaties die de onderscheiding wel en (net) niet gewonnen hebben. Het gaat dus niet om goede en
slechte organisaties, maar om goede en nog betere organisaties naar de standaard en methodiek van het INK. Alle dertien cases hebben zich gekwalificeerd voor de audit; ze zijn bij de eerste beoordeling als potentieel in aanmerking komend voor de onderscheiding omschreven. Op basis van hun zelfevaluatie werden alle dertien door het INK in staat geacht de 450-puntengrens
te halen. Daarmee worden de dertien met hun beoordeling door de auditors
in het onderzoek gezien als voorbeelden van een meer dan voldoende tot
goed niveau van effectief organiseren en systematisch besturen.

Hoewel er verschillen zijn qua inhoud en intensiteit of dwingendheid van de
verandereisen, is de constatering vooral dat alle betrokken organisaties te maken hebben met veranderingen die nopen tot dynamisering van de organisatie. De overeenkomsten op dit punt zijn voor het onderzoek belangrijker dan
de verschillen. In tabel 4.1 zijn de dertien organisaties/cases geanonimiseerd
weergegeven inclusief de sector waarin de organisatie actief is.
Van deze dertien organisaties, hebben zes wél (‘cases’) en zeven níet (‘controls’) de INK-onderscheiding ontvangen. Deze cases vormen het empirische
materiaal voor de centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift. Hierbij is een
van de dertien cases, organisatie X, gebruikt voor een eerste test van het opgestelde beoordelingsframe (zie paragraaf 4.7), de overige twaalf zijn gebruikt
in de case control study (beschreven in hoofdstuk 5). Oogmerk is de managementprocessen bloot te leggen die het verschil maken tussen organisaties die
(net) niet en wel systematisch besturen.

A

Deze selectie van cases vormt voor het in dit proefschrift beschreven onderzoek, in het bijzonder de case control study, het uitgangspunt. De bij de beoordeling per case door de auditors gehanteerde INK-systematiek en hun oordeel
daarentegen worden hier juist, met het eigen onderzoek, ter discussie gesteld.

6

Er zijn vier beoordelaars die in wisselende samenstelling telkens in tweetallen een
case hebben beoordeeld. De vier zijn ervaren organisatieadviseurs, werkzaam bij TEN
HAVE Change Management.
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Het eigen MP-model wordt in de case control study ingezet om de dertien
cases te voorzien van een herbeoordeling.

cases (ten opzichte van de controls). Het is een belangrijk voordeel dat de controls uit dezelfde INK-pool komen als de cases. Daarmee reduceert namelijk de
kans dat andere verschillen tussen de twee groepen de oorzaak of verklaring
zijn voor de exposure of het hier bestudeerde kenmerk (in casu: in control).

Eerder is verondersteld dat het MP-model met de set van tien processen meer
valide is dan de oude aan de hand van de INK-systematiek. Met het nieuwe beoordelingsframe, afgeleid van het MP-model, wordt naar verwachting preciezer
dan het INK-managementmodel en het RCSF-model aangegeven wat het verschil maakt tussen wel en niet in control of systematisch bestuurd zijn. De herbeoordeling moet verder inzicht geven in de differentiators die de zeer goede
organisaties (in control) van de goede organisaties ((net) niet in control) onderscheiden. Met de keuze voor deze dertien organisaties wordt de scoring
en onderlinge beoordeling zowel moeilijker als relevanter vergeleken met een
exercitie met zeer verschillende of ‘onvergelijkbare’ organisaties.
Measurement en procedure: (onderzoeksopzet voor) het meten van
het niveau van systematisch besturen
In de systematiek van het INK is er sprake van een onderscheid tussen winnaars (van de onderscheiding) en niet-winnaars. Dit onderscheid is voor het
hier beschreven onderzoek in eerste instantie niet relevant, het gaat om een
steekproef met geblindeerde cases. In tweede instantie kan er wel gebruik
gemaakt worden van dit onderscheid door de eigen uitkomsten te vergelijken
met die van de auditors. In contrast met de winnaars van het INK worden in
het hier beschreven onderzoek met het MP-model en daarvan afgeleide beoordelingsframe de best beoordeelde organisaties gekwalificeerd als wel in
control en de overige organisaties als niet in control. Bij de vergelijking in tweede instantie komt dan een overzicht zoals in tabel 4.2. tot stand.

In de medische wereld waar de case control study frequent wordt toegepast,
speelt vaak het probleem van de recall bias. De onderzoeken zijn vaak afhankelijk van retrospectieve gegevens; een vertekening door minder zuivere herinneringen vormt dan niet zelden een probleem. In het hier beschreven onderzoek
speelt deze bias en het daarmee verbonden probleem niet of minder. Er wordt
gebruik gemaakt van binnen de organisatie reeds opgestelde rapportages.
De case control study voorziet als methode in een relatief efficiënte vorm van
onderzoek ten opzichte van met name experimenteel onderzoek. Als de uitkomsten van een case control study overtuigend genoeg zijn is een volgende
stap doorgaans het alloceren van middelen voor verdergaande of meer veelomvattende onderzoeksbenaderingen en methoden teneinde volgende levels
of evidence te kunnen bereiken (Barends, Ubbink, Poolman en Ten Have, 2009).
De case control study richt zich op conclusies in termen van “Het is aannemelijk dat …” (Shadish, Cook and Campbell, 2002).
In onderstaande tabel (4.3) is de positie van dit soort onderzoek ten opzichte
van andere onderzoeksdesigns zichtbaar gemaakt.

tabel 4|3

Hiërarchie van bewijskracht: case control onderzoek gepositioneerd

Hiërarchie van bewijskracht

tabel 4|2

Vergelijking INK- en MP-beoordeling

©

MP-beoordeling

Ä

INK-beoordeling

Wel in control

Niet in control

Winnaar
Terecht als winnaar
(hoogste en kwalitatief betere) aangemerkt

Ten onrechte als nietwinnaar aangemerkt

Niet-winnaar

Terecht als niet-winnaar
aangemerkt

Ten onrechte niet als
winnaar aangemerkt

Case control studies
Een case control study is een analytisch onderzoek waarin (in dit geval) een
groep organisaties (de cases) met een specifieke staat – hier winnaar onderscheiding, fase drie en dus systeemgeoriënteerd of in control – vergeleken wordt
met een groep organisaties (de controls) die die staat niet (bereikt) heeft (Stolley en Schlesselman, 1982). Het deel van iedere groep met een geschiedenis
van specifieke exposure of een specifiek kenmerk wordt vervolgens vergeleken.
Een verband tussen de hypothetische exposure en de bestudeerde staat (in
control) zal – als de veronderstelling klopt – in hogere mate zichtbaar zijn bij de

Level

Onderzoeksdesign

A1

Systematische review van tenminste level A3 studies

A2

Gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek (RCT)

A3

Gecontroleerd onderzoek zonder randomisatie

B1

Systematische review van tenminste level B3 studies

B2

Cohort onderzoek

B3

Case control onderzoek

C1

Systematische review van tenminste level C3 studies

C2

Niet-vergelijkend onderzoek met pretest, vergelijkend onderzoek
zonder randomisatie en zonder pretest

C3

Niet-vergelijkend onderzoek zonder pretest, cross-sectioneel
onderzoek en case-studies

D

Mening van deskundigen

Conclusie
Het is aangetoond dat …

Het is aannemelijk dat …

Er zijn aanwijzingen dat …

Deskundigen zijn van mening dat …

Bovenstaande indeling is gebaseerd op de Levels of Evidence van het Oxford Centre for
Evidence-based Medicine en de indeling van Campbell (Shadish, Cook and Campbell, 2002).

Een bekend onderzoek in de wereld van management en organisatie dat kan
worden gerekend tot de categorie case control studies is dat van Collins en
Porras (1994) naar visionaire ondernemingen. Zij vergeleken twee pools van
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achttien bedrijven. Op basis daarvan onderscheidden zij visionaire van nietvisionaire ondernemingen. Hun onderzoek is door onder andere Rosenzweig
(2007) bekritiseerd. Hij verwijt hen methodologische onzuiverheden en stelt
dat er sprake is van het ‘Halo-effect’ (Thorndike, 1920): het verschijnsel waarbij
de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit, bij de waarnemer de suggestie
geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn. Zo is aangetoond dat fysiek
aantrekkelijke personen als intelligenter worden beoordeeld dan minder aantrekkelijke. Collins en Porras hebben hun onderzoek echter niet volgens de
vereisten van de case control study uitgevoerd. Zij hebben achttien (financieel)
succesvolle tegenover achttien niet of minder succesvolle evenknieën geplaatst.
Vervolgens is gezocht naar verklaringen voor het verschil. In het bijzonder is
gezocht naar kenmerken van de succesvolle bedrijven die een verklaring zouden kunnen vormen voor het succes. Dit heet in de volksmond ook wel ‘scorebordjournalistiek’. Op deze wijze zijn Collins en Porras tot het concept van de
visionaire ondernemingen gekomen. In hun onderzoek is er feitelijk geen sprake geweest van ‘cases’ en ‘controls’ en blindering.
In onderhavig onderzoek is er naar gestreefd om deze en vergelijkbare fouten
te voorkomen. Om te beginnen door de uitgangspunten van een case control
study wel in acht te nemen en voorzieningen te treffen voor mogelijke biases.
Dit heeft geleid tot het volgende protocol voor de beoordelaars:
A

B

Ontwikkeling beoordelingsframe:
1 Ontwikkeling correspondentietabel tussen de elementen in het INKmanagementmodel en het RCSF-model.
2 Definiëring en operationalisering van de enkel-, twee-, drie- en vier voudige managementprocessen en vaststellen onderscheidende elementen tussen de managementprocessen.
3 Ontwikkeling van een (nieuw) puntensysteem voor de beoordeling van
de managementprocessen.
4 Eerste test van het beoordelingsframe. Het beoordelingsframe is toegepast door twee beoordelaars op een van de dertien cases (organisatie
X). De toepassing is geëvalueerd en waar nodig is het beoordelingsframe aangepast voor de instructie van de beoordelaars van de case
control study.
Toepassing/beoordeling:
5 Inventariseren van kenmerken en interventies door de eerste beoordelaar. Deze beschrijvingen worden ter beschikking gesteld aan de
tweede beoordelaar die de case ook heeft bestudeerd.
6 Categorisering van de geïdentificeerde kenmerken en interventies met
behulp van de tien managementprocessen per case, door de beide
beoordelaars, onafhankelijk van elkaar.
7 Overall (essentialistische, evaluatieve, holistische) beoordeling van de
voorliggende case (onafhankelijk door beide beoordelaars gedaan op
basis van gecategoriseerde kenmerken en interventies).
8 Na deze eerste beoordeling, van twee cases, vindt een evaluatie plaats
van de werkwijze voordat de overige tien worden beoordeeld.
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C

Validering en vergelijking:
9 Overleg tussen beide beoordelaars om te komen tot validering en definitieve categorisering van de geïdentificeerde kenmerken, patronen en
interventies.
10 Score per managementproces door beide beoordelaars, onafhankelijk
van elkaar.
11 Telling, kwantificering volgens de score binnen het beoordelingsframe
van het MP-model. Hierdoor ontstaan twee scores per managementproces (dus twee keer vijftien scores op de enkelvoudige, tweevoudige,
drievoudige en het viervoudige managementproces) naast de eerder
gegeven overall beoordeling van de case door beide beoordelaars (zie
B7).
12 Vergelijking van de punten volgens het van het MP-model afgeleide beoordelingsframe met de score zoals deze is gegeven door de INK-auditors. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of de winnaars van de INKonderscheiding overeenkomen met de organisaties die als in control
worden gekwalificeerd met het van het MP-model afgeleide beoordelingsframe.

D

Conclusie:
13 Statistische analyse (t-toetsten) van de score met behulp van het MPmodel op de managementprocessen tussen de in control en niet in
control organisaties.
14 Beschrijving van de voorwaardelijke en onderscheidende kenmerken
en patronen van organisaties die effectief organiseren en systematisch
besturen.

Vooronderzoek
In deze paragraaf wordt eerst het vooronderzoek naar systematisch besturen
gepresenteerd. Bij één organisatie, RDW, is aan de hand van het RCSF-model
de ontwikkeling in kaart gebracht over een periode van tien jaar (1996-2006).
Op basis van de centrale onderzoeksvraag zijn vier aanvullende onderzoeksvragen geformuleerd. In het vooronderzoek staat de beantwoording van de
eerste aanvullende onderzoeksvraag centraal. Deze richt zich primair op de
generaliseerbaarheid van de uitkomsten van het eerdere onderzoek (Ten Have,
2002). Zijn de uitkomsten generaliseerbaar naar complexe non-profit organisaties? Daarnaast is aannemelijk dat het vooronderzoek inzicht geeft in de accuratesse, de tweede aanvullende onderzoeksvraag.
Er is gebruik gemaakt van documenten van de organisatie zelf (zoals jaarplannen en verslagen, klant- en medewerkersonderzoeken, audits en benchmarks)
en openbare informatie over de organisatie. Er is bewust gekozen voor een bij
de onderzoeker bekende organisatie waarbij de informatie niet geordend was
op basis van het INK-managementmodel (bijvoorbeeld in een zelfevaluatie).
De keuze voor een bekende organisatie waar ook actief geadviseerd is, komt
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voort uit dat er een eerste inzicht bestond in de ontwikkeling van de organisatie in die periode. De keuze om te werken met niet (INK-)geordend en beoordeeld materiaal stelt de onderzoeker in staat die ordening en beoordeling zelf
met het RCSF-model te doen. Zo kan worden nagegaan of er daadwerkelijk
een ontwikkeling zichtbaar is binnen deze organisatie en hoe deze met het
RCSF-model te duiden is.
Bij de beoordeling is de volgende werkwijze gehanteerd:
— op basis van het beschikbare materiaal is een analyse gemaakt van de
activiteiten/interventies van de RDW door de jaren heen heeft gedaan,
geordend naar de begrippen richting (inclusief doelstellingen), consistentie, samenhang en feedback (inclusief resultaten);
— op basis van deze ordening is geanalyseerd of er verschillende ontwikkelingsstadia te onderscheiden zijn, hoe lang deze duren en welke ingrepen
hiermee zijn gemoeid;
— als laatste stap is gekeken of inzicht kon worden verkregen in het type activiteiten/interventies die de overgang van net niet in control naar in control
zichtbaar maken.
Binnen het vooronderzoek is gewerkt met de operationalisering van de begrippen richting, consistentie, samenhang en feedback (Ten Have, 2002). In dat
onderzoek zijn de volgende definities gehanteerd:
— Richting verwijst naar de keuzen en gemeenschappelijke doelen van de
organisatie. Een richting om focus te creëren is bijvoorbeeld de strategie
van een onderneming. De toets is of de nagestreefde verandering voldoende duidelijk wordt uitgedrukt in doelstellingen en wordt omschreven in
termen van a need of action.
— Het kennen en begrijpen van de eigen purpose, strategie en toegevoegde waarde: de hieraan gerelateerde aannames moeten duidelijk en
gedeeld zijn;
— De formule en het systeem (en dus de oorzaak en gevolgrelaties die
daarin opgesloten liggen) van de organisatie moeten begrepen worden,
inclusief de relaties daarvan met de interne en externe omgeving en
stakeholders.
— Consistentie is vooral een verticale vertaling van het gemeenschappelijke
doel en de organisatiewaarden in doelen en opdrachten. Consistentie slaat
eveneens op de nadere concretiseringen voor de verschillende organisatieniveaus: organisatieonderdeel, afdeling, team, proces en individu. Het bijpassende managementconcept wordt wel policy deployment genoemd
(Bernand, 2000).
— In staat zijn om de doelen en waarden van de organisatie te vertalen en
te concretiseren naar de verschillende onderdelen en niveaus binnen
de organisatie en deze in lijn daarmee te ondersteunen met en te voorzien van de juiste mensen en middelen;
— Het beschikbaar hebben van purposive management en organisatie alsook, de ability to execute.
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— Samenhang betreft de horizontale afstemming tussen processen, ketens,
organisatieonderdelen, afdelingen en individuen. Maar ook structuren, systemen en competenties vallen hier onder. Bij samenhang draait het om de
congruentie van de verschillende kenmerken van een organisatie. Procesmanagement is een daarmee verbonden managementconcept; met name
het doorbreken van barriëres tussen functionele gebieden binnen een
organisatie staat centraal.
— Het kunnen definiëren van een beperkte set sleutelprocessen, gebaseerd op de strategie en de definitie van de toegevoegde waarde, en
het vertalen van die set in een hiërarchie van bedrijfsprocessen;
— In staat zijn om op basis van de sleutelprocessen en hiërarchie invulling
te geven aan interfaces, gedeelde doelstellingen en issues en de zorg
voor de respectieve stakeholders.
— Feedback verwijst naar het zodanig inrichten van organisaties dat op alle
niveaus en in verschillende tijdsperspectieven geleerd kan worden
(Stevens, 2000). Organisatorische feedback raakt alle organisatiesystemen
of niveaus of toegevoegde waardelagen (strategisch, tactisch en operationeel) en de verbanden daartussen.
— Het beschikbaar hebben van informatie die in relatie tot de purpose,
de strategie, het systeem en de formule van kritiek van belang is;
— Het begrijpen en kunnen managen en corrigeren van de strategie,
de bedrijfsprocessen en het daarmee verbonden gedrag;
— Management dat de op de purpose gebaseerde waarden en principes
van de organisatie kan ontwikkelen, verspreiden en beschermen.
Op basis van een eerste ordening en analyse is eerst een drietal fasen gedefinieerd voor de ontwikkeling van de organisatie:
1 Basis op orde:
Operationele en financiële processen zijn op orde. Organisatie is niet in
control, systematisch besturen was niet mogelijk.
2 Toegevoegde waarde ingrepen:
Er worden nadat de basis op orde is gericht ingrepen gedaan/activiteiten
ontplooid die direct bijdragen aan het (beter) realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Organisatie begint in control te komen, systematisch
besturen begint in zicht te komen.
3 Systematisch bestuurd (in control ):
De organisatie is in staat om proactief te besturen, de effectiviteit van ingrepen is bekend (feedback loops zijn gesloten), activiteiten worden in
samenhang beoordeeld en uitgevoerd. De organisatie is in control, de organisatie wordt systematisch bestuurd.
Alle interventies zijn vervolgens geordend langs de vier praktijken richting,
consistentie, samenhang en feedback en langs de drie fasen. Allereerst wordt
in tabel 4.4.1. een overzicht gegeven van de interventies die horen bij de fase
van basis op orde (1996-1998).

86

Weg van verandering

87

tabel 4|4|1

Resultaten vooronderzoek RDW Basis op orde
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De interventies die inzicht geven in de fase van toegevoegde waarde ingrepen
van de RDW zijn in tabel 4.4.2 weergegeven.

RDW – Basis op orde (1996-1998)
Context

– Verzelfstandiging
– Externe oriëntatie belangrijk

Doelstellingen

– Huidige taken voor de klanten zo goed mogelijk uitvoeren
– Verdere kwaliteitsslag maken

Activiteiten /interventies

tabel 4|4|2

Richting

Consitentie

Samenhang

Feedback

Ontwikkelen van
beleidsvisie tot 2001

Huisvesting aanpassen op verzelfstandiging

Start uitvoeren functioneringsgesprekken (met
als doel een cultuurverandering en het optimaliseren van personele
inzet)

Meten klanttevredenheid (nulmeting)

Formuleren van
missie en kerntaken
Structureel oppakken
van strategieontwikkeling
Formuleren van doelstellingen die gericht
zijn op het voor de
klant zo goed mogelijk
uitvoeren van huidige
taken
Ontwikkelen van beleid
met betrekking tot functioneringsgesprekken

Toepassen van
kwaliteitsmodel
op de afgifte van
documenten, registreren van gegevens en verstrekken van informatie
Herinrichten
afdelingen
Functioneringsgesprekken voeren

Ontwikkelen van beleid
op informatiesystemen
Uitwerken van éénloket-gedachte in
termen van structuur en besturing
Gewenste cultuur formuleren (aanpassen
op verzelfstandiging
n.a.v. cultuuronderzoek)
Formuleren van
personeelsbeleid

Managementleergang
opgezet met als doel de
bekwaamheden en competenties te verhogen van
het middenmanagement
Start van stroomlijnen
bedrijfs-/werkprocessen
(certificering bedrijfsprocessen)
Afstemming inrichting
IAK-proces en verbetering
lopende processen

RDW – Toegevoegde waarde ingrepen (1999-2002)
Doelstellingen

Instellen van diverse
overlegvormen met
de klantgroepen
Start efficiencyonderzoek en onderzoek van
besparingsmogelijkheden

Resultaat vooronderzoek RDW toegevoegde ingrepen

Activiteiten /interventies

Informatiesystemen
opzetten
Management informatiesystemen
opzetten

–
–
–
–
–
–

Richting

Consitentie

Samenhang

Feedback

Herformuleren van
missie en ambitie

Terugkoppelen van
nieuwe missie en
strategie aan
medewerkers

Afsluiten managementcontracten

Registreren van
klachten

Activiteiten in lijn met
doelstellingen uitvoeren

Opstellen
managementagenda

Voortzetten managementleergang (TOOLS)

Structureel uitvoeren klant- en
medewerkerstevredenheidonderzoek

Structureel strategie ontwikkelen met kritische
succesfactoren en kerncompetenties (met midden managers)
Opstellen ICT-beleidsplan

Opzetten klachtenregistratiesysteem

Opstellen strategisch
HRM-plan

Inventariseren van samenwerkingsrelaties en opstellen
service level agreements
(SLA's) met klanten

Ontwikkelen beleids
besturingscyclus

Start implementatie van
nieuw personeelsbeleid
en daarmee werken aan
cultuurverandering
Ontwikkelingstraject
gestart (meer klantgerichtheid)

–
–
–
–

Wacht- en doorlooptijden verkort
Telefonische bereikbaarheid verbeterd
Op onderdelen primair proces verbeterd
Adhoc oppakken van activiteiten

Conclusie

De nadruk ligt op het op de korte termijn kunnen verbeteren van de organisatie en de kwaliteit van de
dienstverlening (b.v. het per direct terugdringen van wacht- en doorlooptijden en het instellen van overlegvormen met klantgroepen). Deze fase kenmerkt zich door het intern verbeteren van werkprocessen,
de huisvesting en cultuurverandering. Gestart is met een verbeterde toerusting van keuringsstations,
de ontwikkeling van een één-loket functie, de ontwikkeling van het middenmanagement en de certificering van bedrijfsprocessen.

Activiteiten in lijn
met doelstellingen
uitvoeren
Activiteiten gericht
op uitvoeren verbeterpunten klanten medewerkerstevredenheidonderzoeken

Verdere stroomlijning en
herstructurering van
bedrijfsprocessen
Herinrichting van werkprocessen
Verdere stroomlijning werkprocessen
Kwaliteitsslag op processen

Inrichting nieuw IAK-proces
Implementeren van
Samenwerking staven KT en
besturingscyclus
TW verbeteren
Doorvoeren van
Efficiencymaatregelen uitvoeren
beleidsplannen
Implementatie INK
Klanttevredenheid
besturingscyclus
opgepakt in verbetertrajecten per Vertalen van open cultuur
in toegankelijke overlegafdeling
verslagen, contact met OR,
directie en digitale spreekuur

Verbeteren van systemen
om meer samenwerking
tussen instanties te
bevorderen

Resultaten

Verdere verzakelijking en betere kwaliteit van dienstverlening
Waarborgen continuïteit en uitvoeren wettelijke taken
Verdere beheersing en verbetering van bedrijfsprocessen
Drie keer 5% efficiency
Ontwikkelen medewerkers en organisatie
Verdere verbetering klantwaardering

Starten met
efficiencydoorlichting
Managementinformatie blijven
verbeteren
Organiseren van
informatieverstrekking
Formuleren van
concrete prestatieindicatoren
Verbeteren van
het management
informatie
systeem

Strategie communiceren
Personeelsbeleid doorontwikkelen
Resultaten

–
–
–
–
–

Financieel resultaat 5 % efficiency / 3% APK steekproef
Verzelfstandiging geslaagd (aantoonbare verbetering in doelmatigheid en kwaliteit van dienstverlening)
Duidelijke verbeteringen strategie en besturing
ICT is goed op orde
Samenwerking tussen verschillende afdelingen blijft aandachtspunt

Conclusie

De dominante richting in deze periode is te omschrijven als het beheersen van de organisatie.
De strategie is duidelijk beschreven en vormt de basis voor de bedrijfsvoering. De fase kenmerkte zich
door het bestaande beter te doen, selectief in te spelen op ontwikkelingen (prioriteiten stellen),
het doorvoeren van de INK-besturingscyclus en door blijvend investeren in mensen. Daarnaast stond
in de periode een efficiency- en kostenbesparingsslag centraal: een noodzakelijke stap in de ontwikkeling van de RDW om de continuïteit voor de toekomst zeker te stellen.
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De interventies die inzicht geven in de fase van systematisch bestuurd (in control) van de RDW zijn in onderstaande tabel 4.4.3 weergegeven.

tabel 4|4|3

Het vooronderzoek geeft een eerste antwoord op de vraag of het RCSF-model
voor ondernemingen ook toepasbaar is op non-profit organisaties. Dit antwoord is bevestigend. De activiteiten en interventies van de organisatie (RDW)
kunnen met behulp van het RCSF-model gecategoriseerd worden. Ook is het
mogelijk gebleken om de activiteiten en interventies te ordenen in fasen. Hierbij is geconstateerd dat het moeilijk is om precies aan te geven waardoor en
waarmee de overgang naar in control (systematisch bestuurd zijn) veroorzaakt
wordt. Daarom is gewerkt aan een conceptueel model (hoofdstuk 3) en een
daarvan afgeleid beoordelingsframe.

Resultaat vooronderzoek RDW in control

RDW – in control (2002-2006)
Doelstellingen

Activiteiten /interventies

– Waarborgen continuïteit dienstverlening en uitvoeren nieuwe wettelijke taken
– Tussen overheid en markt een prominente rol blijven vervullen
– Gericht ontwikkelen van management, medewerkers en organisatieactieve opstelling met
betrekking tot het leveren van afgesproken en door de klant gewaardeerde service
– Werken volgens afspraken van het handvest publieke verantwoording
– Een goede en herkenbare internationale positie
– Efficiency van 3 % per jaar
Richting

Consitentie

Samenhang

Feedback

Strategie en strategische doelstellingen
herijken (op basis
van input medewerkers)

Doorvertalen van strategische doelstellingen in afdelingsplannen, managementcontracten en kwartaalgesprekken

Op afdelingen invoeren van
competentiemanagement
als instrument in normale
bedrijfsvoering

Structureel blijven
uitvoeren van klanttevredenheid en medewerkerstevredenheidonderzoeken

Functioneringsgesprekken voeren

ICT-processen inrichten
(migreren bedrijfsprocessen)

Beginnen met rotatie
2005 (verbeterprogramma om kwaliteit en efficiencyverbeteringen te
stimuleren in verschillende bedrijfsonderdelen)

Laatste fase inrichten IAKproces

Organisatie informatieverstrekking

Op basis van procescontroles
blijven optimaliseren van
bedrijfsprocessen

Follow-up benchmark
onderzoek

Centrale thema's
benoemen
Beleid en toepassing
regelgeving herijken
Mobiliteitsbeleid
ontwikkelen

Starten driejaarcyclus op gematigde
tarievenbeleid en
kostenbesparing
Open cultuur en
integriteit doorvoeren in organisatie
Integriteit wordt door
managers meegenomen in kwartaalrapportages

Start tweede managementleergang TOOLS

Evaluatieonderzoek
van start onder ZBO’s
Efficiencydoorlichting

Diverse procesDigitaliseren van processen en controles uitvoeren
diensten voor het verbeteren Beheren en controleren
van interne bedrijfsvoering
van risico's met verschillende instrumenOpereren als communicatie
organisatie die werkt volgens ten
het Handvest Publiek VerStart vervolg onderantwoorden
zoekcultuur
Communicatie in lijn met
integriteitsdoelstelling
Strategisch HR-beleid uitvoeren

Verkennen van wensen
en behoeften in de
organisatie op het
gebied van HR

Missie en strategie vertalen
naar competenties en
gedragskenmerken
Uitvoeren mobiliteitsbeleid
door medewerkers breder
inzetbaar te laten zijn
Preventieve training voor
medewerkers in risicofuncties

Resultaten

–
–
–
–
–

Financieel resultaat 3% efficiency / 3% APK steekproef
IAK-proces is ISO gecertificeerd
Ten opzichte van 2001 is op bijna alle gebieden van INK een verbetering gerealiseerd
In 2005 81% van de functioneringsgesprekken gevoerd
Betere scores klant- en medewerkerstevredenheid

Conclusie

In deze fase verschuift de richting naar meer flexibiliteit en focus op vernieuwing en het anticiperen op
de toekomst. Dit uit zich onder meer in competentiemanagement, het internationaal profileren, ICTvernieuwingen en efficiencymaatregelen (3% per jaar). De strategie staat als een huis en doorvertaling
vindt plaats. Het controleren en beheersen van risico's maakt onderdeel uit van de normale bedrijfsvoering.

Methodologie

4|4

Beoordelingsframe en score
Doel van het beoordelingsframe is, naast het beoordelen of een organisatie
überhaupt wel of niet in control is, het preciezer duiden van die processen of
daaraan gerelateerde interventies die het verschil maken tussen (net) niet en
wel in control zijn. Als basis zijn de van het RCSF-model afgeleide en in hoofdstuk 3 beschreven tien managementprocessen genomen. Aangevuld met de
vier enkelvoudige managementprocessen en het viervoudige managementproces. De veronderstelling is dat de mate van aanwezig zijn van deze processen
bepaalt in hoeverre een organisatie daadwerkelijk in control is. Eerst wordt het
beoordelingsframe toegelicht en de opbouw gepresenteerd. Daarna wordt de
scoretabel toegelicht. Ten slotte wordt de test van het framework gepresenteerd
door toepassing bij een van de dertien cases.
Tabel 4.5 op de volgende pagina geeft het beoordelingsframe weer. Er is voortgebouwd op de gehanteerde definities voor de enkel-, twee-, drie- en viervoudige managementprocessen (zie tabel 3.3). Naast de naam (kolom 1) is telkens
eerst aangegeven wat aanwezig moet zijn in het betreffende proces (kolom 2).
In kolom 3 zijn op basis van literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 2 en 3) beschrijvingen opgenomen die een extra indicatie zijn en als referentiepunt door
de beoordelaars kunnen worden meegenomen.
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tabel 4|5

Beoordelingsframe kolom 1 t/m 3 (zie bijlage 1 voor de uitgebreide versie van het beoorde-

Methodologie

lingsframe)
Managementproces

Wat moet aanwezig zijn

Extra indicaties

R

Richting

– Er is een heldere onderbouwde organisatiestrategie die duidelijk wordt uitgedrukt
in doelstellingen en wordt omschreven
in termen van ‘a need for action’.

C

Consistentie

– Alle onderliggende doelstellingen zijn
afgeleid van de organisatiestrategie. Dit
geldt zowel voor de verschillende organisatieniveaus als voor de processen in
de organisatie.

S

Samenhang

– Er vindt horizontale afstemming tussen
processen, ketens, organisatieonderdelen, afdelingen, individuen, maar ook
structuren, systemen en competenties
plaats.
– Er is congruentie tussen de verschillende
kenmerken van de organisatie.

F

Feedback

– De organisatie is zo ingericht dat alle
voor de besturing van de organisatie
relevante prestatie-indicatoren worden
gemeten en teruggekoppeld naar de
gerelateerde processen en organisatieonderdelen zodat op alle niveaus en in
verschillende tijdsperspectieven geleerd
kan worden. De organisatorische feedback raakt alle organisatiesystemen
(gebieden) en niveaus of toegevoegde
waardelagen (strategisch, tactisch en
operationeel) en de verbanden daartussen.

Managementproces

Wat moet aanwezig zijn

Extra indicaties

Tweevoudige managementprocessen

Enkelvoudige managementprocessen

RF

Strategic
monitoring

– R+F
– Alle, voor de monitoring van de realisatie
van de organisatiestrategie, relevante
prestatie-indicatoren worden gemeten
en teruggekoppeld naar de gerelateerde
strategische doelstellingen.
– De metingen worden systematisch
gehouden en over de verschillende tijdsperioden heen.

– De kritieke succesfactoren van de organisatie
zijn bepaald.
– Er zijn duidelijke doelstellingen en prestatienormen die de strategie operationaliseren
en waarmee de geleverde resultaten vergeleken kunnen worden.
– De realisatie van de strategie wordt actief en
gestructureerd gevolgd en gemeten.
– Afwijkingen in de realisatie van de strategie
worden gesignaleerd en verwerkt.
– Interne en externe factoren die de strategie
(kunnen) beïnvloeden worden gevolgd en
(waar nodig) opgepakt en vertaald in strategische termen.
– Het management is in staat om op basis van
strategische metingen beslissingen te nemen
nemen en te corrigeren.

CS

Interface
management

– C+S
– Alle organisatorische niveaus, systemen
en processen worden telkens in samenhang beoordeeld op toegevoegde waarde
voor de te realiseren doelstellingen.
– Vanuit deze beoordeling vindt de allocatie van mensen en middelen plaats naar
individuele processen.
– De relatie tussen doelstellingen op de
verschillende niveaus en tussen de verschillende niveaus is duidelijk. Het is duidelijk welk proces welke bijdrage kan
leveren aan het realiseren van een doelstelling.

– Gemeenschappelijke doelen zijn organisatiebreed bekend.
– Relevante informatie wordt gedeeld tussen
groepen en individuen die moeten samenwerken.
– De belangrijkste interfaces binnen de organisatie zijn geëxpliciteerd en bekend.
– Met de interfaces verbonden risico’s en
succesfactoren worden actief gemanaged.
– Processen zijn op elkaar afgestemd, ondersteunen elkaar en hinderen elkaar niet.

CF

Operational
monitoring

– C+F
– De van de strategie afgeleide doelstellingen zijn vertaald in een set relevante
prestatie-indicatoren.
– Deze worden gemeten en periodiek (op
de relevante stuurmomenten) teruggekoppeld naar de gerelateerde processen.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de verschillende tijdsperioden heen.
– De mate waarin (afdelings)doelstellingen
worden gerealiseerd is bekend.

– De realisatie van de doelen en strategie wordt
continu gevolgd.
– Er is regelmatige meting op grond van de
prestatie-indicatoren in relatie tot de doelrealisatie.
– Operationele oorzaken van problemen die
leiden tot tekortkomingen of fouten worden
achterhaald en kunnen gecorrigeerd of opgelost worden.
– Meetresultaten worden, als daar aanleiding
voor is, benut om het (operationele) proces
aan te passen.
– Verantwoordelijken (proceseigenaren) ontvangen feedback en benutten deze.

SF

Process
improvement

– S+F
– Voor alle relevante processen en interfaces zijn relevante prestatie- indicatoren
vastgesteld.
– Deze worden gemeten en periodiek (op
de relevante stuurmomenten) teruggekoppeld naar de gerelateerde processen
en interfaces.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de verschillende tijdsperioden heen.

– Men weet waar en waarom er verbeterd kan
worden in de processen.
– Verantwoordelijkheden voor processen en de
verbetering van die processen zijn duidelijk.
– Bedrijfsprocessen worden gemeten en geevalueerd, de informatie wordt omgezet in
gerichte feedback.
– Continue verbetering wordt gestimuleerd
en is geïnstitutionaliseerd binnen de organisatie.
– Meetinstrumenten zijn aanwezig om de
effectiviteit en efficiency van processen te
meten.

Tweevoudige managementprocessen
RC

Policy
deployment

– R+C
– Het vertalen van de organisatiedoelstellingen en -waarden door alle lagen van
de organisatie heen.
– Door de hiërarchische lagen heen is er
eenduidigheid (in nagestreefde doelen
en gehanteerde referentiekaders).
– Het systematisch vertalen van de strategische richting van de organisatie in
‘businessplannen’, operationele plannen
en budgetten voor iedere afdeling.

– Heldere, eenduidige en congruente visie,
missie en doelstellingen.
– Systematische vertaling door alle lagen heen,
van strategie naar operatie.
– Organisatie en medewerkers begrijpen vertaling en verbanden (bijvoorbeeld tussen
strategie en prestatie-indicatoren).
– De cycli van de top en de onderdelen van de
organisatie zijn op elkaar afgestemd.
– Het management is in staat tot prioritering,
operationalisering en ondersteuning van de
uitvoering.

RS

Key process
management

– R+S
– Processen zijn beschreven en ingericht
op basis van maximale toegevoegde
waarde voor de realisatie van de organisatie strategie.
– Processen (en activiteiten) zowel binnen
de verschillende organisatiegebieden
als tussen de verschillende organisatiegebieden worden in afstemming met
elkaar beoordeeld. Op basis van deze
beoordeling worden middelen en mensen gealloceerd en worden de processen
uitgevoerd.

– Processen zijn beschreven en geoperationaliseerd op basis van strategie en prioriteiten
en zijn afgestemd op de klantbehoeften.
– Sleutelprocessen zijn helder gedefinieerd
en gedocumenteerd.
– De beoordeling van de (sleutel- of kern)
processen in samenhang vormt de basis
voor de allocatie van resources.
– Sleutelprocessen worden begrepen, op zich
en in relatie tot de eigen processen en bijdragen.
– Rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures zijn duidelijk gedefinieerd en op elkaar afgestemd.
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Extra indicaties

Strategic
goal setting

– RC+RS+CS
– Allocatie van mensen en middelen naar
afdelingen, processen en projecten vindt
plaats op basis van de integrale beoordeling van de toegevoegde waarde van
de betreffende afdeling, het betreffende
proces of het project voor de realisatie
van de organisatiestrategie.

– Er is een duidelijke missie en set van
waarden.
– De strategie draagt bij aan de realisatie
van de missie.
– Er wordt richting gegeven door prioriteiten
en grenzen (kaders) te stellen.
– De strategie is doorvertaald naar onderliggende doelstellingen en targets op groepsen individueel niveau.
– Er is samenhang en afstemming tussen betrokken groepen (afdelingen) en individuen.

RCF

Strategic
learning

– RC+RF+CF
– De gemeten prestatie-indicatoren op
zowel de strategische doelstellingen als
de operationele doelstellingen worden in
samenhang beoordeeld en op basis van
deze integrale beoordeling ontstaat inzicht in de mate waarin de strategie gerealiseerd wordt en door welke prestaties
op de onderliggende doelstellingen dit
veroorzaakt wordt (en waar bijgestuurd
moet worden).

– Voor de missie en strategie relevante omgevingsontwikkelingen (externe context)
worden herkend en bepaald.
– Relevante externe ontwikkelingen worden
met de organisatie gedeeld en vertaald
naar specifieke consequenties.
– Bottom-up wordt voorzien in voor de aanpassing en ontwikkeling van de strategie
relevante informatie.
– Strategische routines worden waar nodig
aangepast op basis van interne en externe
feedback.
– Er zijn systemen en voorzieningen binnen
de organisatie ten behoeve van strategisch
leren.

RSF

Organisational – RS+RF+SF
learning
– Voor alle strategische doelstellingen en
processen zijn prestatie-indicatoren
gedefinieerd. De periodiek (op relevante
besturingsmomenten) gemeten prestatieindicatoren op zowel de strategische
doelstellingen als processen en relevante
procesinterfaces worden in samenhang
beoordeeld en op basis van deze integrale
beoordeling ontstaat inzicht in de mate
waarin de strategie gerealiseerd wordt
en welke onderliggende processen hier
welke toegevoegde waarde aan leveren
(en waar [in termen van herallocatie of
herontwerp] moet worden bijgestuurd).

– De organisatie is in staat om kennis en
informatie te verzamelen (absorptie) en te
delen (diffusie).
– De organisatie is in staat kritisch te reflecteren op bestaande routines en praktijken.
– Er is binnen de organisatie sprake van een
leerklimaat; leren van ervaringen en proactief leren wordt gestimuleerd.
– Feedback wordt waar nodig vertaald naar
aanpassingen in organisatie, werkwijze en
processen.
– De organisatie overziet, in termen van systeem en samenhang, de consequenties
van tekortkomingen en verbeteracties.

Management
control

– Afdelingsdoelstellingen zijn vertaald in
prestatieafspraken.
– Er is een overzicht van activiteiten, processen en prestatie-indicatoren in samenhang.
– Er zijn adequate managementprocessen
voor prestatiesturing.
– Informatiestromen helpen managers in
hun sturing door feedback en feedforward.

CSF

– CS+CF+SF
– De realisatie van de operationele doelstellingen op de verschillende niveaus
en de bijdrage van processen worden in
samenhang beoordeeld.
– De waardetoevoeging per proces wordt
(periodiek op relevante besturingsmomenten) gemeten door de aanwezigheid van een set relevante prestatieindicatoren. Ook de realisatie van de
operationele doelstellingen wordt periodiek (op relevante besturingsmomenten)
gemeten aan de hand van een set relevante prestatie-indicatoren.

Managementproces

Wat moet aanwezig zijn

Extra indicaties

Drievoudige managementprocessen

Drievoudige managementprocessen
RCS

Methodologie

– Er is inzicht in de mate van beheersing
van de organisatie en op basis van gemeten prestatie-indicatoren kan gericht
worden bijgestuurd in doelstellingen en
processen.
– De feedback loop tussen resultaten,
operationele doelstellingen en processen
is gesloten.
Viervoudig managementproces
RCSF Systemic
management
control

– RCS+RCF+RSF+CSF
– De vier begrippen in samenhang maken
voor de general manager die elementen
hanteerbaar die hem in staat stellen om
doelgericht en doelbewust te besturen
(en te veranderen).
– De organisatie is in staat om te beoordelen
of alles ‘organisatorisch past’ en kan daarbij vanuit deze viervoudige managementprocessen de verbinding maken tussen
leiding door richting, verticale fit door
consistentie, horizontale fit door samenhang en leren door feedback.
– Door de samenhang in de vier begrippen
is verbinding ontstaan tussen de organisatievraag (inrichten), de strategievraag
(richten) en de operatievraag (verrichten).
Daarnaast is er integraal inzicht in de
verschillende hiërarchische niveaus door
consistentie en feedback en biedt het
houvast aan verschillende functionele
disciplines en procesonderdelen door
samenhang en feedback.

In kolom 4 (zie tabel 4.6 op de volgende bladzijde) wordt de case als volgt
beschreven:
— kolom 4a, hierin wordt per case aangegeven wat met betrekking tot het
betreffende proces wordt waargenomen in de case en waar dit terug te
vinden is;
— kolom 4b, hierin geeft de beoordelaar op een tienpuntschaal een beoordeling van de mate waarin het betreffende proces aanwezig is binnen de
case;
— kolom 4c, hierin wordt de maximaal te behalen scoren bij het betreffende
proces aangegeven;
— kolom 4d, hierin wordt ten slotte de gewogen score per proces gegeven
(mate van aanwezigheid maal de maximaal te behalen score). De maximaal te behalen score per proces wordt in de volgende paragraaf verder
toegelicht.
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De maximale score voor het totaal van enkelvoudige-, tweevoudige-, drievoudige- en viervoudige managementprocessen is 120. Bij het scoren wordt een tienpuntschaal aangehouden. Binnen deze schaal is een score van zes de overgang van (net) niet voldoende naar voldoende. Dit wordt ook als maat aangehouden voor het in control zijn of niet, een totaalbeoordeling groter of gelijk
aan zes wordt als in control gekwalificeerd, een score kleiner dan zes als (net)
niet in control. Als wordt uitgegaan van een maximum van 120 punten dan
betekent een zes 60% van deze punten, dit betekent dat organisaties met een
totaal score van 72 punten of hoger in deze methodiek als in control worden
gekwalificeerd. Deze score is exploratief tot stand gekomen, eerst getoetst bij
de toepassing van het beoordelingsframe op organisatie X. De beoordelaars
hebben gezamenlijk geëvalueerd of deze maat van scoren in relatie tot de
case, gevonden interventies en de mate van in control zijn een juiste was. Het
antwoord hierop was bevestigend. Hierbij is ook achteraf gekeken naar de
score die het INK heeft toegekend aan deze case (onderscheidingswinnaar).
Op basis van deze constateringen is de zes als grens voor in control zijn ook
als uitgangspunt genomen voor de beoordeling van de overige twaalf cases.

Case beschrijving
4a Waar (pagina nr.)

