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1. VOORWOORD

I.VOORWOORD
Voor u ligt het afstudeerrapport van mijn afstudeeronderzoek voor de studie Technische
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het beschrijft de resultaten van
het zelfstandig onderzoek dat van half maart tot eind oktober 2006 is uitgevoerd bij OcéTechnologies B.V te Venlo.
Dit onderzoek gaat over de mogelijkheid van invoering van zelfsturende teams binnen de
productieafdeling Manufacturing & Logistics- consumables. Zelfsturende teams hebben een
groot regelvermogen zodat ze in staat zijn meer complexe taken te overzien en te
coördineren en beter kunnen inspelen op veranderingen. Het invoeren van zelfsturende
teams is een complex veranderproces.
Ik wil graag van de mogelijkheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken. Ten
eerste binnen M&L-consumables, mijn afstudeerbegeleider, dhr. loet Jetten. Hij heeft mij als
onafhankelijk onderzoeker, alle vrijheid gegeven. Zijn aandacht voor praktische
toepasbaarheid zijn van groot belang geweest voor het eindresultaat. Daarnaast wil ik dhr.
Guus Cox bedanken voor de mogelijkheid om mijn afstudeeronderzoek bij OcéTechnologies B.V te laten plaatsvinden. Natuurlijk wil ik ook alle medewerkers van M&Lconsumables bedanken voor de behulpzame houding.
Binnen de faculteit Technische Bedrijfskunde wil ik de volgende persoon bedanken. Als
eerste gaat mijn dank uit naar dhr. Dr. F.M. van Eijnatten, die mij tijdens het
afstudeerproject op enthousiaste en kritische wijze heeft ondersteund en begeleid.
Mijn tweede begeleider dhr. Dr. J.D. van de Bij, voor zijn constructieve bijdrage in de
bijkomsten rond de belangrijkste mijlpalen van dit onderzoek.
Tot slot wil ik mijn ouders, familie en vrienden bedanken voor hun voortdurende steun en
vertrouwen.

J aouad Ghalit
Utrecht, november 2006
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II. ABSTRACT

Il. ABSTRACT
This report describes an investigation which was conducted as final assignment for the
master program at Eindhoven University ofTechnology, department ofTechnology
Management. The investigation was conducted at Océ-Technologies BV. The department
Manufacturing & Logistics- consumable within Océ-Technologies is interested in realising
higher productivity and empowerment of its employees. The assignment was to analyse if
the concept of self-managing teams could help in achieving these two goals. This report
contains a diagnoses, analyses and design of a framework that can be used to achieve higher
cooperation between shift groups within production units.
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MANAGEMENT SAMENVATTING

Dit rapport presenteert de diagnose, ontwerp en aanbevelingen van een onderzoek dat uitgevoerd is bjj
Manufacturing & logistics - consumables. Een bedr!Jfsefdeling binnen Océ-Technologies B. V in Venlo.

Océ-Technologies BV
Océ-Technologies BV is het bedrijfsonderdeel van Océ NV waar print- en kopieermachines,
en de bijhorende verbruiksartikelen(consumables) worden geproduceerd.
De productieafdelingen leveren volgens een vooraf gedefinieerd afzetplan aan de interne
klanten binnen Océ NV. Dit afstudeerproject heeft plaatsgevonden binnen de
productieafdeling Manufacturing & logistics-consumables (M&L-c). Het
voortbrengingsproces binnen deze productieafdeling omvat een veelheid aan opeenvolgende
procestappen, die op een procestechnische, beheerste wijze doorlopen dienen te worden. Dit
houdt in dat de installaties 24 uur per dag actief zijn en dus door verschillende
productieteams worden gerund.

Onderzoeksopdracht
Het management van M&L-c wil minimale kostprijzen realiseren om het bestuur van Océ
NV te overtuigen dat zij een betere bijdrage kan leveren aan de resultaten dan wanneer de
producten door een externe leverancier zouden worden geleverd. Het management wil dit
bereiken door het aantal indirecte medewerkers dat zich bezig houdt met het aansturen van
de productie-units te verkleinen. Sommige managers denken dit te kunnen bereiken door de
invoering van het concept van zelfsturende (productie)teams. Deze productieteams krijgen
dan een grotere verantwoordelijkheid in de aansturing van de eigen productie-unit. De hoop
bestaat dat hierdoor ook de betrokkenheid van de productiemedewerkers bij het
productieproces wordt vergroot. Het concept van zelfsturende teams is als een pilot
ingevoerd binnen één productie-unit (1R genaamd). Bij succes zal het project worden
uitgebreid naar de andere productie-units.
Het management wil daarom op basis van feiten en gedegen onderzoek bepalen hoe de
betrokkenheid van de medewerkers bij het productieproces kan worden verbeterd, en
vervolgen hoe op basis van competenties van de medewerkers meer verantwoordelijkheid bij
het team kan worden gelegd. De onderzoeksopdracht voor de diagnosefase is volgt
geformuleerd:

Onderzoek hoe hetfunctioneren van de groep (productiemedewerkers binnen productie-unit 1R) kan worden
verbeterd om daarmee meer ze!fsturendheid te bereiken.
Op basis van de inzichten die verkregen zijn uit het diagnostisch onderzoek is de
opdrachtformulering aangepast. De nieuwe opdracht voor de ontwerpfase is als volgt
geformuleerd:

Ontwikkel een methodiek die kan worden gebmikt bjj het realiseren van evenwichtige teams op basis van
rollen/ taakstmctuur.

T

u/e

tech nisch e unfv ers.iteit eindhoven

III

AFSTUDEERRAPPORT

III. MANAGEMENT SAMENVATTING

Methode van onderzoek
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een procesmodel dat afgeleid is van ondermeer de
regulatieve cyclus van [Van Strien, 1975] en het generieke model van een ontwerpproces van
[Van Aken et al, 2001]. Het procesmodel bestaat uit de volgende fasen:
1

Oriëntatie. In deze fase is doormiddel van interviews en literatuurstudie een
probleemstelling opgesteld. Deze fase is vervolgens afgesloten met een keuze
voor een probleemkluwen.

2

Diagnose. In deze fase is wederom doormiddel van interviews, observaties en
documentenonderzoek data verzameld met betrekking tot de gekozen
probleemkluwen. De data is vervolgens met de methodiek van Stream Analysis
van [Porras, 1987] geanalyseerd. In dit onderzoek is zowel gekeken naar de
inrichting van de productie- alswel de besturingstructuur van M&L-c. Op basis
van de resultaten uit het diagnostisch onderzoek zijn een aantal
oplossingssuggesties geformuleerd. Deze fase is afgesloten met een keuze voor
een tweetal oplossingssuggesties die in de ontwerpfase zijn uitgewerkt.

3

Het herontwerp is gespecificeerd naar een drietal ontwerpcomponenten die in
een iteratief proces zijn uitgewerkt :
•
•
•

4

Een herontwerp van de takenstructuur die het nemen van
verantwoordelijkheid voor taken kan verbeteren;
Een ontwerp van een competentie-instrument dat gericht is op beoordeling
en ontwikkeling van effectief teamgedrag binnen de productie-units;
Een ontwerp van een procedure die kan worden gebruikt bij het realiseren
van evenwichtig samenstelling van teams op basis van teamrollen.

Het procesmodel eindigt met een aantal aanbevelingen ten aanzien van de
gerealiseerd ontwerpen.

Resultaten diagnose
De resultaten uit het diagnostisch onderzoek zullen in vier punten worden uiteengezet.

Doelsteffing,en
Het invoeren van het concept van zelfsturende teams als pilot heeft tot onzekerheid en
verwarring geleid bij de verschillende betrokkenen van dit project. Dit komt ondermeer
omdat het concept zelf niet goed is gecommuniceerd door het management. Het is zelf zo
dat er binnen het managementteam geen eenduidige visie bestaat met betrekking tot de
toegevoegde waarde van dit concept. Er ontbreken daarom ook duidelijke doelstellingen ten
aanzien van dit concept.
Competentieniveau
Het competentieniveau van de teamleden waaruit het zelfsturende team bestaat, maakt
uitbreiding van complexe regelmogelijkheden zeer moeilijk. Als het gaat om opleidingen kan
gesteld worden dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar individuele ambities en
competenties om bredere inzetbaarheid van de groepsleden te realiseren.
De productie-unit 1R (pilot unit) heeft een hogere graad van automatisering dan de andere
productie-units. Dit betekent dat er andere eisen gesteld moeten worden aan de
productiemedewerkers die binnen deze productie-unit werkzaam zijn. Werken met
i
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informatiesystemen wordt namelijk als moeilijk ervaren. Verder kan gesteld worden dat
productiemedewerkers onvoldoende instaat zijn om een aantal procedures uit te voeren met
als gevolg dat de ondersteunende afdelingen vaker zelf moeten achterhalen wat de oorzaken
zijn voor een storing.

Teamsamenstelling
Het 'zelfsturende' team bestaat uit drie ploegen. Het is daarom zeer moeilijk om
teameenheid te creëren. Elke ploeg denkt en vindt dat zij de betere ploeg is. Hierdoor zijn de
verschillende ploegen minder geneigd zijn om van elkaar te leren. Daarnaast zijn de
individuele kwaliteiten en karakters van de productiemedewerkers niet optimaal verdeeld
over de drie ploegen.
Leiderschapsstizl
Door het ontbreken van een supervisor is de teammanager veel meer tijd kwijt aan het
ondersteunen van de productiemedewerkers. Hij moet namelijk ook een deel van het
takenpakket van een supervisor uitvoeren. Hij is daardoor vaker bezig met sturen dan met
coachen. Dit wordt niet altijd gewaardeerd door het productiepersoneel.

Resultaten Ontwerp
Tijdens de tussentijdse voordracht is er in samenspraak met de begeleiders gekozen voor
een aantal oplossingsuggesties die in de ontwerpfase zijn uitgewerkt.

Procedure voor het samenstellen van teams
Er is een procedure ontwikkeld voor het samenstellen van teams op basis van het Belbinteamrol model. De teamrollen worden bepaald aan de hand van een
zelfperceptievragenlijst. Deze procedure kan zowel door de teammanager alswel door de
productiemedewerkers zelf gebruikt worden. De volgende criteria kunnen worden gebruikt
bij het toewijzen van teamrollen aan teams:
1. Selecteer per persoon de meeste ontwikkelde rol(len) en vergelijk personen met elkaar;
2. Wijs vergelijkbare personen toe aan verschillende teams;
3. Wijs nu de rollen die nog niet eerder bekeken zijn en doe ronde 1 opnieuw.

Volgorde van toewjjzjng teamrollen
In figuur 1 wordt een volgorde gegeven die kan worden gebruikt bij het toewijzen van
medewerkers (op basis van teamrollen) aan teams. De essentie van een team samenstellen
is ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk gedragsrepertoire in een team aanwezig is,
maar tegelijk volledig in balans is om effectief samenwerking te realiseren.
Brononderzoeker

Voorzitter

Monito1·

Afinaker

I
vormgever

Plant

Tijd

Figuur 1 Volgorde van toewijzing rollen in de tijd
1
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Cotl{betentie-instmment
Het competentie-instrument biedt in eerste instantie een extra selectiemechanisme bij de
toewijzing van specifieke teamleden aan bepaalde teams, zie tabel 1. Door gebruik te maken
van zowel het competentie-instrument alsmede van het teamrol-model wordt bereikt dat
productieteams evenwichtig van aard zijn met betrekking tot verdeling van teamrollen als
van competenties. De beoordeling van de competenties van de individuele medewerkers
zal in eerste situatie door de teammanager worden gedaan. Voor het beoordelen kan een
schaal van 1 t/ m 10 worden gebruikt.
Tb
a e11 B eoord elintgssc h ema competenties
Beoordelaar(s)

Naam medewerker:
Productielocatie:
Beoordelaar medewerker
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Integriteit
Kwaliteitsgerichtheid
Aanpassingsvermogen
Communiceren
Samenwerken
Initiatief
Resultaatgerichtheid
Stresstolerantie
Probleemanalyse