4|5

tabel 4|7

4b Score: de mate (1-10)

4c Maximaal te behalen score

4d Gewogen score

Score binnen het beoordelingsframe
De kerngedachte is dat aan alle managementprocessen punten worden toegekend en wel naarmate het managementproces een diepere of hogere vorm van
samenhang vertegenwoordigt. Vandaar dat aan drievoudige managementprocessen meer punten kunnen worden toegekend dan aan tweevoudige managementprocessen. Meer samenhangende managementprocessen scoren in het
beoordelingsframe dan ook hoger dan minder samenhangende managementprocessen. In de score worden tweevoudige managementprocessen met een factor 2 vermenigvuldigd, drievoudige met een factor 3 en viervoudige met een factor 4. In feite vertegenwoordigt tabel 4.7 de wegingsfactoren, waarmee de toegekende scores (tienpuntschaal) worden gewogen. Daarnaast scoren R en F, als
meer dynamiserende elementen bij het besturen, telkens factor 2 ten opzichte
van C en S, de meer stabiliserende elementen bij besturen (zie ook paragraaf 3.6).

Scoretabel

Interventie

R

C

S

F

Maximale
score

R

1

0

0

0

122

2

C

0

1

0

0

1

1

S

0

0

1

0

1

1

F

0

0

0

1

122

2

RC

1

1

0

0

(2 + 1) 2 2

6

RS

1

0

1

0

(2 + 1) 2 2

6

Totaalscore enkelvoudige managementprocessen

6

RF

1

0

0

1

(2 + 2) 2 2

8

CS

0

1

1

0

(1 + 1) 2 2

4

CF

0

1

0

1

(1 + 2) 2 2

6

SF

0

0

1

1

(1 + 2) 2 2

Totaalscore tweevoudige managementprocessen
RCS

6
36

(2 + 1 + 1) 2 3

1

1

1

0

RCF

1

1

0

1

(2 + 1 + 2) 2 3

15

RSF

1

0

1

1

(2 + 1 + 2) 2 3

15

CSF

0

1

1

1

(1 + 1 + 2) 2 3

Totaalscore drievoudige managementprocessen
RCSF
Totaal

12

12
54

1

1

1

1

(2 + 1 + 1 + 2) 2 4

24
120
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4|6

Scoringsaspecten en toetsing van het beoordelingsframe
Het nieuwe frame is uitgeprobeerd op een at random geselecteerde case
(organisatie X) uit de pool van dertien INK-cases. Doel was te zien of het INKmateriaal rijk genoeg was om alle onderscheiden dimensies adequaat te beoordelen. Een ander doel was om te zien of en hoe het geformuleerde beoordelings- cq puntensysteem werkte. Zou een hoge score conform de RCSF-systematiek corresponderen met ‘totaal direct-score’ en met de gegeven INK-score?
Het beoordelingsframe bevat de volgende informatie voor alle managementprocessen:
— Naam managementproces;
— Waar: wat neem ik waar in de case (feitelijke onderbouwing en verwijzing
naar document);
— Score: mate van aanwezigheid van het managementproces op een schaal
van 1 tot 10. Dit is een kwalitatieve inschatting.
Aan het eind worden dan de scores met de gewichten vermenigvuldigd om de
gewogen score te krijgen.
De beoordeling is onafhankelijk van elkaar door mij en een tweede externe
beoordelaar, gepromoveerd methodoloog en ervaren organisatieadviseur,
gedaan. Beiden hebben we het beoordelingsframe toegepast en onze waarnemingen genoteerd en van een score voorzien. Twee opmerkingen nog:

96

Weg van verandering

97

Methodologie

1

tabel 4|8

Beoordelingsframe toegepast op organisatie X

2

4|6|1

Eerste niveau:
Bij de eerste laag met de vier enkelvoudige managementprocessen laten
we de omschrijving van de vindplaatsen weg. Hoewel het een globale
beoordeling betreft van de enkelvoudige managementprocessen, is deze
tegelijk essentieel. Het wordt hier namelijk al meteen duidelijk, dat binnen
de casus veel van de enkelvoudige managementprocessen aanwezig zijn,
zij het dat op twee van de enkelvoudige managementprocessen (consistentie en feedback) iets minder interventies worden waargenomen dan de op
de andere twee (richting en samenhang).
Viervoudig managementproces:
Dit proces is bij de test van het beoordelingsframe bij organisatie X niet beoordeeld. Om in aanmerking te komen voor een score zouden organisatie
X en de andere nog te beoordelen organisaties aan de volgende eisen
moeten voldoen:
— de vier coördinaten in samenhang maken die elementen hanteerbaar
voor het management die hen in staat stellen om doelgericht en doelbewust te besturen (en te veranderen);
— de organisatie is in staat om te beoordelen of alles ‘organisatorisch
past’ en kan daarbij vanuit deze vier managementprocessen de verbinding maken tussen leiding door richting, verticale fit door consistentie,
horizontale fit door samenhang en leren door feedback;
— door de samenhang in de vier begrippen is verbinding ontstaan tussen
de organisatievraag (inrichten), de strategievraag (richten) en de operatievraag (verrichten). Daarnaast is er integraal inzicht in de verschillende hiërarchische niveaus door consistentie en feedback en biedt het
houvast aan verschillende functionele disciplines en procesonderdelen
door samenhang en feedback.

Managementproces

4a Waar
(pagina nr.)

4b Score

Enkelvoudige managementprocessen
R

Richting

9

C

Consistentie

8

S

Samenhang

9

F

Feedback

8

Tweevoudige managementprocessen
RC

Policy
deployment

– Missie is vertaald in jaarplannen (16).
– Personeelsmanagement is afgestemd op de strategie (17, 21).
– Vertaling van missie/visie naar concrete managementafspraken, indicatoren
en thema’s (36, 37).
– Vereiste competenties zijn afgestemd op missie/visie, strategie en werkprocessen (45).
– Opleidings- en beloningsbeleid is in lijn met de strategie (48,49).
– Iedere functiegroep stelt binnen de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan 2004-2006 en het jaarplan 2005 een jaarplan op (63).
– Organisatieplannen zijn helder en kunnen via vertaling naar functiegroepplannen rekenen op een groot draagvlak.
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RS

Key process
management

–
–
–
–
–

Toegevoegde waarde van de kerntaak is geëvalueerd (17).
Middelenmanagement is afgestemd op toegevoegde waarde missie (17).
Expliciete koppeling van de kerntaken aan processen (35, 38).
Trainingsprogramma en ontwikkelen vakmanschap in lijn met strategie (54).
Strategie is vertaald in hoofdprocessen (69).

9

RF

Strategic
monitoring

–
–
–
–

De strategie is gericht op meerwaarde creëren voor de klanten (19).
Kerntaken zijn vertaald in prestatie indicatoren (33).
De strategie is vertaald naar indicatoren die worden gemeten (34).
Expliciete sturing op kerntaak en actualisering hiervan door het sluiten van
deelconvenanten (34).
– Klantverwachtingen in relatie tot de strategie worden gemeten en beoordeeld
in relatie tot de eigen doelstellingen (83, 84).
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CS

Interface
management

– Gekozen is voor procesgerichte organisatiebesturing op basis van klant- en
leverancierrelaties (17).
– Expliciete afstemming tussen processen en afdelingen (23).
– Personeelsbeleid is afgestemd op de (primaire) werkprocessen (45).
– Afstemming tussen functiegroepen en werkwijze binnen het primair proces (55).
– Routing documentbeheer wordt afgestemd op de specialismen (62).
– Kennisdeling is expliciet onderdeel binnen de functie (62).
– Met ketenpartners wordt maandelijks overlegd in het kader van de handleiding
behandeling gevoelige zaken. Na overleg wordt een overzicht opgesteld (63).
– Aansluiting managementinformatie op primair proces systeem (63).
– Ten behoeve van efficiency en effectiviteit is de kerntaak verdeeld in twee werkstromen (69).
– De proceseigenaar bereidt samen met anderen uit de organisatie de herinrichting voor (73).

7

CF

Operational
control

– Managementinformatie ten behoeve van doelstellingen beschikbaar (25).
– Analyse personele gesprekken en (bij)sturing (49).
– Informatie uit accountgesprekken wordt gebruikt om personeelsmanagement
effectiever uit te voeren (51).
– De organisatie voldoet aan baseline P&O (53).
– Afstemming van doelen van medewerkers en de organisatiedoelen en evaluatie
daarvan (57).
– Monitoring via rapportage managementafspraken (73).
– De realisatie van doelstellingen wordt gemeten en teruggekoppeld (87).
– De inzet van middelen in relatie tot de doelstellingen in het jaarplan worden
gemonitord op efficiency en effectiviteit (101).
– Op basis van zelfevaluatie zijn verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfsvoering (102).
– Benchmark van kerntaak 1 2000-2004 uitgevoerd (105).
– Productie en prestatiecijfers primair proces (106).

9

Overall score organisatie X
De bevindingen en de scores zijn vergeleken en gezamenlijk zijn we tot een
eindoordeel gekomen (zie tabel 4.8 op pagina 97 en 98).
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Managementproces

4a Waar
(pagina nr.)
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Als we alle scores combineren met hun gewichten dan komen we tot de volgende totaalscore.

4b Score

Tweevoudige managementprocessen
SF

Process
improvement

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Managementinformatie ten behoeve van processen beschikbaar (25).
De risicovolle processen zijn inzichtelijk en worden gemonitord (42).
De secundaire processen worden geaudit en geactualiseerd (61).
De risicovolle processen worden in- en extern geaudit (61).
Processen worden beoordeeld op basis van effectiviteit en efficiency (70, 71).
Monitoring via rapportage over managementafspraken (73).
Er wordt geleerd van ‘best practices’ van andere organisaties (75).
De effectiviteit van processen wordt besproken met ketenpartners (76).
De kwaliteit van het primair proces wordt bevorderd door afstemming (77).
Prestaties van processen worden gemeten en teruggekoppeld naar de
proceseigenaren (86).
– Interne audit op secundaire processen (102/103).
– Risico-audit en vertaling naar processen facilitair bedrijf vindt plaats (103).

Interventie

9

Maximale
score

Score per managementproces organisatie X

R

2

9

1,8

C

1

8

0,8

S

1

9

0,9

F

2

8

Subtotaal 1

Drievoudige managementprocessen
RCS Strategic
goal setting

– Op basis van kwaliteit zijn specifieke doelen gesteld, maatregelen genomen
en zijn budgetten gealloceerd (17).

9

RCF Strategic
learning

– Sturing op realisatie van de missie/visie/beleidsplannen aan de hand van
indicatoren (16).
– Sturing op doelstellingen van het primair proces en de waardering door ketenpartners (26).
– Het managamentteam stuurt bij aan de hand van managementgegevens.
– Het oordeel van interne klanten en ketenpartners leidt tot (nieuwe) afspraken.
– Meetresultaten worden gebruikt voor nieuwe jaarplannen, verbeterplannen
en beleidsbijstelling (34).
– Expliciete sturing op kerntaak 2 en actualisering door het sluiten van deelconvenanten en vertaling naar afspraken op deelgebieden (34).
– Afgeleid van de strategie zijn er duidelijke personeelsmanagementdoelstellingen met daaraan gekoppelde predatie-indicatoren die gemeten en
geëvalueerd worden.
– Iedere functiegroep stelt binnen de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan 2004-2006 en het jaarplan 2005 een jaarplan op dat voor voortgangscontrole is opgenomen in P&C-cyclus (63).
– Op basis van metingen worden door de leiding verbeteringen vastgesteld die
doorvertaald worden naar de verschillende organisatiegebieden (o.a. HR) (92).
– De medewerkersmetingen zijn zorgvuldig uitgewerkt, de hoge score laat
verbeteringen zien en verbeterpunten worden opgepakt (94).
– Realisatie strategie, organisatieontwikkeling en jaarplannen (106).

6

Totaalscore
organisatie X

1,6
5,1 (6)

RC

6

9

5,4

RS

6

9

5,4

RF

8

9

7,2

CS

4

7

2,8

CF

6

9

5,4

SF

6

9

Subtotaal 2

5,4
31,6 (36)

RCS

12

9

10,8

RCF

15

6

9

RSF

15

6

9

CSF

12

7

Subtotaal 3
RCSF
Overall totaal

8,4
37,2 (54)

24
73,9

De totaalscore voor enkelvoudige-, tweevoudige en drievoudige managementprocessen komt uit op 73,9. Met een maximum van 96 7 is dat een percentage
van 77%. Organisatie X scoort hiermee boven de grens van 60% voor in control;
dit sluit aan bij de eerder gemaakte opmerkingen.

RSF

Organisational
learning

– Afdoening reguliere zaken (taak vanuit strategie, vertaald naar processen en
meting) is ‘best practice’ (38).
– Kerntaak 2 wordt vertaald naar processen, en indicatoren die geëvalueerd
worden en waarop (bij)sturing plaatsvindt (41).

6

CSF

Management
control

– Monitoring van managementafspraken in relatie tot processen vindt plaats,
inclusief bijsturing hierop (17).
– Budgetten worden gemonitord in relatie tot afdelingen en processen en
beoordeeld wordt of bijsturing nodig is (60).
– Leveranciers worden periodiek beoordeeld op de bijdrage aan organisatie,
de ICT dienstverlening wordt maandelijks geëvalueerd (64, 65).
– Resultaten uit de werkprocessen worden overgenomen als ‘best practice’ (71).
– Monitoring via rapportage, management afspraken en accountgesprekken
met facilitair bedrijf (73).
– Vaste procedure voor vaststelling van fouten en waar nodig structurele verbeteringen in processen (74).
– Op basis van audits worden verbeteringen in interne controles doorgevoerd
die weer leiden tot verbeteringen in het primaire proces (78).
– Werkwijze van de organisatie worden op basis van resultaten als ‘best practice’
ingevoerd voor alle vergelijkbare organisaties (107).

7

Op basis van de beoordeling van organisatie X met het beoordelingsframe
kunnen de volgende zaken geconstateerd worden:
— de tweevoudige managementprocessen scoren hoog en daar zijn veel voorbeelden van te vinden in het onderzoeksmateriaal;
— de drievoudige managementprocessen zijn aanwezig, maar verschillen in
intensiteit;
— feedbackgeneratie (goede systemen en metingen), feedback over meerdere tijdsperspectieven en de vertaling van feedback in interventies op het
gebied van richting, consistentie en samenhang lijken het belangrijkste
aandachtspunt;
— de basis van in control zijn ligt er; strategic goal setting (RCS) scoort hoog,
er moet verder worden gewerkt aan het vervolmaken van strategic learning
(RCF), organisational learning (RSF) en in minder mate aan management
control (CSF).

7

We laten vooralsnog de potentiele score van 24 voor RCSF buiten beschouwing.
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Evaluatie van de beoordelingsmethodiek na de eerste toepassing
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ook het viervoudige managementproces meegenomen; gescoord wordt de
mate waarin dit viervoudige managementproces aanwezig is.

Het beoordelingsframe werkt als deze wordt toegepast op een uitgeschreven
case van een organisatie. Met behulp van dit beoordelingsframe kunnen vrij
snel de essentiële punten, interventies en activiteiten, die horen bij de gehanteerde managementprocessen, uit een casebeschrijving worden gehaald. Hierbij is het ‘overbodig’ om de onderliggende interventies bij de enkelvoudige
processen te noteren bij het casemateriaal. De cases uit de pool van dertien
zijn organisaties die net niet en wel in control zijn. Het blijkt dan ook dat in de
beoordeelde case de enkelvoudige managementprocessen op orde zijn (c.q.
hoog scoren). Er mag worden aangenomen dat dit bij de overige twaalf cases
ook het geval zal zijn.
Het eerst lezen van de case en het aangeven van de interventies is een goede
eerste stap in de beoordeling. Dit veronderstelt wel dat de beoordelaar de omschrijvingen van met name de tien managementprocessen (de twee- en drievoudige) paraat heeft. Als tweede stap wordt met het beoordelingsframe ernaast de case nogmaals doorlopen. Het uitvoeren van deze stap heeft ertoe
geleid dat in 10% van de gevallen de beoordeling werd bijgesteld (soms omgelabeld, soms bijgesteld van drie- naar tweevoudig managementproces).

De te hanteren grens voor in control is minimaal 60% van de maximale score
op de managementprocessen (60% van 120 punten = 72 punten). De puntenscore geeft uiteindelijk een ‘eindscore’. Deze is opgebouwd door eerst de beoordeling te laten plaatsvinden op de aanwezigheid van interventies binnen
de managementprocessen en deze afzonderlijk van een score te voorzien.
Deze scores worden gewogen en opgeteld en leiden tot de totaalscore.
Op basis van de eerste test van het beoordelingsframe en de bevindingen die
hiermee zijn gedaan hebben de operationele instructies 8 hun definitieve vorm
gekregen en zijn de beoordelaars aan de slag gegaan met het INK-materiaal
(de cases). De uitkomsten van het case control onderzoek met behulp van het
definitieve beoordelingsframe worden gepresenteerd in hoofdstuk 5.

4|8

Analyseplan: statistische analyse
Het doel van de statistische analyse van in control is om in meer wetenschappelijke zin uitsluitsel te geven of het MP-model valide is voor het diagnosticeren van en daarmee het kunnen interveniëren in organisaties. Welke processen kunnen met het beoordelingsframe worden geduid die bijdragen aan het
in control zijn, welke processen staan dat in de weg? Met deze informatie is
het mogelijk om gericht te interveniëren op die processen die verder moeten
worden ontwikkeld, zodat alsnog de fase van systeemgerichtheid (in control)
bereikt kan worden. Tevens zal de bijdrage van dit onderdeel inzicht kunnen
geven op de ‘winners’, ‘voldoende voorwaarden’ en ‘differentiators’ (in termen
van managementprocessen) die de zeer goede van de goede organisaties onderscheiden (in control en (net) niet in control).

Het is mogelijk om, net na het invullen van het beoordelingsframe, het managementproces op een schaal van één tot tien te kwantificeren. Vervolgens is elke
score nogmaals langsgelopen en waar nodig aangepast (dit betrof een aantal
keren een bijstelling naar beneden, met name bij de drievoudige managementprocessen). Het is goed om voor het vervolg direct na het lezen en invullen
van het beoordelingsframe het totaaloordeel te geven over in control of niet en
vervolgens de punten te scoren.
Het is noodzakelijk om de beoordeling van de andere cases door twee beoordelaars te laten plaatsvinden om, met name op de drievoudige managementprocessen, de bewijsvoering en argumentatie scherp te hebben. Uit de test van
het beoordelingsframe blijkt dat de twee beoordelaars dezelfde relevante interventies uit het case materiaal halen. Door vergelijking en discussie is wel de
plaatsing van de interventie bij het passende managementproces een aantal
keren aangepast. Hierdoor werd echt scherp of het bijvoorbeeld een interventie betrof die bij een drievoudig managementproces hoorde.
Bij het beoordelen van de overige twaalf cases door telkens twee beoordelaars
wordt daarom voor de werkwijze gekozen waarbij, de eerste beoordelaar de
interventies per case noteert en deze bevindingen, zonder categorisering op
de vijftien managementprocessen en score, doorgeeft aan de tweede beoordelaar. Deze categoriseert de interventies op een van de vijftien managementprocessen, net als de eerste beoordelaar. Over deze ordening hebben de beoordelaars overleg, daarna komen ze tot één ordening. Op basis hiervan worden de managementprocessen door beide beoordelaars onafhankelijk van
elkaar gescoord. In het beoordelen en scoren van de overige twaalf cases is

Allereerst beschrijven we nu de keuze van de toetsen die gebruikt zijn voor de
beantwoording van de zes hypothesen (zie paragraaf 3.6). Achtereenvolgens
zullen de toetsen voor hypothesen 1 t/m 5 behandeld worden, om daarna af te
sluiten met de verantwoording voor hypothese 6. Met het gecumuleerde bewijs
uit de toetsing van hypothesen 1 t/m 5, aangevuld met analyses van het INKmanagementmodel, zal als laatste bepaald worden of het MP-beoordelingsframe geschikt is als instrument voor het vaststellen van systeemgerichtheid
(in control zijn) bij organisaties (hypothese 6).
Hypothesen 1 t/m 5 — Die eerste vijf hypothesen stellen dat de in control-organisaties hoger scoren op een bepaalde variabele dan de niet- in control-organisaties. Voor het bepalen of twee groepsgemiddelden in de populatie van elkaar
verschillen of niet, kan de t-toets worden gebruikt (De Heus, Van der Leeden

8

Zie bijlage 2.
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en Gazendam, 2006). In de analyse is de steekproef verdeeld in twee groepen:
een groep met organisaties in control zijn (in control-score hoger of gelijk aan
6) en een groep met organisaties niet in control (in control-score lager dan 6).
De variabelen waarop getoetst wordt, zijn de enkelvoudige-, tweevoudige-,
drievoudige- en viervoudige managementprocessen.
Hypothese 6 — De zesde hypothese bepaalt in wezen de absolute waarde van
in control voor de praktijk. Om hypothese 6 te kunnen toetsen, moeten drie
stappen worden uitgevoerd. De eerste stap is een vergelijking te maken voor
wat betreft de verdeling van de verkregen onderscheidingen (in control en
INK) door de organisaties. Als verondersteld mag worden dat de door het INK
onderscheiden organisaties in control zijn, dan is het goed om te weten dat de
data laten zien dat organisaties die op basis van het MP-model als in control
worden gekwalificeerd ook de INK-onderscheiding hebben ontvangen.
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Na de toetsing van de zes hypothesen zullen extra of aanvullende analyses uitgevoerd worden die voor uitdieping van het MP-model kunnen zorgen. Daarnaast bieden de resultaten mogelijkerwijs extra handvatten voor de praktijk.
Allereerst zal hierbij door middel van het vergelijken van correlaties gekeken
worden naar de drievoudige managementprocessen en hun respectievelijke
sterkte met de in control-score. Hiermee kan bepaald worden welk proces de
sterkste samenhang heeft met de in control-score. De uitkomsten van deze analyse laten zien op welk drievoudig managementproces geïntervenieerd moet
worden om het grootste effect te sorteren.
Vervolgens zullen de significante correlaties met elkaar worden vergeleken om
zo een hiërarchische verdeling te kunnen maken. Dit geeft een totaaloverzicht
van de processen en hun invloed op de in control-score.

Als de tweede stap worden de t-toetsen van de eerste vijf hypothesen met elkaar
vergeleken om te zien of de gemiddelden van de in control versus niet-in control
en INK onderscheiden versus niet-INK onderscheiden organisaties van elkaar
afwijken. Hiermee kan aangetoond worden of INK-organisaties hetzelfde of bij
benadering hetzelfde scoren op de processen als de in control-organisaties.

Als laatste wordt door middel van een multipele regressieanalyse de sterkte
onderzocht van de invloed tussen de verschillende managementprocescombinaties met de in control-score. Hiermee kan bepaald worden wat de invloed is
van de verschillende procesniveaus (van enkelvoudig naar viervoudig) op de
in control-score.

In de derde stap worden de verschillende correlaties met elkaar vergeleken.
De constructen in control en INK zouden op basis van de theorie een relatie
met elkaar moeten hebben. Het is dan ook wenselijk dat de data laten zien dat
de managementprocessen zowel de in control-score als de INK-score (deels)
kunnen voorspellen.

Nu het statistische analyseplan inzichtelijk is gemaakt, zullen in het vijfde hoofdstuk de resultaten worden gepresenteerd. Ook het beoordelingsframe zal
kwantitatief worden geëvalueerd.

Ten slotte wordt in paragraaf 5.4 de validiteit en betrouwbaarheid van het gehanteerde meetinstrument MP-beoordelingsframe vastgesteld. Allereerst is de
interbeoordelaarbetrouwbaarheid bepaald. Een meetinstrument is beter naarmate het betrouwbaarder is. Dit wil zeggen dat toepassingen van het instrument objectief zijn en de resulterende scores niet (teveel) door toeval of willekeurige factoren worden bepaald. Er bestaan verschillende maten om de betrouwbaarheid van meetinstrumenten te bepalen. Hier zal gebruik gemaakt
worden van de interbeoordelaarbetrouwbaarheid, een maat die aangeeft in
hoeverre verschillende beoordelaars tot eenzelfde oordeel komen.
Vervolgens is de validiteit (relatie met INK) bepaald. Voor een nieuw model
is het ‘geruststellend’ als de uitkomsten van toepassingen goeddeels parallel
lopen met een gewaardeerd, liefst reeds gevalideerd, instrument. Op deze
gedachte is ook de operationalisatie van validiteit gebaseerd als convergent
validity. Het gaat dan niet om twee maten voor hetzelfde begrip, maar om twee
maten voor verwante begrippen. In dit geval wordt het MP- framework naar voren gebracht als een verbetering (verbijzondering) van het RCSF-model en als
een aanvulling op de INK-benadering. Daarom is gekeken hoe groot de convergentie van uitkomsten is tussen de INK-beoordeling en de beoordeling met het
MP-framework.
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Resultaten

Het gaat om de volgende totaalscores:
1 de RCSF-score: formeel een viervoudig managementproces, maar eigenlijk
ook al een soort totaalbeoordeling van de organisatie ten aanzien van deze
hoogste of meest samenhangende/integrale vorm van sturing;
2 de directe totaalbeoordeling: dit is de overall beoordeling van de mate van
in control die de beoordelaars hebben gegeven nadat zij de case hebben
gelezen en de activiteiten en interventies hebben geïdentificeerd (maar
nog niet gecategoriseerd en afzonderlijk gescoord);
3 de gewogen score (van de scores op de afzonderlijke managementprocessen) volgens het beoordelingsframe met een maximum van 120 punten;
4 de gewogen score (van de scores op de afzonderlijke managementprocessen) volgens het beoordelingsframe: deze is omgezet op een tienpuntschaal; dit is niet anders dan het totaal van toegekende punten gedeeld
door twaalf;
5 de INK-score volgens het INK-beoordelingsprotocol.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de case control study en hypothesetoetsing gepresenteerd. Allereerst door in paragraaf 5.2 de totaaltabel met de
uitkomsten van de twaalf cases weer te geven. Vervolgens worden in paragraaf
5.3 de resultaten van de toetsing van de hypothesen weergegeven, daarnaast
zijn extra analyses gedaan om de mate van invloed van enkelvoudige, tweevoudige, drievoudige en viervoudige managementprocessen op de in control-score
te bepalen. Als onderdeel van hypothese 6 wordt in paragraaf 5.4 de kwantitatieve evaluatie van het instrument (beoordelingsframe) beschreven.

Uitkomstentabel case control
De scores van de beoordelaars zijn weergegeven in tabel 5.1. Voor een overzicht van de interventies en scores per managementproces per organisatie
wordt verwezen naar bijlage 3. Naast alle subscores per managementproces is
per beoordeelde organisatie een aantal totaalscores beschikbaar.

De uit vele subscores samengestelde gewogen score is bedoeld als de uiteindelijke maat voor in control zijn. Om de betrouwbaarheid en validiteit van deze
en andere maten te beoordelen, is op basis van de uitkomsten een aantal analyses uitgevoerd, die ook in dit hoofdstuk worden gerapporteerd.

Totaalscore case control study

Organisatie
©

Beoordelaar

Ä

Managementproces

A
A

B
D

A

C
D

A

D
B

C

E
D

A

F
B

A

G
B

A

H
B

C

I
D

A

J
B

D

K
A

A

L
D

C

D

max.
punt
score

R

9

7

8

9

9

8

7

8

9

8

9

7

9

8

7

9

9

8

9

9

9

8

8

8

2

C

8

6

7

6

7

7

8

7

8

8

8

6

8

8

7

8

9

9

8

9

8

8

8

8

1

S

9

7

9

8

7

7

8

7

9

6

9

8

9

8

7

9

9

8

9

9

9

8

9

8

1

F

9

8

9

9

8

9

7

7

9

8

9

7

9

8

8

9

8

9

9

9

8

7

9

7

2

RC

8

7

7

7

5

6

7

7

8

8

7

6

8

6

6

8

8

8

9

8

6

7

7

8

6

RS

7

8

5

5

6

5

4

4

9

8

8

6

7

5

7

7

8

8

7

7

7

7

7

8

6

RF

7

8

6

7

6

5

4

3

8

8

7

7

6

4

7

9

9

8

6

7

8

6

7

7

8

CS

8

7

5

6

5

6

6

6

8

8

6

7

7

6

7

8

7

7

8

8

8

7

8

7

4

CF

6

7

2

4

4

4

6

6

8

8

5

6

6

5

6

7

7

7

8

8

7

7

8

7,5

6

SF

9

9

7

7

7

6

7

7

9

8

6

5

8

7

7,5

9

8

8

8

8

8

8

7

7,5

RCS

6

7

2

3

2

3

0

0

5

7

3

4

5

6

6

6

6

7

6

5

5

7

8

8

6

RCF

6

7

0

0

4

6

6

7

8

9

4

4

4

5

7

8

7

7

7

6

4

8

8

8

15

RSF

7

8

0

0

3

5

6

6

7

7

2

2

3

4

6

7

8

8

6

5

4

7

8

8,5

15
12

12

CSF

7

9

1

3

4

7

6

5

7

8

1

2

3

4

6

8

7

9

8

7

2

6

6

8

RCSF

5

6

0

0

2

3

3

0

5

6

0

2

1

2

6

6

5

7

0

1

2

4

4

5

24

Totaal direct

7

7

4

3

4

3

5

4

8

7

4

4

5

5

4

9

8

8

6

5

5

5

8

7

120

79,2

88,2

28

34

47,3

59,5

56,8

49,1

84,2

89,8

42,7

52,8

54,5

77

88

83,9

91,4

68,8

66,1

56,7

77,3

81,7

Totaal berekend (120-punt)
Gewogen total-score (10-punt)

6,6

Gemiddelde van gewogen

6,98

INK-punten

7,35

2,33
2,58

2,83

3,94
4,45

4,96

4,73
4,41

4,09

7,02
7,25

7,48

47,4

3,56 3,95

4,40

3,75

4,47

4,54

6,42
6,88

7,33

6,99
7,30

7,62

5,73
5,62

5,51

4,73
5,58

6,44

6,81
7,05

491

369

354

348

467

387

406

447

514

343

384

INK-oordeel1

O

V

V

V

O

V

V

O

O

V

V

O

In control-oordeel

ja

nee

nee

nee

ja

nee

nee

ja

ja

nee

nee

ja

1 INK oordeel 0 betekent dat de INK-score van meer dan 450 punten is behaald en daarmee de onderscheiding is verkregen.
INK oordeel V betekent dat het verbetercertificaat is verkregen (er is lager dan 450 punten gescoord, maar een score van rond
de 350 punten of hoger behaald).
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87,55
7,30
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Statistische analyse
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Toetsing hypothesen

tabel 5|2
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Resultaten

Managementproces Strategic goal setting (RCS)
(M wel in control= 6.60, SD = .82), t(10) = -2.87, p < .01.
(M niet in control = 3.64, SD = 2.17)

Tabel 5.2 bevat per managementproces en voor de organisaties in control en
niet in control de gemiddelde scores (M) en standaardafwijkingen (SD). Ook
de respectievelijke t-waarden en p-waarden na vergelijking van de organisaties
in control en niet in control op deze managementprocessen staan in deze tabel.

Managementproces Strategic learning (RCF)

Gemiddelden, standaarddeviaties, t-waardes en signiﬁcantiewaardes (p )
Niet in control
Managementproces

Afkorting

Richting
Consistentie

Te zien is dat wel in control-organisaties gemiddeld een 6.60 scoren op dit proces, terwijl niet in control-organisaties hier een 3.64 scoren en dat dit verschil
significant is. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat ook in de populatie dit significante verband aanwezig is. Organisaties die wel in control zijn scoren significant hoger op het RCS-managementproces dan organisaties die niet
in control zijn.

(M wel in control= 7.50, SD = .79), t(10) = -2.67, p < .05.
(M niet in control = 4.64, SD = 2.27)

In control

M

SD

M

SD

t

p

R

8.36

.48

8.20

.27

.66

.53

C

7.50

.71

7.90

.74

-.95

.37

Samenhang

S

8.21

.70

8.10

.42

.32

.75

Feedback

F

8.21

.76

8.40

.22

-.53

.61

Policy deployment

RC

6.86

.90

7.60

.42

-1.70

.12

Key process management

RS

5.93

1.17

7.70

.57

-3.10

< .01

Te zien is dat wel in control-organisaties gemiddeld een 7.50 scoren op dit proces, terwijl niet in control-organisaties hier een 4.64 scoren en dat dit verschil
significant is. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat ook in de populatie dit significante verband aanwezig is. Organisaties die wel in control zijn scoren significant hoger op het RCF-managementproces dan organisaties die niet
in control zijn.

Strategic monitoring

RF

5.86

1.28

7.80

.57

-3.14

< .01

Interface management

CS

6.50

.96

7.50

.35

-2.21

< .05

Managementproces Organisational learning (RSF)

Operational control

CF

5.57

1.69

7.15

.70

-1.95

< .05

Process improvement

SF

7.07

.89

8.20

.65

-2.41

< .05

(M wel in control= 7.45, SD = .72), t(10) = -3.59, p < .01.
(M niet in control = 3.79, SD = 2.18)

Strategic goal setting

RCS

3.64

2.17

6.60

.82

-2.87

< .01

Strategic learning

RCF

4.64

2.27

7.50

.79

-2.67

< .05

Organisational learning

RSF

3.79

2.18

7.45

.72

-3.59

< .01

Management control

CSF

4.21

2.12

7.50

.50

-3.36

< .01

Systemic management control

RCSF

1.43

1.06

5.50

.61

-7.67

< .01

Hypothese 1a — Organisaties die de systeemgerichte fase bereikt hebben, scoren hoger op de drievoudige managementprocessen dan organisaties die deze
fase nog niet hebben bereikt.

Hypothese 1a stelt dat groep x (wel in control) hoger zal scoren op een variabele dan groep y (niet in control). Voor het bepalen of twee groepsgemiddelden
van elkaar verschillen, kan de t-toets worden gebruikt. In de analyse is de steekproef verdeeld in twee groepen, een groep waarin de organisaties wel in control
zijn (in control-score hoger of gelijk aan 6) en een groep waarin de organisaties
niet in control zijn (in control-score lager dan 6). De afhankelijke variabelen zijn
alle drievoudige managementprocessen.
Uit tabel 5.2 is het volgende af te lezen met betrekking tot de scores op de drievoudige managementprocessen:

Te zien is dat wel in control-organisaties gemiddeld een 7.45 scoren op dit proces, terwijl niet in control-organisaties hier een 3.79 scoren en dat dit verschil
significant is. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat ook in de populatie dit significante verband aanwezig is. Organisaties die wel in control zijn scoren significant hoger op het RSF-managementproces dan organisaties die niet
in control zijn.
Managementproces Management control (CSF)
(M wel in control= 7.50, SD = .50), t(10) = -3.36, p < .01.
(M niet in control = 4.21, SD = 2.12)

Te zien is dat wel in control-organisaties gemiddeld een 7.50 scoren op dit proces, terwijl niet in control-organisaties hier een 4.21 scoren en dat dit verschil
significant is. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat ook in de populatie dit significante verband aanwezig is. Organisaties die wel in control zijn scoren significant hoger op het CSF-managementproces dan organisaties die niet
in control zijn.
Op alle drievoudige managementprocessen scoren organisaties die wel in control zijn gemiddeld hoger dan organisaties die niet in control zijn. Organisaties
die wel in control zijn passen strategic goal setting (RCS), strategic learning
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(RCF), organisational learning (RSF) en management control (CSF) beter toe
dan organisaties die niet in control zijn.
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Resultaten

Managementproces Key process management (RS)
(M wel in control= 7.70, SD = .57), t(10) = -3.10, p < .01.
(M niet in control = 5.93, SD = 1.17)

Hypothese 1a is hiermee aangenomen.
Hypothese 1b — Organisaties die de systeemgerichte fase bereikt hebben,
scoren hoger op de set (of het samenstel) van drievoudige managementprocessen dan organisaties die deze fase nog niet hebben bereikt.

Hier is de set van managementprocessen vormgegeven door het gemiddelde
van de vier managementprocessen te berekenen. Als organisaties die wel in
control zijn significant hoger scoren op alle drievoudige managementprocessen dan organisaties die niet in control zijn, kan gesteld worden dat organisaties wel in control daarom ook op de set van drievoudige managementprocessen hoger scoren dan organisaties niet in control. Als ‘de set van’ beschouwd
wordt als het gemiddelde van de drievoudige managementprocessen, dan kan
een aparte toets gebruikt worden.
Ook hypothese 1b stelt dat groep x hoger zal scoren op een variabele dan
groep y. Om te bepalen of organisaties die de systeemgerichte fase hebben
bereikt, hoger scoren op de set van drievoudige managementprocessen dan
organisaties die de systeemgerichte fase nog niet hebben bereikt, zijn de scores van alle drievoudige processen gemiddeld. Zo ontstaat er één score voor
de vier drievoudige managementprocessen. Er is wederom gebruik gemaakt
van een onafhankelijke t-toets.
De gemiddelde score op de vier drievoudige managementprocessen uit tabel
5.2 laat zien dat organisaties die de systeemgerichte fase hebben bereikt, hoger
scoren op het gemiddelde van de vier drievoudige managementprocessen
(M wel in control = 7.26, SD = .39) dan organisaties die die fase nog niet hebben
bereikt (M niet in control = 4.07, SD = 1.69). Dit verschil is significant (t(10) = - 4.09,
p < .01.).
Hypothese 1b is hiermee aangenomen.
Hypothese 2a — Organisaties die de systeemgerichte fase hebben bereikt,
scoren hoger op de tweevoudige managementprocessen dan organisaties die
deze fase nog niet bereikt hebben.

Net als hypothese 1a en 1b stelt deze hypothese ook dat groep x hoger zal scoren op een variabele dan groep y. Voor deze hypothese is een t-toets gebruikt.
De steekproef werd verdeeld in twee groepen, een groep waar de organisaties
wel in control zijn en een groep waarin de organisaties niet in control zijn. De
testvariabelen waren alle tweevoudige managementprocessen.
Uit tabel 5.2 is het volgende af te lezen met betrekking tot de scores op de
tweevoudige managemenprocessen:

Te zien is dat wel in control-organisaties gemiddeld een 7.70 scoren op dit proces, terwijl niet in control-organisaties hier een 5,93 scoren en dat dit verschil
significant is. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat ook in de populatie dit significante verband aanwezig is. Organisaties die wel in control zijn scoren significant hoger op het RS-managementproces dan organisaties die niet in
control zijn.
Managementproces Strategic monitoring (RF)
(M wel in control= 7.60, SD = .65), t(10) = -2.77, p = .01.
(M niet in control = 5.86, SD = 1.28)

Te zien is dat wel in control-organisaties gemiddeld een 7.60 scoren op dit proces, terwijl niet in control-organisaties hier een 5,68 scoren en dat dit verschil
significant is. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat ook in de populatie dit significante verband aanwezig is. Organisaties die wel in control zijn scoren significant hoger op het RF-managementproces dan organisaties die niet in
control zijn.
Managementproces Interface management (CS)
(M wel in control= 7.50, SD = .35), t(10) = -2.21, p < .05.
(M niet in control = 6.50, SD = .96)

Te zien is dat wel in control-organisaties gemiddeld een 7.50 scoren op dit proces, terwijl niet in control-organisaties hier een 6,50 scoren en dat dit verschil
significant is. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat ook in de populatie dit significante verband aanwezig is. Organisaties die wel in control zijn scoren significant hoger op het CS-managementproces dan organisaties die niet in
control zijn.
Managementproces Operational control (CF)
(M wel in control= 7.15, SD = .70), t(10) = -1.95, p < .05.
(M niet in control = 5.57, SD = 1.69)

Te zien is dat wel in control-organisaties gemiddeld een 7.15 scoren op dit proces, terwijl niet in control-organisaties hier een 5,57 scoren en dat dit verschil
significant is. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat ook in de populatie dit significante verband aanwezig is. Organisaties die wel in control zijn scoren significant hoger op het CF-managementproces dan organisaties die niet in
control zijn.
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Managementproces Process improvement (SF)
(M wel in control= 8.20, SD = .65), t(10) = -2.41, p < .05.
(M niet in control = 7.07, SD = .87)

Te zien is dat wel in control-organisaties gemiddeld een 8.20 scoren op dit proces, terwijl niet in control-organisaties hier een 7,07 scoren en dat dit verschil
significant is. Dit betekent dat aangenomen mag worden dat ook in de populatie dit significante verband aanwezig is. Organisaties die wel in control zijn scoren significant hoger op het SF-managementproces dan organisaties die niet in
control zijn.
Uit de analyse komt naar voren dat de organisaties die wel in control zijn op
één na alle tweevoudige managementprocessen hoger scoren dan de organisaties die niet in control zijn. Er is alleen geen significant verschil gevonden
voor het managementproces policy deployment (RC). Organisaties wel in control passen policy deployment gemiddeld niet anders toe dan organisaties die
niet in control zijn. In control-organisaties passen wel key process management
(RS), strategic monitoring (RF), interface management (CF), operational control
(CF) en process improvement (SF) beter toe dan organisaties die niet in control
zijn.
Hypothese 2a is daarmee (groten)deels bevestigd.
Hypothese 2b — Organisaties die de systeemgerichte fase hebben bereikt, scoren hoger op de set van tweevoudige managementprocessen dan organisaties
die deze fase nog niet bereikt hebben.

Hier is de set van managementprocessen vormgegeven door het gemiddelde
van de zes tweevoudige managementprocessen te berekenen. Ook voor deze
hypothese kan weer een t-toets worden gebruikt. De gemiddelde score op de
zes tweevoudige managementprocessen uit tabel 5.2 laat zien dat organisaties
die de systeemgerichte fase hebben bereikt, hoger scoren op het gemiddelde
van de zes tweevoudige managementprocessen (M wel in control = 7.66, SD = .32)
dan organisaties die die fase nog niet hebben bereikt (M niet in control = 6.30,
SD = .85). Dit verschil is significant (t(10) = -3.38, p < .01.).
Hiermee is hypothese 2b bevestigd.
Hypothese 3 — Organisaties die systematisch bestuurd zijn (fase drie), scoren
hoger op managementprocessen met een R dan organisaties die deze fase nog
niet bereikt hebben.

Ook voor deze hypothese kan een onafhankelijke t-toets gebruikt worden. Alle
managementprocessen met een R zijn hier de afhankelijke variabelen. Als
grouping variabele (in welke groepen de steekproef wordt verdeeld) wordt de
in control-score met als verdeling een groep met een in control-score van 6 of
hoger en een groep met een in control-score lager dan 6.
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Resultaten

In tabel 5.2 is te zien dat wel in control-organisaties op zes van de acht R-managementprocessen significant hoger scoren dan organisaties die niet in control zijn:
key process management (RS), strategic monitoring (RF), strategic goal setting
(RCS), strategic learning (RCF), organisational learning (RSF) en systemic
management control (RCSF). Voor het managementproces richting (R) en het
managementproces policy deployment (RC) zijn geen verschillen gevonden.
Daarmee kan hypothese 3 deels worden aangenomen. Wel kan voorzichtig
gesteld worden dat organisaties wel in control meer sturen op richtinggevende
managementprocessen dan organisaties die niet in control zijn.
Hypothese 4 — Organisaties die systematisch bestuurd zijn (fase 3), scoren
hoger op managementprocessen met een F dan organisaties die die fase nog
niet bereikt hebben.

Ook voor deze hypothese kan een onafhankelijke t-toets gebruikt worden. Alle
managementprocessen met een F zijn de testvariabelen. De grouping variabele
wordt de in control-score met als verdeling een in control-score van 6 of hoger
en in control-score lager dan 6.
Tabel 5.2 laat zien dat wel in control-organisaties op zeven van de acht F-managementprocessen significant hoger scoren dan organisaties die niet in control zijn. Alleen voor het enkelvoudige managementproces feedback (F) is geen
verschil gevonden. Op strategic monitoring (RF), operational control (CF), process improvement (SF), strategic learning (RCF), organisational learning (RSF),
management control (CSF) en systemic management control (RCSF) wordt wel
significant hoger gescoord.
Daarmee kan hypothese 4 (groten)deels worden bevestigd. Voorzichtig kan
gesteld worden dat organisaties wel in control meer sturen op feedbackmanagementprocessen dan organisaties niet in control.
Hypothese 5 — Organisaties die systematisch bestuurd zijn (fase 3), scoren
hoger op managementprocessen met een S ten opzichte van C dan organisaties die deze fase nog niet bereikt hebben.