T akenstmctuur: werkblekkencoiirdinatoren
•
Om de informatie-uitwisseling en verantwoordelijkheid van alle medewerkers te
verbeteren, zullen er werkplekkencoördinatoren worden aangewezen. Per ploeg zullen één
of twee personen de verantwoordelijkheid krijgen voor één werkplek voor een periode van
vier maanden, zie tabel 2. De meeste medewerkers krijg na elke periode een andere
werkplek toegewezen. In totaal zijn er drie werkplekken. Om ervoor te zorgen dat de
kennis en vaardigheden die ontwikkeld zijn, behouden blijven. Zal dus per werkplek één
medewerker niet mee rouleren. Dit is om continuïteit te bewaren.
Tabel 21 Werkplekkencoördinatoren

Ploej! 1
Ploej! 2
Ploe2' 3
Taken

Werkplek1

Werkplek2

Werkplek3

operator a en j
operator b
operator c

operator d
operator een k
operator f

operator g
operator h
operator i

-
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~

~

~

~

~
~
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~
~

f-,

~
~

f-,

~
~

f-,

~
~

f-,

~

~

f-,

Een werkplekcoördinator is een verantwoordelijke voor een variëteit aan regeltaken met
betrekking tot één werkplek. Deze coördinator verzamelt informatie, controleert en
overlegt met de ondersteunende afdelingen en collega werkplekcoördinatoren over zaken
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die het functioneren van de werkplek beïnvloeden. De medewerkers krijgen daarnaast een
gezamenlijke ontwikkelingstaak die de samenwerking tussen collega
werkplekcoördinatoren versterkt en ook de medewerkers aanzet om met
verbetervoorstellen te komen.
Aanbevelingen

Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan over het implementeren van de
ontwerpcomponenten. De belangrijkste aanbevelingen is dat er in een
onderhandelingsproces tussen de teammanager en de productiemedewerkers een aantal
doelstellingen worden geformuleerd. Doelstellingen met betrekking tot de regeltaken die
zullen worden uitgevoerd en prioriteitcompetenties waarop de productiemedewerkers zullen
worden afgerekend. steeds. Hiermee wordt de kans vergroot dat de medewerkers zich aan
deze doelstellingen zullen committeren. Verder is het noodzakelijk dat de teammanager en
de ondersteunende medewerkers samen in een gezamenlijk overleg nieuwe projecten
initiëren om de mate van zelfsturendheid van de medewerkers te vergroten.
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INTRODUCTIE

INTRODUCTIE

Dit introducerende hoofdstuk presenteert de structuur van het rapport. De hoofdzaken van
het onderzoek staan in dit rapport. Voor aanvullende beschrijvingen wordt verwezen naar de
bijlagen. De opbouw van dit rapport is als volgt:
In hoofdstuk 1 wordt Océ-Technologies BV geïntroduceerd, het bedrijf waar dit
onderzoek heeft plaatsgevonden.
In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding voor dit afstudeerproject beschreven. Tijdens het
intakegesprek is er een initiële opdracht gedefinieerd voor de oriëntatiefase. Deze is
vervolgens aan het einde van de oriëntatiefase omgezet in een voorlopige
opdrachtformulering. De voorlopige opdrachtformulering is tijdens de tussentijdse
voordracht aangepast in een definitieve opdrachtformulering.
In hoofdstuk 3 wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek gepresenteerd. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de theorieën die op een directe of indirecte manier zijn
gebruikt in het onderzoek. De verschillende theorieën zijn onderverdeeld in een drietal
thema's, namelijk thema sociotechniek, thema competentiemanagement en thema teamrolmanagement
In hoofdstuk 4 wordt de aanpak van het onderzoek en de methoden van dataverzameling en
data-analyse voor zowel de diagnosefase als de ontwerpfase gepresenteerd. Het onderzoek
volgt in hoofdlijnen de regulatieve cyclus, bestaande uit: probleemkeuze, diagnose, ontwerp,
implementatie en evaluatie.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de diagnosefase gepresenteerd. De diagnose bestaat
uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een analyse van de knelpunten gebaseerd op een
aantal interviews dat is gehouden met verschillende personen binnen de organisatie van
M&L-c. Uit deze analyse zijn knelpunten naar voren gekomen die de geïnterviewden
herkennen. Het tweede onderdeel van de diagnose is een sociotechnisch onderzoek van de
organisatie op zowel macro-, meso- als microniveau.
In hoofdstuk 6 wordt het resultaat van het ontwerpproces gepresenteerd. Het objectontwerp
bestaat uit drie componenten. Namelijk: een taakstructuur, een competentie-instrument en
een procedure voor het samenstellen van teams op basis van teamrollen.

In hoofdstuk 7 worden er aanbevelingen gedaan ten aanzien van de ontwerpoplossingen. Dit
is nodig omdat de ontwerpoplossingen niet in een keer kunnen worden geïmplementeerd.
Een aantal van de ontwerpoplossingen heeft namelijk betrekking op het lange termijn
perspectief. Daarnaast zal in dit hoofdstuk ook worden gereflecteerd op de toegevoegde
waarde van het afstudeerproject voor de organisatie, en het persoonlijk functioneren binnen
dit project.
Tenslotte worden de referenties gegeven van de gebruikte literatuurbronnen in dit
onderzoek.
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BEDRIJFSBESCHRIJVING

Hieronder zal een korte beschrfjving worden gegeven van de omgeving waarin de Océ-groep opereert.
Veroolgens wordt het organisatieschema en besturingstructuur van M&L-c en een beschrfjvinggegeven
van het productieproces binnen de productie-unit waarop deze afstudeeropdracht zjch focust.

1.1

Omgeving

De markt is goed te overzien maar de wensen van de klant zijn complex; Océ is een van de
belangrijkste drie spelers in een tweetal markten; Digital Document Systems en Wide Format
Printing Systems. De markten hebben een sterk groeipotentieel maar zijn daarentegen ook
erg veeleisend. Er is veel kennis nodig om aan de technologisch complexe wensen van de
klant te voldoen en R&D is dan ook voortdurend bezig met onderzoek naar nieuwe
technologieën. Vanuit de markt is er een bepaalde vraag naar print- en
documentmanagement. Aan de hand van deze vraag wordt een verwacht afzetplan voor de
printers en bijhorende consumables gemaakt. Manufacturing & Logistics (M&L) levert dan
ook volgens een vooraf gedefinieerd afzetplan aan haar interne klanten. Er ontstaat slechts
enige turbulentie door verandering in technologieën en aanscherping van de kwaliteiteisen.

1.2

Organisatieschema

De organisatie (M&L) is te typeren als een bureaucratie. Dit is vooral te herkennen aan de
centralisatie van de bevoegdheden, de standaardisatie van het werk en de belangrijke rol van
de technostructuur in de organisatie. In figuur 1 is het organogram van M&L weergegeven.
De Frankfurtfabriek is een onderdeel van M&L- consumbles, het deel van Océ waar alle
consumbles worden geproduceerd. Consumbles zijn strategische verbruikersonderdelen in
de printer. Door Océ is onderscheid gemaakt in vier productgroepen; toner, OPC,
procesdrum en silicone. Voor elke consumable zijn er één of meerdere fabrieken
beschikbaar. Figuur 2 laat verder een gedetailleerde uitwerking zien van de besturingstructuur
zoals die binnen M&L-consumables bestaat. Productie-unit 1R wijkt hiervan af omdat het
geen supervisors heeft.

T

u/ e

tê<.fHl i Sche uni\...ers.itei:t eïndhoven

2

AFSTUDEERRAPPORT

1.BEDRIJFSBESCHRIJVING

M&L Venlo

Controlling

H.R.M

E.E&T.S

Purchasing

Group Logistics

CorpM&L
Svstems
M&L
Consumables

M&L Machines

H.R.M

Logistics

Logistics

Controlling

· Units Toner

OPC

Silicone

Process Drum

P.E&Q.A

Regulier

Frankfurt

Developper

Kleur

Figuur 1 Organisatieschema M&L Venlo
1

Bron: Océ-Technologies BV.
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Manufäcturing & Logistic~
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1--------
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1
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1
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1
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Qualtty Engineer
Qualtty Technician
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Production
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1
Production Technician
Production Engineer
Bedrijfskundig Analist

1

1

Production Unit

Production Training
Coördinator

1
Line Manager

1
Supervisor Consumables
1

Senior Process Operator
Process Operator
Controleur OPC
Mastercontroleur

Figuur 21 Besturingstructuur M&L consumables

Bron: Océ-Technologies BV.
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Productieproces productie-unit 1R

Het productieproces van de productie-unit 1R bestaat uit een groot aantal stappen, zie figuur
3. Deze processtappen zullen hieronder verder worden uitgewerkt.
grondstoffen

p:renux

afwegen/doseren

extrudaaic~s

extrude:ien

koelen en
breken

malen/ ziften

recycle

maalkifl I40duct
ziften

kemen

afvullen

veipakken en
paJ!ebze:ien

coaten
grondstoffen

flessen toner

veipakt p10ducten
op pallets

Il
D

coa±p10duct

zeefp10duct

reststcd'
ollikoD1lelDuni

Eind voonm

Figuur 31 Productieproces productie-unit 1R

1.3.1

Voortrain

Toner is een poedermengsel van meerdere stoffen. Toner bestaat voor een groot deel uit
hars. Alle stoffen worden op grammen nauwkeurig afgewogen. Dit gebeurt volautomatisch
met weegdoseurs. De grondstoffen en het tefijn (recyclestroom) worden gedoseerd in de
menger volgens een vastgesteld recept. In dit recept ligt de verhouding tussen de doseringen
van alle grondstoffen vast. Het recept kan worden geladen via de bediening in de regelkamer.
Om de juiste kleur en andere eigenschappen van toner te krijgen, moeten ook een aantal
andere stoffen door het hars worden gemengd. Het eindproduct van dit proces wordt de
premix genoemd. De gemengde grondstoffen worden gesmolten en dan intensief door
elkaar gekneed tot één homogene massa. Het geknede product vloeit aan het uiteinde uit de
extruder als een hete, stroperige massa die de smelt wordt genoemd. De smelt uit de
extruder valt op twee walsrollen. Deze walst de stroperige smelt tot een dunne plaat van
enkele millimeters dikte. De nog warme extrudaatplaat komt vervolgens op een koelband.
Daar koelt het materiaal verder af totdat het gestold is. Dit wordt dan het extrudaat
genoemd. Het gestolde extrudaat wordt in kleine stukjes gebroken in een vingerbreker. Er
ontstaan extrudaatchips. Dit zijn harde, kleine stukjes materiaal die precies de juiste
homogene samenstelling hebben als die van de oorspronkelijke premix. Via pneumatisch
transport gaan de extrudaatchips naar de extrudaatsilo voor opslag. Vanuit de silo wordt het
volgende deelproces van de tonerproductie gevoed. De voortrain omvat alles vanaf
grondstoffenhandeling tot en met de opslag van de extrudaatchips. De besturing van de
voortrain gebeurt vanuit de regelkamer.
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Natrain