Ook voor deze hypothese kan een onafhankelijke t-toets gebruikt worden. Alle
managementprocessen met een S zijn de testvariabelen. Als grouping variabele
geldt de in control-score met als verdeling een in control-score van 6 of hoger
en een in control-score lager dan 6.
In tabel 5.2 is te zien dat wel in control-organisaties op zeven van de acht Smanagementprocessen hoger scoren dan organisaties die niet in control zijn.
Alleen voor het enkelvoudige managementproces samenhang (S) is geen verschil gevonden. Op key process management (RS), interface management (CS),
process improvement (SF), strategic goal setting (RCS), organisational learning
(RSF), management control (CSF) en systemic management control (RCSF) scoren organisaties in control wel significant hoger.
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Tabel 5.2 laat eveneens zien dat wel in control-organisaties op zes van de acht
C-managementprocessen significant hoger scoren dan organisaties niet in control: en wel op de processen interface management (CS), operational control
(CF), strategic goal setting (RCS), strategic learning (RCF), management control
(CSF) en systemic management control (RCSF). Voor het enkelvoudige managementproces consistentie (C) en het tweevoudige managementproces policy
deployment (RC) zijn geen significante verschillen gevonden.

tabel 5|3

Verdeling in control- en INK-organisaties
In control

Score

INK-onderdelen

Organisatie A

6,98

Organisatie A

491

Organisatie E

7,20

Organisatie E

467

Score

Organisatie I

7,30

Organisatie I

514

Organisatie H

6,88

Organisatie H

447

Organisatie L

7,05

Organisatie L

472

Organisaties wel in control scoren op zeven van de acht S-managementprocessen gemiddeld hoger dan organisaties niet in control. Daarentegen scoren
organisaties wel in control op zes van de acht C-managementprocessen hoger
dan organisaties niet in control.

In bovenstaande tabel is te zien dat dezelfde organisaties zowel in control zijn
als door het INK onderscheiden zijn.

Hypothese 5 is hiermee grotendeels bevestigd.

2

Hypothese 6 — Met behulp van het RCSF-beoordelingsframe is vast te stellen
of een organisatie de fase van systeemgerichtheid bereikt heeft.

Alvorens deze hypothese te toetsen, wordt allereerst een vergelijking gemaakt
in de verdeling van (1) de verkregen onderscheidingen door de organisaties
(INK) en de in control-beoordeling (MP-model). Als verondersteld mag worden dat de door het INK onderscheiden organisaties in control zijn, dan is het
een voorwaarde dat de data laten zien dat organisaties in control ook de INKonderscheiding hebben ontvangen.
Vervolgens worden de t-toetsen met elkaar vergeleken – dit om na te gaan of
de gemiddelden van de in control-organisaties en onderscheiden organisaties
door INK afwijken van de organisaties die niet in control zijn en niet zijn onderscheiden door INK (2). Hiermee kan aangetoond worden of INK-onderscheiden organisaties (bij benadering) hetzelfde scoren op de managementprocessen als de in control-organisaties. Ditzelfde geldt voor de organisaties die geen
INK-onderscheiding hebben gekregen en de organisaties die niet in control zijn.
Afsluitend zullen de correlatietabellen met elkaar vergeleken worden (3).
Zoals aangegeven richt de convergente validiteit – want daar gaat het bij deze
hypothese om – zich op twee maten voor verwante begrippen. De constructen
in control en INK zouden op basis van de theorie een relatie met elkaar moeten hebben. Het is dan ook wenselijk dat de data die samenhang bevestigen
en mogelijk kunnen voorspellen.
1

Vergelijking organisaties in control versus INK-onderscheiden.
Tabel 5.3 geeft een overzicht van de organisaties in control en van organisaties met de INK-onderscheiding. Daaruit mag worden opgemaakt dat die
organisaties die in control zijn ook de INK-onderscheiding hebben ontvangen.

Vergelijking t-toetsen van wel in control-organisaties versus INK-onderscheiden organisaties en van niet in control-organisaties en niet door INK onderscheiden organisaties.
Voor deze analyse wordt eerst de steekproef verdeeld in twee groepen, in
control en niet in control. Daarna wordt de steekproef opgedeeld in wel
onderscheiden en niet onderscheiden INK-organisaties. De gemiddelden
worden vervolgens met elkaar vergeleken.

Organisaties wel in control versus niet in control
Uit de analyses voor de groep die verdeeld is in wel in control en niet in control,
blijkt dat in control-organisaties niet significant hoger scoren op de enkelvoudige managementprocessen dan organisaties die niet in control zijn (zie tabel
5.2). Ditzelfde geldt voor het tweevoudige managementproces policy deployment (RC). Wel scoren organisaties die in control zijn significant hoger op de
resterende tweevoudige managementprocessen (key process management
(RS), strategic monitoring (RF), interface management (CF), operational control
(CF) en process improvement (SF)). Ook zijn er verschillen gevonden tussen
organisaties die wel in control zijn en organisaties die niet in control zijn als het
gaat om alle drievoudige managementprocessen. In control-organisaties scoren significant hoger op de drievoudige managementprocessen strategic goal
setting (RCS), strategic learning (RCF), organisational learning (RSF) en management control (CSF). Ook op het viervoudige managementproces systemic
management control (RCSF) scoren organisaties wel in control significant hoger gescoord dan organisaties die niet in control zijn.
INK-onderscheiden organisaties versus niet INK-onderscheiden organisaties
Omdat de verdeling van INK-organisaties en de verdeling van wel in controlorganisaties volledig met elkaar overeenkomen (zie de INK-beoordeling en de
in control score in tabel 5.1) komen uit de t-toetsen voor de indeling door INK
onderscheiden en niet door INK onderscheiden organisaties precies dezelfde
resultaten naar voren als voor de t-toetsen voor de indeling wel in control en
niet in control. Dus organisaties met de INK-onderscheiding scoren significant
hoger op de tweevoudige managementprocessen key process management
(RS), strategic monitoring (RF), interface management (CF), operational control
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tabel 5|4

Correlatietabel
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Resultaten

Correlations
In control
score
In control- Pearson Correlation
score
Sig. (1-tailed)
N

INK Punten

R

C

S

RC

F

RS

RF

CS

CF

SF

RCS

RCF

RSF

CSF

RCSF

1
12

INKpunten

Pearson Correlation ,791**
Sig. (1-tailed)
0,001
N
12

12

R

Pearson Correlation -0,016
Sig. (1-tailed)
0,48
N
12

-0,141
0,331
12

12

C

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

,600*
0,02
12

0,343
0,137
12

0,373
0,116
12

12

S

Pearson Correlation -0.035
Sig. (1-tailed)
0,458
N
12

0,045
0,445
12

0,364
0,122
12

0,366
0,121
12

12

F

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

0,032
0,461
12

0,151
0,319
12

,681**
0,007
12

-0,018
0,478
12

0,248
0,219
12

12

RC

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

,539*
0,035
12

0,43
0,081
12

0,26
0,207
12

,615*
0,017
12

0,471
0,061
12

0,332
0,153
12

12

RS

Pearson Correlation ,780**
Sig. (1-tailed)
0,001
N
12

,739**
0,003
12

0,293
0,177
12

,502*
0,048
12

0,262
0,205
12

0,29
0,181
12

,512*
0,045
12

12

RF

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

,626*
0,015
12

,717**
0,004
12

0,269
0,199
12

0,26
0,207
12

0,268
0,2
12

0,431
0,081
12

0,39
0,105
12

,869**
0
12

12

CS

Pearson Correlation ,799**
Sig. (1-tailed)
0,001
N
12

0,492
0,052
12

0,202
0,265
12

,586*
0,023
12

0,335
0,143
12

0,094
0,386
12

,678**
0,008
12

,807**
0,001
12

,599*
0,02
12

12

CF

Pearson Correlation ,810**
Sig. (1-tailed)
0,001
N
12

0,448
0,072
12

0,066
0,419
12

,749**
0,003
12

0,245
0,221
12

-0,156
0,314
12

,684**
0,007
12

,700**
0,006
12

0,399
0,099
12

,919**
0
12

12

SF

Pearson Correlation ,726**
Sig. (1-tailed)
0,004
N
12

,547*
0,033
12

0,204
0,262
12

0,402
0,098
12

0,048
0,441
12

0,241
0,225
12

,592*
0,0-21
12

0,495
0,051
12

0,445
0,073
12

,689**
0,007
12

,555*
0,03
12

12

RCS

Pearson Correlation ,766**
Sig. (1-tailed)
0,002
N
12

,726**
0,004
12

0,297
0,174
12

,531*
0,038
12

0,434
0,079
12

0,306
0,167
12

0,484
0,055
12

,862**
0
12

,727**
0,004
12

,785**
0,001
12

,855*
0,01
12

,588*
0,022
12

12

RCF

Pearson Correlation ,885**
Sig. (1-tailed)
0
N
12

,507*
0,046
12

-0,168
0,301
12

,616*
0,017
12

-0,201
0,265
12

-0,268
0,2
12

0,412
0,092
12

,577*
0,025
12

0,297
0,174
12

,735**
0,003
12

,867**
0
12

,518*
0,042
12

,519*
0,042
12

12

RSF

Pearson Correlation ,934**
Sig. (1-tailed)
0
N
12

,658*
0,01
12

-0,191
0,276
12

,617*
0,016
12

-0,125
0,349
12

-0,223
0,243
12

0,481
0,057
12

,558*
0,03
12

0,35
0,132
12

,680**
0,008
12

,805**
0,001
12

,637*
0,013
12

,581*
0,024
12

,929**
0
12

12

CSF

Pearson Correlation ,873**
Sig. (1-tailed)
0
N
12

,564*
0,028
12

0,045
0,445
12

,536*
0,036
12

-0,181
0,287
12

0,146
0,323
12

,586*
0,023
12

,505*
0,047
12

0,374
0,115
12

,623*
0,015
12

,679**
0,008
12

,723**
0,004
12

,498*
0,05
12

,809**
0,001
12

,891
0
12

12

RCSF

Pearson Correlation ,898**
Sig. (1-tailed)
0
N
12

,877**
0
12

-0,196
0,271
12

0,335
0,143
12

-0,26
0,207
12

0,004
0,495
12

0,261
0,207
12

,677**
0,008
12

,644**
0,009
12

,540*
0,035
12

,512*
0,045
12

,630*
0,014
12

,631*
0,014
12

,721**
0,004
12

,799**
0,001
12

,722**
0,004
12

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
12
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(CF) en process improvement (SF). Ook scoren zij significant hoger op alle
drievoudige managementprocessen (strategic goal setting (RCS), strategic
learning (RCF), organisational learning (RSF) en management control (CSF)).
Tevens scoren organisaties met een INK-onderscheiding significant hoger op
het viervoudige managementproces systemic management control (RCSF) dan
organisaties die geen INK-onderscheiding hebben gekregen.
3

Ter illustratie: het managementproces strategic learning (RCF) voorspelt voor
79% de in control-score, terwijl hetzelfde proces de INK-score voor ‘slechts’
26% bepaalt.
Beantwoording hypothese 6 — In control en INK zijn twee fenomenen die
op basis van de literatuur verwantschap moeten vertonen. De analyses geven
aanwijzingen voor deze onderlinge verbintenis, onder andere via de overeenkomst in verdeling: organisaties die in control zijn, hebben ook de INK-onderscheiding ontvangen. De verbinding wordt met name aangetoond door de
voorspellende waarde van de in control-score voor de INK-score: de INK-score
kan namelijk voor 62% worden voorspeld met de in control-score. Ook het merendeel van de in control-managementprocessen laat zien dat ze significante
voorspellers zijn van de INK-score.

Vergelijking regressiegewichten in control-score en INK-score.
Tabel 5.4 op bladzijde 116 en 117 maakt duidelijk dat er een sterke correlatie is tussen de in control-score en de INK-score: r(10) = .79, p < .01. Dit betekent dat de in control-score voor 62% de INK-score voorspelt en omgekeerd.

Om iets te kunnen zeggen over de afzonderlijke managementprocessen, is ook
gekeken naar de correlaties tussen de processen met de in control-score en
met de INK-score. Daaruit blijkt een significante correlatie tussen de processen
consistentie (C), policy deployment (RC), interface management (CS) en operational control (CF) met de in control-score, maar niet met de INK-score. Dat betekent dat de vier processen niet significant van invloed zijn op de hoogte van
de INK-score. Met andere woorden: de vier managementprocessen voorspellen
de INK-score niet.

Daarnaast laten de data zien dat organisaties lager scoren naarmate de managementprocessen van enkelvoudig naar meervoudig gaan. Het toekennen van
gewichten aan de verschillende managementprocessen lijkt op basis van de
data aannemelijk. De enkelvoudige en tweevoudige managementprocessen
zijn relatief eenvoudig toe te passen, voor het systemisch kunnen opereren als
organisatie dient evenwel sterk gestuurd te worden op de complexere drie- en
viervoudige managementprocessen.

Als meer in detail gekeken wordt naar de managementprocessen die zowel
een significant verband hebben met de in control-score als met de INK-score,
dan kan er een uitspraak gedaan worden over de voorspellende waarde van
de afzonderlijke managementprocessen en daarmee over de convergente validiteit. Tabel 5.5 geeft een overzicht van de managementprocessen die zowel
de in control-score als de INK-score significant voorspelden. Het percentage
verklaarde variantie wordt verkregen door de correlatie te kwadrateren, bijvoorbeeld: CSF r(10)= .87, p <.01, r2 =.76. Dit betekent dat het managementproces management control voor 76% de in control-score verklaart (De (Heus,
Van der Leeden en Gazendam, 2006).

tabel 5|5

De overeenkomstigheid in verdeling van in control-organisaties en INK-organisaties wijst erop dat alleen door gepaste inrichting van de drievoudige managementprocessen de fase van systeemgerichtheid bereikt kan worden. Het
omslagpunt van niet in control naar wel in control wordt dan ook bepaald door
de drievoudige managementprocessen. De tweevoudige processen zijn noodzakelijk, maar niet voldoende om in control te komen. Daarvoor zijn de drievoudige processen noodzakelijk en voldoende.
Op basis hiervan kan aangenomen worden dat het MP-beoordelingsframe
geschikt is voor het vaststellen van de fase van systeemgerichtheid.

Managementproces overlap

Hypothese 6 kan worden bevestigd.

Managementproces

Afkorting

Percentage verklaarde
variantie van de in control-score

Percentage verklaarde
variantie van de INK-score

Key process management

RS

61 %

55 %

Strategic monitoring

RF

40 %

52 %

Process improvement

SF

53 %

30 %

Strategic goal setting

RCS

60 %

53 %

Strategic learning

RCF

79 %

26 %

Organisational learning

RSF

86 %

44 %

Management control

CSF

76 %

31 %

t

Resultaten

5|3|2

Extra analyses
Voor de managementprocessen is bepaald, door het uitvoeren van extra analyses (regressieanalyses), wat de invloed van deze afzonderlijke managementprocessen op de in control-score is.
Mate van invloed van de drievoudige managementprocessen op de in controlscore
In onderstaand overzicht worden de drievoudige managementprocessen weergegeven op volgorde van mate van invloed op de in control-score (van hoog
naar laag):
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1 RSF r(10)= .93, p <.01, r2 =.86. Dit betekent dat RSF voor 86 % de in control-score verklaart.

p < .01). De laatste analyse laat, voor de combinatie van het viervoudige
managementproces systemic management control (RCSF), zien dat dat proces
2
voor 81% de in control-score verklaart (R = .81, F(1, 10) = 41.49, p < .01).

2 RCF r(10)= .89, p <.01, r2 =.79. Dit betekent dat RCF voor 79 % de in control-score verklaart.
3 CSF r(10)= .87, p <.01, r2 =.76. Dit betekent dat CSF voor 76 % de in control-score verklaart.
4 RCS r(10)= .77, p <.01, r2 =.59. Dit betekent dat RCS voor 59 % de in control-score verklaart.

Het managementproces organisational learning heeft de grootste invloed op
de in control-score.

Resultaten

5|4

Mate van invloed van alle managementprocessen op de in control-score
Hieronder wordt een overzicht gegeven van die managementprocessen die
een significante relatie hebben met in control-score, deze zijn weergegeven op
volgorde van sterkte.

1 RSF r(10)= .93, p <.01, r2 =.86. Dit betekent dat RSF voor 86% de in control-score verklaart.
2 RCSF r(10)= .90, p <.01, r2 =.81. Dit betekent dat RCSF voor 81% de in control-score verklaart.
3 RCF r(10)= .89, p <.01, r2 =.79. Dit betekent dat RCF voor 79% de in control-score verklaart.
4 CSF r(10)= .87, p <.01, r2 =.76 Dit betekent dat CSF voor 76% de in control-score verklaart.

Evaluatie van het instrument kwantitatief
Een instrument meet nauwkeuriger naarmate het betrouwbaarder is. Dit wil
zeggen dat resulterende scores niet te veel door toeval of willekeurige factoren
worden bepaald. Er bestaan diverse maten om de betrouwbaarheid te meten,
in dit proefschrift gaat het om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Dat is
de mate waarin verschillende beoordelaars bij eenzelfde toepassing (toetsing,
object, organisatie) tot eenzelfde oordeel komen. De beoordeling van de verschillende managementprocessen door de onafhankelijke beoordelaars was
.93. Dat geldt als zeer hoog (Bühl en Zöfel, 2002). Er kan dus worden geconcludeerd dat de beoordeling zeer betrouwbaar is geweest. Voor meer details over
de vaststelling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, zie bijlage 4.
Validiteit
Zoals tabel 5.6 weergeeft, blijkt er een zeer sterke relatie te zijn tussen de gewogen score en INK (r(10) = .79, p < .01). Hoe hoger de gewogen score, hoe hoger
de INK-totaalscore. Gegeven de sterke relatie, scoren cases onder de grijze band
relatief sterk op MP-beoordeling en boven de grijze band relatief sterk op INK.

5 CF r(10)= .81, p <.01, r2 =.66. Dit betekent dat CF voor 66% de in control-score verklaart.
6 CS r(10)= .80, p <.01, r2 =.64. Dit betekent dat CS voor 64% de in control-score verklaart.
7 RS r(10)= .78, p <.01, r2 =.61. Dit betekent dat RS voor 61% de in control-score verklaart.
8 RCS r(10)= .77, p <.01, r2 =.59. Dit betekent dat RCS voor 59% de in control-score verklaart.
9 SF r(10)= .73, p <.01, r2 =.53. Dit betekent dat SF voor 53% de in control-score verklaart.
10 RF r(10)= .63, p <.05, r2 =.40. Dit betekent dat RF voor 40% de in control-score verklaart.
11 C r(10)= .60, p <.05, r2 =.36. Dit betekent dat C voor 36% de in control-score verklaart.
12 RC r(10)= .54, p <.05, r2 =.29. Dit betekent dat RC voor 29% de in control-score verklaart.

De drie afzonderlijk enkelvoudige processen R, S en F zijn geen significate
voorspeller voor de in control-score.
De invloed van de combinatie van de enkel-, twee-, drie- en viervoudige
managementprocessen op de in control-score
Voor het bepalen wat de invloed is van de combinatie van de enkel-, twee-,
drie- en viervoudige managementprocessen op de in control-score, is van vier
multipele lineaire regressieanalyses gebruik gemaakt. De in control-score is in
alle analyses gebruikt als afhankelijke variabele en als onafhankelijke variabele zijn telkens de betreffende managementprocessen als combinatie gebruikt.

De analyse van de combinatie van de vier enkelvoudige processen laat zien
dat die combinatie geen significante voorspeller is van de in control-score
2
(gewogen gemiddelde): R = .39, F(4, 7) = 2.78, p > .05. De tweede analyse, die
voor de combinatie van de zes tweevoudige processen, laat zien dat die com2
binatie 84% van de in control-score verklaart (R = .84, F(6, 5) = 10.31, p < .05).
De analyse van de combinatie van de vier drievoudige processen laat zien dat
2
die combinatie 95% van de in control-score verklaart (R = .95, F(4, 7) = 48.90,

tabel 5|6

Vergelijking tussen MP-scores en INK-beoordelingen
©

INK-score

Ä

Gewogen score

300325

325350

350375

375400

400425

F

G

425450

450475

475500

H

L/E

A

500515

> 515

0
1
2
3
4

B
D

C

5
6
7

J

K
I

8
9
10

Als we de vergelijking in bovenstaande tabel vertalen naar een tabel waarin de
gewogen score op basis van het MP-beoordelingsframe (≥ 6 wel in control)
worden vergeleken met de INK-beoordeling (wel onderscheiding (≥ 450 punten) of geen onderscheiding (> 350) en verbetercertificaat) dan ontstaat het
volgende overzicht:
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tabel 5|7

Vergelijking MP-score en INK-beoordelingen
©

Beoordeling INK

Ä

Gewogen score

123

Verbetercertificaat INK

Onderscheiding INK

2
3

Organisatie B

4

Organisatie C, G, F en D

5
5,5

Organisatie K en J

6
7

Organisatie A, E, I, L en H

8
Totaal

7

5

De cutting score voor in control is op een 6,00 gezet (72 van de 120 punten).
Twee cases, organisatie K en organisatie J, voldoen hier bijna aan, maar uitgangspunt voor in control is een score van 6,00 of hoger dus geen afgeronde
scores.
Samengevat in wel of niet in control afgezet tegen wel of niet een INK-onderscheiding is het nog veel duidelijker dat de resultaten sterk convergeren.

tabel 5|8

Relatie tussen wel/niet in control en wel/niet een onderscheiding
Niet onderscheiding

Onderscheiding

Niet in control

7

0

Wel in control

0

5

Overall evaluatie
Het ontwikkelde instrument voldoet goed aan de eisen van betrouwbaarheid
en validiteit. Al met al lijkt de ‘gewogen score’ op basis van het uitgewerkte
puntenframework voor de verschillende niveaus van interventies een adequate
operationalisatie en kwantificering van het begrip in control te zijn. Het toekennen van de gewichten aan de verschillende managementprocessen, lijkt op
basis van de data de goede richting op te wijzen. De enkelvoudige en tweevoudige managementprocessen zijn relatief gezien nog eenvoudig toe te passen. Maar voor het systematisch kunnen opereren als organisatie dient sterk
gestuurd te worden op de complexere en daarmee zwaardere drie- en viervoudige managementprocessen. Ten aanzien van het viervoudige managementproces systemic management control (RCSF) geldt dat organisaties daar op
kunnen scoren als ze een zeer hoge mate van integraal, samenhangend besturen bereiken. Waar de andere dimensies kunnen gelden als de stappen richting het bereiken van een organisatie die in control is, geldt systemic management control (RCSF) al bijna als de overall maat van in control.

Resultaten

In het geoperationaliseerde beoordelingsframe geldt RCSF niet als overall of
eindscore, maar ‘slechts’ als de laatste, hoogste kwaliteit, die ook het grootste
gewicht heeft (24 van de 120 punten dus 20%). De score op RCSF loopt goeddeels parallel met de samengestelde gewogen score. Blijkbaar laten beoordelaars bij hun score op RCSF hun andere beoordelingen meespelen of meewegen. Bij de overall directe score proberen ze juist ‘boven’ de tekst uit te komen
en integraal naar de organisatie te kijken, om zo tot een oordeel te komen over
de mate waarin er systematisch bestuurd wordt.
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Terug naar de centrale onderzoeksvraag
In dit hoofdstuk wordt eerst de centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift
beantwoord.

127

Conclusies

Nu kunnen de drie belangrijkste conclusies met betrekking tot de centrale
onderzoeksvraag worden geformuleerd:
1

Drievoudige managementprocessen maken het verschil tussen grotere
complexe non-profit organisaties die wel en die (net) niet systematisch
bestuurd (in control) zijn. Systematisch bestuurde organisaties passen deze
managementprocessen beter toe dan de andere organisaties. De drievoudige managementprocessen zijn:
— organisational learning;
— strategic learning;
— management control;
— strategic goal setting.

2

Tweevoudige managementprocessen zijn noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarden voor een complexe non-profit organisatie die systematisch bestuurd is. Systematisch bestuurde organisaties passen deze
managementprocessen beter toe dan de andere organisaties. De tweevoudige managementprocessen zijn:
— operational control;
— interface management;
— key process management;
— process improvement;
— strategic monitoring.

3

Enkelvoudige managementprocessen (richting, consistentie, samenhang
en feedback) en het tweevoudige proces policy deployment maken niet het
verschil tussen organisaties die wel en die niet systematisch bestuurd zijn.

Welke managementprocessen maken het verschil tussen grotere complexe nonprofit organisaties die wel en niet systematisch besturen; wat zijn de noodzakelijke en voorwaardelijke managementprocessen, ‘winners’ en de ‘qualifiers’ die
maken dat een organisatie de stap maakt van proces- naar systeemgericht?
Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er vier onderzoeksvragen geformuleerd:
— (generaliseerbaarheid) de eerste vraag in relatie tot het eerdere onderzoek
bij vier grote ondernemingen (Ten Have, 2002) is er een naar de generaliseerbaarheid van de uitkomsten. Gegeven de centrale onderzoeksvraag is
de vraag: zijn de uitkomsten generaliseerbaar naar complexe non-profit
organisaties?;
— (accuratesse) de tweede vraag is: kan het RCSF-model (met de vier praktijken richting, consistentie, samenhang en feedback) zo ontwikkeld worden dat er een model ontstaat om accuraat inzichtelijk te maken welke
managementprocessen echt het verschil maken tussen wel of (net) niet
systeemgericht of systematisch bestuurd zijn?;
— (duidelijkheid) de derde vraag is: welke managementprocessen maken het
verschil tussen complexe non-profit organisaties die wel en niet systematisch bestuurd zijn en is daarmee duidelijk wat nu precies maakt dat grotere
complexe non-profit organisaties de stap kunnen maken naar de categorie
van de vier ondernemingen uit het onderzoek van 2002?;
— (meetbaarheid) de vierde vraag is: is te meten, en zo ja, hoe is te meten in
welke mate een organisatie systematisch bestuurd (in control) is?.
De eerste vraag is voorzien van een eerste antwoord in het vooronderzoek op
basis van de RDW-case (hoofdstuk 4). Dit antwoord is bevestigend. De analyse
van de RDW-case geeft duidelijke aanwijzingen dat de vier managementpraktijken richting, consistentie, samenhang en feedback generaliseerbaar zijn naar
complexe non-profit organisaties. De tweede vraag is positief beantwoord door
met een combinatie van modelontwerp (waarbij het RCSF-model (Ten Have,
2002) verder is ontwikkeld) en literatuuronderzoek te komen tot het MP-model
(hoofdstuk 2 en 3). Aansluitend zijn dat model en daarvan afgeleide hypothesen (verder) ontwikkeld (hoofdstuk 3). De hypothesen zijn met een case control study getoetst (hoofdstuk 4); de uitkomsten daarvan dienden als antwoord
op de derde en vierde vraag (hoofdstuk 5). Naar voren is gekomen welke managementprocessen het verschil maken tussen wel of (net) niet systematisch
bestuurd zijn (in control). Met het MP-model en het daarop gebaseerde beoordelingsframe is een betrouwbare en valide meting uit te voeren naar de vraag
of en in welke mate een organisatie systematisch bestuurd is.

Toelichting
Drievoudige managementprocessen als noodzakelijke en voldoende
voorwaarden
Er worden in het onderzoek vier drievoudige managementprocessen onderscheiden: strategisch goal setting, strategic learning, organisational learning en
management control. Deze processen zijn telkens een samenstel van drie van
de vier praktijken: richting (R), consistentie (C), samenhang (S) en feedback
(F). Deze praktijken zijn in eerder onderzoek (Ten Have, 2002) geïdentificeerd
als coördinaten voor het systematisch (kunnen) besturen van organisaties.
Organisaties die wel in control zijn passen de drievoudige managementprocessen significant beter toe dan organisaties die (net) niet in control zijn.

Vanuit de bestudeerde organisaties kan een overzicht worden gegeven van
voorbeelden van onderscheidende interventies binnen het betreffende drievoudige managementproces. Het gaat dan om de volgende interventies (tabel
6.1):
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tabel 6|1

Onderscheidende interventies binnen de drievoudige managementprocessen

tabel 6|2

Onderscheidende interventies binnen tweevoudige managementprocessen

Drievoudig managementproces

Onderscheidende interventies

Tweevoudig managementproces

Onderscheidende interventies

Strategic goal setting (RCS)

– Het strategisch beleidsplan fungeert als grondslag voor beleid binnen alle
organisatieonderdelen en processen.
– Activiteiten in afdelingen en processen worden beoordeeld op maximale
bijdrage aan de strategie.
– Het strategisch HR-plan is systematisch gekoppeld aan de organisatiestrategie en ambitie, en talenten van medewerkers.
– Op basis van de vastgestelde strategie zijn specifieke doelen gesteld voor
afdelingen en processen, maatregelen genomen en budgetten gealloceerd.

Key process management (RS)

– HR-beleid is afgeleid van de strategie.
– Operationele processen zijn ontworpen en ingericht in lijn met de hoofddoelstelling van de organisatie.
– Processen zijn ingericht op maximale bijdrage aan de realisatie van beleid.
– Op basis van visie en strategie is de gewenste leiderschapsstijl gedefinieerd
en vertaald in kerncompetenties.

Operational control (CF)

– Verbeterplannen worden gemonitord.
– Per afdeling zijn kritische prestatie-indicatoren (KPI's) gedefinieerd, die
worden teruggekoppeld en kunnen leiden tot bijstelling van beleid.
– Jaarlijkse voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
– Periodieke managementrapportages.
– Afdelingen maken gebruik van externe benchmarks.

Process improvement (SF)

– Kritische momenten in processen zijn vertaald in een set meetbare prestatieindicatoren.
– Metingen worden gebruikt voor verbetering en vernieuwing van processen.
– Periodieke klant-, medewerkers- en leveranciersmetingen vormen de basis
voor procesverbeteringen.
– Managementinformatie wordt gebruikt voor het monitoren van zowel primaire
als ondersteunende processen.
– Voor alle deelprocessen zijn prestatie-indicatoren gedefinieerd.
– Er is een ingerichte deming-cyclus (plan-do-check-act) om processen door
te lichten, te evalueren en bij te sturen.

Strategic monitoring (RF)

– Kritische succesfactoren zijn benoemd en worden gemonitord om te beoordelen of de organisatiedoelstellingen gehaald worden. Periodiek worden de
kritische succesfactoren gemeten en vindt hier rapportage over plaats.
– Klant- en medewerkerstevredenheidsmetingen worden gebruikt voor bijstelling van de strategie.
– Evaluatie van de strategie is een nadrukkelijk onderdeel van de beleidsontwikkelingscyclus.

Interface management (CS)

– Ondersteunende processen zijn ingericht op ondersteuning van het primaire
proces.
– Ondersteunende processen zijn beschreven en afgestemd met het primaire
proces.
– Bij procesbeschrijvingen worden externe partijen betrokken als deze organisatiegrenzen raken of overschrijden.
– Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn gekoppeld aan procesbeleid.
– MT-leden zijn procesverantwoordelijk.
– Procesverantwoordelijke benoemd met mandaat.
– Kennisdeling over hoofdprocessen vindt verticaal en horizontaal plaats.

Strategic learning (RCF)

– Het meerjarenbeleid wordt vertaald in managementcontracten op afdelingsniveau met daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren.
– De uitkomsten van metingen worden geëvalueerd en leiden indien nodig tot
bijstelling van de strategie en beleid.
– Meetresultaten worden gebruikt als input voor nieuwe jaarplannen.
– Afgeleid van de strategie zijn er duidelijke doelstellingen op het gebied van
personeelsmanagement met daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren die
periodiek gemeten en geëvalueerd worden.

Organisational learning (RSF)

– De strategische doelstellingen worden vertaald in activiteiten en processen
die periodiek geëvalueerd worden.
– De strategie wordt opgesteld in afstemming en samenhang met in- en externe
belanghebbenden. Deze wordt vertaald naar activiteiten en processen met
daaraan gekoppelde indicatoren die periodiek gemeten en geëvalueerd worden.
– Strategische doelstellingen zijn vertaald naar processen en daaraan gekoppelde indicatoren die geëvalueerd worden en waarop (bij)sturing plaatsvindt.

Management control (CSF)

– Relevante indicatoren worden gemeten zodat er inzicht is in de prestaties per
organisatieonderdeel en per proces. Dit geldt zowel voor de primaire als de
ondersteunende processen zodat maandelijkse bijsturing, indien nodig, kan
plaatsvinden.
– Op basis van audits worden verbeteringen in de interne controles doorgevoerd
die weer leiden tot verbeteringen in het primaire proces.
– Budgetten worden gemonitord in relatie tot afdelingen en processen en er
wordt beoordeeld of bijsturing nodig is.

Tweevoudige managementprocessen als noodzakelijke-maar-niet-voldoende
voorwaarden
De zes tweevoudige managementprocessen zijn telkens een samenstel van twee
van de vier begrippen: richting (R), consistentie (C), samenhang (S) en feedback (F). Organisaties wel in control passen de set van tweevoudige managementprocessen significant beter toe dan de organisaties die niet in control zijn.
Als gekeken wordt naar de individuele tweevoudige processen, dan blijken de
organisaties wel in control de processen key process management (RS), operational control (CF), process improvement (SF), strategic monitoring (RF) en interface management (CS) significant beter toepassen dan organisaties niet in control.

Vanuit de bestudeerde organisaties kan een overzicht worden gegeven van de
onderscheidende interventies binnen het betreffende tweevoudige managementproces. Het gaat dan om de volgende interventies (tabel 6.2):

Het tweevoudige managementproces policy deployment en de enkelvoudige
managementprocessen
Op het tweevoudige managementproces policy deployment is geen significant
verschil aangetroffen bij de toepassing door organisaties die wel in control zijn
vergeleken met organisaties niet in control. Zowel organisaties niet in control
als wel in control scoren hoog op de toepassing van dit tweevoudige managementproces. Vanuit de bestudeerde organisaties kan een overzicht worden
gegeven van de interventies die binnen het managementproces policy deployment worden uitgevoerd. Het gaat dan om de volgende onderscheidende
interventies (tabel 6.3):
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tabel 6|3

Onderscheidende interventies binnen het tweevoudige managementproces RC

Tweevoudig managementproces

Onderscheidende interventies

Policy deployment (RC)

– Het meerjarenbeleid is vertaald in afdelingsplannen.
– De strategie is vertaald in bedrijfsplannen en afdelingsplannen.
– Er is een duidelijke beleidscyclus met een strategisch beleidsplan, een jaarplan en daaraan gekoppelde begroting.
– De kaderbrief is opgesteld op basis van de strategische kaders en vormt de
basis voor de jaarplannen.
– Strategische kaders zijn richtinggevend voor het bedrijfsplan en deze zijn
consistent vertaald in de managementcontracten.

Organisaties wel in control scoren dus significant hoger op negen van de tien
twee- en drievoudige managementprocessen. Op de enkelvoudige processen
en het tweevoudige proces policy deployment is geen significant verschil gevonden. Een verklaring kan zijn dat de organisaties niet in control geen slecht
georganiseerde organisaties zijn, maar zich in INK-termen aan het einde van
fase 2 bevonden. Deze organisaties hebben de enkelvoudige managementprocessen en dus de basis op orde en scoren ook relatief hoog op de tweevoudige managementprocessen. Hoewel er een significant verschil in score is
geconstateerd op vijf van de zes tweevoudige processen, is het verschil tussen
de organisaties niet in control versus de organisaties wel in control kleiner dan
het verschil tussen de score op de drievoudige managementprocessen. Een
verklaring voor het ontbreken van een significant verschil in score op het tweevoudige managementproces policy deployment kan luiden dat organisaties
na het op orde hebben van de enkelvoudige processen vaak als eerste aan de
slag gaan met het vertalen van de strategie in afdelingsplannen. Bij het verder
ontwikkelen van de organisatie is dit dus vermoedelijk het eerste tweevoudige
managementproces dat wordt ingevuld.
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voudige managementprocessen (RC wordt bijvoorbeeld RCF). De tweevoudige processen (bijvoorbeeld CS) doen hetzelfde ten opzichte van de enkelvoudige (bijvoorbeeld C). Eerst invulling geven aan het lager geclassificeerde systeem (bijvoorbeeld de tweevoudige managementprocessen) gaat bovendien
vooraf aan de invulling van het hoger geclassificeerde systeem (hier de drievoudige managementprocessen).

ﬁguur 6|1
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De hiërarchie in systemen (Keuning, 1973, aangepast)

Niveau 1-9
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Verdere inzichten
Het MP-model als vertegenwoordiger van het systeemdenken
De algemene systeemtheorie leert dat er ook bij managementprocessen sprake
is van een hiërarchie (Keuning, 1973). De systeemtheorie rangschikt systemen
in de vorm van een hiërarchie. Zo stelt Boulding (1956, p. 14) “[…] it (het tweede niveau) may not replace the first entirely, however, as there may always be
important theoretical concepts and constructs lying outside the systematic framework…”, maar “this approach is more systematic than the first…, leading to a
system of systems” (p.14).

Een hiërarchisch hoger gerangschikt systeem omvat dus alle lager geclassificeerde systemen. Elk hoger niveau wordt herkend door een toevoegende
dimensie en heeft een wijder perspectief (zie figuur 6.1). Het MP-model kan
gezien worden als een vertegenwoordiger van dit perspectief. De drievoudige
managementprocessen bijvoorbeeld voegen een dimensie toe aan de twee-

1 Statische
structuur

Mate van complexiteit

De systematisch bestuurde organisaties scoren niet alleen significant hoger op
de drievoudige, maar ook op vijf van de zes tweevoudige managementprocessen. Dit sluit aan bij de centrale gedachte van door verschillende auteurs gehanteerde groei- en ontwikkelingsmodellen (Greiner, 1972, later aangevuld
door Keuning (1996) en Kao (1991)). Keuning en Eppink (2004, p.302) schrijven hierover: “Een groeiende organisatie, die de verschillende ontwikkelingsfasen doorloopt en daarbij succesvol blijft, blijkt in staat te zijn de eisen uit de
verschillende delen van de organisatie te integreren en slaagt erin de vereiste
veranderingen op elkaar af te stemmen en de conflicten die zich daarbij voordoen constructief te hanteren, zodanig dat de delen elkaar niet dwarszitten. Op
grond van de totaliteits- en interrelatiefgedachte moet zowel worden voldaan
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aan de voorwaarden voor het functioneren van de organisatie als geheel als
aan de voorwaarden waaronder de delen succesvol kunnen functioneren.”
Gegeven deze denklijn, naast de invulling die het MP-model daaraan geeft en
de meer precieze inzichten die het model genereert ten opzichte van het INKmanagementmodel waar het gaat over systematisch besturen, lijkt het onderscheiden van fasen vruchtbaar. Ook het INK-managementmodel kende oorspronkelijk een onderscheid in (vijf) fasen, maar dat is in de scoringsmethodiek losgelaten.
Het MP-model voor systemic management control als kader voor organisatieontwikkeling
Het MP-model en het daarvan afgeleide beoordelingsframe onderbouwt de
INK-systematiek, maar geeft meer richting aan de ontwikkeling van organisaties.
Het model met de tweevoudige- en drievoudige managementprocessen onderbouwt de beoordeling van het INK. In de case control study komen de beoordelaars tot eenzelfde oordeel over het in control zijn van de organisaties als de INKbeoordelaars. De correlatie tussen beide scoringsmethodieken is hoog (r(10) =
.79, p < .01.). Dit betekent dat de in control-score en de INK-score ruim zestig
procent van hun variantie met elkaar delen. Er blijkt een sterke relatie te bestaan tussen de gewogen score van het MP-beoordelingsframe en de INK-score
op de cases: de overall score op het viervoudige managementproces systemic
management control binnen het MP-beoordelingsframe voorspelt in hoge mate
de INK-score. Beide scores meten dus voor een heel belangrijk deel hetzelfde.

In de INK-systematiek zijn de generieke termen voor de faseovergangen en de
daarvan afgeleide principes gedefinieerd. Deze geven richting aan het verder
ontwikkelen van een organisatie (naar in control of in INK-termen fase 3). In
het eigen vooronderzoek (de RDW-case) is ook geconstateerd dat er fasen in
termen van ontwikkeling richting in control te identificeren zijn (basis op orde,
ingrepen op toegevoegde waarde, in control). Maar er is niet precies te duiden
welke interventies of managementprocessen de overgang naar de fase van in
control bepalen. Deze constatering (mede in relatie tot het INK-managementmodel en de daar gehanteerde systematiek) hebben ertoe geleid dat de uit
eerder onderzoek verkregen coördinaten voor systematisch besturen (Ten
Have, 2002) verder uitgewerkt zijn in de enkel-, twee-, drie- en viervoudige
managementprocessen (het MP-model) en het daarvan afgeleide MP-beoordelingsframe. Met deze wijze van kijken naar en beoordelen van organisaties is
aannemelijk gemaakt wat de overgang van niet in control naar wel in control
van organisaties bepaalt en kan gerichter dan met de INK-systematiek worden
aangegeven in welke managementprocessen interventies moeten plaatsvinden
om in control te komen (én te blijven). Zo geeft het MP-model bijvoorbeeld
concreet inhoud aan het begrip samenhang in zowel de operationalisering
van de enkelvoudige, tweevoudige als de drievoudige managementprocessen.
In het INK-managementmodel wordt gesproken over samenhang als de verbinding tussen de verschillende organisatie- en resultaatgebieden. Qua operationalisering is het model minder precies op dit aspect.
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Samenhang nog belangrijker dan consistentie bij in control zijn
Waar het gaat over systematisch besturen speelt consistentie (C in het MP-model) een belangrijke rol. Maar het onderzoek laat zien dat het relatieve belang
afneemt als een organisatie zich verder ontwikkelt richting systematisch bestuurd zijn. Het relatieve belang van samenhang (S in het MP-model) neemt
daarentegen toe naarmate een organisatie zich verder ontwikkelt in die richting.

Dit gegeven voedt de gedachte dat er bij de overgang van fase twee naar fase
drie – in dit onderzoek van niet naar wel systematisch bestuurd (in control) –
sprake is van dubbele discontinuïteit. De eerste discontinuïteit bestaat uit het
in organisatorisch opzicht overgaan van de tweede naar de derde fase. De
tweede discontinuïteit is de overgang van primair gericht zijn op de verticale
aspecten van organiseren (oftewel de consistentie naar de horizontale aspecten, dus de samenhang). Met andere woorden, van de gerichtheid op ‘vertical
fit’ naar de gerichtheid op ‘horizontal fit’ gaan (Ten Have, 2002).
Voor managers en medewerkers betekent dit dat ze, om bij te dragen aan een
systematisch bestuurde organisatie, meer moeten doen dan gericht zijn op het
optimaliseren van eigen verantwoordelijkheidsgebieden. Ze moeten ook bijdragen aan het optimaliseren van de totale toegevoegde waarde voor de organisatie. Deze gedachte wordt ondersteund door het resultaat dat van de vier
drievoudige managementprocessen het drievoudige managementproces
organisational learning (RSF) het meest bepalende proces is waar het gaat
om systematisch besturen (in control zijn). Wanneer de in control-score wordt
vergeleken met de INK-score, dan valt op dat RSF 86% van de in control-score
verklaart, terwijl hetzelfde proces 44% van de INK-score verklaart. Het INKmanagementmodel onderkent of verdisconteert het belang van samenhang
bij de ontwikkeling van een organisatie, maar het MP-model legt hierop aanmerkelijk meer nadruk.
Het goed organiseren van feedback (en feedforward) is essentieel voor
organisaties die in control willen komen en blijven
Feedback en feedforward van levensbelang
Voor een organisatie die systematisch bestuurd of in control wil zijn (en blijven) is feedback en feedforward van levensbelang. Het proces dat in het MPmodel sterk verbonden is met feedforward is strategic goal setting (RCS). Van
de drievoudige managementprocessen scoort RCS het laagst waar het gaat om
het verklaren van de in control-score, maar deze score draagt nog altijd zestig
procent bij. Hetzelfde RCS-proces scoort het hoogst op de verklaring van de
INK-score (dan gaat het om een score van 53%.) Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat het MP-model en het INK-managementmodel het belang
van feedback tot uitdrukking brengen, maar dat het MP-model dat nog iets
nadrukkelijker doet dan het INK-managementmodel.
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De tweevoudige- en drievoudige managementprocessen zonder feedback (F)
zijn RC, RS, CS en RCS. Deze processen dragen bij aan (systematisch) besturen
door feedforward. In het onderzoek komen aan de hand van deze processen
de nodige voorbeelden van feedforward naar voren. De bedoelde processen
(zoals policy deployment) zijn zo ingericht dat verstoringen aan de inputkant
van het proces gecorrigeerd worden voordat de input het systeem bereikt. Bijvoorbeeld in het strategic goal setting-proces (RCS) wordt getoetst of de aannames bij de richting overeenstemmen met de mogelijkheden in de verschillende afdelingen en processen; daar gesignaleerde afwijkingen worden direct
verwerkt in de uiteindelijke (strategische) richting.
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Eerste reflectie
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nisch systeem – of in termen van Durkheim (1893) ‘Gesellschaft’. Bij de actorenbenadering gaat het om de organisatie als sociaal-emotionele entiteit, het
sociaal en politiek systeem en de organisatie als ‘Gemeinschaft’. Afhankelijk
van de plek op de dimensie statisch versus dynamisch is een organisatie als
systeem (dus) meer gesloten of open en zijn actoren meer bezig met positioneren dan met creëren.