De extrudaatchips uit de extrudaatsilo worden door middel van lucht verplaatst naar de
volgende installatie (TMCZ-1). In dit proces worden de extrudaatchips fijngemalen tot
deeltjes die een bepaalde maximale grootte hebben. Dit gebeurt doormiddel van botsende
luchtstromen. De gemalen extrudaatchips worden vervolgens door een zifter gescheiden. De
zifter zorgt ervoor dat de deeltjes van het uiteindelijke product niet alleen kleiner zijn dan
een bepaalde (maximale) grootte, maar ook dat ze groter zijn dan een bepaalde minimale
grootte. Het eindproduct van deze processtap wordt 'kernen' genoemd en heeft een
bepaalde deeltjes-grootteverdeling. Dit proces wordt bewaakt door middel van SPC
(Statistica! Proces Control). Via regelkaarten kan de operator anticiperen op afwijkingen in
het proces. De 'kernen' worden vervolgens met polymeerkorrels en sillica gecoat. Het coaten
heeft tot doel de kernen te voorzien van polymeerkorrels, en silica met tonerdeeltjes te
mengen. De polymeerkorrels zorgen ervoor dat de toner in de kopieermachine voldoende
elektrisch geleidend is. Met de tonerdeeltjes wordt silica gemengd om het vloeigedrag van de
toner te verbeteren. Het vloeigedrag is bepalend voor het tonertransport binnen de
kopieermachine. Toner wordt vervolgens via een doseerunit in een transportleiding
doormiddel van lucht naar de zeefinstallatie gevoerd. Het zeven heeft het doel om te grove
deeltjes uit de toner te halen. Het aantal grove deeltjes moet worden geminimaliseerd om te
voorkomen dat de toner zich in de kopieermachines kan ophopen. Dit kan ertoe leiden dat
bij het kopiëren er witte strepen op de kopie te zien zijn.

1.3.3

Afvullijn

In het ontkoppelpunt wordt de toner opgevangen in grote containers van 750 kg. Hier vindt
ook de eindcontrole plaats van de kwaliteit van de toner. Wanneer een container vol en
vrijgegeven is, wordt deze gekoppeld aan de afvullijn. De afvullijn is geautomatiseerd en
beschikt over een robotarm. De toner wordt uit de container gezogen en in flessen van drie
of vier kg gedaan. De gevulde flessen krijgen een sticker om vervolgens volautomatisch
verpakt te worden in kartonnen dozen en gestapeld te worden op een palet.
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OPDRACHTBESCHRIJVING

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor dit qfstudee,prqject beschreven. T!Jdens het intakegesprek is er een
initiëte opdracht gedefinieerd voor de on"ê"ntatiefase. Deze is veroolgens aan het einde van de oriê"ntatiefase
omgezet in een voorlopige opdrachiformulering. De voorlopige opdrachtformulering is t!Jdens de tussent!Jdse
voordracht aangepast in een definitieve opdrachiformulering.

2.1

Aanleiding

M&L-consumables is een productieafdeling binnen Océ welke strategische consumables
produceert. Voorbeelden zijn de toners, OPC (organische fotogeleiders), Process Drum
(beeldvormend medium) en siliconenbanden/ drums. In de diverse productieprocessen
worden fysische, chemische en mechanische technieken toegepast. Het
voortbrengingsproces omvat een veelheid aan opeenvolgende processtappen, die op een
procestechnische, beheerste wijze doorlopen dienen te worden. Binnen deze productie-units
wordt er gewerkt in ploegendienst. De productie moet zo efficiënt mogelijk verlopen om te
kunnen produceren tegen minimale kostprijzen. Het managementteam van M&L-c wil
minimale kostprijzen realiseren om het bestuur van Océ N.V. te overtuigen dat zij een
betere bijdrage kan leveren aan de resultaten van Océ N.V. dan wanneer de producten door
een externe leverancier zouden worden geleverd. Er is daarom de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd in het ontwikkelen van voor Océ specifieke consumables, bijbehorende
fabrieken en productieprocessen. Een volgende stap zou het verbeteren van de organisatie
binnen de productie-units zijn om de productiviteit van productiemedewerkers te verhogen.
De productieafdelingen zijn vrij traditioneel georganiseerd. Medewerkers krijgen opdrachten
van hun meerdere en voeren deze uit. De meerdere controleert dan of de opdrachten goed
worden uitgevoerd. Deze werkwijze impliceert dat als er geen opdrachten zijn, er niet wordt
gewerkt. Deze afhankelijkheid leidt ertoe dat er weinig eigen initiatief wordt genomen. Het
gevoel van eigenaarschap van de productie-unit ontbreekt daardoor bij de medewerkers.

2.2

Initiële probleemschets

De tonerunit is sinds 2005 uitgebreid met één nieuwe productie-unit, 1R genaamd. In 1R is
een pilot gestart met het concept van zelfsturende teams (bestaat alleen uit
productiepersoneel). Daarnaast zijn er vanuit de ondersteunende afdelingen medewerkers
gekoppeld aan het productieproces van de nieuwe productie-unit. Het management is
tevreden met het resultaat dat dankzij dit concept is gerealiseerd. Het management vermoedt
echter dat het mogelijk moet zijn om de zelfsturendheid van de productiemedewerkers naar
een hoger niveau te brengen en verder uit te breiden naar de andere productie-units.
De initiële opdrachtformulering volgt uit de probleembeschrijving geschetst tijdens het
intakegesprek met één lid van het managementteam en tevens de opdrachtgever van dit
afstudeerproject. De opdracht is als volgt geformuleerd:

A na!Jseer de huidige productiel!Jn 1R ten aanzjen van werkw!Jze met betrekking tot ze!fsturendheid.
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Opdrachtformulering na oriëntatie

De initiële opdrachtformulering is aangepast aan de inzichten uit de oriëntatiefase. Door
middel van de herziene opdrachtformulering maakt men een keuze voor het
bedrijfsprobleem dat men wil aanpakken tijdens de diagnosefase van het afstudeerproject.
De organisatie wil op basis van feiten en gedegen onderzoek bepalen hoe de betrokkenheid
van de medewerkers bij het productieproces kan worden verbeterd, en vervolgens hoe op
basis van competenties van de medewerkers meer verantwoordelijkheid bij het
productieteam kan worden gelegd. De onderzoeksopdracht is als volgt geformuleerd:
Onderzoek hoe hetfunctioneren van de groep kan worden verbeterd om daarmee meer ze(fsturendheid te
bereiken. De groep moet zonder noemenswaardige ondersteuning vanuit de stafafdelingen kunnen
functioneren, naast het produceren moeten taken als kwaliteitsbewaking, effectiviteitbewaking en
transparantie van de fabriek tot de verantwoordel!Jkheden van het team behoren.