In dit proefschrift zijn de centraal gestelde managementprocessen en het daarop gebaseerde MP-model gepositioneerd ten opzichte van andere modellen,
in het bijzonder het INK-managementmodel (zie hoofdstuk 1). Daarmee kan
inzichtelijk gemaakt worden wat de meerwaarde en bijdrage is van het model.
Die moet vooral worden gezocht in relatie tot de vraagstukken van in control
zijn en het goed besturen van organisaties. Zoals eerder aangegeven staat het
INK-managementmodel in de traditie van het kwaliteitsmanagement. Deze traditie richt zich niet in de eerste plaats op de kwaliteit van producten maar op
(verbetering van) de kwaliteit van processen en organisatie. Het model wordt
voorafgegaan door de Deming-circle (Deming, 1982) en gevolgd door bijvoorbeeld het RCSF-model (Ten Have, 2002).
Deming (1982) brengt met zijn circle de relatie tussen input en output in beeld.
De daartoe ontworpen verbetercyclus (PDCA: plan, do, check, act) komt terug
in het INK-managementmodel waarin feedback, continu verbeteren en de relatie tussen actie en resultaat centraal staan. Het INK-managementmodel voegt
met organisatiegebieden als ‘middelen’ en ‘processen’ de throughput toe. Het
RCSF-model legt de werkzame bestanddelen van het INK-managementmodel
bloot, in de vorm van vier coördinaten die voorzien in richting, consistentie,
samenhang en feedback. In dit proefschrift zijn door middel van het MP-model
met behulp van die vier coördinaten de bepalende managementprocessen geoperationaliseerd voor het effectief besturen van organisaties. Het maakt daarmee systematisch en methodisch werken aan het effectief besturen van organisaties mogelijk.
De genoemde modellen hebben betrekking op de organisatie en het besturen
ervan. De functie van de organisatie in termen van de primaire taak – de
(maatschappelijke) missie en strategie of het ‘waartoe’ – vormt het uitgangspunt; dat wordt als gegeven verondersteld. Het MP-model is geen strategisch
model, maar een organisatiemodel. Kijken we naar een verdere ijking van het
model in relatie tot de verander- en organisatiekunde, dan kunnen we gebruik
maken van een schema dat onderscheid maakt tussen dynamisch en statisch,
systeemoriëntatie en mensoriëntatie (naar Luscuere, in De Caluwé en Vermaak,
2001). Op basis van het oorspronkelijke model van Luscuere positioneren De
Caluwé en Vermaak de ‘organisatiekunde’ en ‘veranderkunde’ en hun diagnoses ten opzichte van elkaar.
Voor het ijken worden de twee hoofddimensies van het model gehandhaafd,
maar de namen van de kwadranten (bijvoorbeeld de inrichtingsbenadering
en entrepreneursbenadering) aangepast. Deze lijken onnodig inconsistent of
gezocht. Voor de nieuwe benaming wordt aangesloten bij een meer oorspronkelijke indeling die al onderdeel is van het model: de systeem- versus actorenbenadering. Deze wordt gecombineerd met de ook in het model gehanteerde
dimensie statisch-dynamisch. Bij de systeembenadering gaat het om de organisatie als technisch-rationele entiteit, als organisatie als economisch of tech-
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De nieuwe namen voor de kwadranten of categorieën zijn:
— Gesloten systeembenadering
— Open systeembenadering
— Positionerende actorenbenadering
— Creërende actorenbenadering

ﬁguur 7|1

Organisatiekundige- en veranderkundige perspectieven (naar Luscuere in De Caluwé
en Vermaak (2001))
Organisatiekunde

Statisch

Dynamisch

Systeemoriëntatie
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Mensoriëntatie
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Positionerende
actorenbenadering

Creërende
actorenbenadering

Veranderkunde

Bij de gesloten systeembenadering horen termen als (re)productie en beheersing, bij de open systeembenadering creatie en aanpassing. De gesloten systeembenadering is sterk intern gericht en draait om het registreren en corrigeren van de (eenmaal) vastgestelde norm. In dit ‘veld’ past bijvoorbeeld het
Taylorisme, maar ook het traditionele kwaliteitsmanagement met de PDCAcyclus. In de positionerende actorenbenadering draait het om het krachtenveld en de machtsverdeling. Het gaat niet zozeer om de interactie, maar om
de individuele belevingswereld. Bij de creërende actorenbenadering draait
het juist wel om interactie en daarbij behorende leerprocessen, definities en
betekenisgeving. Uitgangspunt vormen nog steeds de belevingswerelden van
individuen of actoren, maar niet an sich. Juist in het dynamisch perspectief

138

Weg van verandering

139

Reﬂectie

draait het om de al dan niet productieve interactie. Hierbij hoort een begrip
als framing (Smircich en Morgan, 1982). Framing staat voor het ontwikkelen
van een gedeeld referentiekader dat richting kan geven aan gezamenlijke
actie.
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Theoretische bijdrage en implicaties

Om tot de nagestreefde ijking te komen wordt binnen het schema vanuit het
organisatiekundig perspectief gestart met ‘kijken’. Daarbij wordt de door De
Caluwé en Vermaak (2001) gehanteerde tegenstelling tussen veranderkunde
en organisatiekunde in eerste instantie gehandhaafd. Organisatiekundig kijken
start ‘linksboven’, veranderkundig kijken oriënteert zich vanuit rechtsonder.
Het uitgevoerde onderzoek is in beginsel organisatiekundig. Het bouwt voort op
(en neemt deels ook afstand van) de klassieke organisatiekunde (Taylorime),
het kwaliteitsdenken (PDCA, Deming 1982) en de systeemtheorie (Beer, 1985).
Maar juist vanuit het perspectief van verandermanagement is er een brug te
slaan tussen ‘organiseren’ en ‘veranderen’. Het managementconcept beoogt
vanuit een systeemoriëntatie het statische en dynamische te combineren. Beide
aspecten leveren ook een bijdrage aan een gestructureerde interactie tussen
actoren binnen dezelfde doelrealiserende entiteit.

Zo verbreedt het model waar het gaat om het perspectief op in control. Eerder
is aangegeven dat veel organisaties zich daarbij richten op en beperken tot de
financiële aspecten van management en organisatie. Daarnaast ligt de nadruk
op risico’s en het grenssysteem dat die risico’s zichtbaar en hanteerbaar moet
maken (Simons, 1995). Bij de voor deze financiële aspecten en risico’s vaak
gehanteerde benadering gaat het bovendien meer om verantwoorden dan om
besturen. Betoogd is dat een organisatie die in control is, in staat moet zijn tot
systematisch besturen. De tien onderscheiden managementprocessen maken
duidelijk dat het daarbij draait om een combinatie van terugkijken en vooruitkijken, van verbeteren en vernieuwen, van beheersen en veranderen, van korte
en lange termijn, van financiële- en niet-financiële indicatoren, van harde indicatoren (bijvoorbeeld prestatie-indicatoren) en zachte factoren (bijvoorbeeld
visie en organisatiewaarden).

Vanuit de in dit proefschrift gehanteerde visie op in control en systematisch
besturen, schieten concepten die zich beperken tot de gesloten systeembenadering tekort. Ze vormen wel een eerste aanzet tot systematisch en methodisch
denken en doen in relatie tot organisaties (Drucker, 1957). Beer (1985) maakt
in het schema met zijn vier begrippen en hun samenhang de stap naar de
open systeembenadering en dynamische kant. Daarnaast voorziet Beer in een
kader voor complexe of causale relaties die van belang zijn bij vraagstukken
van effectief besturen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de dynamische
kant en verandercapaciteit van een organisatie. Het INK-managementmodel
bouwt hierop voort en ‘operationaliseert’ door de vorm van het model (bijvoorbeeld door de organisatiegebieden versus resultaatgebieden) en door de
inbreng van managementtermen (zoals strategie en beleid, en leren en evalueren).
Het INK-managementmodel ‘vereenvoudigt’ ook, bijvoorbeeld door de inbreng
van een duidelijke feedback loop (tegenover de complexere, meer sophisticated
feedbackmechanismen van Beer (1985)). Dat is enerzijds aantrekkelijk, anderzijds ontneemt die loop ook het zicht op de echte mechanismen voor de klaarblijkelijke werkzaamheid van het INK-managementmodel. Het MP-model zoals
beschreven in dit proefschrift beoogt het model van Beer ook voor managers
te operationaliseren en toegankelijk te maken, zonder de onderliggende principes of inzichten te ‘verliezen’. Beoogd wordt met het model beter inzicht te
geven in voorbeelden van systematisch besturen. Zo is geprobeerd een bijdrage te leveren aan het nog beter leren begrijpen van organisaties, de processen
in de organisatie en het denken in toegevoegde waarde voor het realiseren
van de doelstellingen van de organisatie. Ook in de komende jaren zal het begrip van organisaties nog verder moeten toenemen. Dit kan onder andere door
de lijn die in dit proefschrift is gevolgd verder te continueren.

Het MP-model is ontworpen om duidelijk te krijgen welke managementprocessen het verschil maken tussen grotere complexe non-profit organisaties die wel
en niet systematisch besturen. Wat zijn de voorwaardelijke en noodzakelijke
managementprocessen die maken dat een organisatie de stap maakt van proces- naar systeemgericht? Het MP-model draagt bij aan de inzichten op het
gebied van in control en systematisch besturen. Dat doet het model door te
verbreden, te verdiepen en te meten.

Het model verdiept ten opzichte van modellen zoals het INK-managementmodel. Het bouwt voort op en is schatplichtig aan eerdere modellen die zich
richten op het systematisch verbeteren, organiseren en besturen van organisaties. Eerder is beschreven hoe het MP-model zich verhoudt tot het model van
Deming (1982), het INK-managementmodel (Hardjono en Hes, 1993) en het
RCSF-model (Ten Have, 2002). Het MP-model laat in aanvulling op deze drie
modellen die respectievelijk beschrijven waarlangs, waarmee en waarop men
moet sturen, zien waardoor men kan sturen.

tabel 7|1

Het MP-model gepositioneerd

Maakt duidelijk

Door

1 Demig (1982)

Model

Waarlangs te sturen
(input-output in beeld)

Een verbetercyclus te
ontwerpen

2 INK (Hardjono en Hes,1993)

Waarmee te sturen
(input-throughput-output
gekwalificeerd)

Managementaandachtsgebieden te identificeren

3 RCSF (Ten Have, 2002)

Waarop te sturen
(input-throughput-output
geanalyseerd en gedefinieerd)

Coördinaten voor effectief
organiseren bloot te leggen

4 MP (Ten Have, 2011)

Waardoor te sturen
(input-throughput-output
geoperationaliseerd)

Managementprocessen als
handvat aan te bieden
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Het MP-model helpt daarnaast om te meten of een organisatie in staat is om
systematisch te besturen. Met de tien managementprocessen kan worden beoordeeld of en hoeverre een organisatie in control is. Waar dit niet of in beperkte
mate het geval is, kan met de set van managementprocessen gericht gediagnosticeerd worden waar dat aan ligt. Heeft het met bijvoorbeeld een proces als
strategic learning te maken of met een proces als interface management? Omdat
de tien managementprocessen steeds zijn samengesteld uit vier factoren richting (R), consistentie (C ), samenhang (S) en feedback (F), kan vanuit goed
functionerende processen (bijvoorbeeld RCS) afgeleid worden aan welk bestanddeel het niet functioneren van een ander proces toe te schrijven is.
Zo kan gericht worden gewerkt aan verbetering van managementprocessen
om zo beter in control te komen.

7|3

nisatiekundige termen zijn het strategische, tactische en operationele een vereiste. Het gaat om multilevel control.
Bij systemic management control gaat het om:
Tegengestelde of tegenstrijdige vormen tegelijk of in combinatie te laten
werken. Bijvoorbeeld het combineren van het handhaven van de huidige
strategie (via strategic monitoring) en het zoeken naar een nieuwe strategie
(via strategic learning);
2 Relatief autonome sturing op de eigen unit en product-markt-combinatie
(via process control) te combineren met een gemeenschappelijk referentiekader in de vorm van een corporate strategie en een bijdrage aan die strategie (via strategic goal setting);
3 Het vernieuwen te combineren met het optimaliseren en laten renderen
van het bestaande. Voor ondernemingen spreekt Abell (1980) over dual
strategies, running and changing the business. Het gaat dan bijvoorbeeld
om de combinatie van het leren over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe
technologieen en markten (strategic learning) en het optimaliseren van de
bestaande productie- of serviceprocessen (process improvement);
4 Het strategische (strategic goal setting) te combineren met het operationele
(interface management) en waar nodig verbanden tussen deze te leggen,
te beoordelen en te beïnvloeden;
5 Het complete veld van benodigde managementprocessen te kennen,
te overzien en te hanteren.
1

Praktische implicaties
Het MP-model kan een bijdrage aan de praktijk leveren doordat het inzichten
en criteria voor systematisch besturen en in control bundelt, in samenhang presenteert, concretiseert en operationaliseert. Zo ontstaat een general managementperspectief op deze twee onderwerpen. De werelden van functionele
disciplines als het financieel en logistiek management en perspectieven als
het strategische en het operationele worden met elkaar verbonden. Deze disciplines en perspectieven leveren beide belangrijke bouwstenen voor het systematisch besturen van een organisatie. Het onderkennen van bijvoorbeeld
nieuwe strategische ontwikkelingen is essentieel. Hetzelfde geldt voor een
goede beheersing van de operationele processen en interfaces. In control zijn
vereist dat deze bouwstenen in samenhang functioneren, een systeem vormen.
Het MP-model biedt een manier om daar invulling aan te geven. Het resultaat
kan omschreven worden als systemic management control. Niet zozeer management control in zijn meest brede vorm, maar management control in de vorm
die vereist is om systematisch te kunnen besturen.
Systemic control in relatie tot organisaties gaat om een combinatie van verschillende vormen van control (Schwaninger, Ambroz en Olaya, 2005). Het
gaat allereerst om (vormen van) internal control of self control en (of versus)
external control. De eerste vorm zorgt voor autonome sturing binnen units, de
tweede voor de noodzakelijke samenhang tussen de units door bijvoorbeeld
het managen van uitzonderingen door gebruik te maken van een vorm van
external control. Beide vormen van sturing zijn nodig en complementeren
elkaar (zie figuur 7.2).
Het tweede onderscheid is dat tussen control en pre-control. De eerste is gebaseerd op feedback, de tweede op feedforward. De eerste richt zich op het
optimaliseren van het bestaande, de tweede om het signaleren, aanbieden en
verwerken van verstoringen of nieuwe ontwikkelingen die (kunnen) maken
dat het bestaande systeem aangepast of vervangen moet worden. Bij systemic
control is daarnaast aandacht voor verschillende niveaus. Bijvoorbeeld in orga-
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Met de tien onderscheiden processen en het bijbehorende beoordelingsframe
kunnen managers invulling geven aan systemic management control.

ﬁguur 7|2

Control process: internal en external control (Schwaninger, Ambroz en Olaya, 2005)
Goals

Control System

External
Control

Feedback

Feed-forward

Inputs

Self
Control
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Disturbance

Controlled
System

Outputs
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Kanttekeningen en beperkingen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de methodologische kanttekeningen bij
onderhavig onderzoek. Het gaat dan met name om met de gekozen onderzoekaanpak verbonden biases, mogelijke tekortkomingen en risico’s. Daarnaast wordt ingegaan op de beperkingen van het onderzoek en de daarmee
verbonden resultaten. Daarbij spelen begrippen als interne en externe validiteit en betrouwbaarheid een rol. Verder wordt bekeken wat nodig is om een
goede theoretische bijdrage aan het vakgebied te leveren (Whetten, 1989).
Interne validiteit
Centraal in het proefschrift staat een combinatie van ontwerponderzoek en
case control study. Er zijn twaalf cases en controls beoordeeld en vergeleken
met het MP-model. De case control study heeft in het algemeen een redelijk
hoog niveau van evidence ; Barends et al. 2009). Een cohort study wordt bijvoorbeeld nog hoger aangeslagen, deze methode stuit evenwel in de context
van dit proefschrift op praktische beperkingen (Austin, Hill, Flanders en Greenberg, 1994). Een case control study is retrospectief en heeft dus een redelijk
hoog niveau van evidence Een prospectieve (cohort) studie zou een relatief
sterker design bieden. In een recent uitgevoerde systematische review (Barends,
Janssen, Ten Have en Ten Have, 2011) is gekeken naar de effectiviteit van interventies en invloed van succesfactoren op het gebied van organisatorisch verandermanagement. Het ging hier om studies die de afgelopen jaren in de relevante wetenschappelijke tijdschriften zijn geplubliceerd. Na beoordeling van
het onderzoeksdesign bleek dat slechts twaalf procent van die studies over
een design met hoge bewijskracht beschikte. Op basis van het onderzoeksdesign zijn alle studies ingedeeld in level A, B, C of D. Van de in totaal 565
studies zijn 9 studies gekwalificeerd als level A (2%) en 56 als level B (10%).
Bij deze laatste categorie horen ook case control studies. Niet alleen scoort
case control hoog als het gaat om bewijskracht, de review laat ook zien dat
de case control study binnen de bedrijfskunde niet vaak wordt toegepast.

Ten opzichte van prospectieve studies is de case control study meer vatbaar
voor bias en confounding. Een confounder is een factor (of derde variabele)
die gerelateerd is aan zowel de onafhankelijke als de afhankelijke variabele.
Door confounding kan een verband dat in werkelijkheid afwezig is, worden gesuggereerd of kan een bestaand verband worden ontkend. Een klassiek voorbeeld van het eerste is het verband tussen het aantal verkochte ijsjes en het
aantal tijdens het recreatief zwemmen verdronken mensen tijdens de zomer.
De confounder of derde variabele is dan het goede weer.
De case control study is vatbaar voor diverse vormen van bias (Kaye, Harris,
Samore en Carmeli, 2005; Hoyle, Harris en Judd, 2001; Er kan onderscheid gemaakt worden tussen cognitieve en statische vormen van bias. Voorbeelden van
cognitieve vormen zijn de confirmation bias, de hindsight bias en de memory
bias. Deze hebben sterk te maken met eigen cognitive beperkingen en voorkeuren. In relatie tot case control studies speelt bijvoorbeeld de selection bias.
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Een voorbeeld van een statische vorm is de reporting bias, de neiging om
onverwachte of ongewenste onderzoeksresultaten wat te verdoezelen. Deze
worden dan toegeschreven aan bijvoorbeeld meetfouten. Bij bevestigende,
gewenste onderzoeksresultaten is er juist weer een groter vertrouwen dat het
gaat om ‘juiste’ resultaten.
Voor de hier uitgevoerde case control study is aandacht besteed aan de vormen
van bias en confounding die verbonden worden met de kwetsbare punten van
dit design:
— De selection bias: zijn de cases en controls duidelijk en adequaat gedefinieerd?
— De misclassificatie bias: zijn de cases en controls geselecteerd op basis van
externe, objectieve en gevalideerde criteria? En: zijn objectieve en gevalideerde meetinstrumenten gebruikt?
— Halo effect: heeft de beoordeling van de cases en controls blind plaatsgevonden?
— Confounders: zijn de belangrijkste geïdentificeerd?
Deze vragen worden hierna onder steekproef en wijze van beoordeling beschouwd.
Opgemerkt moet worden dat het belangrijkste aandachtspunt van de in dit
proefschrift beschreven case control study de relatief kleine steekproef is. In
andere disciplines (psychologische en medische) worden case control studies
(even als cohort studies) in de regel met grote steekproeven uitgevoerd. Hier
bestaat de steekproef uit vijf cases en zeven controls. Statistisch gezien kan het
onderzoek daarom underpowered genoemd worden (Burns en Grove, 2005).
De kans op een vals negatieve uitkomst is dan aanzienlijk groter (fout van de
tweede soort). Bij een kleine steekproef past dan ook relatieve terughoudendheid ten aanzien van de conclusies.
Steekproef en wijze van beoordeling
In het hier uitgevoerde onderzoek is er sprake van een selecte steekproef. Er
zijn dertien organisaties aangeleverd door het INK. Deze organisaties maken
deel uit van een grotere pool van organisaties die zich hebben gemeld om in
aanmerking te komen voor de INK-kwaliteitsprijs. Het onderzoeksmateriaal
wordt niet gevormd door antwoorden van respondenten, maar door volgens
een vast format opgestelde zelfevaluaties en auditrapporten. Het draait bij het
in dit proefschrift beschreven onderzoek om relatief kleine maar essentiële verschillen tussen organisaties. Verschillen die maken dat een organisatie als wel
of (net) niet in control kan worden opgevat. Dit vereist een pool van organisaties waarin beide varianten voorkomen en waarbij de organisaties op vergelijkbare wijze en nauwkeurig beschreven zijn. Daarmee is de keuze voor bij het
INK beschikbare cases en controls vooral een praktische geweest. Door deze
aanpak was er in het onderzoek de beschikking over duidelijk en adequaat
gedefinieerde cases en controls (tegengaan van selection bias). De cases zijn
geselecteerd op grond van externe, objectieve criteria en meetinstrumenten,
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het daarop gebaseerde puntensysteem en de uitkomsten van formele audits
uitgevoerd door onafhankelijke INK-auditors (voorkomen van misclassificatiebias).

Het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlandse non-profit organisaties. De
vraag is in hoeverre organisaties uit andere nationale culturen zich verhouden
tot het model en de onderzoeksresultaten. Verschillen in nationale culturen
kunnen substantieel en van betekenis zijn waar het bijvoorbeeld gaat over de
stijl van leidinggeven en de wijze van samenwerken (Hofstede, 1980). Het eerdere onderzoek naar 35 Europese organisaties uit 15 landen, liet evenwel meer
overeenkomsten dan verschillen zien op het gebied van het besturen van organisaties (Hardjono et al., 1996). Desalniettemin is het interessant het MP-model
te testen bij (non-profit) organisaties buiten Nederland.

Organisaties die niet werken met de INK-systematiek zijn hier buiten beschouwing gelaten maar kunnen wel (of ook net niet) systematisch bestuurd zijn.
Dit hoeft geen nadelige effecten te hebben voor de externe validiteit. Ook voor
andere organisaties geldt dat langs de lijnen van het MP-model is vast te stellen
of en in hoeverre zij systematisch bestuurd zijn. Is dat het geval, dan vallen bij
die organisaties waarschijnlijk vergelijkbare zaken te constateren met betrekking tot de twee- en drievoudige managementprocessen.

De klok van Weick (in: Denison, 1990, p. 193)
Generality
12

1

10

11

9

3

4

De omvang van de onderzochte organisaties zal verschil maken in de wijze
van toepassing, maar hoeft de toepasbaarheid ten opzichte van de beschreven
en onderzochte organisaties niet te belemmeren. Het MP-model vereist professionaliteit en conceptueel vermogen; mogelijk is het model voor sommige
kleinere, eenvoudigere organisaties ongeschikt. Afhankelijk van het soort organisatie, bijvoorbeeld non-profit organisatie versus onderneming, zal de invulling van de verschillende processen variëren. Binnen bijvoorbeeld de groep
van ondernemingen maakt het weer verschil of een onderneming werkt in een
relatief stabiele of een zeer dynamische omgeving. In een stabiele omgeving zal
zwaarder geleund worden op de meer beheersmatige processen. In een meer
dynamische omgeving spelen vermoedelijk op vernieuwing en de externe
omgeving gerichte processen zoals strategic learning de hoofdrol.

ﬁguur 7|3

Het in dit proefschrift uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op een aantal praktische keuzes. Kiezen voor het een, betekent ook vaak het niet kiezen voor het
ander in onderzoek. Thorngate (1976) stel in dit verband dat een theorie niet
tegelijkertijd algemeen, accuraat en eenvoudig kan zijn. Volgens Thorngate
staat de onderzoeker die zich bezig houdt met sociale systemen, relaties en
dynamieken voor het dilemma dat een keuze voor twee van de drie genoemde
onderzoekseigenschappen, impliceert dat de derde eigenschap buiten bereik
blijft. Weick (1979) vertaalt dat naar een klok met ‘algemeen’ op twaalf uur,
‘accuraat’ op vier uur en ‘eenvoudig’ op acht uur.

2

Externe validiteit
Het MP-model is toegepast op gevalsbeschrijvingen van grotere complexe nonprofit organisaties. Dat zijn organisaties met een specifieke context. De vraag is
in hoeverre de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn en het model toepasbaar is op andere soorten organisaties, bijvoorbeeld kleinere non-profit organisaties of grote ondernemingen. Dat zal nader onderzoek moeten gaan uitwijzen.

Gedachten voor verder onderzoek

8

Verder geeft het onderzoek geen definitieve informatie over effecten op langere termijn van met name het wel systematisch bestuurd zijn. Het winnen van
een onderscheiding of het anderszins toegezwaaid krijgen van lof op zich
kan al een ‘kus des doods’ zijn. Het optimaliseren van een bestaand bedrijfsvoeringsmodel, waarvan bij de onderzochte cases sprake is, kan ook leiden
tot ‘bijziendheid’, ‘bedrijfsblindheid’ of ‘oogkleppen’ (Ten Have et al., 2009).

7|5

Simplicity

Accuracy

7

In onderhavig onderzoek is gewerkt met geblindeerde cases en controls (tegengaan halo effect). Om de objectiviteit te waarborgen is ervoor gekozen niet zelf
deze beoordeling te doen. Er is een uitgebreide en zorgvuldige procedure ontwikkeld alsook een expliciet beoordelingsframe. Dat is meegegeven aan de
beoordelaars. Om de betrouwbaarheid van de totale beoordeling zo goed
mogelijk te waarborgen, is per case gewerkt met twee onafhankelijke beoordelaars. Om redenen van efficiency is het aantal beoordelaars per gevalsbeschrijving beperkt tot twee.
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Weick (1979) noemt bijvoorbeeld algemeen en accuraat onderzoek two o’clock
research (en dat staat in de klok tegenover eenvoudig). Als voorbeelden noemt
Weick het algemene en accurate, maar niet eenvoudige werk van Levison over
organisatiediagnose. Een andere positie op de klok kan geïllustreerd worden
met het zogenaamde Peter Principle, dit is algemeen en eenvoudig onderzoek,
maar niet accuraat. Modellen vallen vaak in deze categorie en worden door
Weick ook wel ten o’clock frameworks genoemd. Case studies daarentegen zijn
een vorm van four to six o’ clock research. Uitgebreid kwantitatief onderzoek
met surveys bijvoorbeeld valt in de categorie twelve to two o’clock research.

7|6

Tot slot

Juist deze twee laatstgenoemde vormen lijken aantrekkelijk bij het vormgeven
van verder onderzoek. Voorstelbaar is dat de op basis van het MP-model opgestelde vragenlijst wordt ingezet voor survey-onderzoek bij een groot aantal
organisaties. Zo kan op basis van een groot aantal observaties meer diepgaand
inzicht verkregen worden in de bepalende variabelen binnen het MP-model
en hun verbanden. De samenstellende delen van systematisch besturen en
hun relaties krijgen zo verdere verdieping. Met nieuwe cases kan uitgaande
van het MP-model nog accurater worden gekeken naar de feitelijke invulling in
de praktijk van (gecombineerde) twee- en drievoudisge managementprocessen in concrete situaties. Een benadering die deze twee onderzoeksvormen
combineert is de case survey. Deze benadering is vooral geschikt als een
heterogene set van case studies bestaat en de onderzoekers meer geïnteresseerd zijn in hun kenmerken dan in de conclusies van de auteurs (Yin en Heald, 1975). De voordelen van surveys (omgaan met een grote hoeveelheid observaties
gebaseerd op individuele diepte) en cases (rijkdom en precieze omschrijvingen) worden gecombineerd (Larsson, 1993). Vervolgonderzoek kan zich richten op het met het MP-model analyseren van grote aantallen rapportages en
beschrijvingen van organisaties, afkomstig van bijvoorbeeld auditors die zich
bezig houden met accreditatie en certificering en van accountants die zich
bezig houden met in control.
Mogelijk ander vervolgonderzoek kan zich richten op het daadwerkelijk toepassen van en interveniëren met het MP-model in de praktijk en wel daar waar
zich vraagstukken rond (systematisch) besturen van organisaties voordoen.
Hierbij gaat het dan vooral om vormen van actieonderzoek, een interactieve
manier van onderzoeken waarbij de onderzoeker al handelend probeert na te
gaan of het handelen het gewenste effect oplevert (Van der Zee, 2006). Tot slot
lijkt het voor de hand te liggen met het hier uitgevoerde case control onderzoek vergelijkbaar onderzoek te doen bij andere soorten organisaties dan
grote non-profit organisaties, bijvoorbeeld bij grote of kleine ondernemingen,
ook om zo verschillen en overeenkomsten boven tafel te krijgen waar het gaat
om managementprocessen en daarop gebaseerde patronen van systematisch
besturen.

Met dit proefschrift is gepoogd een volgende stap te zetten in de ontwikkeling
van het managementvak. Hierbij is zowel gebruikgemaakt van bewezen werkzame modellen als van bestaande (klassieke) managementtheorie. Voor beide
geldt dat de doelstelling was om iets toe te voegen, aan bijvoorbeeld het INKmanagementmodel en het RCSF-model, maar ook aan het klassieke theorie
van bijvoorbeeld Lawrence en Lorsch (1967) en Beer (1985). Lawrence en
Lorsch vonden een sterk verband tussen een hoge score op integration en
differentiation en de effectiviteit van organisaties; gesteld kan worden dat met
het MP-model integration verder is geoperationaliseerd door de managementprocessen waarin samenhang een rol speelt. De vier door Beer geïdentificeerde
begrippen voor het effectief organiseren (implementatie, coördinatie, control
en intelligence) zijn ‘geladen’ met de tien onderliggende managementprocessen.
Door systematisch te besturen (door in control te zijn) kan niet elk probleem
worden opgelost of voorkomen. Maar door inzicht te hebben in de eigen organisatie en in verbinding te zijn met de omgeving kan wel effectiever invulling
worden gegeven aan de taak van de manager. Ontwikkelingen worden eerder
waargenomen, afwijkingen eerder gesignaleerd en bijsturen kan gerichter
plaatsvinden. Dit kan niet alleen het ontsporen van organisaties voorkomen,
het moet vooral kunnen leiden tot effectievere doelrealisatie.
De uiteindelijke bijdrage van dit proefschrift zal in de praktijk verder betekenis
moeten krijgen. Systematisch besturen is de verantwoordelijkheid van managers. Zij moeten de eigen organisatie leren (te) begrijpen om zowel te kunnen
schilderen met de grote kwast als met het penseeltje.

Samenvatting
Weg van verandering: systematisch besturen
Organisatiekundige en veranderkundige verkenningen
en toepassingen van het in control concept
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De afgelopen jaren maakt het begrip in control nadrukkelijk deel uit van de
taal en het repertoire van managers. Een goede zaak, ware het niet dat het
begrip vooral wordt gekoppeld aan het accountantsperspectief. Die aandacht
is een direct gevolg van affaires zoals bij Enron en Ahold en de daaropvolgende
(publieke) discussies over goed bestuur – denk aan de code Tabaksblat (Commissie Tabaksblat, 2003) en de commissie Frijns die deze code voor goed bestuur heeft getoetst (Commissie Frijns, 2005).
Veel minder aandacht is er voor wat in control betekent voor managers die hun
organisatie goed willen besturen. Dit proefschrift wil in die leemte voorzien. In
control zijn betekent namelijk veel meer dan alleen goed financieel en risicomanagement; in essentie gaat het meer over vooruitkijken dan over terugblikken, meer over systematisch besturen dan over verantwoorden. Wat maakt dat
de ene organisatie wel in control is en de andere (net) niet? Specifieker: welke
(samengestelde) managementprocessen maken het verschil tussen organisaties die wel en die niet systematisch besturen (in control zijn)? Wat maakt dat
een organisatie de stap maakt van proces- naar systeemgerichtheid? Dit is de
centrale vraagstelling in dit proefschrift.
Hoofdstuk 1 schetst in grote lijnen de ontstaansgeschiedenis en (intellectuele)
inspiratiebronnen van dit proefschrift. In 1994 gaf de Europese Commissie
opdracht onderzoek te doen naar kenmerkende managementpraktijken voor
goed georganiseerde organisaties: The European Way to Excellence (1994-1996).
Deze organisaties moesten zich ten minste op nationaal niveau in positieve zin
onderscheiden door hun wijze van organiseren en dat ook aantoonbaar bewezen hebben (bijvoorbeeld door een gewonnen kwaliteitsprijs). Het onderzoek
openbaarde vier onderscheidende managementprocessen: (strategic) focus,
policy deployment, (strategic) alignment en learning and feedback (Hardjono,
Ten Have en Ten Have, 1996). Uit deze Europese pool zijn in het kader van nader promotieonderzoek vier grote complexe ondernemingen circa negen jaar
gevolgd: Nokia, PTT Post, Sollac en ST Microelectronics. Centrale vraag in dit
onderzoek was: hoe slaagden deze ondernemingen erin om over een langere
periode doelgericht en doelbewust veranderingen te realiseren? Vier managementpraktijken gaven de doorslag: Richting, Consistentie, Samenhang en Feedback – samengevat het RCSF-model.
In hoeverre is dit model van toepassing op complexe non-profit organisaties?
Dat is een van de deelvragen in dit proefschrift. Een tweede deelvraag is of het
RCSF-model de basis van een nieuw model kan zijn om accuraat inzichtelijk
te maken welke managementprocessen het verschil maken tussen wel of (net)
niet systeemgericht of systematisch bestuurd zijn? Maakt dat nieuwe model
duidelijk hoe grotere complexe non-profit organisaties de stap kunnen maken
naar de categorie van de vier ondernemingen uit het onderzoek van Ten Have
(2002)? En is te meten, en zo ja hoe, in welke mate een organisatie systematisch bestuurd (in control) is?
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Alvorens deze vragen te beantwoorden is eerst literatuuronderzoek gedaan.
Dat is onderwerp van hoofdstuk 2. Met behulp van dat onderzoek wordt betoogd dat het begrip in control zijn kan worden opgevat als het systematisch
besturen van organisaties. Ook bevat hoofdstuk 2 een toelichting op het INKmanagementmodel (Hardjono en Hes, 1993). In 1991 is op initiatief van het
Ministerie van Economische Zaken het Instituut Nederlandse Kwaliteit opgericht, met als missie organisaties te ondersteunen bij het continu verbeteren
van de organisatie om duurzaam concurrerend te kunnen presteren. Organisaties kunnen daarmee ook een kwaliteitsprijs of onderscheiding verdienen.
Kern van het INK-managementmodel vormen negen aandachtsgebieden zoals
leiderschap, management van medewerkers en management van processen.
Dit model toont grote verwantschap met het RCSF-model. Beide modellen
werken voor veel organisaties omdat ze helpen te oriënteren (richting), keuzes
te vertalen in opdrachten en acties (consistentie), verbanden inzichtelijk te
maken (samenhang) en bijdragen aan leren en verbeteren (feedback).
Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling van een nieuw conceptueel model:
het MP-model. De afkorting MP staat voor managementprocessen, het model
is een verbijzondering van het RCSF-model. Op grond van de veronderstelling
dat effectief besturen meervoudige managementprocessen vereist, zijn zes
tweevoudige en vier drievoudige managementprocessen ontworpen. Deze
zijn afgeleid van en samengesteld op basis van de vier enkelvoudige coördinaten (Richting, Consistentie, Samenhang en Feedback) uit het RCSF-model.
Zo ontstaan de volgende managementprocessen: policy deployment (RC), key
process management (RS), strategic monitoring (RF), interface management
(CS), operational control (CF), process improvement (SF), strategic goal setting
(RCS), strategic learning (RCF), organisational learning (RSF) en management
control (CSF). Per managementproces zijn, mede op basis van verder literatuuronderzoek, kenmerkende elementen bepaald die met een beoordelingsframe
op aanwezigheid kunnen worden geïnventariseerd. Het hoofdstuk sluit af met
een zestal hypothesen.
In hoofdstuk 4 staan de methodologie en onderzoeksopzet centraal. Via het
INK zijn dertien cases beschikbaar gesteld voor dit promotieonderzoek. Al
deze complexe non-profit organisaties hebben de laatste jaren meegedongen
naar de INK-onderscheiding waarbij de fase van systeemgerichtheid, een INKscore van meer dan 450 punten, bereikt is. Zes daarvan golden als wel systematisch bestuurd (in control) en zeven niet (gebaseerd op de INK-criteria).
Als vooronderzoek is bij een non-profit organisatie, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), allereerst getest of het (voor ondernemingen ontwikkelde)
RCSF-model toepasbaar is op non-profit organisaties. Het bleek dat de activiteiten en interventies van de RDW inderdaad daarmee gecategoriseerd konden
worden. Ook bleek het mogelijk de activiteiten en interventies te ordenen in
fasen. Dat impliceert dat de ontwikkeling richting in control binnen een nonprofit organisatie inzichtelijk is te maken met het RCSF-model. Vervolgens is
het beoordelingsframe getest op een van de dertien cases van het INK, op
organisatie X. Hierbij is geconstateerd dat het beoordelingsframe in staat stelde
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om de onderscheiden managementprocessen te beoordelen en vast te stellen
of een organisatie in control is. Op basis van deze test is een definitief beoordelingsframe opgesteld voor het beoordelen van de resterende twaalf cases.
Hoofdstuk 5 bevat het kernonderzoek van dit proefschrift: een case control
study met de overige twaalf complexe non-profit organisaties. Twee onafhankelijke beoordelaars per case stelden met het ontwikkelde beoordelingsframe
de mate van aanwezigheid van de onderscheiden managementprocessen vast.
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bleek hoog, er mag derhalve worden
geconcludeerd dat dit betrouwbaar is gedaan. De hypothesen konden grotendeels worden bevestigd. T-tests laten onder meer zien dat organisaties die wel
in control zijn niet significant hoger scoren op de enkelvoudige managementprocessen en op het tweevoudige policy deployment dan organisaties die niet
in control zijn. Wel scoren organisaties die wel in control zijn significant hoger
op de tweevoudige managementprocessen key process management, strategic
monitoring, interface management, operational control en process improvement.
Ook zijn er verschillen gevonden op alle drievoudige managementprocessen.
Organisaties in control scoren significant hoger op strategic goal setting, strategic
learning, organisational learning en management control. Ook op het (exploratieve) viervoudige managementproces systemic management control (RCSF)
scoren organisaties wel in control significant hoger dan organisaties niet in
control.
De hoofdstukken 6 en 7 sluiten af met respectievelijk de conclusies en reflecties. Drievoudige managementprocessen maken het verschil tussen grotere
complexe non-profit organisaties die wel en die (net) niet systematisch bestuurd zijn. Systematisch bestuurde organisaties passen deze managementprocessen beter toe dan de andere organisaties. Dat doen ze ook met de tweevoudige managementprocessen, maar dat zijn noodzakelijke, niet voldoende
voorwaarden om een complexe non-profit organisatie als in control te laten
gelden. Op de data in dit proefschrift is het MP-model zeer bruikbaar gebleken.
Verdere bruikbaarheid van het model in de praktijk zal, daar waar het organisatorische vraagstukken rondom in control zijn en systematisch besturen
betreft, door nader onderzoek moeten blijken.

Summary
The Way of Change: systematic management
Explorations and applications of the 'in control' concept
from an organisational and change management perspective
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These past years the concept in control has emphatically entered the language
and repertoire of managers. This is a good development, if it were not for the
fact that the concept is usually linked to the accountant’s perspective. This
scrutiny is a direct consequence of the affairs at, for example, Enron and Ahold,
and the subsequent (public) discussions about good governance – such as
the Tabaksblat code (Commission corporate governance, 2003) and the Frijns
Commission which tested this code for good governance (Frijns Commission,
2005).
However, under much less scrutiny is what in control actually means to
managers who want to implement good governance in their organisation.
This thesis aims to rectify that. Being in control namely means much more
than good financial and risk management alone; in essence it is more about
looking ahead than about looking back, more about systematic management
than about justification. Why is one organisation in control while the other is
not (quite)? More specifically: which (combined) management processes
make the difference between organisations that have and do not have
systematic management (i.e. are in control)? What makes an organisation
develop from process oriented to systematic management? That is the central
question in this thesis.
Chapter 1 illustrates in broad strokes the formation of this thesis and its
(intellectual) sources of inspiration. In 1994 a study was commissioned by the
European Commission of the typical management practices of well-organised
organisations: The European Way to Excellence (1994-1996). A requirement
was that these organisations had to distinguish themselves in a positive way
on at least a national level by the manner in which they are organised and
have demonstrable proof of their success (by having received a quality award,
for example). The study revealed four distinguishable management processes:
(strategic) focus, policy deployment, (strategic) alignment and learning and
feedback (Hardjono, Ten Have and Ten Have, 1996). In the framework of further
doctoral research four large complex enterprises from this European pool
were studied for nine years: Nokia, PTT Post, Sollac and ST Microelectronics.
The central question in this study was: how did these enterprises succeed in
purposefully and determinedly implementing changes over a lengthy period of
time? Four management practices made the difference: Direction, Consistency,
Coherence and Feedback – abbreviated as the DCCF model.
To what extent is this model applicable to complex non-profit organisations?
That is one of the secondary questions in this thesis. Another secondary
question is whether the DCCF model can be the basis of a new model that
accurately describes which management processes make the difference
between having and not (quite) having systematic management? Can that new
model offer insight into how larger complex non-profit organisations can
transition into the same category as the four enterprises in Ten Have’s research
(2002)? Is it possible to measure, and if so how, to what extent an organisation
has systematic management (is in control)?
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Prior to formulating answers to these questions, extensive literature research
was done. That is the subject of chapter 2. Supported by that research one can
argue that the concept of being in control can be interpreted as systematic
management in organisations. Chapter 2 also contains an explanation of the
INK management model (Hardjono and Hes, 1993). In 1991 the Ministry of
Economy initiated the foundation of the Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK –
Institute of Dutch Quality); its mission is to support organisations to continually
improve performance in order to remain sustainably competitive. Organisations
can earn a quality award or distinction. The core of the INK management
model is nine areas of special interest, such as leadership, management of
employees and management of processes. This model bears a close relation
to the DCCF model. Both models are effective for many organisations because
they help with orientation (direction), translate choices into assignments and
activities (consistency), give insight into connections (cohesion), and contribute
to learning and improvement (feedback).
Chapter 3 describes the development of a new conceptual model: the MP
model. The acronym MP stands for Management Processes; the model is
a further specialisation of the DCCF model. Based on the assumption that
effective management requires multiple management processes, six twofold
and four threefold management processes were developed. They are derived
and composed on the basis of the four single coordinates (Direction,
Consistency, Coherence and Feedback) in the DCCF model, creating the
following management processes: policy deployment (DCon), key process
management (DCoh), strategic monitoring (DF), interface management (CC),
operational control (ConF), process improvement (CohF), strategic goal
setting (DCC), strategic learning (DConF), organisational learning (DCohF)
and management control (CCF). Partly due to further literature research,
characteristic elements were determined for each management process and
the presence of which can be identified with an assessment framework. The
chapter concludes with six hypotheses.
Chapter 4 focuses on the methodology and research plan. The INK provided
thirteen cases for this doctoral research. In the last few years all these complex
non-profit organisations competed for the INK distinction, requiring them to
reach a systematic management phase that scored 450 points on the INK scale.
Six of them were considered as having systematic management (in control)
and seven were not (based on the INK criteria). In a preliminary study at a
non-profit organisation, the Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW – the National
Agency for Road Traffic), was first tested whether the DCCF model (developed
for enterprises) could also apply to non-profit organisations. It turned out that
the activities and interventions of the RDW could in fact be categorised with it.
It was also possible to order the activities and interventions in phases. That
implied that the DCCF model could provide insight into the development of an
non-profit organisation in becoming in control. Subsequently the assessment
framework was tested on one of INK’s thirteen cases, on Organisation X. It was
established that the assessment framework was able to identify the different
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management processes as well to determine whether an organisation is in
control. Based on the test results, a definitive assessment framework was
drawn up to evaluate the remaining twelve cases.
Chapter 5 contains the core research of this thesis: a case control study with the
other twelve complex non-profit organisations. Two independent evaluators per
case determined with the developed assessment framework to what extent the
identified management processes were present. The evaluator’s inter-reliability
proved to be high; therefore one can conclude that it was performed reliably.
The hypotheses could largely be verified. T-tests show, among other things,
that organisations in control do not score significantly higher on the single
management processes and on the twofold policy deployment than
organisations that are not in control. However, in control organisations do
score significantly higher on the twofold management processes key process
management, strategic monitoring, interface management, operational control
and process improvement. There were also differences with all the threefold
management processes. In control organisations scored significantly higher
on strategic goal setting, strategic learning, organisational learning and
management control. On the (explorative) fourfold management process
systemic management control (DCCF), in control organisations also scored
significantly higher than organisations that are not in control.
Chapters 6 and 7 include the conclusions and reflections respectively. Threefold
management processes make the difference between larger complex non-profit
organisations that have and do not (quite) have systematic management.
Organisations with systematic management apply these management
processes more effectively than the other organisations. They can do so with
twofold management processes as well; however, those are necessary, not
adequate conditions to rate a complex non-profit organisation as being in
control. The MP model proved to be quite useful for the data in this thesis.
Whether the model also proves to be effective in the field, in terms of
organisational questions about being in control and systematic management,
will require further research.
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Extra indicaties

Enkelvoudige managementprocessen
R

Richting

– Er is een heldere onderbouwde organisatiestrategie
die duidelijk wordt uitgedrukt in doelstellingen en
wordt omschreven in termen van ‘a need for action’.