2.4

Opdrachtformulering na diagnose

De inzichten uit de diagnosefase hebben aanleiding gegeven tot het aanpassen van de
opdrachtformulering voor de ontwerpfase. De definitieve opdracht is gebaseerd op de
oplossingssuggesties: competentieontwikkeling voor productiemedewerkers en de vaste
samenstelling van ploegen opheffen. De bedrijfsbegeleiders hebben, tijdens de tussentijdse
presentatie, aangegeven bij het onderwerp competentieontwikkeling niet te willen
focussen op het kennisaspect van de productiemedewerkers. Dit wil zeggen dat de
organisatie in dit stadium geen waarde hecht aan het trainen van productiemedewerkers
om daarmee hun vermogen om problemen op te lossen, te vergroten. Verder is gebleken
dat de organisatie aan het begrip competentieontwikkeling dezelfde betekenis geeft als aan
het begrip rolontwikkeling. De organisatie interpreteert het begrip 'rol' als een verzameling
van competenties die nodig zijn om een bepaalde organisatorische functie te vervullen, zie
Bijlage E .1.: CompetentiespeL De organisatie heeft verder gevraagd om een takenstructuur
(een nieuwe flexiematrix) te ontwikkelingen die het nemen van de verantwoordelijkheid
voor de taken kan verbeteren. Er werd ook gevraagd om bij de ontwikkeling van de
oplossingsrichtingen de productiemedewerkers te betrekken, om hierdoor draagvlak te
creëren voor het definitieve ontwerp. De definitieve ontwerpopdracht is als volgt
geformuleerd:
Ontwikkel een methodiek die kan worden gebruikt b!J' het realiseren van evenwichtige teams op basis
van rollen/ taakstructuur en geef een suggestie voor een incidentele teambeloning.

De definitieve opdracht is als volgt gespecificeerd:
1. Het ontwerpen van een takenstructuur die het nemen van verantwoordel!Jkheid voor taken kan
verbeteren;
2. Het ontwerpen van een competentie-instrument dat gericht is op beoordeling en ontwikkeling van
effectief teamgedrag binnen de productie-unit;
3. Het ontwerpen van een procedure die kan worden gebruikt by· het realiseren van evenwichtige teams op
basis van teamrollen.
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THEORETISCHE ACHTERGROND

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de theon"eê"n die op een directe of indirecte manier zjjn gebruikt t!Jdens het
onderz.oek. De verschillende theorieën zjjn onderverdeeld in een drietal thema's, namel!Jk thema
sociotechniek, thema competentiemanagement en thema teamrol-management.

Thema Sociotechniek
3.1

Sociotechnische ontwerpdoelen

De omgeving vraagt om een flexibel bedrijf. Een bedrijf dat in staat is om aan de gewenste
hoeveelheden en varianten te voldoen, is flexibel. Maar om ook als bedrijf productief te zijn,
dient er efficiënt en effectief te worden geproduceerd. Dit vraagt om een beheersbaar
systeem. Wil men ook aan de ontwikkeling van de Human Resources doen, dan dient het
takenpakket zodanig te worden samengesteld dat er gesproken kan worden van kwalitatief
hoogwaardige arbeid. [De Sitter et al, 2000] vertaalt beheersbaarheid in de volgende
generieke ontwerpdoelen:
1

Flexibiliteit heeft betrekking op het productievolume, de capaciteit, en de soorten en
varianten van producten. De mogelijkheid om binnen een gewenste tijdspanne adequaat
te kunnen omschakelen naar nieuwe omstandigheden, bepaalt de mate van flexibiliteit.

2

Beheerstheid heeft betrekking op de productiebeheersing. Productiebeheersing heeft te
maken met drie essentiële aspecten:
• De beheersbehoefte van het systeem;
• Beschikbare beheersmogelijkheden: met de beheersmogelijkheden wordt de
mogelijkheden aangeduid die ter beschikking staan om de procesgang te wijzigen of
te corrigeren;
• Het effectief en efficiënt gebruik van beheersmogelijkheden. Productiebeheersing
heeft uiteraard als voorwaarde dat op elk moment de beheersmogelijkheden
beschikbaar zijn.
Kwaliteit van de Arbeid wordt als laatste functie-eis beschouwd. Een goed afgestemd
takkenpakket, waarin zowel uitvoerende als regelende taken zijn opgenomen, zal in hoge
mate de betrokkenheid van het personeel vergroten. Een hoge betrokkenheid van het
personeel is een voorwaarde om tot verbetering van de beheersbaarheid te komen. Een
hoge beheersbaarheid verhoogt weer de mogelijkheid om tot een grotere flexibiliteit te
komen.

3

3.1.1

Ontwerpen in stappen

Een herontwerp moet altijd een aanleiding hebben, zoals onvrede over de productiekosten.
In een systeem hangt alles met alles samen en zodra de herontwerpmogelijkheden beperkt
worden tot één deelsysteem zijn de marges voor integrale verandering bijzonder klein en
daarmee de verbetermogelijkheden heel beperkt. De grootste verbeteringen kunnen alleen
tot stand komen door alle aspecten en knelpunten van de huidige toestand goed te
analyseren. Het ontwerp kan het beste worden uitgevoerd in de volgorde zoals die infiguur4
is uiteengezet. In dit onderzoek is, gelet op de opdrachtformulering, alleen een herontwerp
van de taakgroep mogelijk.
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1

Begin met het formuleren van functie-eisen op basis van een luchtkasteel. Toets dit vervolgens
op haalbaarheid in opeenvolgende ontwerpstappen.

2

Ontwerp eerst de productiestructuur en vervolg met het ontwerp van de besturingsstructuur.

3

Ontwerp de productiestructuur van 'bovenaf van macro- naar mesoniveau naar microniveau.

4

Ontwerp de besturingsstructuur van onderop in omgekeerde volgorde.