C

Consistentie

– Alle onderliggende doelstellingen zijn afgeleid van
de organisatiestrategie. Dit geldt zowel voor de verschillende organisatieniveaus als voor de processen
in de organisatie.

S

Samenhang

– Er vindt horizontale afstemming tussen processen,
ketens, organisatieonderdelen, afdelingen, individuen, maar ook structuren, systemen en competenties plaats.
– Er is congruentie tussen de verschillende kenmerken van de organisatie.

F

Feedback

– De organisatie is zo ingericht dat alle voor de besturing van de organisatie relevante prestatie-indicatoren worden gemeten en teruggekoppeld naar de
gerelateerde processen en organisatieonderdelen
zodat op alle niveaus en in verschillende tijdsperspectieven geleerd kan worden. De organisatorische
feedback raakt alle organisatiesystemen (gebieden)
en niveaus of toegevoegde waardelagen (strategisch, tactisch en operationeel) en de verbanden
daartussen.
R
– Er is een heldere onderbouwde organisatiestrategie
die duidelijk wordt uitgedrukt in doelstellingen en
wordt omschreven in termen van ‘a need for action’.
C
– Alle onderliggende doelstellingen zijn afgeleid van
de organisatiestrategie. Dit geldt zowel voor de verschillende organisatieniveaus als voor de processen
in de organisatie.
+ RC
– Het vertalen van de organisatiedoelstellingen en
-waarden door alle lagen van de organisatie heen
(Bernard, 2000).
– Door de hiërarchische lagen heen is er eenduidigheid (in nagestreefde doelen en gehanteerde referentiekaders).
– Het systematisch vertalen van de strategische richting van de organisatie in ‘businessplannen’, operationele plannen en budgetten voor iedere afdeling.

Managementproces

Wat moet aanwezig zijn

Extra indicaties

Tweevoudige managementprocessen

Tweevoudige managementprocessen
RC Policy
deployment

Bijlage 1 — Beoordelingsframe

– Heldere, eenduidige en congruente visie, missie en doelstellingen.
– Systematische vertaling door
alle lagen heen, van strategie
naar operatie.
– Organisatie en medewerkers
begrijpen vertaling en verbanden
(bijvoorbeeld tussen strategie en
prestatie-indicatoren).
– De cycli van de top en de onderdelen van de organisatie zijn op
elkaar afgestemd.
– Het management is in staat tot
prioritering, operationalisering
en ondersteuning van de uitvoering.

RS Key process
management

R
– Er is een heldere onderbouwde organisatiestrategie die
duidelijk wordt uitgedrukt in doelstellingen en wordt omschreven in termen van ‘a need for action’.
S
– Er vindt horizontale afstemming tussen processen,
ketens, organisatieonderdelen, afdelingen, individuen,
maar ook structuren, systemen en competenties plaats.
– Er is congruentie tussen de verschillende kenmerken
van de organisatie.
+ RS
– Processen zijn beschreven en ingericht op basis van
maximale toegevoegde waarde voor de realisatie van
de organisatiestrategie.
– Processen (en activiteiten) zowel binnen de verschillende organisatiegebieden als tussen de verschillende
organisatiegebieden worden in afstemming met elkaar
beoordeeld. Op basis van deze beoordeling worden middelen en mensen gealloceerd en worden de processen
uitgevoerd.

– Processen zijn beschreven
en geoperationaliseerd op
basis van strategie en prioriteiten en zijn afgestemd op
de klantbehoeften.
– Sleutelprocessen zijn helder
gedefinieerd en gedocumenteerd.
– De beoordeling van de
(sleutel- of kern-) processen
in samenhang vormt de
basis voor de allocatie van
resources.
– Sleutelprocessen worden
begrepen, op zich en in relatie tot de eigen processen en
bijdragen.
– Rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
procedures zijn duidelijk
gedefinieerd en op elkaar
afgestemd.

RF Strategic
monitoring

R
– Er is een heldere onderbouwde organisatiestrategie die
duidelijk wordt uitgedrukt in doelstellingen en wordt omschreven in termen van ‘a need for action’.
F
– De organisatie is zo ingericht dat alle voor de besturing
van de organisatie relevante prestatie-indicatoren worden gemeten en teruggekoppeld naar de gerelateerde
processen en organisatieonderdelen zodat op alle
niveaus en in verschillende tijdsperspectieven geleerd
kan worden. De organisatorische feedback raakt alle
organisatiesystemen (gebieden) en niveaus of toegevoegde waardelagen (strategisch, tactisch en operationeel) en de verbanden daartussen
+ RF
– Alle, voor de monitoring van de realisatie van de organisatiestrategie, relevante prestatie-indicatoren worden
gemeten en teruggekoppeld naar de gerelateerde strategische doelstellingen.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de
verschillende tijdsperioden heen.

– De kritieke succesfactoren
van de organisatie zijn bepaald.
– Er zijn duidelijke doelstellingen en prestatienormen die
de strategie operationaliseren en waarmee de geleverde
resultaten vergeleken kunnen worden.
– De realisatie van de strategie
wordt actief en gestructureerd gevolgd en gemeten.
– Afwijkingen in de realisatie
van de strategie worden
gesignaleerd en verwerkt.
– Interne en externe factoren
die de strategie (kunnen)
beïnvloeden worden gevolgd
en (waar nodig) opgepakt
en vertaald in strategische
termen.
– Het management is in staat
om op basis van strategische
metingen beslissingen te
nemen en te corrigeren.
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Extra indicaties

Tweevoudige managementprocessen

Bijlage 1 — Beoordelingsframe
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Extra indicaties

Tweevoudige managementprocessen

CS

Interface
management

C
– Alle onderliggende doelstellingen zijn afgeleid van de organisatiestrategie. Dit geldt zowel voor de verschillende
organisatieniveaus als voor de processen in de organisatie.
S
– Er vindt horizontale afstemming tussen processen, ketens,
organisatieonderdelen, afdelingen, individuen, maar ook
structuren, systemen en competenties.
– Er is congruentie tussen de verschillende kenmerken
van de organisatie.
+ CS
– Alle organisatorische niveaus, systemen en processen
worden telkens in samenhang beoordeeld op toegevoegde waarde voor de te realiseren doelstellingen.
– Vanuit deze beoordeling vindt de allocatie van mensen en
middelen plaats naar individuele processen.
– De relatie tussen doelstellingen op de verschillende
niveaus en tussen de verschillende niveaus is duidelijk.
Het is duidelijk welk proces welke bijdrage kan leveren
aan het realiseren van een doelstelling.

– Gemeenschappelijke
doelen zijn organisatiebreed bekend.
– Relevante informatie
wordt gedeeld tussen
groepen en individuen die
moeten samenwerken
– De belangrijkste interfaces binnen de organisatie zijn geëxpliciteerd
en bekend.
– Met de interfaces verbonden risico’s en
succesfactoren worden
actief gemanaged.
– Processen zijn op elkaar
afgestemd, ondersteunen
elkaar en hinderen elkaar
niet.

CF

Operational
monitoring

C
– Alle onderliggende doelstellingen zijn afgeleid van de organisatiestrategie. Dit geldt zowel voor de verschillende
organisatieniveaus als voor de processen in de organisatie.
F
– De organisatie is zo ingericht dat alle voor de besturing
van de organisatie relevante prestatie-indicatoren worden
gemeten en teruggekoppeld naar de gerelateerde processen en organisatieonderdelen zodat op alle niveaus
en in verschillende tijdsperspectieven geleerd kan worden. De organisatorische feedback raakt alle organisatiesystemen (gebieden) en niveaus of toegevoegde waardelagen (strategisch, tactisch en operationeel) en de
verbanden daartussen.
+ CF
– De van de strategie afgeleide doelstellingen zijn vertaald
in een set relevante prestatie-indicatoren.
– Deze worden gemeten en periodiek (op de relevante
stuurmomenten) teruggekoppeld naar de gerelateerde
processen.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de
verschillende tijdsperioden heen.
– De mate waarin (afdelings)doelstellingen worden gerealiseerd is bekend.

– De realisatie van de doelen en strategie wordt
continu gevolgd
– Er is regelmatige meting
op grond van de prestatie-indicatoren in relatie
tot de doelrealisatie.
– Operationele oorzaken
van problemen die leiden
tot tekortkomingen of
fouten worden achterhaald en kunnen gecorrigeerd of opgelost worden.
– Meetresultaten worden,
als daar aanleiding voor
is, benut om het (operationele) proces aan te
passen.
– Verantwoordelijken (proceseigenaren) ontvangen
feedback en benutten
deze.

SF

Process
improvement

S
– Er vindt horizontale afstemming tussen processen,
ketens, organisatie-onderdelen, afdelingen, individuen,
maar ook structuren, systemen en competenties plaats.
– Er is congruentie tussen de verschillende kenmerken
van de organisatie.
F
– De organisatie is zo ingericht dat alle voor de besturing
van de organisatie relevante prestatie-indicatoren worden gemeten en teruggekoppeld naar de gerelateerde
processen en organisatieonderdelen zodat op alle
niveaus en in verschillende tijdsperspectieven geleerd
kan worden. De organisatorische feedback raakt alle
organisatiesystemen (gebieden) en niveaus of toegevoegde waardelagen (strategisch, tactisch en operationeel) en de verbanden daartussen.
+SF
– Voor alle relevante processen en interfaces zijn relevante
prestatie- indicatoren vastgesteld.
– Deze worden gemeten en periodiek (op de relevante stuurmomenten) teruggekoppeld naar de gerelateerde processen en interfaces.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de
verschillende tijdsperioden heen.

– Men weet waar en waarom er verbeterd kan
worden in de processen.
– Verantwoordelijkheden
voor processen en de verbetering van die processen zijn duidelijk.
– Bedrijfsprocessen worden gemeten en geëvalueerd, de informatie
wordt omgezet in gerichte feedback.
– Continue verbetering
wordt gestimuleerd en
is geïnstitutionaliseerd
binnen de organisatie.
– Meetinstrumenten zijn
aanwezig om de effectiviteit en efficiency van processen te meten.

Drievoudige managementprocessen
RCS

Strategic
goal setting

RC
– Het vertalen van de organisatiedoelstellingen en -waarden door alle lagen van de organisatie heen (Bernard,
2000).
– Door de hiërarchische lagen heen is er eenduidigheid (in
nagestreefde doelen en gehanteerde referentiekaders).
– Het systematisch vertalen van de strategische richting
van de organisatie in ‘businessplannen’, operationele
plannen en budgetten voor iedere afdeling.
RS
– Processen zijn beschreven en ingericht op basis van
maximale toegevoegde waarde voor de realisatie van de
organisatiestrategie.
– Processen (en activiteiten) zowel binnen de verschillende
organisatiegebieden als tussen de verschillende organisatiegebieden worden in afstemming met elkaar beoordeeld. Op basis van. deze beoordeling worden middelen
en mensen gealloceerd en worden de processen uitgevoerd.
CS
– Alle organisatorische niveaus, systemen en processen
worden telkens in samenhang beoordeeld op toegevoegde waarde voor de te realiseren doelstellingen.
– Vanuit deze beoordeling vindt de allocatie van mensen en
middelen plaats naar individuele processen.
– De relatie tussen doelstellingen op de verschillende
niveaus en tussen de verschillende niveaus is duidelijk.
Het is duidelijk welk proces welke bijdrage kan leveren
van het realiseren van een doelstellingen.
+ RCS
– Allocatie van mensen en middelen naar afdelingen, processen en projecten vindt plaats op basis van de integrale
beoordeling van de toegevoegde waarde van de betreffende afdeling, het betreffende proces of het project voor
de realisatie van de organisatiestrategie.

– Er is een duidelijke missie en set van waarden.
– De strategie draagt bij
aan de realisatie van de
missie.
– Er wordt richting gegeven door prioriteiten en
grenzen (kaders) te stellen.
– De strategie is doorvertaald naar onderliggende
doelstellingen en targets
op groeps- en individueel
niveau.
– Er is samenhang en afstemming tussen betrokken groepen (afdelingen)
en individuen.
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Extra indicaties

Drievoudige managementprocessen
RCF

RSF

Strategic
learning

Organisational
learning

Bijlage 1 — Beoordelingsframe
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Extra indicaties

Drievoudige managementprocessen

RC
– Het vertalen van de organisatiedoelstellingen en -waarden door alle lagen van de organisatie heen (Bernard,
2000).
– Door de hiërarchische lagen heen is er eenduidigheid (in
nagestreefde doelen en gehanteerde referentiekaders).
– Het systematisch vertalen van de strategische richting
van de organisatie in ‘businessplannen’, operationele
plannen en budgetten voor iedere afdeling.
RF
– Alle, voor de monitoring van de realisatie van de organisatiestrategie, relevante prestatie-indicatoren worden
gemeten en teruggekoppeld naar de gerelateerde strategische doelstellingen.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de
verschillende tijdsperioden heen.
CF
– De van de strategie afgeleide doelstellingen zijn vertaald
in een set relevante prestatie-indicatoren.
– Deze worden gemeten en periodiek (op de relevante
stuurmomenten) teruggekoppeld naar de gerelateerde
processen.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de
verschillende tijdsperioden heen.
– De mate waarin (afdelings)doelstellingen worden gerealiseerd is bekend.
+ RCF
– De gemeten prestatie-indicatoren op zowel de strategische doelstellingen als de operationele doelstellingen
worden in samenhang beoordeeld en op basis van deze
integrale beoordeling ontstaat inzicht in de mate waarin
de strategie gerealiseerd wordt en door welke prestaties
op de onderliggende doelstellingen dit veroorzaakt wordt
(en waar bijgestuurd moet worden).

– Voor de missie en strategie relevante omgevingsontwikkelingen (externe
context) worden herkend
en bepaald.
– Relevante externe ontwikkelingen worden met
de organisatie gedeeld
en vertaald naar specifieke consequenties.
– Bottom-up wordt voorzien in voor de aanpassing en ontwikkeling van
de strategie relevante
informatie.
– Strategische routines
worden waar nodig aangepast op basis van interne en externe feedback.
– Er zijn systemen en voorzieningen binnen de
organisatie ten behoeve
van strategisch leren.

RS
– Processen zijn beschreven en ingericht op basis van
maximale toegevoegde waarde voor de realisatie van de
organisatiestrategie.
– Processen (en activiteiten) zowel binnen de verschillende
organisatiegebieden als tussen de verschillende organisatiegebieden worden in afstemming met elkaar beoordeeld. O.b.v. deze beoordeling worden middelen en mensen gealloceerd en worden de processen uitgevoerd.
RF
– Alle, voor de monitoring van de realisatie van de organisatiestrategie, relevante prestatie-indicatoren worden
gemeten en teruggekoppeld naar de gerelateerde strategische doelstellingen.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de
verschillende tijdsperioden heen.
SF
– Voor alle relevante processen en interfaces zijn relevante
prestatie-indicatoren vastgesteld.
– Deze worden gemeten en periodiek (op de relevante
stuurmomenten) teruggekoppeld naar de gerelateerde
processen en interfaces.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de
verschillende tijdsperioden heen.

– De organisatie is in staat
om kennis en informatie
te verzamelen (absorptie) en te delen (diffusie).
– De organisatie is in staat
kritisch te reflecteren op
bestaande routines en
praktijken.
– Er is binnen de organisatie sprake van een
leerklimaat; leren van
ervaringen en proactief
leren wordt gestimuleerd.
– Feedback wordt waar
nodig vertaald naar aanpassingen in organisatie,
werkwijze en processen.
– De organisatie overziet,
in termen van systeem
en samenhang, de consequenties van tekortkomingen en verbeteracties.

+ RSF
– Voor alle strategische doelstellingen en processen zijn
prestatie-indicatoren gedefinieerd. De periodiek (op relevante besturingsmomenten) gemeten prestatie-indicatoren op zowel de strategische doelstellingen als processen en relevante procesinterfaces worden in samenhang
beoordeeld en op basis van deze integrale beoordeling
ontstaat inzicht in de mate waarin de strategie gerealiseerd wordt en welke onderliggende processen hier welke
toegevoegde waarde aan leveren (en waar (in termen van
herallocatie of herontwerp) moet worden bijgestuurd).
CSF

Management
control

CS
– Alle organisatorische niveaus, systemen en processen
worden telkens in samenhang beoordeeld op toegevoegde waarde voor de te realiseren doelstellingen.
– Vanuit deze beoordeling vindt de allocatie van mensen
en middelen plaats naar individuele processen.
– De relatie tussen doelstellingen op de verschillende
niveaus en tussen de verschillende niveaus is duidelijk.
Het is duidelijk welk proces welke bijdrage kan leveren
aan het realiseren van een doelstelling.
CF
– De van de strategie afgeleide doelstellingen zijn vertaald
in een set relevante prestatie-indicatoren.
– Deze worden gemeten en periodiek (op de relevante
stuurmomenten) teruggekoppeld naar de gerelateerde
processen.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de
verschillende tijdsperioden heen.
– De mate waarin (afdelings)doelstellingen worden gerealiseerd is bekend.
SF
– Voor alle relevante processen en interfaces zijn relevante
prestatie- indicatoren vastgesteld.
– Deze worden gemeten en periodiek (op de relevante
stuurmomenten) teruggekoppeld naar de gerelateerde
processen en interfaces.
– De metingen worden systematisch gehouden en over de
verschillende tijdsperioden heen.
+ CSF
– De realisatie van de operationele doelstellingen op de
verschillende niveaus en de bijdrage van processen
worden in samenhang beoordeeld.
– De waardetoevoeging per proces wordt (periodiek op
relevante besturingsmomenten) gemeten door de aanwezigheid van een set relevante prestatie-indicatoren.
Ook de realisatie van de operationele doelstellingen wordt
(periodiek op relevante besturingsmomenten) gemeten
aan de hand van een set relevante prestatie-indicatoren.
– Er is inzicht in de mate van beheersing van de organisatie en op basis van gemeten prestatie-indicatoren kan
gericht worden bijgestuurd in doelstellingen en processen.
– De feedbackloop tussen resultaten, operationele doelstellingen en processen is gesloten.

– Afdelingsdoelstellingen
zijn vertaald in prestatieafspraken.
– Er is een overzicht van
activiteiten, processen
en prestatie-indicatoren
in samenhang.
– Er zijn adequate
managementprocessen
voor prestatiesturing.
– Informatiestromen helpen managers in hun
sturing door feedback
en feedforward.
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Managementproces

Wat moet aanwezig zijn

Viervoudig managementproces
RCSF

Systemic
management
control

RCS
– Allocatie van mensen en middelen naar afdelingen, processen en projecten vindt plaats op basis van de integrale
beoordeling van de toegevoegde waarde van de betreffende afdeling, het betreffende proces of het project voor de
realisatie van de organisatiestrategie.
RCF
– De gemeten prestatie-indicatoren op zowel de strategische doelstellingen als de operationele doelstellingen
worden in samenhang beoordeeld en op basis van deze
integrale beoordeling ontstaat inzicht in de mate waarin
de strategie gerealiseerd wordt en door welke prestaties
op de onderliggende doelstellingen dit veroorzaakt wordt
(en waar bijgestuurd moet worden).
RSF
– Voor alle strategische doelstellingen en processen zijn
prestatie-indicatoren gedefinieerd. De periodiek (op relevante besturingsmomenten) gemeten prestatie-indicatoren
op zowel de strategische doelstellingen als processen en
relevante procesinterfaces worden in samenhang beoordeeld en op basis van deze integrale beoordeling ontstaat
inzicht in de mate waarin de strategie gerealiseerd wordt
en welke onderliggende processen hier welke toegevoegde waarde aan leveren (en waar (in termen van herallocatie of herontwerp) moet worden bijgestuurd).
CSF
– De realisatie van de operationele doelstellingen op de
verschillende niveaus en de bijdrage van processen
worden in samenhang beoordeeld. De waardetoevoeging
per proces wordt (periodiek op relevante besturingsmomenten) gemeten door de aanwezigheid van een set
relevante prestatie-indicatoren. Ook de realisatie van de
operationele doelstellingen wordt (periodiek op relevante
besturings-momenten) gemeten aan de hand van een set
relevante prestatie-indicatoren.
– Er is inzicht in de mate van beheersing van de organisatie
en op basis van gemeten prestatie-indicatoren kan gericht worden bijgestuurd in doelstellingen en processen.
– De feedbackloop tussen resultaten, operationele doelstellingen en processen is gesloten.
+ RCSF
– De vier begrippen in samenhang maken voor de general
manager die elementen hanteerbaar die hem in staat
stellen om doelgericht en doelbewust te besturen (en te
veranderen).
– De organisatie is in staat om te beoordelen of alles ‘organisatorisch past’ en kan daarbij vanuit deze viervoudige
managementprocessen de verbinding maken tussen leiding door richting, verticale fit door consistentie, horizontale fit door samenhang en leren door feedback.
– Door de samenhang in de vier begrippen is verbinding
ontstaan tussen de organisatievraag (inrichten), de strategievraag (richten) en de operatievraag (verrichten) (Ten
Have, Ten Have en Bour, 1998). Daarnaast is er integraal
inzicht in de verschillende hiërarchische niveaus door
consistentie en feedback en biedt het houvast aan verschillende functionele disciplines en procesonderdelen
door samenhang en feedback.

Extra indicaties
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Bijlage 2 — Instructie per onderzoeksstap aan de beoordelaars

2

Algemene instructie
— Uitgangspunt voor de beoordeling is een door de organisatie geschreven
en door auditors van het INK beoordeelde zelfevaluatie. In deze zelfevaluatie moet de organisatie beschreven zijn in al haar facetten. Binnen het
INK-managementmodel geldt hiervoor de ordening in vijf organisatiegebieden (Leiderschap, Strategie en Beleid, (management van) Medewerkers,
(management van ) Middelen, Processen en Professie) en vier resultaatgebieden (waardering door klanten en leveranciers, medewerkers, maatschappij, bestuur en financiers);
— De beoordeling richt zich op de kwaliteit van de organisatie op dit moment,
waar staat de organisatie (zijn ze in control ?). Om een goede beoordeling
te kunnen geven is het van belang dat er inzicht bestaat in de ontwikkeling
van de organisatie;
— Essentieel in het beoordelen is telkens te kijken naar consistentie in doelstellingen, binnen en tussen gebieden, consistentie in wat gedaan wordt en
wat gemeten wordt, of datgene wat gemeten wordt teruggekoppeld wordt
naar de daaraan gerelateerde activiteit, doelstelling of proces (feedback)
en of op basis hiervan geleerd en verbeterd wordt (worden nieuwe doelstellingen gedefinieerd en worden de beoogde resultaten gerealiseerd);
— Op activiteit-, taak, proces-, afdelings- en organisatieniveau moet beoordeeld worden of het gaat om interventies:
— die waarde toevoegen voor de realisatie van de doelstelling van de
organisatie
— die op de verschillende organisatiegebieden en tussen de verschillende
organisatiegebieden in samenhang opgepakt worden
— waarvan de effectiviteit beoordeeld kan worden
— waarbij de feedback-loop tussen doelstelling en resultaat gesloten is
— Binnen het beschreven zelfevaluatierapport moet aannemelijk worden gemaakt dat het gestelde waar is, bijvoorbeeld door (in de bijlage) voorbeelden te laten zien, met metingen de uitkomsten te tonen, vergelijkingen met
prestaties van anderen (binnen of buiten de sector).
Te doorlopen stappen in de beoordeling van de cases
1 Door eerste beoordelaar:
— Lees de case, eerst in het geheel en vervolgens volgens de volgorde
zoals de auditors bij het INK de case ook beoordelen: eerst processen
en niet financiële resultaten (5-9b), dan strategie en klanten en leveranciers (2 en 6), dan medewerkers en waardering door medewerkers
(3 en 7) vervolgens middelen en financiële resultaten (4 en 9a) en tenslotte leiderschap en waardering maatschappij (1-8).
— Markeer tijdens het lezen de gevonden kenmerken en interventies.
— Inventariseer de kenmerken en interventies uit het auditrapport en
schrijf deze onder elkaar op, nog los van de ordening naar managementprocessen.
— Stel deze ter beschikking aan de tweede beoordelaar (die de case ook
op bovenstaande wijze leest).9

3

4

5
6

7

9

Door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar:
— Koppel de lijst met geïdentificeerde kenmerken en interventies aan de
managementprocessen (enkelvoudige, tweevoudige, drievoudige en de
viervoudige) per case (zoals in het beoordelingsframe weergegeven).
Door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar op basis van het resultaat
in 2:
— Beoordeel de case als geheel en geef een eerste oordeel of de organisatie in control is of niet en een daaraan gekoppelde score op de schaal
van 1 tot 10 (overall direct score).
Beide beoordelaars gezamenlijk:
— Bespreek de beide categoriseringen van de geïdentificeerde kenmerken en interventies en kom tot een definitieve indeling.
Beide beoordelaars onafhankelijk van elkaar:
— Vul de score per managementproces in.
Beide beoordelaars gezamenlijk:
— Kwantificeer de beide scores volgens het beoordelingsframe per managementproces (stap C10) en de eerdere overall beoordeling van de
case door beide beoordelaars (stap B7).
— Kom tot een gezamenlijk eindoordeel inclusief eventuele opvallende
punten.
Onderzoeker:
— Vergelijk de score van het MP-model met de resultaten van de INK-audit.

Voorafgaand aan deze instructie zijn eerst 2 cases door 2 beoordelaars per case
in zijn geheel beoordeeld en zijn onafhankelijk van elkaar de interventies genoteerd.
In de evaluatie van deze werkwijze is vastgesteld dat deze stap laten uitvoeren door
2 beoordelaars weinig toevoegt en is besloten om voor de overige 10 cases de
eerste beoordelaar de eerste inventarisatie van de interventies te laten maken en
deze ter beschikking te stellen aan de tweede beoordelaar.
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Organisatie A | sector lokale overheid | scope organisatie onderdeel primair proces

Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Organisatie A | sector lokale overheid | scope organisatie onderdeel primair proces

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2D

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2D

Richting

– De missie is verwoord en nader gespecificeerd.
– De missie wordt vertaald in twee plannen. In het bedrijfsplan wordt de
strategie voor de komende vier jaar uiteengezet. Deze strategie wordt
jaarlijks vertaald in het jaarwerkplan.
– Organisatie A werkt met het baten-lastenstelsel. Bij de oprichting is
een startbegroting opgesteld, die jaarlijks wordt aangepast als gevolg
van gebiedsuitbreiding en tariefaanpassingen.

15
11

9

7

Policy
deployment

19

8

7

– Alle afdelingen in organisatie A die werkzaamheden verrichten ten
behoeve van de primaire kerntaak zijn in één afdeling ondergebracht.
Deze wijze van structureren moet er voor zorgen dat er op omstreden
beleidsterreinen slagvaardig kan worden opgetreden.
– Per doelstelling zijn indicatoren en normen opgesteld.

11

8

6

– Het MT streeft een kwaliteitsbeleid na dat gericht is op de verbetering
van de interne organisatie en het versterken van de publieksgerichtheid.
– Doorvertaling van organisatiedoelen en indicatoren naar concrete doelstellingen en indicatoren voor leidinggevende en medewerkers.
– Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met de leden van het MT
en de beleidsmedewerkers van de afdeling. Ontwikkeling o.b.v. afspraken in jaarwerkplan. Zij maken vervolgens weer afspraken met de
leden van van het middenmanagement, persoonlijke afspraken en voor
de afdeling.
– De doelstellingen zijn vertaald in verscheidene indicatoren en normen.
Tezamen vormen deze het dashboard.

7

8

37

– Organisatie A besteedt in haar personeelsbeleid blijvend en systematisch aandacht aan ieders persoonlijke ontwikkeling. Competentiemanagement wordt hiervoor als hulpmiddel ingezet. Medewerkers
worden aangestuurd en ontwikkeld op de gewenste organisatiecultuur
om zo de missie en doelen te realiseren.
– Per functie zijn competenties benoemd die samen het competentieprofiel van de functie vormen. De vier competenties zijn een vertaling
vanuit de missie en strategie. Tevens zijn voor de competenties
functiegerichte indicatoren benoemd. De competentieprofielen worden
gebruikt bij het houden van functioneringsgesprekken.
– Organisatie A vindt het welzijn en de gezondheid van haar medewerkers belangrijk. Waarbij het verlagen van ziekteverzuim een doelstelling is, hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Ook voorkomen van
ziekteverzuim is een speerpunt, waarvoor ARBO-beleid is opgesteld.

26

– In het kwaliteitshandboek zijn de processen beschreven en het handboek geeft een globaal overzicht van de te onderscheiden primaire,
ondersteunende en managementprocessen en vormt de basis van het
ISO-gecertificeerde kwaliteitssysteem.
– Alle beschreven processen hebben een proceseigenaar, die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, beheersen, bewaken en verbeteren
van dat proces.
– Met interne leveranciers heeft Organisatie A een opdrachtgeveropdrachtnemer relatie, waarmee een dienstverleningsovereenkomst
wordt afgesloten.
– Externe leveranciers zijn in kaart gebracht.
– De afgelopen jaren is een proces van horizontalisering waar te nemen.
Binnen Organisatie A is integraal management als gevolg hiervan een
belangrijk beginsel. TBV's zijn in belangrijke mate gedecentraliseerd
naar de hoofden van de dienstonderdelen. Het hoofd is integraal
verantwoordelijk.
– Sinds 2003 mag Organisatie A als onderdeel zich Investor in People
noemen, waarmee beoogd wordt om de kwaliteit van de medewerkers
en haar diensten voortdurend te verbeteren vanuit vier basisprincipes.
Organisatie A heeft deze vier principes geïmplementeerd en heeft daarmee een kapstok voor de verschillende activiteiten t.a.v. personeelsbeleid.
– Het werven en selecteren van gekwalificeerde medewerkers is in een
procedure nader uitgewerkt, instrumenten zijn hiervoor beschikbaar.
– Individueel overleg vindt plaats middels functioneringsgesprekken,
POP-gesprekken en beoordelingsgesprekken en indien gewenst tussentijds overleg.
– Om te professionaliseren op het gebied van bedrijfsvoering is in samenwerking met een ander organisatieonderdeel een compleet automatiseringssysteem op maat gebouwd, waarin verscheidene aspecten van
het bedrijfsproces zijn opgenomen. Alle systemen zijn in nauw overleg
met de gebruikers gebouwd.

– De strategie wordt verwoord in het Bedrijfsplan. Jaarlijks vindt de doorvertaling plaats in een jaarplan, waarbij medewerkers betrokken zijn.
Hierin wordt gebruik gemaakt van resultaten van o.a. MTO, dashboard,
audits, diepte-interviews, etc..
– Elke invoering wordt na een of twee jaar geëvalueerd. Op basis van de
metingen worden adviezen uitgebracht aan het bestuur tot aanpassing
dan wel handhaving van de huidige regeling.

17

7

8

Interface
management

– Leidinggevenden moeten de voorwaarden scheppen voor medewerkers
om hun taak goed te kunnen uitvoeren en een cultuur te bewerkstelligen
die zich kenmerkt door klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en integriteit. Hiervoor zijn ook middelen ter beschikking gesteld.
– Processen zijn in kaart gebracht met bijbehorende bijdrage per proces
aan de doelstellingen van de afdelingen.
– Voor leidinggevenden en medewerkers zijn er doelstellingen en indicatoren opgesteld. Deze zijn opgenomen in een prestatieovereenkomst
met daaraan gekoppeld een beloningssystematiek. De koppeling is o.a.
uitgewerkt in een opleidings- en ontwikkelingsbeleid, waardoor ook
aandacht wordt besteed aan de opleidings- en ontwikkelingsbehoefte
van elke medewerker.

9

8

7

– D.m.v. de maandelijkse budgetrapportage wordt de jaarlijkse financiële
stroom bewaakt en zo nodig bijgesteld. Organisatie A rapporteert hiervoor driemaal per jaar via de managementrapportage aan de directie
en het bestuur.
– Aan het eind van het jaar wordt per medewerker gekeken in hoeverre
de ambities zijn gerealiseerd en of bijstelling noodzakelijk is.
– Resultaten op de verschillende PI’s worden gemeten.
– In 2002 heeft een intern KTO plaatsgevonden. Uit de meting is een
aantal aanknopingspunten voor verbetering gekomen. Hiervoor vindt
vanaf eind 2002 elk kwartaal overleg plaats om mogelijke problemen
eerder te signaleren en te verbeteren.

33

Operational
monitoring

– In 2002 heeft een benchmark plaatsgevonden, waarin drie thema’s zijn
onderzocht. Deze zijn vervolgens afgezet tegen de primaire processen.

41

6

7

Consistentie

Samenhang

Feedback

33

19
9

7

Key process
management

38,11
49
10
12
Strategic
monitoring
25

28
29
34

36

9

8

12

27

30

44
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Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2D

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2D

Process
improvement

– Door continue verbetering laat Organisatie A haar processen steeds
beter aansluiten bij de behoeften en wensen van haar klanten.
– Organisatie A wil haar processen en daarmee samenhangende aspecten beheersen en voortdurend verbeteren. ISO-certificering borgt dat
dit gebeurt. In 2002 is het kwaliteitshandboek herzien en omgezet naar
intranet. Proceseigenaren zijn nauw betrokken, mede- werkers zijn
geïnformeerd.
– De garanties uit het kwaliteitshandvest vormen specifieke PI’s die met
behulp van meetinstrumenten maandelijks gevolgd worden. Op basis
van de ontwikkeling van de PI worden bijsturingsmaatregelen genomen.
– Voor de klantgroepen worden verschillende instrumenten ingezet om
de mate van KT te bepalen.
– Om tot verbetering en vernieuwing van processen te komen is het jaarlijks MTO.
– Organisatie A hanteert een systeem van verbetervoorstellen om medewerkers een extra gelegenheid te bieden mee te denken over het verbeteren van de dienstverlening. De selectie vindt plaats o.b.v. criteria.
– Leveranciers worden periodiek beoordeeld. De resultaten van deze evaluaties worden met de leveranciers besproken om de kwaliteit van diensten en producten verder te verbeteren. Als een leverancier bij herhaling
niet voldoet aan de gestelde eisen wordt het contract verbroken.
– Tav de interne communicatie is o.a. een overlegstructuur ingericht en
daarbij wordt gebruik gemaakt van communicatiemiddelen. Via MTO
wordt gemeten hoe tevreden medewerkers zijn over de interne communicatie. O.b.v. resultaten worden verbeteringen voorgesteld.
– Binnen Organisatie A wordt het concept opdrachtgever- en opdrachtnemerschap toegepast, het systeem van externe voorkeursleverancies
en samenwerking met leveranciers bij het ontwikkelen van verbeteringen betreffende apparatuur zijn te beschouwen als eerste belangrijke
stap naar integratie in de keten.
– Voor alle nieuwe medewerkers is een introductieprogramma aanwezig.
Tijdens een evaluatie kwam een aantal verbeterpunten naar voren, die
worden geïmplementeerd.
– Om snel ondersteuning te leveren op de unieke systemen en om de continuïteit buiten kantoortijd te waarborgen, heeft Organisatie A een eigen
afdeling Automatisering, die in nauwe samenwerking met de centrale
automatisering verscheidene producten en diensten levert. De tevredenheid over de interne automatisering wordt gemeten bij het MTO.
– Personeel beschikt over goed materiaal en materieel. Medewerkers
worden betrokken bij de aanschaf. De mate van tevredenheid over de
geboden hulpmiddelen wordt o.a. gemeten in het MTO.

37,38

9

9

Strategic
learning

– Doorvertaling van organisatiedoelen en indicatoren naar concrete doelstellingen en indicatoren voor leidingevende en medewerkers, o.a. obv
een evaluatie van het vorige plan.
– Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met de leden van het MT
en de beleidsmedewerkers van de afdeling. Ontwikkeling vindt plaats
o.b.v. afspraken in het jaarwerkplan. Zij maken vervolgens weer afspraken met de leden van het middenmanagement, persoonlijke en voor de
afdeling. Aan het eind van het jaar wordt gekeken in hoeverre de ambities gerealiseerd zijn en of bijstelling noodzakelijk is.

25,29

6

7

– De missie is verwoord door het MT in samenspraak met interne en externe belanghebbenden en in lijn daarmee zijn twee (objectieve) indicatoren geformuleerd. Metingen worden uitgevoerd om de indicatoren
te volgen en jaarlijks wordt bijgehouden of een positieve bijdrage wordt
geleverd.
– Communicatiedoelen zijn geformuleerd. Elke proceseigenaar is verantwoordelijk voor de externe communicatie, de communicatieadviseur
draagt zorg voor afstemming en biedt ondersteuning. Middelen zijn beschikbaar om te communiceren, in bijzondere gevallen wordt een communicatieplan opgesteld. Externe communicatie wordt zeer gericht gemeten.

15,9,
10

7

8

– In het kader van de ISO-certificering vindt jaarlijks een externe audit en
interne audit plaats (doel: inzicht, problemen en mogelijkheden voor
verbetering signaleren). Naast voorbereiding en uitvoering is in de audit
ook implementatie van verbetermogelijkheden opgenomen.
– Jaarlijks vindt een KTO en MTO plaats. De uitkomsten zijn van belang
voor het verbeteren van de werkzaamheden. De jaarlijkse resultaten
worden door de verantwoordelijke afdelingshoofden en hun medewerkers uitgewerkt in verbeterpunten en -projecten.
– De voortschrijdende technische mogelijkheden bieden kansen om de
burger beter, sneller en zorgvuldiger te bedienen. Zo verbeteren ontwikkelingen tav internet en automatisering de dienstverlening. Via onderzoek op de internetpagina wordt een vinger aan de pols gehouden over
de aansluiting bij de wensen en behoeften van burgers.
– Het is gegeven de dienstverlening, belangrijk om een heldere en duidelijk positie tav integriteit in te nemen. In samenspraak met medewerkers is een gedragscode opgesteld. Deze is geëvalueerd en heeft geleid
tot enkele aanpassingen. Via de koppeling aan competentiemanagement wordt bij de werving en selectie, introductie van nieuwe medewerkers en opleiding en ontwikkeling aandacht besteed aan integriteit.

40

7

9

38,16,
11,12

6

38,16

– Via de planning & control-cyclus van bedrijfsplan, jaarwerkplan en
MARAP’s, audits en klanttevredenheidsonderzoeken wordt bepaald
welke beleidsmatige en procesmatige ontwikkelingen Organisatie A op
zich af ziet komen. Doelen worden gesteld, de beoogde eindresultaten
worden door de primaire processen vertaald in prestatie-indicatoren
(dashboard).
– Doorvertaling van organisatiedoelen en indicatoren naar concrete doelstellingen en indicatoren voor leidingevende en medewerkers, o.a.
o.b.v. een evaluatie van het vorige plan. Deze zijn opgenomen in een
prestatie- overeenkomst met daaraan gekoppeld een beloningssystematiek. De koppeling is o.a. uitgewerkt in een opleidings- en ontwikkelingsbeleid, waardoor ook aandacht wordt besteed aan de opleidingsen ontwikke-lingsbehoefte van elke medewerker.
– Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met de leden van het MT
en de beleidsmedewerkers van de afdeling. Ontwikkeling o.b.v. afspraken in jaarwerkplan. Zij maken vervolgens weer afspraken met de
leden van het middenmanagement, persoonlijke en voor de afdeling.
De chefs krijgen de benodigde ruimte, ondersteuning en middelen
om deze prestaties waar te maken. Aan het eind van het jaar wordt
gekeken in hoeverre de ambities gerealiseerd zijn en of bijstelling
noodzakelijk is.

5

– Doorvertaling van organisatiedoelen en indicatoren vindt plaats naar
concrete doelstellingen en indicatoren voor leidingevenden en medewerkers. Deze zijn opgenomen in een prestatieovereenkomst met
daaraan gekoppeld een beloningssystematiek. De koppeling is o.a.
uitgewerkt in een oplei- dings- en ontwikkelingsbeleid, waardoor ook
aandacht wordt besteed aan de opleidings- en ontwikkelingsbehoefte
van elke medewerker.
– Afspraken worden gemaakt met leden van het MT en beleidsmedewerkers. Deze afspraken worden doorvertaald naar afspraken met het
middenmanagement. De chefs krijgen de benodigde ruimte, ondersteuning en middelen om deze prestaties waar te maken.

Strategic
goal setting

39

39
Organisational
learning

40,11
41
41
17,11,
35

Management
control

22,23

6

28,29
35

35,36

6

7

Systemic
management
control

12,30

21

16,17,
52
20,35

27

17,12,
25,29
51

12,30
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Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Organisatie B | sector zorg | scope ondersteunende dienst

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2D

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2D

Richting

– Meerjarenplan 2005 t/m 2007 is opgesteld.
– Er is afstemming van het beleid van Organisatie B op het beleid van het
totaal.
– De medewerkers worden betrokken bij het opstellen van het beleid.
– Milieubeleid is beschikbaar en wordt toegepast.
– Er wordt richting gegeven door gebruik van het meerjarenplan, het
jaarplan en door een vertaling van de missie in de strategie.
– Er is een expliciet Arbo en Milieu beleid.

9
10

8

9

Policy
deployment

– De strategie wordt vertaald in concreet beleid. Het maken van deze
plannen en de uitvoering daarvan zijn aan elkaar gekoppeld.

10

7

7

Key process
management

– Processen zijn ingericht; gericht op ondersteuning van het primaire
proces en het beleid.

16

5

5

Strategic
monitoring

10
10

6

7

Consistentie

– Er is een gedecentraliseerde budgetstructuur.
– Plannen worden gemaakt.

14
10

7

6

– Het beleid is gericht op verbeteren en vernieuwen.
– Het beleid wordt met alle partijen binnen Organisatie B geëvalueerd,
met als doel draagvlak voor het beleid te genereren.
– Er is een beleidsontwikkelingcyclus.
– Evaluatie is nadrukkelijk onderdeel van een project en de beleidsontwikkelingcyclus.

Samenhang

– Processen zijn op een transparante en effectieve manier beschreven en
gedeeld.
– Organisatie B werkt volgens een projectmatige aanpak.
– Er wordt gecommuniceerd over verbeteringen, zowel intern als extern.
– (Meerjaren-)contracten zijn gebundeld of herzien.
– Er is gekozen voor flexibele inzet van medewerkers enerzijds door
werkzaamheden uit te besteden aan derden en anderzijds door kritisch
te kijken naar de invulling van vacatureruimte met vaste medewerkers.
– Er is een structuur in de informatievoorziening m.b.t. strategie & beleid.
– De uitvoering van de plannen wordt gestructureerd gecommuniceerd.
– Selectiecriteria voor leveranciers zijn opgesteld en daar wordt uitvoering aan gegeven.
– Er is een scholingsplan, scholing wordt gestimuleerd en wordt actief
aangeboden door leidinggevenden.

16

9

8

– Er wordt op verschillende niveaus gewerkt aan verbeteractiviteiten.
– Klantgerichtheid wordt gestimuleerd door o.a. scholing, de missie van
Organisatie B en de functiebeschrijvingen.

8
12

5

6

2

4

7

7

–
–
–
–
–

16
17
25
25
12

2

3

0

0

Feedback

Jaarlijks wordt een aantal klanttevredenheidonderzoeken uitgevoerd.
In 2006 heeft een audit plaatsgevonden van het kwaliteitssysteem.
Gekozen kritische maatstaven worden gebruikt om te sturen.
Resultaten worden gebruikt voor verbeteracties.
Er wordt eens in de twee jaar een medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd en een verbeterplan opgesteld.
– Het resultaat van het werk en de waardering door de klant worden aan
de medewerker doorgegeven.
– Maandelijks vindt rapportage plaats over het ziekteverzuim.

10
15
8
13

17
17
26
26

Interface
management
Operational
monitoring
Process
improvement

10
10
15
12

13
20

10
10

9

9
Strategic
goal setting
Strategic
learning

– Naar aanleiding van onderzoek naar de veiligheid van patiënten bij toepassing van medische apparatuur is geconstateerd dat verbeteringen
nodig zijn (o.a. het vastleggen van verantwoordelijkheden). Middels een
projectgroep zijn de maatregelen geïmplementeerd; alle aspecten van
verantwoording, aanschaf, gebruiken en onderhouden van apparatuur
is in procedures vastgelegd, gecommuniceerd en is beschikbaar per
medewerker. Tevens is er een risico inventarisatie uitgevoerd. Het project is succesvol afgerond.
– Er is een informatiesysteem op het gebied van financiën en op financiële
resultaten wordt gestuurd.

16

– Activiteiten in afdelingen en processen zijn afgeleid van de drie hoofddoelen van het meerjarenplan.

8

14

184
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Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Organisatie C | sector overheid | scope ondersteunende dienst

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2B

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2B

Richting

– Missie is opgesteld en vastgesteld.
– Ambitie voor de lange termijn (ca. vijf jaar) is vastgesteld.
– Om richting te geven aan de ontwikkelstrategie van Organisatie C werden in 2002 vanuit de visie en strategie van het totaal in het algemeen
en door Organisatie C in het bijzonder doelstellingen geformuleerd.

5
5
11

9

8

Policy
deployment

– Meerjarenplanning wordt opgesteld om verbeterde afstemming te bereiken tussen onderhoudsactiviteiten.
– De structuur is in lijn met de visie, missie en ambitie van Organisatie C
(flexibel en toekomstvast); het blijft mogelijk dicht bij de klant te zijn
terwijl groei van het verzorgingsgebied wordt nagestreefd.
– Activiteiten t.b.v. primair proces worden uitgevoerd binnen de kaders
van het gestelde beleid.

21

5

6

– In lijn met organisatieontwikkeling/doelstelling zijn opleidingen ontwikkeld, zowel organisatiebrede als specifiek voor het primair proces.
– Strategisch HR-beleid is opgesteld in aansluiting op vigerend totaalbeleid en gehoor gevend aan de specifieke eisen voor Organisatie C en
HR-instrumenten zijn voorhanden.
– In lijn met de ambitie van de totale organisatie ten aanzien van ziekteverzuim is beleid opgesteld en zijn middelen gealloceerd om preventief
om te gaan met ziekteverzuim.
– Ondersteunend beleid (Inkoop, HR, Financieel, Leveranciers, Milieu,
Arbo en Huisvesting) is opgesteld in lijn met Organisatie C beleid.

16

6

5

– Planning & Control cyclus is ingevoerd om doelstellingen van Organisatie C te kunnen meten en bijsturen. De rapportagestructuur is vastgelegd.
– Kritische succesfactoren zijn benoemd om de organisatiedoelstellingen
te behalen. Maandelijks wordt gerapporteerd, de rapportage wordt van
een analyse voorzien en er wordt ingegaan op maatregelen.
– In lijn met de doelstelling ‘continu verbeteren eigen dienstverlening’ is
een eerste aanzet gemaakt voor benchmarken.
– De totale organisatie heeft strikte regels omtrent rechtmatig proces van
opdrachtverlening. Deze worden regelmatig getoetst. De auditdienst
kan ook onderzoek verrichten naar doelmatigheid en integriteitbeleid.

26

6

5

5

6

4

4

Consistentie

– De structuur is ingericht.

Samenhang

– Alle processen hebben een proceseigenaar.
– De werkzaamheden van de backoffice manager zijn uitgebreid met
coördinerende activiteiten op het gebied van kwaliteitsmanagement.
– Middelen zijn ingezet om het beheer van procedures en processen te
ondersteunen.

24
24

– Er is gestart met de uitvoer van interne auditing door interne kwaliteitscoördinatoren. Met als doel procesbeheersing en kwaliteit steeds meer
als integraal onderdeel te zien van het management.
– De klachtenprocedure is in werking, ter monitoring van de voortgang
en de behandeling is de indicator ‘aantal klachten’ opgenomen in de
maandelijkse rapportage.
– Metingen resulteren in analyses en rapportages. Om dit gestructureerd
op te pakken is de verbetercyclus ingevoerd, waardoor verbetervoorstellen en -activiteiten regulier worden vastgesteld. Er worden afspraken
gemaakt over de voortgang in de managementrapportage.
– De managementrapportage is ingevoerd (als onderdeel van de P&Ccyclus). Voor iedere afdeling/locatie is een format ontwikkeld waarin
afdelingsspecifieke indicatoren en indicatoren in relatie tot het verbetertraject zijn opgenomen.
– Tarieven zijn opgenomen per dienst en product. De kostenverdeelmodule maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de realisatie van budgetten. Organsiatie C krijgt een nieuwe module.
– Er wordt een plan van eisen opgesteld voor de aanschaf van een tijdschrijfprogramma, zodat trekkingsrechten geregistreerd kunnen worden.
– Het peilen van de mening over betrouwbaarheid, imago en realisatie
van strategie geschiedt in verschillende overlegvormen en communicatiemomenten.
– Tweejaarlijks worden medewerkerstevredenheidsonderzoeken gehouden,
die worden gebenchmarkt met andere sectoren.
– Naast informatie over ontwikkelingen en trends wordt informatie verzameld over de performance van Organisatie C (b.v. klant- en medewerkerstevredenheid, rapporten onderwerpspecifieke onderzoeken, interne
auditing facilitaire processen en financieel beleid, voortgang verbeteracties in managementrapportage, PI, benchmarkgegevens, etc).
– SLA’s zijn met klanten afgesproken.

25

Feedback

7

7

7

7

Key process
management

24
8

9

25
25

Strategic
monitoring

26,12

41
41
42

Interface
management

17
6
Operational
monitoring
30

– Per aandachtsgebied is een MT-lid verantwoordelijk. Agenda MT is
ingedeeld volgens INK met als doel samenhang van processen in de
organisatie en aandachtsgebieden te vergroten.
– Initiatieven zijn ontplooid om samenwerking in de lijn en tussen de
lijnen te bevorderen.
– Aandacht wordt besteed aan directieoverstijgende initiatieven.
– Om medewerkers te betrekken in veranderingstrajecten en de dagelijkse
praktijk wordt een cultuur uitgedragen die zorgt voor het motiveren en
stimuleren van medewerkers. Activiteiten zijn hier op ingericht.

6
10

11
17
11

27,28
28
20

23
16
16
7
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Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Organisatie C | sector overheid | scope ondersteunende dienst

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2B

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2B

Process
improvement

– Alle producten en diensten voor de klant zijn inzichtelijk gemaakt.
Relaties met de klant zijn gestructureerd en waar nodig aangepast in
processen. Jaarlijks vindt bijstelling plaats naar klantwensen en interne
verbeterinitiatieven.
– INK-model is geïntroduceerd om samenhang tussen activiteiten op het
gebied van bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement aan te brengen.
Ook is hiermee de basis gelegd voor continu doorlichten en verbeteren
(verbetercyclus).
– Proceseigenaren, kwaliteitscoördinatoren en de adviseur kwaliteit worden ingezet voor de communicatie. De overlegstructuur van werkoverleggen is de basis voor de communicatiestructuur (b.v. proceseigenaar
bespreekt werkproces in het reguliere werkoverleg met medewerkers).
Onderzoek is uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van de complexe
en omvangrijke overlegstructuur. Op basis van de resultaten is geconstateerd dat het soort overleggen noodzakelijk is, maar de kwaliteit
moet worden verbeterd.
– Teruglopende kopieervolumes hebben er toe geleid dat besloten is
het decentrale machinepark af te schaffen en bulk op één locatie af te
drukken.
– N.a.v. een nulmeting t.a.v. het personeel zijn verbeteracties gedefinieerd (b.v. MT-code afgesproken, uitdragen kernwaarden in functioneringsgesprekken, opzetten overlegstructuur, trainingen organiseren
en verzuimbeleid).
– Bewust belonen/prestatiebeloning is een integraal onderdeel van het
personeelsbeleid en functionerings- en beoordelingscyclus.
– Het proces heeft centraal gestaan in de ontwikkeling van beleid op informatievoorziening. In het jaarlijks plan worden de activiteiten en processen met betrekking tot middelen t.a.v. informatievoorziening in kaart
gebracht, met als doel informatievoorziening te stroomlijnen en beheersen. Activiteiten t.a.v. informatievoorziening zijn geprioriteerd.
Indien wenselijk wordt samenwerking gezocht met andere organisatieonderdelen.
– Naar aanleiding van een verbetervoorstel van de interne auditdienst is
de procedure inventarisbeheer een aanvulling op de administratieve
organisatie van Organisatie C.
– Op basis van het inkoopplan zijn de samenwerkingsverbanden rondom
het inkoopproces inzichtelijk gemaakt. Verbanden zijn formeel geregeld
en vastgelegd in een drietal werkprocessen. De resultaten van de geleverde diensten en de uitwisseling van kennis over ontwikkelingen,
worden besproken in maandelijkse leveranciersgesprekken en eindejaarsgesprekken.
– Organisatie C wil een goede werkgever zijn. De veranderingen binnen
Organisatie C vragen een andere manier van leidinggeven, daarom is
een coachingstraject gestart met het MT. Na de basis in het MT te hebben gelegd is een traject gestart voor het gehele management. De voortgang en effecten worden jaarlijks geëvalueerd en nieuwe afspraken
worden gemaakt.

23

7

6

Strategic
learning

– Organisatie C volgt t.a.v. het financieel beleid de kaders en richtlijnen
van organisatieonderdeel Bedrijfsvoering en Control. Organisatie C
heeft eigen kwartaalrapportages en instrumentaria ontwikkeld om
budget adequaat te beheren. Budgetten worden toegekend op basis
van werkplannen.
– De visie, missie en kernwaarden van de totale organisatie, zijn doorvertaald naar de visie, missie en kernwaarden voor Organisatie C. Jaarlijks
worden de doelstellingen bijgesteld op basis van de resultaten van het
voorgaande en lopende jaar en de ontwikkelingen in de omgeving en
worden gemonitord in managementrapportages. Doelstellingen worden
vertaald naar werkplannen en budgetten.
– Doelstellingen zijn vertaald in verbeterplannen. Na uitvoering en inbedding in de organisatie is een evaluatietraject gestart. N.a.v. daarvan zijn
gericht activiteiten opgestart.
– MT-leden zijn benoemd als eigenaar van een doelstelling, daarmee zijn
zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties door de verschillende
afdelingen van Organsiatie C. Jaarlijks worden tijdens de MT-conferentie ambitie en doelstellingen verwoord die terugkomen in de afzonderlijke werkplannen en de managementrapportages.

19,10

4

6

3

5

4

7

2

3

Strategic
goal setting

23

29,7

42
13,14

Organisational
learning

17
20

21
Management
control

21,22

6

2

3

Systemic
management
control

4,5,10

10
12

– In lijn met speerpunt ‘klantgerichtheid en bereikbaarheid’ is, i.s.m. ICT
en de klant een klanttevredenheidsonderzoek ontworpen. De resultaten hebben input voor klantgerichtheid en input voor het vernieuwen
en verbeteren van de processen opgeleverd.
– Als onderdeel van de totale organisatie wordt het strategisch HR-beleid
vanuit de kaders en richtlijnen van de totale organisatie opgebouwd, inclusief specifieke eisen vanuit het organisatieonderdeel. HRM is uitvoerder van personeelsbeleid. De mate van slagen van implementatie en
toepassing wordt gemeten en beoordeeld.
– MT heeft invoering van milieuzorgsysteem als prioriteit benoemd,
a.d.h.v. nulmeting is een programma opgesteld. Door Organisatie C is
gebruik gemaakt van een milieuzorgsysteem, wat jaarlijks wordt bijgesteld. Om borging in de organisatie te bereiken is een milieucommissie aangesteld, zij maken een plan met doelen en activiteiten. In het
milieujaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de milieuacties.

27,37,
31

– Alle relevante processen zijn inzichtelijk gemaakt voor de locaties, de
afdeling Bedrijfsvoering en afdeling Adviezen en Projecten. Processen
zijn ontworpen, vastgelegd m.b.t. primaire, ondersteunende en managementprocessen. Om de implementatie van de processen te controlen
is er een audit uitgevoerd. De resultaten zijn gebruikt voor verbetering
van processen.
– N.a.v. training en de resultaten vanuit onderzoek naar klantgerichtheid
(middels mystery guest) zijn gedragsindicatoren beschreven per afdeling, dit is input voor procesbeschrijving en geeft richting aan gewenst
gedrag. Tweejaarlijks vindt een klantonderzoek plaats.
– Op verzoek van klanten zijn de doorlooptijden en levertijden van producten en diensten vastgesteld. De systemen worden ingericht en eind
2005 is rapportage hierover mogelijk.
– Jaarlijks functioneringsgesprek op basis van kerncompetenties Organisatie C. Middel van competentiemeetmodel ingezet ten dienste van
functioneringsgesprekken. Het MT gebruikt medewerkersgegevens
(uit functioneringsgesprekken) als input voor personeelsbespreking
(onderkennen van kwaliteiten individuele medewerkers) om zo tijdig
bij te kunnen sturen. Verwachting is dat iedereen een functioneringsgesprek heeft gehad.

23

13,1

22,38

28,15

42
14,15
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Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Organisatie D | sector lokale overheid | scope organisatie

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1C

Score
2D

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1C

Score
2D

Richting

– Vierjaarlijks meerjarenperspectief.
– De strategische koers is gekozen en doorvertaald naar doelstellingen.
Verdere detailering heeft plaatsgevonden in een strategische agenda
per jaar met doelstellingen.
– In meerjarenperspectief zijn de doelstellingen bepaald.

10
11

7

8

Process
improvement

7

7

7

– Afdelingshoofden hebben een periodiek overleg over bedrijfsbrede
onderwerpen.
– Accountmanagement ingevoerd voor grote klanten.
– Binnen het inrichten van de inkoopfunctie zijn belangrijke acties benoemd: procesbeschrijvingen van het inkoopproces opgesteld en gecommuniceerd binnen de organisatie, sytematiek opgesteld voor leveranciersbeoordelingen, bestaande contracten en afspraken met leveranciers geïnventariseerd en centraal beheerd, samenwerking met
partners gezocht.
– Procesgericht werken is ingevoerd.
– Iedere medewerker heeft een opleidingsplan in het kader van inhoudelijke vereisten en ontwikkelen competenties en vaardigheden.
– Activiteiten met betrekking tot mobiliteit ten behoeve van ontwikkeling
medewerkers.

8

– De ontwikkelingsbehoefte is gemeten en vertaald naar ondersteuning.
– De resultaten ten opzichte van de benchmark zijn weergegeven, alsmede de wijze waarop de organisatie stuurt op resultaten en welke
verbeteracties uitgezet zijn.
– Bij vertrek van medewerkers worden exitinterviews uitgevoerd als belangrijke informatiebron voor medewerkerstevredenheid en verbeterpunten.
– Verschillende formele meetpunten ten aanzien van tevredenheid medewerkers: MTV onderzoek, functioneringsgesprek, werkoverleg, ziekteverzuimcijfers.
– Stakeholdersanalyse wordt periodiek uitgevoerd.

7
37

– De ontwikkeling van leiderschap wordt verankerd door een systeem en
cyclus van functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelplannen,
feedback en het maken van voortgangsafspraken.
– Ontwikkelingsgerichtheid: producten en diensten ingericht op basis van
klantwens en PDCA-cyclus. In ieder proces wordt door medewerkers
gewerkt aan voordurende verbetering van procesresultaten.
– Interne dienstverleningsovereenkomsten zorgen voor interactie op het
gebied van afspraken, bijsturing en verbetering tussen processen.
– De klanttevredenheidsmetingen borgen de afstemming van de processen op het belang van de klant.
– Het systeem van managerial audits is ingevoerd, waarbij proceseigenaren in gesprek zijn met elkaar over procesaanpakken.
– Klanttevredenheid gemeten op een aantal momenten en in verschillende onderzoeksvormen. Belang permanent monitoren neemt toe wat
heeft geresulteerd in een viertal initiatieven om dit goed te meten. Dit
zijn nu nog aparte onderzoeken, ambitie om dit in de toekomst te
integreren tot een breed en permanent onderzoek.
– Kritische succesfactoren zijn bepaald per proces met per kritische
succes factor een of meerdere Kritische Proces Indicatoren (KPI’s) en
normwaarden. Meten en monitoring vindt plaats via een planning en
controlcyclus, aan de hand van de vastgestelde jaarplannen en KPI’s
per proces.
– In 2004 is een nulmeting uitgevoerd en naar aanleiding van gemiddeld
prestatieniveau 2,8 is er een actieplan opgesteld om doelstelling 2007
te behalen.
– Evaluatiecyclus: doelstellingengesprek (resultaten en doelstellingenafspraak + competentieontwikkeling), check, evaluatie en bijstelling welke
terecht komen in het POP. Jaarlijk fuctioneringsgesprek vindt plaats.

0

0

– Op basis van de geformuleerde missie, visie en ambitie voor de organisatie zijn sectorjaarplannen en procesjaarplannen opgesteld. Besluitvorming in het MT en binnen de sectoren vindt in deze lijn plaats, waarbij agenda's, besluitenlijsten e.d. voor iedereen in het bedrijf raadpleegbaar zijn.
– De kaderbrief is opgesteld op basis van strategische beleidskaders en
vormt de basis voor jaarplannen.
– De strategie en koers zijn vertaald naar een actieplan 2005-2007 met
betrekking tot duurzaamheid.

8

Key process
management

– De gewenste leiderschapsstijl is gedefinieerd en vertaald in kerncompetenties. Werving en selectie vindt plaats op basis van kerncompetenties.

6

4

4

Strategic
monitoring

– Vier van de doelstellingen komen overeen met de benchmarkthema’s.

8

4

3

Interface
management

– Het procesmatig werken betekent dat de organisatie zowel vanuit de
lijn als vanuit de processen wordt bestuurd. Tussen de proceseigenaren
en lijnmanagers bestaat een klant-leverancierrelatie, waarbij de
afspraken vastgelegd worden in dienstverleningsovereenkomsten.

24

6

6

Operational
monitoring

– De resultaten van medewerkerstevredenheid worden op afdelingsniveau teruggekoppeld aan leidinggevenden en medewerkers. Alle
afdelingen stellen actieplannen tot verbetering op.

6

6

37

Consistentie
Samenhang

Feedback

Policy
deployment

8

7

8

7

29
30

23
15
15
7

7

15
32

8
8
8
8
28,29

24

39
14

Strategic
goal setting
7

7

11

Strategic
learning

– Het jaarplan omvat de proces- of sectorspecifieke acties, afgeleid uit de
jaarlijkse bedrijfsbrede kaderbrief. Alle acties zijn toetsbaar gemaakt
met prestatie-indicatoren en bijbehorende te behalen doelwaarden.
Deze worden gemonitord door P&C en waar nodig worden de jaarplannen aangepast.

12

6

7

Organisational
learning

– De ontwikkeling en beoordeling van leidinggevenden op basis van visie
op leiderschap in het licht van de missie.
– In de sectorjaarplannen zijn (versterken van) leiderschap en functioneringsgesprekken als onderdeel opgenomen. Per kwartaal wordt hierover gerapporteerd. Een van de KPI’s daarbij is de uitslag van medewerkerstevredenheidonderzoek. In 2005 nieuwe meting medewerkerstevredenheidonderzoek, waarvan de uitkomsten in de cyclus van continue
verbetering en monitoring worden meegenomen.
– Reorganisatie inkoopproces in vier stappen: richting geven aan inkoopactiviteiten in het licht van de missie, inrichten van inkoopfunctie, verrichten inkoopactiviteiten en evalueren inkoopresultaten. Reorganisatie
naar centrale inkoop heeft als doel synergie te benutten en een meer
gecoördineerde en professionele wijze van inkopen en aanbesteden te
bewerkstelligen gebaseerd op de kernwaarden van het bedrijf.
– Het doorlichten en verbeteren van processen door: onderlinge afstemming, vanuit P&C cyclus, vanuit branche (benchmark), interne KTV
metingen, vanuit doelstellingen organisatie (dashboard).
– Medewerkerstevredenheid jaarlijks uitgevoerd, op basis van uitkomsten
zijn verbeterpunten en actieplannen geadresseerd, ook input voor aanpassingen in (strategisch) beleid.

6

6

6

– Primaire, ondersteunende en bestuurlijke processen met onderlinge
relaties zijn opnieuw ingericht en beschreven, de benchmark is het
uitgangspunt. Eigenaar, de producten en afnemers vastgesteld, cyclus
van permanente verbetering (PDCA) moet gaan lopen.

23

6

5

3

0

Management
control

Systemic management control

7

29,30

15

190

Weg van verandering

191

Organisatie E | sector zorg | scope organisatie

Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Organisatie E | sector zorg | scope organisatie

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2B

Managementproces

Interventies

Pag.

Richting

– Hoofddoel van de overkoepelende organisatie is geïncorporeerd in de
missie van Organisatie E.
– Missie en kerntaken zijn (met inbreng medewerkers, leidinggevenden
en MT-leden) geconcretiseerd in meerjarenbeleid (MJB).

9

9

8

Operational
monitoring

– Jaarlijkse voortgang- en beoordelingsgesprekken op basis van benodigde
competenties.
– Per team is er een werkoverleg en wekelijks centraal afstemmingsoverleg om de samenhang te borgen.

36

– Continuïteit geborgd door het inrichten van een fall-back systeem.
– Management overlegt met vertegenwoordigers van ketenpartners ten
aanzien van domeinoverstijgende processen.
– Regulier netwerkoverleg, in het teken van afstemming van de processen.

61
60

Process
improvement

59,33,
20

– Prestaties worden gemeten en afwijkingen worden geregistreerd.
– Operationele en financiële resultaten zijn onderverdeeld in prestatieindicatoren (PI).
– Resultaten en noodzakelijke stuurinformatie worden wekelijks gecommuniceerd.

65
30

– MJB gebruikt om kerntaken op afdelingsniveau te vertalen.
– Per MT-lid worden jaarlijkse aanpassingen in het meerjarenbeleid doorvertaald naar eigen verbeterplannen voor de afdeling.
– Operationalisering op afdelingsniveau vindt plaats door een nadere uitwerking van het managementcontract. De relevante prestatie-indicatoren worden met afdelingen en hun medewerkers doorgenomen.
– Kerntaken zijn vertaald in waarden.

10
30

– Operationele processen zijn ontworpen en ingericht in lijn met de kerntaak.
– Afspraken met ketenpartners zijn vastgelegd in convenanten.
– Benodigde competenties van de organisatie zijn doorvertaald in loopbaanontwikkeling, functieomschrijvingen en werving en selectie.
– Personeelsbeleid in lijn met MJB en doorvertaling naar POP per medewerkers.
– MJB is vertaald in concrete acties bijvoorbeeld ten aanzien van kostenbeheersing.

59

– Op basis van checklijst met kwaliteitscriteria vanuit patientenperspectief zijn operationele (primaire) processen, in samenwerking met medewerkers, ontworpen en ingericht rondom haar patienten is per proces
een proceseigenaar aangewezen.
– De kritische momenten in processen zijn aan de hand van een set prestatie-indicatoren meetbaar gemaakt en worden bijgehouden in MIS.
– De ICT-ondersteuning wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van trendgegevens.
– Risicovolle momenten (in processen) worden besproken en met advies
voor verbetering aan de directie voorgelegd.
– Processen worden intern- en extern geaudit en bijgesteld.
– Deming-cyclus wordt gebruikt om processen door te lichten, uitkomsten
worden besproken en waar nodig vindt bijsturing middels verbeterprojecten plaats.
– MIS gebruikt voor monitoren primaire en secundaire processen.
– Het opleidingsbeleid is vastgelegd en wordt jaarlijks geëvalueerd en
eventueel bijgesteld.
– Op kwalitatief niveau zijn PI’s benoemd (die worden vergeleken met de
branche). Die zijn nader gespecificeerd naar afdelingen en teams en er
is een meetlat ontwikkeld om bij te sturen.
– Processen worden door middel van in- en externe audits op waarde
beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

– De beheersing van alle (deel)processen is gericht op het behalen van de
gestelde doelen. PI’s moeten nog verder worden verfijnd.
– MJB ontwikkeld op basis van inzicht in prestaties, behoeften en ontwikkelingen (managementinformatiesystemen (MIS), benchmark en onderzoeken).
– Meten van medewerkerstevredenheid en gerichte bijstelling van beleid.
– Meten van klanttevredenheid en gerichte bijstelling van beleid.
– Meten van tevredenheid ketenpartners en gerichte bijstelling middels
verbeterprojecten.
– Interne cycli (planning, control, interne management rapportage) zijn
afgestemd op jaarlijkse MJB/P&C-cyclus.

62

– Ondersteunende processen zijn beschreven en afgestemd op het primaire proces.
– Met ketenpartners is nadrukkelijk gezocht naar het afstemmen van
processen tussen de drie disciplines in een in te richten frontoffice en
backoffice.
– Planning & Control cyclus is gekoppeld aan de beleidscyclus. Er is een
gedetailleerde opzet van budgetbeheer en investeringsgerichte activiteiten.
– Nieuw communicatiesysteem ingevoerd om medewerkers in primair
proces bij een groot incident direct te laten communiceren met politie
en brandweer, alle medewerkers zijn hier tevens voor opgeleid.

59

– Naar aanleiding van wetenschappelijke meting is het operationele werkproces opnieuw ingericht en daarna wederom geëvalueerd.
– De bewaking en registratie van het primaire proces vindt plaats door
verslaglegging. De medewerker maakt hiermee het proces inzichtelijk
en legt verantwoording af over zijn methodische handelen. Het formulier wordt door de teamleider beoordeeld en eventueel vindt met de
betrokkenen een evaluatie plaats.

68

30

Consistentie
Samenhang

Feedback

Policy
deployment

Key process
management

Strategic
monitoring

Interface
management

Operational
monitoring

8

8

9

6

22
9

8

21
8

8

32
22
9

8

80
35

49
8

60

64
69
67
29
1
19
20

9

Organisational
learning

– Ketenprocessen met ketenpartners zijn vormgegeven, worden geëvalueerd en besproken in reguliere overlegvormen.
– MJB vertaald in opleidingsplan, jaarlijkse evaluatie en eventuele bijsturing.
– Projecten worden opgestart op basis van rapporten en feiten. Een afweging vindt plaats ten aanzien van de relatie met visie en kerntaken.
Medewerkers worden betrokken in projecten en evaluatie vindt plaats.
– Kerntaken zijn vertaald in waarden, waarden worden getoetst in beoordelingssysteem.
– Kerntaak 1 en 3 zijn vertaald naar activiteiten en processen die geëvalueerd worden.

66

7

7

– Jaarlijkse (interne en externe) audits (HKZ), resultaten worden geanalyseerd en voorgelegd aan directie, verbeteringen worden doorgevoerd.
– Naar aanleiding van eigen onderzoek heeft Organisatie E besloten
Rapid Responders in te zetten als uitbreiding op bestaande capaciteit.
Dit proefproject is geëvalueerd, op basis van die uitkomsten zijn middelen aangepast, zodat men sneller ter plekke is. Tevens is het opleidingstraject hierop aangepast. Met implementatie hiervan zijn aanrijdtijden
gedaald en wachttijden verminderd.
– Monitoring op basis van indicatoren en inzicht in prestaties per eenheid
en proces (zowel primair als ondersteunend) voor maandelijkse bijsturing.
– Controller fungeert als informatiemanager. Het MT kan vaststellen dat
een rapportage aanleiding geeft om de proceseigenaar te vragen de
nodige actie te ondernemen ter sturing of correctie.

68

7

8

5

6

Management
control

51

64

7

63

8

47

8

5

60

31,32,
101

32,18

8

8

– MJB wordt vertaald in meerjareninvesteringsplan en begroting. Operationalisering van MJB en het managementcontract op afdelingsniveau
naar PI’s, deze worden besproken met medewerkers. Systemen zijn aangepast om PI’s te monitoren. Resultaten worden maandelijks besproken en worden systematisch naar proceseigenaren gecommuniceerd.

29,83
29,73
81

8

9

Strategic
learning
8

27,3

Score
2B

43

Strategic
goal setting

37

Score
1A

8
Systemic
management
control

31
32,47
36
36,11

69

51
33

192

Weg van verandering

193

Organisatie F | sector lokale overheid | scope organisatie

Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Organisatie F | sector lokale overheid | scope organisatie

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2B

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2B

Richting

– Bij het vaststellen van de strategie en het stellen van prioriteiten wordt
gebruik gemaakt van externe informatie op het gebied van meerjarenvisies, wet- en regelgeving, technologie, wetenschap, politieke ontwikkelingen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden en omgevingsanalyses.

15

9

7

Key process
management

7

8

6

Consistentie

– De operationele activiteiten worden vertaald in (individuele) werkplannen.

19

8

6

Samenhang

– Organisatie F kijkt met welke partners de diensten en producten kunnen
worden verbeterd. Voorts wordt gestreefd naar een goede samenwerking met leveranciers.
– Burgers worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij aanpassingen
in hun woonomgeving.
– De processen van de verschillende onderdelen zijn op elkaar afgestemd.
– Procesbeschrijvingen en verbeteringen worden planmatig ingevoerd.
– De huidige werkwijzen binnen de processen is beschreven.
– Voor het verbeteren van processen wordt informatie vanuit de klant
benut.
– Er is een ontwikkeltraject voor het management uitgevoerd waarin een
businessplan is opgesteld en managementvaardigheden zijn getraind.
– Er worden diverse HR-instrumenten ingezet om professionele ontwikkeling en een goed werkklimaat te faciliteren.
– Elke medewerker heeft een POP.
– Medewerkers worden betrokken bij het beschrijven van processen en
procesverbetering. Opgedane kennis wordt vastgelegd met bronvermelding. Medewerkers worden gestimuleerd gebruik te maken van deze
bronnen.
– Technische ontwikkelingen worden gevolgd en ten behoeve van het
primair proces worden technologische hulpmiddelen aangeschaft of
kennis ingehuurd. Voor het managementproces is dit nog onvoldoende
ontwikkeld.
– Alle processen kennen een proceseigenaar die verantwoordelijk is voor
het ontwerpen, beheersen, bewaken en verbeteren van het proces.
– De sector wil een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. De sector
levert stageplaatsen en leerling-bouwplaatsen sociale werkvoorziening.
Daarnaast wil de organisatie een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid.

8,11

9

8

– De missie vraagt om veranderingen in het leiderschap: van beheersmatig naar beleidsmatig, van actiegericht naar resultaatgericht.
– De visie en missie zijn vertaald in kerncompetenties. Competentiemanagement wordt gebruikt voor het aansturen en ontwikkelen van
medewerkers.
– Medewerkers leveren op basis van hun professionaliteit een concrete
bijdrage aan de realisatie van de missie.
– De wijze waarop Organisatie F haar medewerkers werft, inzet en waardeert is gebaseerd op de koppeling tussen de organisatiedoelen en de
persoonlijke doelen van de medewerkers. Deze koppeling is verwerkt
in het opleidings- en ontwikkelingsbeleid.
– De richting van Organisatie F wordt bepaald door het college van B&W.
Organisatie F overlegt regelmatig met de wethouders over eventuele
aanpassingen in de uitvoering van het beleidsprogramma.
– KTO's worden gehouden onder belangrijke afnemers van onze diensten.
Deze info wordt gebruikt om de ingezette koers te toetsen.
– Er is inzicht in de operationele en financiële resultaten.

8

7

7

– Er is begonnen met het opleiden van ons managementteam binnen de
kaders van het kwaliteitsmanagement en zij hebben deze principes
doorgegeven aan de andere onderdelen van de organisatie.
– Partners worden zoveel mogelijk betrokken bij de te bereiken prestaties.
Verbeteringen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de kwaliteit
van materialen of het beperken van storingen.
– De sector beschrijft fasegewijs primaire processen op basis van beleidsplannen en met inbreng van de medewerkers. Hierbij wordt rekening
gehouden met de vraag van de klant, communicatie tegenover de
burger en arbo-, veiligheids- en milieu eisen.

7

6

7

Operational
monitoring

– Per afdeling zijn meetpunten benoemd en de resultaten hiervan kunnen
in beeld worden gebracht. In aansluiting op deze resultaten worden
vervolgacties gepland.
– Alle afdelingen maken gebruik van externe benchmarkgegevens.

11

5

6

Process
improvement

8

6

5

– Binnen de resultaatgebieden zijn doelgroepen benoemd. De maatstaven
zijn voortdurend in ontwikkeling.
– Organisatie F vraagt feedback in het structureel overleg en de functioneringsgesprekken en houdt regelmatig een medewerkerstevredenheidonderzoek aan de hand van het INK-model.
– De positie ten opzichte van de omgeving wordt bepaald met behulp van
benchmarkgegevens.
– Om organisatieontwikkeling te toetsen worden audits gehouden.
– Er is een methode in ontwikkeling om systematisch de tevredenheid
van de burger te meten.
– Waardering door klanten en leveranciers wordt vastgesteld door middel
van overleg, rapportages en klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's).
De resultaten hiervan vormen input voor verbeteractiviteiten.
– Er is een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Dit leidt per afdeling tot verbeteracties. Hierdoor verbetert de kwaliteit van management en organisatie.

11

– Prestaties van samenwerking met externe leveranciers worden periodiek
geëvalueerd.
– Het managementsysteem is in ontwikkeling naar beheersing van de
organisatie volgens de Deming-circle. Er zijn eerste maatstaven in beeld
gebracht en trends geanalyseerd.
– De processen worden goed ondersteund met behulp van materiaal en
materieel blijkt uit benchmarkgegevens.

Strategic
goal setting

– De missie wordt gecommuniceerd naar de medewerkers en vastgelegd
in afdelings-, beheersplannen en processen.

9

3

4

Strategic
learning

– De missie is vertaald in de speerpunten van de programmabegroting en
wordt op bereikte resultaten getoetst in de managementrapportages
en de jaarrekening. De afweging in het toekennen van budgetten wordt
beïnvloed door de bestuurlijke prioriteiten in relatie tot de missie.

9,19

4

4

– Organisatie F heeft voor alle groepen belanghebbenden een uitgewerkte
strategie en deze worden vertaald in concreet beleid, (afdelings)plannen
en budgetten.
– Er is een sectorplan en er zijn afdelingsplannen met daarin de eindresultaten afgeleid van de begroting en activiteiten op het gebied van
bedrijfsvoering.

15,25

Feedback

Policy
deployment

9
Strategic
monitoring

11,19
11
11
11
12

Interface
management

22
22
24

26

30
42

9

7

13,37
17
18
19

9,21
9
21

8
47,48

8
29

16

11
26

33

Organisational
learning

2

2

37

Management
control

1

2

Systemic
management
control

0

2

17

7

6

194

Weg van verandering

195

Organisatie G | sector onderwijs | scope organisatie

Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Organisatie G | sector onderwijs | scope organisatie

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2B

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1A

Score
2B

Richting

– Doel en doelstelling Programma Verbetering Bedrijfsvoering geformuleerd.
– De missie voor Organisatie G is voor de periode 2007-2010 opgesteld.
– Doelstellingen zijn op basis van de missie 2007-2010 opgesteld.
– Doelstelling operatie Modernisering Dienstverlening (MoDi) is vertaald
in thema’s om doelen te realiseren.

14

9

8

Operational
monitoring

– Per beheerseenheid is een profielschets (1e positiebepaling) gemaakt
op basis waarvan per eenheid een verbeterplan is opgesteld.
Verbeterplannen zijn opgenomen in een gemeenschappelijke database
om op die manier de voortgang van de verschillende verbeteracties te
kunnen monitoren en bewaken en uitwisseling van ervaringen wordt
gestimuleerd.

15,20

6

5

8

8

7

9

8

– Er wordt gebruik gemaakt van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's)
waarin afspraken (aard, hoeveelheid en prijs) worden vastgelegd. Dit
leidt tot duidelijkheid in de te verwachten en af te spreken dienstverlening.
– MoDi is geëvalueerd en op basis hiervan is het Programma Verbetering
Bedrijfsvoering opgestart.
– Alle eenheden ondergaan een interne audit (proefaudit).
– Eens in de zoveel jaar vindt een medewerkerstevredenheidonderzoek
plaats.
– In voorjaarsgesprekken wordt de jaarrekening besproken en worden de
behaalde resultaten geëvalueerd.
– Businesscases worden gebruikt als informatie voor besluitvorming.
In project Prisma (waarin total cost of ownership van het ICT-middelen
gebruik is gereduceerd) is het veelvuldig gebruikt.
– Interne auditoren zijn opgeleid en begeleid met als doel periodiek audits
uit te voeren.
– Met het instrument balanced scorecard wordt bestuurlijke- en managementinformatie gestroomlijnd.

11

– Referentieprocessen zijn bewerkt met als doel de processen te stroomlijnen en zoveel mogelijk te standaardiseren. Tevens is per processtap
bepaald wat de eisen zijn die worden gesteld bij overdracht, eindproduct
in de keten (KPI’s) en wat de beheersingsmaatregelen zijn.
– Voor een aantal belangrijke diensten zijn er kwaliteitsafspraken gemaakt (SLA’s).
– Periodiek vinden klanttevredenheidsmetingen plaats. Op initiatief van
beheerseenheden vinden verdiepingsonderzoeken plaats. Deze zijn
nodig om aangrijpingspunten voor verbeteringen te kunnen bepalen.
– Naar aanleiding van resultaten uit het medewerkerstevredenheidonderzoek zijn binnen organisatie G op brede schaal trainingen op het gebied
van academisch leiderschap uitgevoerd, gevold door een traject van
intervisie en coaching.
– Ter ondersteuning van de P&C-cyclus is een balanced scorecard ontwikkeld.
– Evaluatiegesprekken hebben plaatsgevonden om de behoefte te inventariseren ten aanzien van het personeelsbeleid. Naar aanleiding hiervan
zijn taken en verantwoordelijkheden aangepast en opnieuw verdeeld.
– In een financieel disciplineoverleg vindt met specialisten van verschillende niveaus en eenheden afstemming en overleg plaats over de financiële planning en control.

8

15
16

Process
improvement

16

– Werkprocessen zijn inzichtelijk gemaakt.
– Op instellingsniveau zijn vele secundaire en tertiaire processen beschreven in de vorm van referentieprocessen.
– Per processtap is een ketencoördinator aangewezen inclusief bijbehorende verantwoordelijkheden.
– Binnen de eenheden zijn vele locale (primaire) processen geïdentificeerd
en voor een belangrijk deel beschreven.
– Trainingen zijn gevolgd om ten behoeve van het toepassen van het INKmanagementmodel.
– HRM-beleid is opgezet en uitgevoerd in relatie tot het primaire proces.
– Processen worden gestroomlijnd via ICT door workflowmanagement.
– Inkoopbeleid is opgesteld en geïmplementeerd, waarmee acceptatie is
toegenomen.

– De structuur is in lijn met ambitie van integraal management, waardoor er meer duidelijkheid over functies en rollen is.
– Op centraal niveau wordt gebruik gemaakt van een projectenkalender
om de benodigde tijds- en middeleninvestering voor projecten beter te
plannen en op elkaar af te stemmen.
– Voor de uitvoering van Strategisch Programma organisatie G zijn middelen nodig. Hiervoor is het programma stroomlijning organisatie G gestart om besparingen te realiseren.

13

5

6

15

4

5

– In najaargesprekken worden afspraken gemaakt over de (meerjaren)
begroting en doelen voor komend jaar en daaropvolgende jaren, gekoppeld aan het strategisch programma van Organisatie G.
– Eenheden maken op basis van het strategisch programma een ontwikkelingsplan/businessplan/bedrijfsplan.

19

– De eenheden hebben in lijn met de doelstelling een 2e positiebepaling
uitgevoerd (op basis van een profielschets, waarna zij een verbeterplan
hebben opgesteld.
– Planning- en reviewgesprekken worden gevoerd om een betere koppeling te maken tussen de financiële planning en de financiële resultaten
enerzijds en de doelstellingen en resultaten van inhoudelijke processen
anderzijds.

3

4

Key process
management

– In lijn met het model van integraal management is de overlegstructuur
hierop aangepast en verder aangescherpt.
– Activiteiten/stappen zijn in lijn met doel en doelstelling Programma
Verbetering Bedrijfsvoering.

12

3

4

Strategic
monitoring

– Programma stroomlijning Organisatie G bouwt voort op resultaten en
effecten van het Programma Verbetering Bedrijfsvoering.

26

1

2

Interface
management

– De hoofdlijn van de processen is geïdentificeerd en vastgelegd in een
procesmodel (ladekast), waarmee de processenhiërarchie is bepaald.
Het gaat hierbij om primaire en secundaire/tertiaire processen. De
verschillende hoofdprocessen zijn onderverdeeld in deelprocessen op
diverse niveaus.
– De mandatenregeling met bevoegdheden is geactualiseerd en in het
verlengde hiervan zijn procesverantwoordelijken aangewezen (zo nodig
middels het verlenen van een submandaat).
– Kennis en technologie staan centraal in primaire processen. Huisvesting en ICT-voorzieningen zijn hierop aangepast.

16

5
5
10

Consistentie
Samenhang

Feedback

Policy
deployment

17
17
21
22
23
24
9

8

13
15
19

Strategic
goal setting

20
21
21
Strategic
learning

23
8

6

7

5

19,20

16
24

6
7

4
6

18
19

20
22
23

21
26

19

Organisational
learning
Management
control

14

17

Systemic
management
control

– Eisen die in DVO’s en SLA’s worden gesteld, worden doorvertaald naar
afdelingen en medewerkers, waardoor meer op output wordt gestuurd.
In het ontwikkelingsbeleid met 360-feedback en POP-gesprekken wordt
hierbij aansluiting gezocht.

20

196

Weg van verandering
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Managementproces

Interventies

Pag.

Richting

– SMART formulering van doelstellingen gerelateerd aan de INK resultaatgebieden.
– Het coalitieakkoord vormt de basis voor jaarlijkse begroting. Voor begroting 2006 zijn voor het eerst voor alle programma's de maatschappelijke effecten en meetbare doelen SMART geformuleerd in interactie
tussen leden van de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
– De prioriteitstelling is mede tot stand gekomen op een managementdag waarbij naast managers ook medewerkers aanwezig waren.
– Het traject om te komen tot een strategisch opleidingsplan omvatte de
volgende stappen: visie en strategiebepaling, ontwikkelen competentieprofielen, ontwikkelingsgesprekken, analyse ontwikkelingsgesprekken,
strategisch opleidingsplan, afdelingsopleidingsplan en evaluatie.
– Er is een ARBO meerjarenbeleidsplan opgesteld op basis van RIE en
aanvullende onderzoeken waarin per afdeling, per jaar en in volgorde
van prioriteit diverse maatregelen en activiteiten zijn omschreven in het
teken van verbetering arbeidsomstandigheden, preventie van ongevallen en terugdringing ziekteverzuim.
– Ruim 100 medewerkers en managers zijn in 2002 betrokken geweest
bij de strategische besluitvormingssessies, waarin missie, doelstelling
en randvoorwaarden zijn vastgesteld voor de organisatie.
– Twee keer per jaar wordt naar de toekomst gekeken, hier worden o.a.
de (organisatie) prioriteiten geevalueerd en aangescherpt.

19

7

9

Samenhang

56

– Verschillende planningen van strategisch naar operationeel ondersteunen het gestuctureerd werken aan het coalitieakkoord.
– Het aandeel van de werknemer in realisatie afdelingswerkplan wordt
vastgelegd in PWP, welke tevens de basis vormen voor functioneringsen ontwikkelingsgesprekken.