J

r
Productietechnologische functie-eisen volgen uit ontwerpbeslissingen bij het segmenteren op
mesoniveau. Een eindbeslissing en eenduidige technische specificatie is echter een uitkomst van
het ontwerpen op microniveau; het ontwerp van de interne structuur van een taakgroep

5

"

"
Figuur 41 Ontwerpstappen [De Sitter et al, 2000, p. 221]

3.1.2

Structuurparameters van taakgroepen

Een taakgroep is de kleinste organisatorische eenheid waarbinnen taken nog kunnen worden
beoordeeld en ontworpen. Volgens [De Sitter et al, 2000] heeft een taakgroep of een team
ook een structurele grondslag. Hieronder volgen de acht structurele parameters van een
taakgroep of team:
1. Functionele concentratie: concentratie van capaciteiten binnen afdeling of taakgroep alleen
op basis van bestuurlijk nauw samenhangende activiteiten die samen een procesfase
omvatten;
2.

Specialisatie in de uitvoering. een stroom waarvan de taakgroepen de segmenten zijn, moet
over een eigen productievoorbereiding en ondersteuning hebben en dus deel uitmaken
van een operationele eenheid;

3. Splitsing in de uitvoering. binnen een taak moeten een zo groot mogelijk aantal onderling
functioneel en volgordelijk nauw samenhangende deelactiviteiten samengebracht
worden;
4. Scheiding van uitvoerende en regelende functies-. toevoeging van regelbevoegdheden maakt het
mogelijk dat de groepsleden hun mogelijkheden ook daadwerkelijk kunnen inzetten bij
het beheersen van het proces;
5. Splitsing van de regeling overprocesdelen: taakgroepen hebben groepsexteme in plaats van
groepsinteme georiënteerde chefs;
6.

Splitsing van de regelingper aspect: voorbereidende en ondersteunende functies binnen een
stroom die specifiek zijn voor een segment moeten binnen het beheer van een taakgroep
gebracht worden;
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7. Specialisatie van de regelingper niveau: taakgroepen hebben niet alleen een functie ten aanzien
van operationele procesbeheersing maar ook een belangrijke plaats in de regeling op
inrichtings- en strategisch niveau;
8.

Splitsing van de regelingper rege!functie: de functies waarnemen, beoordelen en kiezen van een
ingreep moeten bij afzonderlijke subsystemen in een regelkring geïntegreerd worden.

3.1.3

Ontwerpprincipes van zelfsturende teams

[Amelsvoort et al, 2003] definieert negen ontwerpprincipes die kunnen worden gebruikt als
een richtsnoer bij het ontwerpen van een zelfsturend team. Het invoeren van zelfsturende
teams betekent een verandering van een complexe organisatie met eenvoudige taken naar
eenvoudige organisaties met complexe taken:
1. De teamtaak is zo compleet mogelijk en kan gekoppeld worden aan een meetbaar
resultaat; er moet sprake zijn van een afgebakend werkpakket met daarin een hoge
samenhang van activiteiten;
2.

De taken van de teamleden vertonen onderlinge afhankelijkheid, zodat de activiteiten
elkaar aanvullen;

3. De omvang van het team is zodanig dat de teamleden een herkenbare bijdrage leveren
aan het teamresultaat, dat er voldoende snel goede beslissingen kunnen worden
genomen en dat het niet te kwetsbaar is;
4.

Het team heeft voldoende regelmogelijkheden en bevoegdheden om de teamtaak zo
zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren;

5. Het team verzorgt zoveel mogelijk zelf de benodigde afstemming binnen het team en
met de omgeving;
6.

De leden van het team zijn voor meerdere taken binnen het team inzetbaar, zodat het
werk in alle voorkomende situaties doorgang kan vinden. Interne statusverschillen
mogen een flexibele werkverdeling en de interne mobiliteit niet in de weg staan;

7. Het team beschikt over eigen middelen en informatie en is in de ruimtelijke indeling
herkenbaar;
8. De besturingssystemen moeten aansluiten op zelfstandigheid en
resultaatverantwoordelijkheid van het team;
9.

Het beloningsysteem moet aansluiten op het teamwork en zodanig zijn ingericht, dat het
de leden uitdaagt een bijdrage te leveren aan het groepsproces. Het prikkelt tevens de
teamleden individueel zich verder te ontwikkelen.
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Thema Competentiemanagement

3.2

Competentiesysteem

Een competentie is volgens [Parra et al, 2000, p. 13), (Het vermogen om effectief te
presteren in een bepaald type taaksituatie of in een bepaald type probleemsituatie).
Competenties zijn opgebouwd uit vier componenten waarmee 'het weten', 'het kunnen',
'het willen' en 'het zijn' van een individu kunnen worden omschreven. Een
competentieprofiel onderscheidt zich van een traditionele functieomschrijving doordat er
meer wordt gekeken naar het werkelijk gewenste gedrag van mensen. In tabel 1 zijn de vier
componenten van competenties weergegeven.
Tabel

11

Vier Competentiecomponenten f Parra et al, 2000, p. 13

Weten
Kennis
Persoonskenmerken

Zijn
3.2.1

Kunnen

1

Vaardigheden
Motivatie
1

Willen

Taakcompetenties

Competenties kunnen volgens [Hoekstra et al, 2003) van heel breed tot heel smal en
specifiek geformuleerd worden. Daarnaast maakt de variatie aan problemen en opgaven
waarvoor mensen komen te staan, het aantal te onderscheiden competenties enorm. Om
de complexiteit te reduceren, wordt daarom een onderscheid naar niveaus van specificiteit
gemaakt. Dit betekent dat de competenties er hiërarchisch uitzien. Onder een brede en
algemene top kan een piramide van steeds specifiekere competenties geordend worden, zje

figuur 5.

Competentiedomein
Taakcompetenties

Gedragsindicatoren

Figuur 51 Een competentiepiramide [Hoekstra et al, 2003, p. 40)
Een competentiedomein (niveau 1) is een grote verzameling van met elkaar samenhangende
doelstellingen en taken in dienst van een bepaalde waarde die men wil realiseren. Het
domein heeft echter onafhankelijk van die waarde een eigen betekenis. Een
taakcompetentie verschilt van een gedragscompetentie (niveau 3) in de zin dat de wijze
waarop taken worden verricht niet aan de persoon zelf worden waargenomen maar aan de
resultaten. Gedragscompetenties hebben betrekking op het gedrag dat mensen stellen om
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een doel te bereiken, en dat direct waarneembaar is aan de persoon zelf.
Gedragcompetenties vormen het basale niveau waarop competenties kunnen blijken.