26

– Producten en diensten worden integraal aangeboden. De frontoffices
van de verschillende afdelingen zijn samengevoegd, aangescherpt of
aangepast aan nieuwe werkmethoden.
– Informatie voor klanten is per hoofdproces beschikbaar in gemeentebrede brochure welke in overleg met klant en specifieke klantvraag
wordt samengesteld.
– Rol van processen is verschoven van het beschrijven van processen naar
het beheersen van de organisatie op basis van beschreven processen.
– Vaste communicatiestructuur, in en tussen verschillende organen en
samenstellingen ondersteunen de realisatie van beleids- en organisatiedoelstellingen.
– Binnen de keten zijn convenanten gesloten met partners voor shared
services, bijvoorbeeld IT.
– Voor alle producten en diensten bestaan procedures en werkbeschrijvingen; daarnaast zijn voor de veelkomende producten processen in beeld
gebracht.
– Een heroriëntatie op de processen heeft plaatsgevonden toen bleek dat
een heldere overkoepelende processtructuur ontbrak (bij implementatie INK werkwijze). Hiertoe is een werkgroep gestart welke door het opstellen van een procesbeleid inzichtelijk moet maken hoe in de organisatie met processen wordt omgegaan. De twee hoofddoelstellingen
('de klant centraal’ en ‘transparantie’) zijn daarbij leidend voor de doorvertaling naar procesinrichting.
– De verschillende klantrollen (met specifieke doelen) zijn richting gevend geweest voor het opstellen van het procesbeleid.

17

– Voorheen werden processen per afdeling beschreven. Omdat processen
vaak afdelingsoverschijdend zijn worden zij nu ook afdelingsoverschrijdend beschreven om het totaalproces beter te beheersen. Daarbij wordt
ook weergegeven op welke wijze er wordt samengewerkt binnen de
keten.
– Elk hoofdproces is gedefinieerd en wordt verder vertaald naar hoofdprocesstappen met deelactiviteiten. Hiervoor geldt dat eerst de processen waarbij veel klanten zijn betrokken voorrang krijgen.
– In een kenniskaart worden per proces de daarin voorkomende documenten met metadata beschreven. Door het gebruik van de kenniskaarten bij het registreren en ontsluiten van documenten ontstaat een
uniform gegevensbeheer. De kenniskaarten zijn opgebouwd vanuit de
hoofdprocessen en de stappen die binnen het procesbeleid zijn gedefinieerd.
– Het modelleren van processen is beschreven in een stappenplan dat
alle procesbeschrijvers moeten volgen.
– Bij de totstandkoming van het afdelingswerkplan worden de medewerkers actief betrokken.
– Ten aanzien van de ontwikkeling van kennismanagement zijn door de
verschillende afdelingen globale inventarisaties gemaakt van de benodigde en aanwezige kennis. Daarnaast wordt op medewerkerniveau de
kennisbehoefte jaarlijks in kaart gebracht middels PWP’s. Kennisdeling
wordt bevorderd door het houden van informatiebijeenkomsten met specifieke thema's, ook op intranet is een hoeveelheid aan kennis terug te
vinden.
– Bij de keuze van materialen, bijvoorbeeld ten aanzien van nieuw meubilair, worden medewerkers betrokken. Proefwerkplekken zijn ingericht,
waarbij medewerkers na testen hun voorkeur kenbaar konden maken
welke meegenomen is bij de definitieve keuze.
– Er wordt centraal ingekocht via inkooptenders m.b.v. aanbestedingsprocedures, hetgeen geleid heeft tot besparingen.
– Bedrijfsprestaties zijn zoveel mogelijk in- en extern zichtbaar gemaakt.
– Betrokkenheid van de organisatie wordt op verschillende manieren gecreëerd. De directie neemt actief deel aan (organisatiebrede) verbeteracties, organiseerde informatiebijeenkomsten en bezoekt ook twee keer
per jaar alle afdelingsoverleggen.
– Aanwezige competenties van management zijn in kaart gebracht i.r.t.
de organisatiedoelstellingen en onderling gedeeld, waarbij de laatst
aangetrokken managers mede zijn aangetrokken o.b.v. de juiste aanvullende competenties. Ook is er gekozen om de portefeuilles van de
directieleden op basis van aanvullende competenties in te richten om op
deze manier optimaal de afdelingshoofden te ondersteunen/coachen.
– De generieke competenties zijn door het management bepaald; waarna
de uitwerking is gemaakt door de mensen zelf (in functiegroepen). De
competenties worden met iedereen besproken tijdens het gesprek over
de persoonlijke ontwikkeling.
– Actuele zaken worden gedeeld tijdens college, MT, briefings op iedere
afdeling, portefeuillehoudersoverleg, clusteroverleg, en werkoverleg.
– (Strategische) samenwerking vindt zowel in- als extern plaats en wordt
gezien als noodzakelijk om de gewenste kwaliteit, continuïteit en productiviteit te realiseren.
– Afdelingshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor het managen van
kwaliteit en productiviteit van de processen. Deze verantwoordelijkheid
reikt van A tot Z en overschrijdt afdelingsgrenzen in het proces.
– In diverse vormen van externe samenwerking wordt geïnvesteerd.

Consistentie

Samenhang

25

76
37

41

3
6
7

8

43

17
19
25
81
54
54

55

7

9

56,59
64

66
39
48

49
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4
5

5

6

7
8
10
89
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Feedback

– Na evaluatie van de tevredenheidsonderzoeken, hebben deze een meer
kwalitatief karakter gekregen en is deelgenomen aan de gemeentemonitor om eigen prestaties te kunnen vergelijken met andere gemeenten. Door de overgang naar de kwalitatieve opzet is vergelijken wel minder mogelijk.
– Klantbenadering wordt gemeten in MTO.
– Regelmatig worden onderzoeken, benchmarks en evaluaties uitgevoerd
om de wensen en verwachtingen van de klant te achterhalen.
– Verbeterpunten vinden zowel op afdelingsniveau plaats als op gemeentebreed niveau.
– Na evaluatie opzet KTO, vinden er inmiddels specifieke onderzoeken
van klantcontacten plaats waardoor een permanente kwaliteitsbewaking aanwezig is, hetgeen continue monitoring met verschillende
bronnen en continu verbeteren mogelijk maakt.
– De opleidingen zijn steeds geëvalueerd en in het MT besproken; waar
nodig vond bijstelling plaats.
– Als gevolg van evaluatie POP is het POP aangepast voor specifieke functies.
– De bewaking van de voortgang van het afdelingswerkplan vindt plaats
via overleg met de medewerkers (afdelings- c.q. functioneel overleg) en
de directie.
– Met alle vertrekkende medewerkers vinden exitgesprekken plaats, welke
als leermiddel dienen voor de organisatie om zich te kunnen verbeteren.
Vanuit de gesprekkken vindt feedback plaats aan de desbetreffende
manager.
– Herziening van het beloningsbeleid is naar voren gehaald op de agenda
n.a.v. aanhoudende ontevredenheid in de MTO’s betreffende dit onderwerp.
– De voortgang van het arbeidsomstandighedenbeleid krijgt regelmatig
aandacht in het MT-overleg en wordt frequent besproken in de OR.
– Vergelijking van de resultaten vindt ook plaats met andere overheidsinstanties en bedrijven evenals met de landelijke monitor gemeenten.
– KSF’s en aansluitende KPI’s zijn vanuit het MTO opgesteld om in een
volgend MTO en MARAP’s te beoordelen of ambities gerealiseerd worden.
– Het verzuim wordt per afdeling en maandelijks in het MT bewaakt; met
de bedrijfsarts is zowel op medewerkers- als op leidinggevendenniveau
regelmatig overleg.
– Het afdelingswerkplan vormt het stuurinstrument voor het afdelingshoofd; het bevat contractafspraken tussen directie en afdelingshoofd.
Daarnaast is het een hulpmiddel om verantwoording af te leggen over
voortgang.
– Opmerkingen n.a.v. de accountantscontrole van de jaarrekening worden
bij de desbetreffende afdelingen uitgezet ter verbetering en met het verzoek aan te geven in welke periode welke (verbeter)maatregel getroffen
wordt. Dit wordt definitief vastgesteld in het MT en de afdeling Financiën
bewaakt de voortgang.
– De raad (als gedelegeerd aandeelhouder van de publieke zaak) is regelmatig in informele sessies door presentaties van de directie op de
hoogte gehouden van de voortgang in de realisatie van de organisatiedoelstellingen en bijbehorende veranderingen.
– Tijdens allerlei bijeenkomsten wordt actief feedback gevraagd van burgers, wijkraden, ondernemers en klantenpanels welke enerzijds gebruikt
wordt om klantverwachtingen en -wensen in beeld te brengen en anderzijds om intern te stimuleren om tot betere prestaties te komen.
– Alle grieven die de burgers uiten in hun bezwaarschriften over andere
onderwerpen dan de OZB, zijn systematisch verzameld en beoordeeld
op waar wat kon worden aangepakt. In een speciale huis-aan-huis
brochure is dit toegelicht.

23

8

9

Policy
deployment

– Missie geformuleerd op basis van SWOT en krachtenveld en doorvertaald naar zes organisatiedoelstellingen welke gekoppeld zijn aan de
resultaatgebieden van het INK.
– Al het handelen voor klanten wordt geleid door de missie 'ten dienste
van gemeenschap'.
– Voor ieder programma is aangegeven wat de te bereiken effecten zijn,
welke meetbare doelen en indicatoren, relevante beleidskaders en ontwikkelingen, welke activiteiten en bijbehorende kosten.
– Nieuwe ontwikkelingen en toekomstvisie leveren de aanzet voor aanpassingen in begrotingscyclus en personeelsplanning en worden opgenomen in het afdelingsplan.

14

6

8

– Communicatie- en procesbeleid is gebasseerd op de vier rollen waarin
de klant zich manifesteert aan de gemeente.
– Doelstellingen worden in multifunctionele teams samen, gefaseeerd en
in zo veel mogelijk in samenhang nagestreefd.
– Ontwikkelen van beleid gaat in ‘coproductie’ met de klant, waarvoor vaste
afstemmingsmomenten zijn ingericht.
– In het kader van interactieve beleidsontwikkeling zijn competentieprofielen van beleidsmedewerkers aangepast en onderliggende gedragskenmerken opnieuw bepaald en hebben ontwikkelassessments plaatsgevonden.
– Het strategisch personeelsbeleidsplan is afgestemd op het strategisch
beleid van de organisatie en de daarmee verbonden te realiseren organisatiedoelstellingen.
– Thema's vanuit de vaststelling van de personeelsbeleidsnota zijn uitgewerkt in de ontwikkelde personeelsinstrumenten.
– Bij de ontwikkeling van het organisatiebeleid met als onderdeel HRMbeleid en het personeelsmanagement wordt de ondernemingsraad nadrukkelijk betrokken middels formeel en wekelijks informeel overleg
tussen AD en OR.
– Prioriteiten zijn vastgesteld in de planning- & controlcyclus en naar
medewerkers gecommuniceerd via werkoverleg, intranet en diverse
publicaties.

23

7

7

– Aan de basis van het doorvoeren van operationele en strategische verbeteringen liggen veelvuldige onderzoeken naar wensen van klanten
(enquetes & KTO’s), benchmarks en MTO’s.
– De twee-jaarlijkse bestuursrapportages tonen behaalde resultaten aan
de hand waarvan tussentijds bijgestuurd wordt op ambities.
– Ambities naar aanleiding van KTO en MTO zijn SMART geformuleerd en
bijgesteld n.a.v. nieuwe meting.
– Op verschillende beleidsterreinen worden de beoogde effecten in concrete meetbare doelen vertaald en elk jaar geactualiseerd.
– Elke twee jaar MTO, waarna verbeteracties worden geformuleerd in
nieuwe ambities welke in volgend MTO weer gemeten worden en weer
bijgesteld.
– SWOT 2002 is geëvalueerd in 2005 en bijgesteld.
– Organisatiedoelstellingen en prioriteiten in gezamenlijke managementsessies herijkt naar aanleiding van enquete en hernieuwde SWOT.
– Het evaluatieonderzoek naar de effecten van beleid en de te realiseren
doelstellingen heeft geleid tot keuzes en prioritering ten aanzien van
de verdere ontwikkeling van het HRM-beleid in relatie tot de organisatiedoelen.
– In 2006 heeft evaluatie plaatsgevonden van het strategisch opleidingsplan door middel van medewerkersevaluaties van de incompany trainingen, reacties vanuit functioneringsgesprekken en reacties van de
leidinggevenden.
– Met 90% van de medewerkers zijn ontwikkelingsgesprekken gevoerd
en plannen opgesteld. Doel hiervan is het permanent ontwikkelen van
medewerkers en organisatie om doelstellingen te kunnen realiseren.
– Naar aanleiding van uitkomsten MTO zijn organisatiebreed verbeteracties ingezet, o.a. op het gebied van kwaliteit en frequentie werkoverleg. Bij iedere afdeling periodiek afdelingsoverleg, bij alle afdelingen
met vaste regelmaat functionele overleggen en briefings.

15

7

9

71
71
73
77
Key process
management
37
39
40
41

41
42
82
83
85
43

45

5

7

91

Strategic
monitoring

71
99
39

27
28
28

30,32
30
36

5

19
20
20
21
21
22
31

37

38
40
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Strategic
monitoring

– Periodiek vinden er metingen onder medewerkers plaats t.a.v. de mate
waarin de gemeente slaagt in het realiseren van de missie ‘het zijn van
een aantrekkelijke gemeente (werkgever)’. Op basis van dit onderzoek
is een plan van aanpak opgesteld om verbeteringen te realiseren, waarvan de resultaten opnieuw zijn gemeten in het MTO 2003.
– Periodiek is de voortgang van verbeteracties bewaakt, zowel op afdelings- als op managementniveau, en daar waar nodig vond bijsturing of
aanpassing plaats.
– Aan de hand van KSF’s MTO 2003 is het MTO 2005 geanalyseerd, zijn
nieuwe ambities geformuleerd en zijn prioriteiten vastgesteld.
– Uit het ARBO-meerjarenactiviteitenplan zijn alle activiteiten reeds uitgevoerd. Op basis van een nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie is
een nieuw activiteitenplan opgesteld.
– In de bestuursrapportages wordt per programma aangegeven in hoeverre er afwijkingen ontstaan in de realisatie van de in de programmabegroting gestelde doelen en de benodigde inzet van middelen. Indien
nodig worden de ambities en/of inzet van middelen bijgesteld.
– Alle geboekte resultaten, bedrijfsvoering en leiderschap worden periodiek geëvalueerd en bijgesteld in de richting van de organisatiedoelen.
Dit gebeurt door de P&C-cyclus, heidedagen met college en directie,
MT-dagen, in het afdelingsoverleg, verbeterteams, a.d.h.v. benchmarks,
met tips en klachten van burgers, etc.

82

– Vanuit de doelstelling klantgerichtheid, wordt er extra gestuurd en getraind/opgeleid op klantgerichte competenties medewerkers.
– Procesbeleid is doorvertaald naar afdelingsplannen en naar een processchema welke de relaties en afhankelijkheden tussen processen toont,
de omgeving waarbinnen organisatie H functioneert en de positie van
leer- en verbeterpunten.
– Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn gekoppeld aan het
procesbeleid evenals kritische kwaliteitskenmerken vanuit de verschillende klantrollen.
– Vanuit de hoofdprocesstappen worden op procesniveau koppelingen
gelegd naar werkinstructies, standaarddocumenten en gebruikershandleidingen.
– Per klantrol zijn kritische kwaliteitskenmerken benoemd, met onderscheid tussen zachte en harde kwaliteitskenmerken. De harde kwaliteitskenmerken zijn meetbaar, waarbij voor elk hoofdproces de algemene kritische kwaliteitskenmerken naar het concrete proces worden
doorvertaald. De zachte kwaliteitskenmerken zijn eigenschappen van
professionals verankerd in de functies en in het competentiemanagement.
– Voor elk kritisch kwaliteitskenmerk worden per hoofdproces één of
meerdere sleutelprestatie-indicatoren benoemd welke gerelateerd zijn
aan de doelstellingen en de mate waarin deze gerealiseerd worden
zoals doorlooptijden, wachtmomenten, etc.
– Op basis van de jaarlijkse afdelingsplannen wordt per individuele medewerker een persoonlijk werplan (PWP) gemaakt waarin activiteiten (en
wijze waarop), planning en meetbare prestaties beschreven worden die
in dat komend jaar gerealiseerd moeten worden.
– Op decentraal niveau (afdelingen) wordt impliciet kwalitatief en kwantitatief gepland waarbij een samenhang bestaat met de afdelingswerkplannen, de PWP’s en de Persoonlijke Ontwikkelings- en Functioneringsgesprekken (POF’s).
– Diverse informatiekanalen worden gebruikt: kranten, omroepen, inspraakbijeenkomsten, burgerjaarverslag. Dit alles in lijn met een actief
pers-, informatie- en communicatiebeleid.
– Integriteit is een belangrijke waarde, hetgeen opgenomen is in alle
functieprofielen en in de code/ambtseed welke ondertekend wordt door
nieuwe medewerkers en opgenomen is in het introductiepakket.
Voorbeelden van niet integer gedrag worden geregistreerd en in het
jaarverslag opgenomen. Een enkele keer is niet integer gedrag bestraft.

17
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Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Score
1C

Score
2D

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1C

Score
2D

Operational
monitoring

– Om prestaties te kunnen vergelijken met andere gemeentes wordt
gestart met de benchmark gemeentemonitor, hetgeen het KTO zal
vervangen, waarbij aansluiting wordt gezocht met beleidsvoornemens
coalitieprogramma en waarbij de onderzoeksresultaten gekoppeld
worden aan meetbare doelstellingen en belegd in de programmabegroting. Resultaten zijn in 67 indicatoren verdeeld en naar zes burgerrollen vertaald.
– De financiële huishouding wordt getoetst aan de hand van vooraf vastgestelde indicatoren, de begroting is structureel sluitend, er is een post
voor algemene risicoreserve (weerstandscapaciteit), post onvoorzien,
belastingcapaciteit, beheerplannen waarbij geen negatieve voorziening
mag voorkomen, goedkeurende accountantsverklaring, 90% realisatie
doelen in gepresenteerde jaarrekening.
– De uit de MARAP opgestelde jaarplannen worden steeds gerealiseerd
en geëvalueerd.

77

6

7

– Servicenormen zijn opgesteld en kritische kwaliteitskenmerken zijn in de
belangrijkste primaire processen opgenomen en inzichtelijk gemaakt
voor klant.
– Horizontale samenwerking (met andere gemeenten) wordt betracht
waarbij de afweging wordt getoetst en geëvalueerd aan een aantal
vastgestelde beleidsuitgangspunten.
– Binnen de keten van partijen betrokken bij een maatschappelijke kwestie wordt samen beleid gemaakt en de dienstverlening wordt daarop
afgestemd en verbeterd (horizontale samenwerking).
– Om vraaggericht en procesgericht te werken, hetgeen uit KTO naar voren
kwam, is de organisatie in een front- en back office verdeeld.
– Per klantproces, met daaraan gekoppelde probleemeigenaar, zijn concrete verbeterpunten benoemd en meetbare indicatoren gekoppeld in
een verbeterplan. Vervolgens zijn effecten gemeten hetgeen verwerkt
in voortgangsrapportages en heeft waar nodig bijsturing plaatsgevonden. Doorlooptijden en afhandelingstermijnen worden zo bijgehouden
in MARAP’s en bijgestuurd. Om als organisatie hiervan te leren worden
best practices gedeeld in het managementteamoverleg en wordt gewerkt met standaard formats en wordt de PDCA cyclus toegepast.
– Leveranciers zijn nauw betrokken bij dagelijkse processen. Beoordeling
van tevredenheid van leveranciers t.a.v. samenwerking in het keuzetraject is nog niet ontwikkeld, maar zal in 2007 starten met een evaluatieformulier voor leveranciers. Bij leveranciers binnen de contractfase
vindt gespreid terugkoppeling plaats.
– De primaire processen worden gemonitord aan de hand van vastgestelde sleutelprestatie-indicatoren en normen. Ook de klanttevredenheid
wordt gemeten hetgeen input levert voor verbeteringen. Een permanente verbetercyclus komt zo tot stand.
– Verschillende interne controles borgen de procesgang. Bij de beschrijving van de processen wordt opgenomen welke interne controles door
de afdelingen zelf worden uitgevoerd en welke verbijzonderde controles
door de medewerker AO/IC. Wanneer blijkt dat de kritische kwaliteitskenmerken en de realisatie van doelstellingen niet worden behaald
worden maatregelen getroffen, alles volgens de PDCA cyclus.
– Het document methoden en technieken processen met bijbehorende
instructie biedt de proceseigenaren en afdelingshoofden gereedschap
om processen te meten en te analyseren waarmee processen worden
beheerst en bijgestuurd.
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9
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8

55,56

56
60,66
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39
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7
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Managementproces

Interventies

Pag.

Process
improvement

– De procesbeschrijvers dienen bij het opstellen van de processen bij
medewerkers van de afdeling na te gaan welke verbeteringen mogelijk
zijn en te toetsen of de concept procesbeschrijving correct en duidelijk
is. Zodra de conceptbeschrijving is goedgekeurd door proceseigenaar
en medewerker AO/IC wordt het model besproken met alle medewerkers die zijn betrokken bij het proces. Wijzigingen die daaruit voortvloeien worden in het model verwerkt.
– Over de resultaten vanuit de interne controles en de daaruit voortvloeiende verbeteringen worden in het MT afspraken gemaakt.
– De keten, waaronder klanten en leveranciers, wordt actief betrokken
bij de verbetering en vernieuwing van processen.
– Prestaties worden gemonitord en zonodig bijgestuurd o.a. bijvoorbeeld
m.b.v. overzichten ziekmeldingen, postregistratielijst, afhandeltijden
bezoekers publieksbalie, doorlooptijden. Deze worden in MARAP’s
opgenomen incl. de maatregelen voor bijstelling.
– Om verdere professionalisering van leiderschap vorm te geven is d.m.v.
onderzoeken naar loopbaanwaarden en communicatiestijlen van leidinggevenden een beeld geschetst van de aanwezige competenties en de
de mate en de gebieden waarin ondersteuning gewenst is. De ontwikkelingsactiviteiten zijn vastgelegd in actieplannen tussen medewerkers
en leidinggevenden.
– Een tweetal financiële consulenten ondersteunen lijnafdelingen en hun
hoofd als vraagbaak, bezoeken min. éénmaal per maand de afdeling
en toetsen of datgene dat de afdelingen aanleveren/doen in overeenstemming is met de vastgestelde richtlijnen/instructies.
– Vanuit de facilitaire dienst, ter verbetering van de ondersteuning aan
primair proces, is gestart met een maandelijks interview met elk afdelingshoofd (evt. aangevuld met een mw) wat resulteert in een afsprakenlijst.

66,67

– Het HRM-beleid is erop gericht om de persoonlijke wensen van medewerkers op het gebied van werk, groei en opleiding op een effectieve
en efficiënte manier te verbinden met de doelen en eisen van de organisatie met als uitkomst zes belangrijkste pijlers waarbij medewerkers
en OR actief betrokken zijn geweest.
– Strategisch opleidingsplan is systematisch gekoppeld aan de organisatiestrategie en ambities en talenten van medewerkers, waardoor opleiding als instrument ingezet wordt om organisatiedoelstellingen en persoonlijke doelstellingen van medewerkers te realiseren.
– Het afdelingsopleidingsplan, afgeleid van het strategisch opleidingsplan, omvat zowel organisatiebrede trainingen als specifieke individuele
opleidingen.
– Het INK-managementmodel wordt systematisch toegepast in de begroting, afdelingswerkplannen, MT-agenda, afdelingsagenda, enz.

31

Strategic
goal setting

Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases

Score
1C

Score
2D

Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1C

Score
2D

Strategic
learning

– Resultaten op missie en doelstellingen worden geëvalueerd en er worden verbeterpunten, wanneer noodzakelijk, per doelstelling geformuleerd waarna aanpassing van beleid heeft plaatsgevonden.
– Missie en hoofddoelstellingen krijgen concrete uitwerking naar beoogde
ambities o.b.v. KTO en INK-auditrapport welke zijn doorvertaald naar
afdelingswerkplannen en persoonlijke werkplannen waaraan de planningen worden gekoppeld.
– D.m.v. periodieke MARAP’s en BERAP’s wordt realisatie van doelen gemonitord; bij de jaarrekening wordt geëvalueerd in hoeverre de gestelde
doelen zijn gerealiseerd en waar nodig voor de volgende begroting bijgesteld.
– Gebruik wordt gemaakt van planning en controlcyclus. Coalitieakkoord
wordt doorvertaald naar programmabegroting, vervolgens wordt de
productbegroting opgesteld naar afdelingswerplan en naar persoonlijk
werkplan. Deze worden geëvalueerd via MARAP/BERAP en in perspectiefnota geplaatst.
– Aan de organisatiebrede kritische succesfactoren, gekoppeld aan de
missie en doelstelling van de organisatie zijn concrete ambities en
doelen gekoppeld welke gemeten zijn in KTO 2004 met een positief
effect van gestegen klanttevredenheid.
– De prioriteitstelling is in aansluiting met de organisatiedoelen en de
organisatiebrede verbeteracties opgesteld; waarbij het verbeterplan is
opgenomen in het afdelingsplan en de voortgang aan de hand van een
planning wordt bewaakt.
– De budgetcyclus kent een aantal instrumenten die op een logische wijze
met elkaar samenhangen, waarbij de resultaten worden doorvertaald
in de cyclus. De cyclus kent de structuur van de Deming cyclus: 1.
perspectiefnota en begroting (plan); 2. vertaling naar afdelingswerkplannen, persoonlijke werkplannen en activiteiten in het lopende jaar
(do); 3. tussentijdse bestuursrapportages en programmarekening
(check); 4. naar aanleiding van tussentijdse rapportages en programmarekening bijstelling in eerstvolgende perspectiefnota.
– Kengetallen en meetpunten zijn vastgesteld om de effecten van het beleid en de bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen voortdurend
te kunnen meten en (bij)sturen; o.a. MTO’s, opleidingsplannen, KTO’s,
persoonlijke werkplannen en persoonlijke ontwikkelings-en functioneringsgesprekken, etc..
– De planning en controlcyclus is opgebouwd uit 1. kaders stellen (kaderbrief, perspectiefnota, programmabegroting, afdelingswerkplan, persoonlijk werkplan), 2. beheersen (bestuursrapportages en managementrapportages) en 3. verantwoorden (jaarrekening). Deze worden in
samenhang opgesteld en in relatie tot elkaar doorvertaald met een toenemend detailniveau.

16

7

8

– Verbeteringen gebaseerd op cyclisch proces waarbij veranderingen in
externe en interne strategische context worden gemonitord, geëvalueerd en waar nodig aanpassingen in processen/beleid plaatsvinden.
– Vanuit het personeelsinformatiesysteem wordt per kwartaal en op jaarbasis een MARAP opgesteld, en tweemaal per jaar een BERAP. Deze
worden besproken in het MO en worden als sturingsinstrument gebruikt
voor het volgen en de ontwikkeling van het HRM beleid.
– Het opleidingsbeleid is een van de belangrijkste instrumenten om organisatiedoelstellingen te realiseren; o.a. opleiding, coaching, vorming
en training. De kwaliteit van opleidingen wordt bewaakt via evaluaties,
POF-gesprekken en het strategisch opleidingsplan.
– Na analyse van het MTO 2003 zijn door het management vier gemeentebrede verbeterpunten vastgesteld. Daarnaast hebben medewerkers en
hun manager specifieke verbeterpunten voor hun afdeling benoemd.
Om verbeteringen door te voeren en voortgang te bewaken zijn verbeterteams samengesteld waarbij de verbeterplannen onderdeel uitmaken van het afdelingswerkplan.
– Met een andere gemeente is er samenwerking op het gebied van ICT
om dit zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Gezamenlijk wordt
invulling gegeven aan een een informatiebeleidsplan voor de komende
jaren.

14

6

7

87
45
52

52

5

92

6

6

36

37
5
Organisational
learning

20,22

25

25

73,75

76

98

30

43,44

39

40

83

46
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Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases
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Management
control

– Vier klantrollen zijn onderscheiden, waarvoor harde en zachte kritische
kwalieitskenmerken zijn benoemd. Harde kwaliteitskenmerken zijn
verankerd in de belangrijkste processen; zachte kwaliteitskenmerken
zijn verankerd in de competenties van mensen die in de processen
werken.
In periodieke KTO’s worden deze kritische kwaliteitskenmerken beoordeeld, welke input zijn voor het opstellen van verbeterplannen en de
prioriteitenmatrix met betrokkenheid van medewerkers.
– Resultaten van KTO’s worden breed geëvalueerd in verschillende organen door de hele organisatie, welke hebben geleid tot aangepast kritische kwaliteitskenmerken en SMART actiepunten voor verbetering in
twee stromen: 1. organisatiebreed, 2. per klantproces (afdelingsniveau).
– Ten behoeve van structurele en systematische kwaliteisverbetering
wordt iedere twee jaar een MTO uitgevoerd welke bijdragen aan het
cyclisch verbeterproces op zowel organisatie- als afdelingsniveau. De
resultaten van de MTO’s worden vertaald naar verbeterplannen, welke
worden uitgevoerd en waarvan de voortgang wordt bewaakt. Vervolgens wordt het effect van de plannen tussentijds of bij een volgend
MTO getoetst. Deze zelfde systematiek geldt voor de KTO’s.
– Competentieprofielen zijn doorvertaald naar functiefamilies (functiebeschrijvingen met profielen die zijn opgebouwd uit een doel en de belangrijkste, kenmerkende activiteiten) welke verder uitgewerkt worden
in een Persoonlijk Werkplan. De afdelingsplannen zijn ook input voor
de persoonlijke werkplannen (PWP’s), welke worden bewaakt en geevalueerd in de voortgangs- en beoordelingsgesprekken. In de PWP’s
worden de activiteiten geconcretiseerd in de vorm van meetbare
prestaties.
– Het HRM beleid maakt onderdeel uit van de geldende beslissings- en
verantwoordingscyclus binnen de organisatie, waarbij gebruik gemaakt
wordt van vooraf vastgestelde kengetallen, welke mede m.b.v. managementrapportages voortdurend worden bewaakt.
– De inhoud van de opleidingen en de prioriteiten zijn gebaseerd op de
organisatiedoelen, de geformuleerde verbeterpunten n.a.v. KTO & MTO,
de analyse van POP’s en de input van strategische managementdagen.
– De kwaliteit van de interne dienstverlening is ook onderzocht in het MTO,
de uitkomsten zijn door de betreffende afdelingen gebruikt om verbeterplannen op te stellen en uit te voeren. Zo heeft team P&O met de resultaten van het MTO interviews gehouden onder de medewerkers en
leidinggevenden. O.b.v. deze interviews en het MTO is een verbeterplan
opgesteld. Zo bezoekt de P&O consulent minimaal 2x per jaar het afdelingsoverleg, is er structureel periodiek overleg met het afdelingshoofd
waarbij een vast agenda wordt gehanteerd en wordt de informatieoverdracht duidelijker leesbaar. Gemaakte afspraken en planning worden
vastgelegd.

71,72

6

8

Richting

– Het programma van organisatie I is het meerjarenbeleidsplan voor
2002-2006 en kent een integrale aanpak met drie hoofddoelstellingen,
twee ondersteunende doelstellingen en drie stimulerende projecten.

2

9

8

9

9

– Maatschappelijke bijdrage door het delen en helpen ontwikkelen van
kennis in de gezondheidszorg. Hiertoe wordt deelgenomen aan bijeenkomsten met branche-organisaties en deelname aan grote wetenschappelijke projecten.
– Toegevoegde waarde in de keten en maatschappelijk verantwoord ondernemen door efficiënte zorg, vernieuwende zorg en wetenschappelijk
onderzoek ook al is niet alles in het directe belang van organisatie I.
– MD-programma voor leidinggevenden is in ontwikkeling: personeelsmanagement, cultuurverandering en gedragscode (nodig voor uitvoering MJB).
– Externe ketenopleiding is ontwikkeld in samenwerking met hogeschool
en ketenpartners.
– Kennis is intern beschikbaar voor alle medewerkers. Binnen de ketenprojecten wordt expliciet kennis gedeeld met de ketenpartners.

4

9

8

Feedback

–
–
–
–

6
48
40
72

8

9

Policy
deployment

– Onderdeel van de personeelscyclus is vertaling van jaarplan naar te
behalen resultaten voor teamleiders en overige medewerkers.
– In samenspraak met medewerkers zijn kerncompetenties in lijn met
de strategie vastgesteld.
– Beleidscyclus steeds meer bottom-up: betrokkenheid en input tot op
medewerkerniveau.
– De kadernota wordt vertaald in managementcontracten. Deze wordt
opgesteld i.s.m. de medewerkers en aan collega’s gepresenteerd.
Hierbij worden ook centrumoverstijgende beleidsthema’s besproken.
RvB stelt de contracten formeel vast. Samenvattingen van alle contracten vormen het jaarplan.
– Begroting wordt vastgesteld o.b.v. de beleidscyclus tot op teamniveau.

6

8

8

– Doelrealisatie wordt mogelijk gemaakt door ondersteunende doelen:
leveren toegevoegde waarde in de keten en operationele excellentie
(door groei).
– Toegevoegde waarde in de keten is vertaald naar projecten.
– Automatisering wordt ingezet om doelstellingen te behalen.
– Procesautomatisering vindt plaats om kortere stabiele doorlooptijden
te generen en kostenleider te kunnen blijven.

3

8

8

– Het competentieprofiel verbindt organisatiedoelstellingen met persoonlijke capaciteiten en wensen van medewerkers op dat gebied. Om het
bereiken van de organisatiedoelstellingen te waarborgen, zijn de
competentieprofielen in samenwerking met management en
medewerkers tot stand gekomen; waarbij de generieke competenties
bepaald zijn door het management en de functiespecifieke competenties en de daarbij behorende gedragsindicatoren ontwikkeld en
gedefinieerd zijn door medewerkers in werkgroepen. De kritische
kwaliteitskenmerken vanuit verwachtingen uit het klanttevredenheidsonderzoek zijn ook input geweest voor de beschrijving van de competenties en gedragskenmerken. Op basis van evaluatie zijn er gerichte
punten voor verbetering benoemd.

34

Systemic
management
control

Consistentie
Samenhang

75,76

34

35

36

37
88
Key process
management

6

6

Kwaliteit wordt getoetst aan externe (beroeps)normen.
Externe benchmark is uitgevoerd waar mogelijk.
Klanten kunnen laagdrempelig feedback geven m.b.v. een klantkaart.
Realisatie MJB per doelstelling gemeten.

64
23
24
30

8
15
16

28

3,4
32
29
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Strategic
monitoring

– Proces van strategieontwikkeling samen met het managementteam:
vaststellen realisatie business plan, marktanalyse van ontwikkelingen
in branche en regio, scenarioplanning, toekomstige wensen van klanten in kaart brengen en definitieve strategische keuze in overleg met
raad van toezicht.
– Klantonderzoeken met betrekking tot dienstverlening onder alle doelgroepen, leveranciers en partners (waardering, behoefte en imago):
toets op doelstellingen, KPI’s en normen.
– Top 5 klantbehoeftes uit onderzoek als input voor meerjarenbeleid.
– Medewerkersonderzoeken (betrokkenheid, risico-inventarisatie en
-evaluatie en cultuuronderzoek) op het niveau van team, centrum en
organisatie als geheel: toets op doelstellingen, KPI’s en normen.
– Voor alle onderzoeken zijn doelstellingen, KPI’s en normen opgesteld
afgeleid van de strategie.
– De inventarisatie van marktontwikkelingen en regelgeving wordt jaarlijks
vergeleken met het MJB om te bepalen of bijstellingen nodig zijn.

12

9

8

Strategic
learning

– Doelstellingen uit meerjarenbeleid zijn vertaald in prestatieindicatoren,
die periodiek worden gemeten, geëvalueerd en dit leidt eventueel tot
bijstelling.
– De managementcontracten worden doorvertaald naar teamdoelstellingen en doelstellingen op medewerkerniveau. PI’s zijn vastgelegd in
rolbeschrijvingen. Evaluatie vindt plaats in voortgangsgesprekken.

2,13

7

7

57

8

8

Interface
management

– Naast individuele waardering worden ook organisatie- of teamsuccessen
gevierd.
– Bij procesbeschrijvingen worden externe partijen (b.v. GGD) betrokken
als deze organisatiegrenzen raken of overschrijden.

26

– Resultaten medewerkersbetrokkenheidsonderzoek vormen input voor
MJB en plannen van aanpak per centrum of afdeling. De acties zijn
opgenomen in managementcontracten.
– De kadernota wordt opgesteld als voorbereiding op het jaarplan. Input
hiervoor is de door het MT opgestelde INK-positiebepaling, de in- en
externe oriëntatie met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van
klanten, medewerkers, financiën, maatschappij en proceskwaliteit,
o.a. uit de metingen. Daarnaast vindt een inventarisatie van marktontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving plaats.
– Er vindt extern onderzoek plaats naar de marktpositie van Organisatie
I: domeinverkenning, omgevingsanalyse, klantanalyse, concurrentieanalyse en SWOT n.a.v. analyses. Resultaten zijn input voor meerjarenbeleid.

6,38,
39

9

– Aanpassing organisatiestructuur naar aanleiding van klantonderzoek.

Process
improvement

– Processen zijn beschreven inclusief kritische momenten en normen. Elk
proces heeft een proceseigenaar die verantwoordelijk is voor procesinhoud, procesbeheersing, raakvlakbeheersing, borging en verdere verbetering.
– Resultaten klantonderzoek vertaald naar verbeteracties ook al waren
alle resultaten boven de norm.
– Opleidingsplannen worden opgesteld aan de hand van functie-eisen,
voortgangs- en beoordelinggesprekken en eisen vanuit projecten,
structurele wijzigingen of organisatie-ontwikkelingen. Afspraken worden vastgelegd voor medewerker en centrum (managementcontract),
realisatie wordt in score van organisatie I gemonitord.
– Mogelijkheden voor zowel verticale als horizontale doorgroei. Invulling
van doorgroeirollen wordt gemonitord.
– Kwaliteitsborging van groot belang. Getrainde medewerkers werken
nieuwe medewerkers in met behulp van het kwaliteitssysteem, het
auditteam doet kwaliteitsmetingen, uitkomsten leiden tot verbeteringen en slechte resultaten wegen mee in de personeelscyclus.
– In STAR-score wordt feedback en klachten van klanten vastgelegd en
toebedeeld aan proces en processtap, bij tien klachten wordt een verbetertraject gestart.

7

Operational
monitoring

5

7

Strategic
goal setting

46
Organisational
learning

50
56
66,59,
47
12
7

7

7

7

7

– Cultuurscan managementdrives uitgevoerd en naar aanleiding daarvan
cultuuractieplan opgesteld (coaching RvB, MD-programma, nieuw imago,
gedragscode).
– Onderzoek door score Organisatie I maatschappij op onderdelen 1) prijzen/certificaten/bedrijfsbezoeken/presentaties, 2) patiëntenparticipatie,
3) publicaties, samenwerkingsverbanden, deelname aan wetenschappelijk onderzoek en 4) bestuursfuncties van leden RvB, management
team of vakspecialisten.
– Relevante ontwikkelingen worden bijgehouden door nascholing, deelname aan regionale, nationale en internationale bijeenkomsten en congressen, contacten met vakgennoten en lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen.
– Personeelsbeleid is aangepast naar aanleiding van medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Prioriteiten zijn gesteld en uitgevoerd (opstellen personeelsbeleid en vergroten inbreng medewerkers).

9

8

8

– Nieuwe rolbeschrijving als scharnier tussen strategie, cultuur, werkprocessen en werkplekken.

6

39
Management
control

66

13

20

6

7
Systemic
management
control

17

12

14

49
23

25
40

40
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Richting

– Referentiekader beleid & strategie gevormd o.b.v. belangrijkste externe
en interne ontwikkelingen vanuit diverse interne en externe informatiebronnen welke zijn gebruikt voor de te realiseren doelen.
– Bedrijfsplan ontwikkeld in MT en met input van medewerkers; jaarlijkse
beleidsdagen faciliteren uitwisseling t.a.v. bedrijfsplan en de uitvoering
ervan.
– De RvB stelt de projectkalender (ICT) vast voor een planperiode van
vijf jaar welke na drie jaar een bijstelling krijgt voor opnieuw vijf jaar.

15

9

9

Policy
deployment

– Toekomstvisie Organisatie J neergelegd in bedrijfsplan, waarvoor bedrijfsplan totale organisatie richtinggevend is.
– POP (leidinggevenden) wordt ontwikkeld in relatie tot missie en visie
totale organisatie.
– Kernwaarden totale organisatie vormen referentiekader voor het nemen
van beslissingen over ontwikkelingen in Organisatie J.

10

31

– Gemaakte afspraken met (interne) klanten worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten.
– Kernprocessen zijn vastgelegd in procesbeschrijvingen, bijbehorende
instrumenten en aan medewerkers toegewezen.

33

– De afzonderlijke productrapportages worden samengevoegd tot een
totaalrapportage van het bedrijf voor RvB.
– Kernwaarden Organisatie J worden integraal doorvertaald (ook in bijv.
Een gedragscode).
– Interne spelregels binnen C&I volgen dezelfde procedures en werkwijzen
als op Organisatie J niveau.

Key process
management

Strategic
monitoring

31

– Organisatiedelen beschouwen elkaar als strategische samenwerkingswerkingspartners en coproducenten hetgeen ook vastgelegd is in de
bedrijfsplannen.
– Bedrijfsplan wordt gecommuniceerd naar en is opvraagbaar voor interne
en externe klanten.
– Met elk circuit en organisatieonderdeel wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten; waarbinnen vastgelegd wordt hoeveel advies-/
ondersteuningsdagen worden afgenomen.
– Product- en dienstenontwikkeling gebeurt in samenwerking met medewerkers en klanten.
– Organisatie J onderhoudt strategische allianties met belangrijke (externe)
partners t.b.v. dienstverlening en ondersteuning.
– Elk hoofdproces kent een regievoerder, met bijbehorende verantwoordelijkheden, waarvoor een werkplan wordt opgesteld met doel, product,
TBV’s, actielijst, en wordt gemonitord.

17

– De resultatenrapportage wordt vertaald naar strategische adviezen in
een managementletter ten behoeve van bedrijfsdirecteur en RvB.
– Onderwerpen tevredenheidsonderzoeken zijn gekoppeld aan de doelen
van het personeelsbeleid.
– Voor het geheel geldt inspirerend leiderschap, alle leidinggevenden op
competenties gemeten op de negen eigenschappen hetgeen geresulteerd heeft in individuele ontwikkeltrajecten en groepsvervolgtraject.

29

– Voortgang van resultaten worden gemonitord via bijv. kwartaalrapportage en teruggekoppeld en geëvalueerd (via bilateraal en periodieke
overleggen).
– Actieve en uitgebreide cyclus van planning en control.
– Voortgang wordt gezamenlijk geëvalueerd.
– Gerealiseerde productie wordt maandelijks opgesteld en afgezet tegen
gemaakte afspraken met het zorgkantoor.
– De dienstverleningsovereenkomsten met interne klanten bevatten veelal kwalitatief te behalen resultaten, evaluaties van resultaten en tevredenheidsmetingen (middels PDCA).
– Het meten van resultaten vindt plaats aan de hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve maatstaven.
– Feedback op leiderschap vindt plaats via tevredenheidsonderzoeken,
werkcontacten en functioneringsgesprekken.

17

– Organisatie J onderscheidt acht hoofdprocessen met elk een lid van
het MT als regievoerder.
– De resultaten worden intern (binnen Organisatie J) gedeeld.
– Actief gebruik van de PDCA-cyclus gekoppeld aan de beleidscyclus.
– Kennisdeling hoofdprocessen vindt verticaal en horizontaal plaats
binnen en buiten Organisatie J.
– Integrale afstemming met interne klanten, directies van circuits &
bedrijven en RvB t.a.v. ondersteuningsbehoefte is vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten.
– Documenten, werkwijzen, procesbeschrijvingen zowel voor primair als
secundair proces worden integraal beheerd in handboekenkast waar
zij te raadplegen zijn.
– Rol & functie controllers zijn gezamenlijk met interne klanten gedefinieerd waardoor helderheid t.a.v. (grenzen van) dienstverlening ontstaat.

29,30

– Strategische kaders totale organisatie zijn richtinggevend voor bedrijfsplan Organisatie J.
– Organisatie J beïnvloedt beleid van de totale organisatie door middel
van inbreng vanuit het managementteamoverleg.
– Vanuit bedrijfsplan worden te behalen resultaten (per product) toegewezen aan eigenaren die verantwoordelijkheid dragen.
– Resultaten zijn vastgelegd in het managementcontract met RvB welke
verder geconcretiseerd zijn in de productenmatrix van Organisatie J
bedrijf. Middels kwartaalrapportages wordt gerapporteerd over de mate
van realisatie.
– Individuele prestatieafspraken zijn afgeleid van werkplannen per hoofdproduct van Organisatie J.
– Organisatiebrede doelstellingen integraal doorvertaald naar bedrijfsplan Organisatie J.

15

– De te behalen resultaten op producten zijn geconcretiseerd naar meetbare resultaten en op onderdelen gekoppeld aan KPI’s en gekoppeld
aan eigenaren incl. een planning vanuit interne cyclus van planning en
control.
– Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven in actuele functiebeschrijvingen, hetgeen voorgelegd en besproken is met
medewerkers, waarna waardering heeft plaatsgevonden.
– Functioneringsgesprekken vinden minimaal eenmaal per jaar met alle
medewerkers via een protocol plaats, hetgeen per kwartaal wordt gemonitord.
– Metingen TO Organisatie J, input voor functioneringsgesprek en reguliere werkoverleggen.
– Allocatie van middelen gebeurt volledig op basis van de afgesloten
dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende opbrengsten.
– Wensen interne en externe klanten input voor nieuw te ontwikkelen
producten.
– Beheersing vindt plaats via sturingsprincipes van contractmanagement en integraal management.
– Handboeken ondersteunen de processen, welke ook cyclisch worden
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
– Formatieplaatsplannen zijn het resultaat van overleg tussen productmanager en bedrijfsdirecteur.

16

Consistentie

Samenhang

Feedback

Policy
deployment

17
26
8

9

18
27
9

9

17

Interface
management

30
10
11
11

9

9
Operational
monitoring

30
30
43
43
43
13

16
17
42

19
24

9

8
Process
improvement

Score
1D

Score
2A

7

7

6

7

8

8

8

8

8

8

11
12

29

19
12

31
43
20
23
27
11

18
18
36
23

30
31
45
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Process
improvement

– In de keten vindt intensief contact plaats tussen leidinggevenden, controllers, medewerkers van Organisatie J en de klanten; evaluatie van
samenwerking en aanscherpingen van aanbod worden zo integraal
verwerkt.
– Klantvragen en knelpunten worden per klant bijgehouden op actielijsten met bijbehorende afhandeling, waar nodig worden knelpunten
geëscaleerd.
– Na evaluatie overlegstructuur vindt begin 2004 de implementatie van de
nieuwe overlegstructuur plaats, met als doel een betere aansluiting
tussen de tussenpozen tussen overleggen en de cyclus van besturing
en control.
– Uitgangspunten van inspirerend leiderschap hebben geresulteerd in
nieuw ontwerp sjabloon functioneringsgesprek.
– In verschillende overlegvormen en in verschillende samenstellingen
wordt stilgestaan bij successen, kritische signalen vanuit organisatie,
presteren, etc..

Strategic
goal setting

– Meerjarenbedrijfsplan wordt doorvertaald naar productenmatrix, werkplannen per hoofdproces en in de productencatalogus die toegankelijk
is voor de klant.

10

6

5

Strategic
learning

– Voor Organisatie J formuleert de totale organisatie de te behalen bedrijfsplanresultaten (25 in totaal) waarvoor voor elk prestatie-indicatoren zijn opgesteld.
– Individuele POP gerelateerd aan doelstelling bedrijfsplan breed, geldt
nu nog alleen voor managementteam, overige medewerkers volgen.
– Organisatie- en persoonlijke doelstellingen worden zoveel als mogelijk
uitgelijnd en sinds 2004 vastgelegd in prestatieafspraken welke zijn afgeleid van de productenmatrix.

42

7

6

– Klanttevredenheid wordt actief gemeten met gerichte bijstelling van
beleid en processen.
– Uitkomsten breed ATO doorvertaald naar bedrijfsplan Organisatie J,
middels plan van aanpak, monitoring en evaluatie ingericht.
– Vanuit organisatiedoelstellingen worden afspraken samen met de
klant vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten, jaarlijks worden
deze gezamenlijk geëvalueerd en vernieuwd.

31

– Gemaakte afspraken met (interne) klanten worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten welke middels periodieke evaluatie met de
klant worden geëvalueerd; uitkomsten worden doorvertaald naar actiepunten ter verbetering en bijstelling (op individueel niveau naar functioneringsgesprekken) en voortgang bewaakt door agendering op MT
overleg Organisatie J.
– Activiteiten worden geregistreerd in een urenregistratiesysteem en
voortgangsrapportages (t.a.v. prestatieindicatoren) worden elk kwartaal opgeleverd, waar wanneer nodig bijstelling op plaatsvindt.
– De mate waarin resultaten worden behaald wordt actief gemonitord
a.d.h.v. KPI’s en waar nodig bijgestuurd en vertaald naar de productenmatrix (bedrijfsplan) voor de volgende periode.
– Gestart wordt met een nieuwe systematiek welke alle activiteiten koppelt aan de inzet per discipline/medewerker, hierdoor is kostprijsberekening en daarmee financiële verantwoording aan klanten mogelijk.
– Productie wordt geregistreerd en gemonitord door verschillende
organen; maandelijks wordt er een MIS gedraaid, welke geevalueerd
wordt in het managementoverleg en er zo nodig bijsturing plaatsvindt.
– Registratie, monitoring en control vinden plaats via het Geïntegreerd
Cliëntenvolgsysteem.
– Projecten zijn gekoppeld aan een van de bedrijfsfuncties en zijn voorzien van planning, budget, organisatiewerkwijze en kwaliteitskenmerken.

33

Organisational
learning

Management
control

Systemic management control

Bijlage 3 — Overzicht beoordeling individuele cases
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10

Richting

– Missie en visie zijn geformuleerd en worden gedragen.
– Meerjarenkoers is geborgd in Strategisch Beleidsplan 2006-2011.
– Voor elke organisatiedoelstelling zijn kritische succesfactoren, prestatieindicatoren en normen geformuleerd.

4
4
17

9

8

10

Consistentie

8

8

– Er is een onderscheid gemaakt tussen primaire en ondersteunende
processen.
– De ondersteunende processen zijn allen geïdentificeerd en ‘op maat’
ontworpen. De kritische momenten binnen een proces zijn voor een
deel gedocumenteerd.
– Voor de optimale beheersing van de risico’s is het proces van vastgoedontwikkeling bij Organisatie K ingericht in een aantal vaste hoofdfasen,
die gedefinieerd zijn in de huisstijl van Organisatie K.
– Voor het proces vastgoedontwikkeling worden de uitgangspunten voor
deze ketenprocessen per project via contracten en samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd.
– Voor ieder primair en ondersteunend proces zijn ‘eigenaren’ aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de beheersing.
– Naast het invoeren en beheersen van processen (de feitelijke inhoud
van het proces) besteedt Organisatie K aandacht aan de gedragsaspecten van medewerkers.
– Informatie over het beleid en de strategie van de organisatie wordt
structureel met stakeholders gedeeld en nader toegelicht.
– Afspraken met voorkeursleveranciers worden vastgelegd in SLA’s.
– De Academy van Organisatie K is opgericht voor interne kennisdeling.
– Ten aanzien van klantcontactmanagement zijn middelen/kanalen ingezet om de dienstverlening zo optimaal mogelijk vorm te geven.
– Overlegvormen zijn ingericht (op afdelings- en organisatieniveau).

36

9

8

– Periodiek vindt een klanttevredenheidsonderzoek plaats.
– Metingen naar de input (op basis van praktijkervaring) van relatiebeheerders.
– Kwaliteitsbeoordeling door preferred suppliers.
– Per kwartaal worden middels een integrale winst- en verliesrekening
en een tussenbalans op hoofdlijnen de resultaten gepresenteerd.
– Projecten worden gemonitord door middel van een roadmap van organisatie K die wordt opgenomen in de maandrapportage.
– Halfjaarlijks vindt er een (externe) audit plaats. Op basis van een strakke
PDCA-cyclus wordt aandacht besteed aan: ICT, projectkostenbewaking,
processen en bijbehorend controleprogramma en onderhoud en verhuurproces.
– Kwaliteit van diensten (dienst nieuwe woning en serviceverzoeken) worden per kwartaal middels telefonisch onderzoek gemeten.
– De responsiviteit van organisatie K c.q. de uitvoerende partij wordt constant gemeten en wordt tijdens leveranciersbijeenkomsten aan de orde
gesteld.

39
39

8

7

Score
2A

Samenhang
12

12
13

19
12

6

5
Feedback

35
23

8

7

30
31

37,39
37
38
38
41
20
43
23
30
13

39
58
58
59

42
43

Policy
deployment

– De beleidscyclus is vormgegeven en bestaat uit: strategisch beleidsplan,
jaarplan, jaarbegroting, jaarverslag, jaarrekening en BSC, teamplannen
en MT-plusplan, individuele afspraken.

19

6

7

45
23

Key process
management

– De volgende criteria zijn opgesteld voor het management van (bedrijfs-)
processen: ruimte voor innovatie, afstemming met ketenpartners en
flexibiliteit.
– De RvC hanteert bij haar toezicht een compact pakket van maatstaven
en succesbepalende factoren. Deze zijn in de vorm van doelstellingen
vastgelegd in het ‘Strategisch Beleidsplan 2006-2011’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Balanced Score Card, die gevuld is met de kritische
succesfactoren uit de bij leiderschap vastgestelde resultaatgebieden.
– Vanuit het doel om te innoveren en kennis te ontwikkelen werkt
Organisatie K aan datawarehousing en het verder strategisch inbedden
van ICT in de organisatie.
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7

7

26
26

0

1
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Key process
management

– Beleidsontwikkeling ontstaat voor een deel vanuit de praktijk en spontane initiatieven van klantenteams en medewerkers. Daarnaast is het
ontwikkelen van beleid en strategie een samenspel tussen de directeurbestuurders en het MT-plus als adviesorgaan.
– Beleid en plannen worden afgestemd met externe partners, vooral bij
product- en gebiedsontwikkeling.
– Missie en visie van Organisatie K zijn opgesteld m.b.v. input vanuit de
omgeving, deze is doorvertaald naar het Strategische Beleidsplan.
– Organisatie K heeft ten aanzien van het management van medewerkers
een strategisch doel gesteld. Deze doelstelling houdt in dat de corporatie blijvend zal investeren in de kwaliteiten en capaciteiten van medewerkers. Tegelijk wordt gekeken naar werving en selectie van nieuwe medewerkers en geïnvesteerd in een veilige werkomgeving.
– Arbo-beleid is opgesteld, inclusief risicoanalyse.
– Integriteitsbeleid ‘conduct of behavior’ is opgesteld, deze gedragscode
is opgesteld met betrekking tot een aantal gevoelige thema’s waarop
medewerkers elkaar aanspreken en waarop klant en de overige stakeholders Organisatie K aanspreken.
– De werkomgeving van Organisatie K is aangepast op de behoefte van medewerkers om zo bij te dragen aan de doelstellingen van Organisatie K.
– Organisatie K heeft employabilitybeleid (scholings-/trainingsbeleid en
leeftijdsbewust personeelsbeleid) opgesteld met als doel de inzetbaarheid van haar medewerkers – nu en in de toekomst – te bevorderen.
– Organisatie K heeft actief sponsor- en persbeleid ter ondersteuning van
de corporate branding, communicatiekanalen zijn op dit punt ingericht.
Internal branding is sterk ontwikkeld en wordt gezien als middel om de
medewerkers op één lijn te brengen voor het realiseren van de missie/
visie.
– Voor het beheer van financiële middelen is beleid (treasury beleid) opgesteld. Uitgangspunt is het Treasury statuut, dat jaarlijks wordt uitgewerkt in een Treasury jaarplan.
– In lijn met de gewenste cultuur zijn centrale maatstaven/kernwaarden
benoemd.

17

– De verantwoordingscyclus en de wijze van verslaglegging naar het ministerie van VROM is vastgesteld in het BBSH, hierin worden de kritische
succesfactoren – tevens de prestatievelden van het BBSH – gehanteerd.
– Ten behoeve van het opstellen van het ‘Strategisch Beleidsplan 20062011’ heeft Organisatie K een SWOT-analyse uitgevoerd.

59

– In lijn met de besturingsfilosofie waarbij aan het personeel een ruime
mate van discretionaire ruimte wordt geboden, zijn verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd en vertrouwt de leiding in sterke
mate op de competentie van de medewerkers.
– Processen zijn gekoppeld aan doelgroep en dienst/product.
– De verbinding tussen de primaire processen en de processen bij verticale partners is sterk bij de cruciale onderdelen van de organisatie. Bij
deze cruciale en kritische klantprocessen wordt gewerkt met preferred
suppliers. Met deze partners wordt gestreefd naar een lange termijn
relatie, op basis van duidelijke wederzijdse afspraken ten aanzien van
afzet en kwaliteit.
– Alle primaire processen zijn in nauw overleg met de betrokken medewerkers en met behulp van passende software ontworpen. De procesbeschrijvingen maken de keten van afspraken tussen mensen (in afdelingen) en externe partijen zichtbaar. De processen en de daaraan gerelateerde beleidsdocumenten en notities zijn via intranet beschikbaar.
– Ten behoeve van de implementatie van processen is een communicatiematrix vastgesteld waarin communicatiedoelen, -middelen en actoren
met elkaar in verband zijn gebracht.
– Ten behoeve van het dienstverleningsproces zijn diverse servicekanalen
voor de klant ingericht (relatiebeheerder, KlantContactCentrum, etc.).
Communicatie met de klant is een primair proces.

36

Strategic
monitoring

Interface
management
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Interface
management

– HRM-beleid is vastgelegd, de uitvoering is in handen van een teammanager.
– Sturing van het gedrag van medewerkers vindt plaats door het stimuleren van gemeenschappelijke waarden en normen en op output.

21,22

Operational
monitoring

– In 2004 is Organisatie K gestart met het uitvoeren van positiebepalingen
op basis van het INK-managementmodel. Deze jaarlijkse zelfevaluatie
(geïntegreerd in beleidscyclus van de organisatie) levert input voor verbetertrajecten, jaarplannen en de begroting.

15,19

7

7

Process
improvement

– Organisatie K identificeert en beheerst, verbetert en vernieuwt haar
bedrijfsprocessen met behulp van het instrument ‘Management van
bedrijfsprocessen’.
– De interactie tussen projectleider en de interne opdrachtgever is geprotocoliseerd met nadruk op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Specifieke instrumenten om de processen op corporatieniveau
te evalueren en bij te sturen worden nog vastgelegd in de ‘Financiële
Projectadministratie’ en de ‘Stoplichtrapportage Vastgoedontwikkeling’
(onderdeel van managementrapportage).
– Op basis van de procesbeschrijvingen zijn interne controleprogramma’s
opgesteld; de controle van respectievelijk financiën en budget (hard) en
van kwaliteit en klanttevredenheid (zacht).
– Metingen uit de resultaatgebieden worden gebruikt als bron voor verbetering en vernieuwing van processen.
– Signalen van bewonersgroepen en huurderfederaties, die worden verworven (door middel van intensief overleg met bewonerscommissies,
flatcommissies, etc.) worden gebruikt bij het verbeteren van de dienstverlening.
– Naar aanleiding van klachten van bewoners over slechte telefonische
bereikbaarheid is door de kerngroep Multichanneling zwaar ingezet op
de telefonische dienstverlening. Als gevolg daarvan is een aantal verbetermaatregelen getroffen.
– BSC is als instrument opgenomen als onderdeel van de managementrapportage.
– In 2006 heeft een organisatiebrede risicoanalyse (extern uitgevoerd)
plaatsgevonden. De risicoanalyse is opgehangen aan de INK-systematiek en enkele verbeterpunten zijn meegenomen in de jaarplannen.
– Naar aanleiding van medewerkerstevredenheidonderzoek is communicatie diepgaand onderzocht, dit heeft geleid tot een verbeterplan, waardoor een aantal communicatie-instrumenten ter ondersteuning zijn
vormgegeven. De effecten zijn in 2007 gemeten.
– Ten aanzien van personeelsmanagement zijn normen opgesteld die in
het medewerkerstevredenheid onderzoek worden gemeten.
– Kwaliteitsmanagement is geïmplementeerd. De tweebelangrijkste processen worden periodiek gemeten. De uitslag fungeert als onderlegger
voor het formuleren en doorvoeren van verbeteringen.
– Ten behoeve van besturingsinformatie is datawarehouse in ontwikkeling.
– N.a.v. de uitgevoerde bedrijfsbrede risicoanalyse is gestart met het opstellen van informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op de code voor informatiebeveiliging.
– Organisatie K beschikt over instrumenten om het financieel management te meten en bij te sturen (o.a. begroting, winst/verliesrekening,
balanced score card).
– Onderzoek heeft plaatsgevonden naar de waardering van horizontale
partners. Met management en medewerkers is in een sessie kennis
gedeeld en zijn er discussies over gevoerd.
– Projectmatig werken is een vaste discipline binnen de organisatie van
Organisatie K en sluit aan op de aanpak van verbeterprocessen en
vastgoedontwikkeling.
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Strategic
goal setting

– Het Strategisch Beleidsplan fungeert als grondslag voor beleid voor
specifieke onderwerpen (HRM, Communicatie), het jaarplan en de jaarbegroting. Een vertaling van het jaarplan komt terug in teamplannen,
budgetten en projectopdrachten. De teamplannen leveren actiepunten
op die op individueel niveau met de medewerker worden afgestemd in
de vorm van resultaatgerichte jaarafspraken.
– In de Mantelnotitie Multichanneling is het beleid en de strategie op het
vlak van klantcontactmanagement vormgegeven in lijn met de doelstellingen van Organisatie K.
– In lijn met de missie en meerjarenbeleidsplan van organisatie K worden
activiteiten uitgevoerd (b.v. Organisatie K speelt een initiërende rol bij
de totstandkoming van Masterplannen in de stadsdelen waar zij werkzaam is).
– Om de missie en visie en gekozen richting in te slaan zijn de organisatiestructuur en cultuur ingericht op de vastgestelde koers.

19

5

7

Richting

– De belangrijkste financiële beleidsuitgangspunten van het korps zijn
gedefinieerd.

20

8

8

8

8

34
34
26

9

8

– De mening van medewerkers wordt middels medewerkerstevredenheidsonderzoek (waarin rekening wordt gehouden met de missie en
visie van Organisatie K) en actieve deelname in verbetergroepen en
werkgroepen gemeten. De resultaten vormen een belangrijk uitgangspunt voor nieuw beleid en concrete acties op basis waarvan verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.
– De kwartaalrapportages bewaken het beleid en de voortgang. In de jaarrekening en het jaarverslag worden de gestelde doelstellingen geëvalueerd, waarbij tegelijkertijd vooruit wordt gekeken naar het volgende
jaarplan en begroting.
– Het financiële kader waarop het beleid is gebaseerd, is mede vastgelegd
in de Financiële Meerjaren begroting. Uitgangspunt hierbij is waarborgen van de financiële continuïteit op basis van de missie en visie. De
financiële continuïteit wordt bewaakt door middel van een toetsingskader. Hiervoor zijn KPI’s, PI’s en normen opgesteld.

39,15,
22,47

– Metingen vinden plaats naar de waardering van horizontale en verticale
partners en andere stakeholders. Zo worden jaarlijks horizontale partners uitgenodigd om kennis uit te wisselen over de prestaties van organisatie K en de gezamenlijk ambitie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt
o.a. gesproken over de missie, visie, kerntaak etc.
– Het beleid ten aanzien van beoordelen en belonen is vastgesteld in de
beleidsnota; er zijn drie criteria vastgesteld en het proces van beoordelen/belonen is geïntegreerd in de personele jaarplancyclus.
– Woningvoorraad is een van de belangrijkste middelen om optimale
woonbeleving te leveren in wijken en buurten. Maatregelen worden
genomen om de organisatiedoelstelling te realiseren.

39,53

Management
control

– Onderzoeksresultaten naar tevredenheid van klanten zijn input voor
teams, waarin relatiebeheerders onder leiding van een proceseigenaar
per genoemde dienst verbeterpunten aandragen/uitwerken.

43

2

6

Systemic
management
control

– In de personele jaarplancyclus worden de doelstellingen van de organisatie vertaald naar het jaarplan en het daaraan gerelateerde ‘Teamplan’. Dit teamplan is de onderlegger voor de prestatie- en ontwikkelafspraken met de individuele medewerker. De personele jaarplancyclus
bestaat uit drie gesprekken: POP, functionerings- en beoordelingsgesprek.
– De concretisering van de missie en visie heeft geleid tot een aantal
resultaatgebieden die zijn afgeleid van INK en aangevuld met financiën
en BBSH en andere wetgeving. Voor elk veld zijn maatstaven vastgesteld,
meetinstrumenten ingezet en vinden met betrokkenen evaluaties
plaats. Het managementinformatiesysteem levert stuurinformatie op
over de verschillende resultaatgebieden.

25

2

4

– De soorten klanten zijn gedefinieerd.
– Actief in het verstrekken van informatie aan burgers.
– De hoofdprocessen zijn beschreven volgens ordeningsmethodiek processen (OMP).
– Beschrijving van processen middels een organisch proces: projectgroepen geformeerd rondom hoofdprocessen, met eigen inkleuring
per district. Va 2002 koersen op gezamenlijke inkleuring in een meer
gestuurd proces. Verbinding tussen hoofdprocessen gemaakt in MT.
– Naast de vijf hoofdprocessen zijn in Visie 2005 vier ondersteunende
processen onderscheiden.
– In het kader van Redesign III zijn de administratieve processen herschreven vanuit het principe dat de klant zijn dienst krijgt aangeboden
op een meer efficiënte wijze en met een betere kwaliteit.
– Voor het beheersen van de hoofdprocessen zijn proceseigenaren benoemd. Deze rol is gekoppeld aan de functies.
– Van procesbeschrijvingen met een reactief karakter naar een beschrijving die direct waarde heeft voor de primaire processen. Gebruikmakend van OMP wordt adequaat beschreven wat moet gebeuren en wie
daarbij verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden krijgen in de
onderscheiden processtappen.
– Er is regionaal per hoofdproces overleg tussen procesactoren ingesteld.
– De regio heeft daarmee de kanteling gemaakt vanuit de traditionele
gebruikersoverleggen naar overlegvormen waarin de processen centraal staan.
– Bij werving en selectie gaan we uit van de eisen zoals ze zijn vastgelegd
in functiebeschrijvingen. Hierbij wordt gewerkt volgens standaard procedures.
– Er is aandacht voor het thema integriteit. Dit is vertaald naar concrete
gedragingen en opgenomen in organisatie.
– Het beloningsbeleid van de regio richt zich enerzijds op een rechtvaardige beloningsverhouding (functie belonen) en anderzijds op het verbeteren van het functioneren van de mens in de organisatie (bewust belonen). De instrumenten functiewaardering, functionerings- en beoordelingsgesprekken worden ingezet voor een rechtvaardige beloningsverhouding. In de managementcontracten is opgenomen dat jaarlijks met
100% van de medewerkers een functionerings- of beoordelingsgesprek
moet worden gehouden.
– Er is continu aandacht voor ontwikkeling. Dit komt aan de orde in functioneringsgesprekken. Er worden dan afspraken met medewerkers gemaakt. Uitgebreide afspraken rondom ontwikkeling worden vastgelegd
in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
– Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen. Er zijn brede functies waarbinnen medewerkers tijdelijk
taakaccenten krijgen toegewezen. Beschrijving en waardering van
functies volgens de landelijke richtlijnen. In verband met de invoering
van competentiemanagement worden de functiebeschrijvingen geëvalueerd.
– Er wordt verder gewerkt aan de standaardisatie van hoofdprocessen en
de borging van die processen in de organisatie. De proceseigenaren
nemen daarin het initiatief.
– Het principe van integraal management is gedragen, waarin districtsen divisieleiding integraal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van het district c.q. divisie.
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Samenhang

– Organisatie L beschikt over management developmentbeleid. Er is zo
een voortdurende beweging om de goede mensen op de goede plek te
krijgen. Organisatie L maakt in 2003 de omslag naar management van
competenties.
– De dagelijkse operationele leiding is met name gericht op het zo goed
mogelijk laten verlopen van het operationele proces in de districten en
divisies. Hiervoor zijn er diverse overlegorganen ingericht.
– Organisatie L is zich bewust van het belang van het managen van verwachtingen en een goed imago bij burgers. In dit kader zijn vele activiteiten opgestart, zoals het servicetraject, teleservice en mediabeleid.
De diverse districten en divisies ontplooien hun eigen activiteiten om
het beeld van Organisatie L en haar werkzaamheden te verbeteren.

9

– Algemene omgevingsontwikkelingen worden min of meer gestructureerd gevolgd.
– Voor monitoren van ontwikkelingen die dicht tegen het werk aanliggen
zijn diverse meetinstrumenten voorhanden.
– Er wordt een studie verricht naar de efficiëntie van de besluitvormingsprocessen in de organisatie. Daarbij worden integraliteit en doorlooptijd nader onder de loep genomen.
– Feedback wordt omgezet in aanpassingen en/of verbeteracties.
– De nadruk in de voortgangsrapportage ligt op stuurinformatie, maar de
rapportage heeft tegelijkertijd een verantwoordingskarakter, en wordt
als zodanig gebruikt in de managementgesprekken.
– Vanuit de bewustwording die voortkomt uit het werken met stuurinstrumenten, leren dat er meer aandacht moet worden gegeven aan de
kwaliteit van gegevens. Zo wordt bij de Divisie gebruikgemaakt van kengetallen. In de marap vindt hierover verantwoording plaats.
– Naast een vergelijking van maatschappelijke factoren, zijn ook de eigen
resultaten van de regio’s onderling vergelijkbaar. Vanuit het landelijk
inzicht prestatiefinanciering worden onderwerpen belicht.
– Feedback op het personeelsbeleid van ons korps wordt verkregen middels vragen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie en het Medewerkers
Tevredenheids Onderzoek. Daarnaast zijn mogelijke verbeteringen in de
organisatie onderwerp van gesprek tijdens de functioneringsgesprekken.
– Waardering door medewerkers wordt inzichtelijk gemaakt door het
MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO).
– Behalve dat er onderzoeken worden uitgevoerd, wordt er een aantal kengetallen op het gebied van medewerkers bijgehouden. Hierbij valt te
denken aan ziekteverzuimcijfers, cijfers omtrent instroom en uitstroom
van medewerkers, deelname aan opleidingsactiviteiten en deelname
aan IBT. De kengetallen worden in de marap teruggekoppeld aan het
management van Organsiatie L. Deze gegevens zijn onderdeel van de
managementgesprekken.

11

– De financiële cyclus begint in mei met de voorstellen vanuit de districten en divisies ten aanzien van de formatie en de investeringen in het
komende jaar. Hierna volgt vanuit BZK de juni begrotingscirculaire.
Deze twee gegevens, inclusief de ervaringscijfers, vormen input voor
een regionaal kader en uiteindelijk een regionale begroting.
– Er is overwegend sprake van een inputbegroting, waarin beleidsdoelstellingen worden uitgewerkt in financiële consequenties.

20

– In Visie 2005 wordt benadrukt dat Gebiedsgebonden zorg, inrichten van
hoofdprocessen en herinrichten van ondersteunende processen belangrijke pijlers van strategie en beleid zijn.
– Ontwikkelingstrategie en beleid in topdown en bottum up beweging.

12

Feedback
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Key process
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Key process
management

– In Visie 2005 wordt projectmatig werken gezien als synoniem voor probleemgericht werken. Projecten worden hierbij gezien als activiteiten
waarbij een aantal teamleden, eventueel met ondersteuners en specialisten, voor een bepaalde tijd samenwerken om een vooraf bepaald resultaat op het gebied van veiligheid te behalen.
– De strategische uitgangspunten ten aanzien van het te voeren personeelsbeleid in Organsiatie L zijn vastgelegd in het Globaal Concept, in
het Personeelsbeleidsplan en in het Formatieplan. Een nadere uitwerking van deze strategische uitgangspunten is te vinden in de kaders P.
De kaders P worden regelmatig herzien (bijvoorbeeld in 1998 en 2000).
De herziening in 2003 is momenteel in voorbereiding. Het centrale uitgangspunt Human Resource Management zal ingevuld worden vanuit
het nieuw te ontwikkelen competentiemanagement.
– In het personeelsbeleid is als integraal bestanddeel van het korpsbeleid invulling gegeven aan de relatie mens/werk.
– Ten behoeve van inzicht in de ontwikkelingen van functies en de hoeveelheid functies, jaarlijks een inrichtingsplan: een weergave van de
doelen en bevoegdheden van organisatieonderdelen staan in orgaanbeschrijvingen. Mandaten van integraal managers zijn vastgelegd.
– Het richten van leiderschap gebeurt op basis van de visie.
– Het MT wil komen tot collegiaal bestuur. Het MT, maar ook districts/
divisiemanagementteams en team/unitmanagementteams (TMT’s) zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de koers van Organisatie L. Samen
komen tot besluiten helpt om samen de keuzes te dragen.

30

– Organisatie L oriënteert zich zowel extern als intern op ontwikkelingen.
– MTO is input voor strategie en beleid.
– Op basis van meetinformatie worden in samenspraak met andere partijen keuzes gemaakt en vastgelegd in de jaarplannen.
– Naast de resultaten ten aanzien van prestatiefinanciering en de speerpunten worden op basis van het INP resultaten bijgehouden.
– Het financieel beleid is helder en expliciet vastgelegd, onder meer in
de begroting. Financiële beleidsuitgangspunten zijn daarin opgenomen
en zijn in principe meerjarig. Deze worden jaarlijks heroverwogen op
validiteit.
– Er is sprake van een inputbegroting waarbij gekeken wordt wat er per
project/proces nodig is om het uit te voeren.

11
11
11

– Ketendenken doorvertaald in overlegstructuren.
– In beleidscyclus 2000 is verbinding aangebracht tussen resultaatgebieden van het landelijkreferentiekader en regionale primaire processen.
– De leiding vindt het van belang samen met medewerkers te leren en
Organisatie L te verbeteren. Twee van de missiekenmerken van Organisatie L onderstrepen dit, namelijk ‘creativiteit’ en ‘vooruitstrevendheid’.
Ten aanzien van ontwikkeling en opleiding streven een leercultuur na.
Om een lerende kwaliteitsorganisatie te worden is functiegericht opleiden niet voldoende. Daarom veel aandacht voor coachend leidinggeven,
intervisie en individueel gericht opleiden (vergroten van vaardigheden).
– De regiobegroting is de basis voor de onderdeelsbegrotingen, die in het
najaar worden opgemaakt. De onderdeelsbegroting wordt besproken
tussen leiding en onderdelen; dit leidt (na eventuele correctie) tot een
goedgekeurde begroting voor het betreffende onderdeel en daaruit afgeleide goedgekeurde budgetten. De budgetten zijn opgenomen in de
jaarlijks tussen leiding en onderdelen overeengekomen managementcontracten.
– Regionale werkgroep leiderschap is ingesteld.
– De vier pijlers in de aanpak van het leiderschapstraject zijn: intervisie,
vergroten van leidinggevende kennis en vaardigheden, themabijeenkomsten op het gebied van leiderschap en ontwikkelen van instrumenten daarvoor.
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Operational
monitoring

– De planning- en controlcyclus bestaat uit een begroting, jaarrekening,
twee maal een marap en twee maal een voortgangsrapportages. Via
deze financiële rapportages wordt het financiële proces gepland, gemonitord en zo nodig bijgestuurd. Genoemde rapportages worden zowel
op onderdeelsniveau als op totaal niveau (na consolidatie) vervaardigd.
De geconsolideerde rapportages worden ter accordering voorgelegd
aan het Regionaal College.
– De financiën zijn expliciet onderwerp van gesprek tijdens de managementgesprekken tussen leiding en onderdeelsleiding. De tussentijdse
rapportages hebben tot doel de stand van zaken op te maken ten opzichte van de planning; desgewenst vindt op basis van de maraps bijsturing plaats.
– Vier maal maal per jaar worden met de budgethouders managementgesprekken gehouden om te bewaken dat de afspraken nageleefd worden. De korpsleiding geeft een financiële beloning aan de districten en
divisies bij het realiseren van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het
managementcontract, onder meer het halen van tijdlijnen bij financiële
beleidsproducten en het realiseren van afgesproken aantallen functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze beloningsmethodiek is de
doorvertaling van de prestatiefinanciering door BZK.

20

8

7,5

Process
improvement

45

– Organisatie L vraagt op steeds structurelere basis naar feedback van
externe en interne klanten.
– Uit diverse MTO’s blijkt dat de interne communicatie op een aantal punten nog verbetering behoeft. De verbeterpunten zijn in de diverse DMT’s
besproken en omgezet in verbeterplannen. De verbetervoorstellen zijn
in de jaarplannen 2003 opgenomen.
– Verschillende meetinstrumenten zijn beschikbaar om waardering door
klanten te meten.
– Via klantenplatforms en verschillende soorten peilingen worden behoeften en tevredenheid van interne klanten onderzocht en gemonitord.
– Klachtenprocedures zijn in place, klachten leiden regelmatig tot bijsturing.
– Waardering door leveranciers wordt twee maal per jaar gemeten door
middel van het relatiewaarderingssysteem. Op basis van resultaten
vinden gesprekken met leveranciers plaats en worden interne verbeterpunten opgenomen in het jaarplan van de divisie.
– Er is een discussie gaande over control op hoofd- en ondersteunende
processen. Deze discussie heeft geleid tot een Basisnotitie (juni 2001)
en een Plan van Aanpak (oktober 2002) waarin drie soorten control worden onderscheiden.
– Voor de leiding is een belangrijke rol weggelegd bij de verdere ontwikkeling en vormgeving van de controlfunctie. Zij zullen de verder implementatie van control in de organisatie monitoren en integrale controlopdrachten in de organisatie uitzetten.
– Bij de hoofdprocessen zijn kritische succesfactoren en parameters vastgesteld. Deze worden structureel gemonitord en verbeteracties volgen
waar nodig.
– De hoofdprocessen zijn inmiddels breed in de organisatie bekend. Per
hoofdproces is een multidisciplinaire werkgroep samengesteld om verbetering van de hoofdprocessen te bewerkstelligen. Ondertussen werkt
de organisatie integraal, samen met klanten, leveranciers en andere
stakeholders, aan verbetering en vernieuwing van producten en diensten.
– Per hoofdproces zijn er verbeteracties onderkend.

11

– Met GIDS worden standaardrapportages voor stuur- en verantwoordingsinformatie voor alle korpsonderdelen gegenereerd en beschikbaar
gesteld. Per januari 2003 wordt de totale keteninformatie gepresenteerd in deze rapportage.
– Bij de vergelijking van de prestaties zijn alle politieregio’s ingedeeld in
clusters. De regio is ingedeeld in cluster 1, waarin ook de vier grote regio’s vertegenwoordigd zijn. De behaalde resultaten van de individuele
regio’s zijn door het gebruik van landelijk vastgestelde definities onderling vergelijkbaar.
– Op het gebied van verbetertrajecten worden er regelmatig multidisciplinaire werkgroepen samengesteld om die verbetering vorm te geven, bij
voorkeur in een samenstelling waarbij de betrokkenen zelf meedenken.
– De uitkomsten van het MTO zijn gepresenteerd in de DMT’s en door de
leidinggevenden besproken in de teams of units. De verbeterpunten die
in deze besprekingen zijn geïdentificeerd zijn snel omgezet in actie en
verbeterplannen en vormden input voor het jaarplan 2003. De verbeterpunten komen ook ter sprake in voortgangsgesprekken.
– Het beheer van financiële middelen is goed in Organisatie L weggezet.
Bij de reorganisatie van de ondersteunende processen (Redesign III) in
2001 is er een centraal administratiekantoor gevormd, waardoor er een
overzichtelijker beheer is van de geldstromen. De centralisatie van de
financiële administratie heeft geleid tot efficiencyvoordelen – besparing in fte’s – en kwalitatieve verbetering van het financieel beheer –
eenduidige administratieve procedures, meer eenduidige registratie.
– Op basis van een onderzoek naar de verschillen tussen het aanwezige
en gewenste profiel van operationeel leidinggevenden, is leiderschapsontwikkeling de komende jaren gericht op coachend en resultaatgericht leiderschap.
– Als stuurmiddel voor de bedrijfsvoering van Organisatie L maakt het
managementteam gebruik van een planning- en controlcyclus. De leidinggevenden zijn steeds actiever bezig met stuurinformatie. In de districten en divisies werkt men met dashboards en maandelijks wordt op
regioniveau een rapportage van de resultaten op speerpunten gemaakt.
– Leidinggevenden geven het goede voorbeeld in verbetertrajecten. Teamchefs geven leiding aan verbeterprocessen gebaseerd op de resultaten
van de monitor en het MedewerkersTevredenheidsOnderzoek.
– Beleid gericht op versterking van de keten en vergroten effectiviteit van
resultaten op operationeel niveau, concreet doorvertaald in jaarplancyclus. Afspraken resultaten ketenpartners en MJB gebaseerd op ketendenken.
– In beleidscyclus behalve van resultaten geborgd, afspraken vastgelegd
in managementcontracten. De leiding stelt samen met de districts- en
divisieleiding contracten op.
– Naast structureel overleg ook thematische bijeenkomsten op team- en
unitniveau: bespreken nieuw beleid, als voorbereiding op het jaarplan,
over verbeterprojecten naar aanleiding van managementrapportages
en metingen en over het kwaliteitszorgsysteem.
– Hoofdprocessen vanuit doelen in visie 2005 zijn benoemd en doorontwikkeld.
– Personeelsmanagement is gekoppeld aan strategie en beleid van Organisatie L.
– Vanuit de visie zijn bevoegdheden zo laag mogelijk in organisatie belegd,
leidinggevenden functioneren steeds mee als coach. Ook is resultaatgericht leiderschap vormgegeven.

12

Process
improvement

21

44

7

7,5

14

34
34
36
37

31

31

32
32

32

Strategic
goal setting

Score
1C

Score
2D

8

8

45

18
38

21

7

9

9

13
14

26
15
6

220

Weg van verandering

Organisatie L | sector overheid | scope organisatie
Managementproces

Interventies

Pag.

Score
1C

Score
2D

Strategic
learning

– Organisatie L kent speerpunten, doelstellingen en prestatie-indicatoren.
Deze zijn in de vorm van kengetallen opgenomen in regionale meerjarenbeleidsplan en in de onderdeelsplannen. Met behulp van de kengetallen zijn ontwikkelingen in tijd vergelijken en districten en teams
ook onderling.
– Resultaten van activiteiten en inspanningen worden verantwoord in de
vier maandelijkse managementrapportages. In voortgangsrapportages
worden de resultaten ten aanzien van de operationele speerpunten verantwoord. Deze rapportages komen op team- en unitniveau tot stand
en worden vervolgens telkens gestapeld tot op districts-, divisie- en
regioniveau.
– Het financiële doel van de divisies en districten is om de geplande actiactiviteiten te realiseren en daarbij met de daarvoor toegewezen middelen binnen de begroting te blijven. Deze doelstellingen zijn expliciet
vastgelegd in de jaarlijks tussen korpsleiding en onderdelen overeengekomen managementcontracten. Tussentijdse voortgang wordt
besproken tijdens de managementgesprekken, bij jaar/jaarrekening
vindt afrekening plaats. Buiten de gewone begroting worden er projectbegrotingen opgesteld. Deze worden periodiek getoetst.

13

8

8

– Bij nieuwe beleidsvoornemens (in de keten) worden vooraf afspraken
gemaakt over hoe de evaluatie vorm gaat krijgen.
– Evaluatie en resultaatverantwoording vinden plaats in de managementgesprekken en op MT-niveau. Ook de externe partners en burgers nemen kennis van de managementrapportages en jaarrapportages; dit
leidt in voorkomende gevallen tot bijsturing via de lokale of districtelijke
driehoek of het Regionaal College.
– Met name de ondersteunende processen worden gekoppeld aan de
primaire processen en daar sturen we bewust op. Strategie en beleid
monitoren we via de planning- en controlcyclus en evaluaties worden
gebruikt voor bijsturing van hetbeleid.
– Met ketenpartners werden voor 2002 in de regio acht speerpunten van
beleid afgesproken op basis van in- en externe bronnen (Visie 2005,
MJBP, jaarplannen). De speerpunten worden in een twee maandelijkse
voortgangsrapportage gepresenteerd aan het KMT. In de rapportage
wordt de lopende periode vergeleken met dezelfde periode van het jaar
daaraan voorafgaand. De voortgangsrapportage wordt gebruikt als
stuurinstrument. Hieronder wordt op zes van de acht speerpunten over
de jaren de procentuele groei in beeld gebracht. De cijfers van 2002 lopen tot en met oktober en zijn over dezelfde periode van 2001 vergeleken.

13

8

8,5

– Bij nieuwe beleidsvoornemens (in de keten) worden vooraf afspraken
gemaakt over hoe de evaluatie vorm gaat krijgen.
– Evaluatie en resultaatverantwoording vinden plaats in de managementgesprekken en op MT-niveau. Ook de externe partners en burgers
nemen kennis van de managementrapportages en jaarrapportages.
– Met name de ondersteunende processen worden gekoppeld aan de
primaire processen en daar sturen we bewust op. Strategie en beleid
monitoren we via de planning- en controlcyclus en evaluaties worden
gebruikt voor bijsturing van ons beleid.
– Het meest gebruikte systeem met betrekking tot waardering door medewerkers is het systeem van functionerings-, en beoordelingsgesprekken en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen. In functioneringsgesprekken is er sprake van geven en vragen van feedback. Doelstellingen in
jaarplannen van districten/divisies worden doorvertaald naar teams/
units. Regionaal kunnen leidinggevenden de cursus ‘Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken’ volgen.
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In dit onderzoek is er sprake geweest van twaalf cases en vier beoordelaars. De
twaalf cases zijn in dit proefschrift ter wille van anonimiteit voorzien van een
letter en ook de vier beoordelaars zijn geanonimiseerd. Er is geprobeerd de
beoordelaars te laten wisselen tussen de rol van 1e en 2e beoordelaar, waarbij
de verdeling van de beoordelaars over de cases als volgt was.

Verdeling van 12 cases over vier beoordelaars
Beoordelaar

1e Beoordeling

2e Beoordeling

A

6

4

B

2

2

C

1

2

D

3

4

12

12

Totaal

Om die betrouwbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen, is gekeken naar de
interbeoordelaar betrouwbaarheid ten aanzien van de gegeven scores op de
enkelvoudige en meervoudige managementprocessen. We zouden deze op
alle managementprocessen kunnen bekijken, maar het meest relevant is de
berekende totaalscore.
Geven verschillende beoordelaars eenzelfde oordeel of zijn hier verschillen
tussen? We hebben de uitkomsten zo weergegeven dat de eerste beoordelaar
op de Y-as (verticaal) en de tweede beoordelaar op X-as is weergegeven (horizontaal). Eenzelfde beoordeling van eerste en tweede beoordelaar zijn dus
terug te vinden op de diagonaal.

Relatie tussen de scores van de eerste- en tweede beoordelaar op ‘gewogen score
10-punt al direct’
©

2e beoordelaar

Ä

1e beoordelaar

0

1

2

3

4

5

4

2

1

5

1

6

7

8

0
1
2

1

3

6
7
8
9
10

1
1

1
3

1

9

10

Bijlage 4 — Betrouwbaarheid nader toegelicht

Uitkomsten samengevat:
— De samenhang is groot. In zes van de twaalf cases is de beoordeling dezelfde geweest. Uitgedrukt als een correlatie is deze samenhang .93.
— In vijf van de twaalf cases is de beoordeling van de eerste beoordelaar (iets)
hoger geweest dan die van de tweede beoordelaar. Er is nog steeds grote
samenhang. Het verschil zou te verklaren zijn uit het gegeven dat de eerste
beoordelaar de gehele case heeft gelezen en hiermee dus over meer context, voorbeelden of indrukken beschikt met betrekking tot het betreffende
te scoren managementproces.
— Er is ook gekeken of de verschillen tussen beoordelaars consistent hoger,
lager of meer variabel scoorden, maar op deze punten bleken geen verschillen.
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