* Later in dit rapport worden taakcompetenties aangeduid met de term persooni!Jk gedrag in teams.
3.2.2

Gedragsindicatoren voor effectief teamwerk

[Vroemen, 1995) heeft een model ontwikkeld waarmee op basis van factoren het teamfunctioneren geëvalueerd kan worden, zje figuur 6. Daardoor is het mogelijk om een
algemeen competentieprofiel te definiëren dat kan worden gebruikt bij het verbeteren van
de effectiviteit van teamwerk. Een competentieprofiel bestaat uit een aantal
taakcompetenties. Dit competentieprofiel dient te worden uitgebreid met organisatie(functie-)specifieke competenties om een bruikbaar competentie-instrument te realiseren.

Figuur 6 j Succesfactoren voor teamwerk [Vroemen, 1995, p. 29)
Hieronder volgt een handleiding om het model beter te begrijpen:
■

■

■

■

Elke taakcompetentie kan meehelpen bij het vormen van een effectief team. De
resultaten ervan liggen op de spaken van een wiel;
Tussen de taakcompetenties op het wiel bestaat een samenhang. Dit betekent dat zij
elkaar verstrekken of verzwakken;
De taakcompetenties zijn in evenwicht. Dit betekent dat als één van de waarden sterk
onder- of oververtegenwoordigd is, er een slag in het wiel komt;
Een groot wiel loopt soepeler dan een klein wiel. Elk team kan groeien ook al is het in
balans. Een wiel met meer spaken is steviger. Het team kan eigen waarden formuleren.

Dankzij dit model kunnen de teamleden ook voor zichzelf bepalen in hoeverre zij al een
team vormen. De factoren (taakcompetenties) zijn namelijk vertaald in concrete
gedragsindicatoren. Teamleden kunnen hierdoor elkaar beter aanspreken op het gestelde
gedrag, zje tabel 2. In deze tabel wordt ook gekeken naar ontwikkelingsaspecten op het
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gebied van teamwerk. Deze ontwikkelingsaspecten worden vertaald in opdrachten die
dienen te worden geïnitieerd om daarmee het teamwerk te verbeteren. Elke factor heeft zo
zijn eigen resultaat.
Tabel 2 Succesfactoren uit

roemen, 1995, .29-45

Opdracht:
Het team richting en focus geven;
■
Prestatie- en resultaatgerichtheid bevorderen;
■
Een uitdaging scheppen;
■
Duidelïke afs raak maken e 'timeren .
Resultaat: Uitda in
Gewenst gedrag:
Ongewenst gedrag:
• Eerst denken, dan doen;
• Zomaar ergens beginnen;
• Voortgang bewaken;
• Onduidelijke doelen stellen;
• Evalueren, toetsen;
• Geen terugkoppeling geven;
• Stimuleren tot beter.
• Verbor en a enda's hanteren.
■

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Opdracht:
■
Ruimte scheppen voor participatie;
■
Ieders betrokkenheid vergroten;
■
Denken, doen en beslissen meer integreren;
■
Teamgeest en samenhorigheid.
Resultaat: betrokkenheid
Gewenst gedrag:
Ongewenst gedrag:
■
■
Iets van elkaar overnemen;
De ander laten modderen;
■
■
Iets voor elkaar over hebben;
Elkaar afvallen;
■
■
Elkaar steunen;
Ongeïnteresseerd zijn;
■
■
Zorg over het resultaat.
Schuld afschuiven.
Open communicatie
Opdracht:
Helderheid en duidelijkheid;
■
Adequate informatievoorziening verzorgen;
■
Eerlijkheid en directheid bevorderen;
■
Effectief omgaan met conflicten.
Resultaat: Duidelijkheid
Gewenst gedrag:
Ongewenst gedrag:
■
■
Elkaar volledig informeren;
Informatie achterhouden;
■
■
Elkaar feedback geven;
Problemen niet bespreken;
■
■
Voor je mening uitkomen;
Vaag en onduidelijk zijn;
■
■
Roddelen over elkaar.
Eerlijk zijn.
■
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Wederzijds respect
Opdracht:
■
Productief maken van verschillen;
■
Een sfeer van vertrouwen creëren;
■
Zorgen dat iedereen zich gewaardeerd voelt;
■
Een basis voor consensus leggen.
Resultaat: Diversiteit
Gewenst gedrag:
Ongewenst gedrag:
■
■
Luisteren naar elkaar;
Lachen om elkaar;
■
■
De andere erbij betrekken;
Zondebokken aanwijzen;
■
■
Anderen niet serieus nemen;
Je tolerant opstellen;
■
■
Waardering uitspreken.
Je eigen mening opdringen.
Flexibel aanpassen
Opdracht:
■
Streven naar verbetering en ontwikkeling;
■
Afstemming tussen team en omgeving;
■
Inspelen op veranderde omstandigheden;
■
Flexibiliteit bevorderen.
Resultaat: OntwikkelinJ!.
Gewenst gedrag:
Ongewenst gedrag:
■
■
Van fouten leren, evalueren;
Fouten verdoezelen;
■
■
Iets nieuws ridiculiseren;
Iets nieuws proberen;
■
■
Nieuwsgierig zijn;
Het oude (altijd) verdedigen;
■
■
De waarde van elke idee zien.
Uitsluitend terugkijken.
Initiatief tonen
Opdracht:
Creativiteit en energie vrijmaken;
■
Een sfeer van actiegerichtheid creëren;
■
Daden aan woorden koppelen;
■
Ondernemingsgeest en durf bevorderen.
Resultaat: Actie
Gewenst gedrag:
Ongewenst gedrag:
■
■
Vooruit kijken;
Afwachten/ Afschuiven;
■
■
Ideeën uitspreken;
Anderen ontmoedigen;
■
■
Voorstellen doen;
Focus op belemmeringen;
■
■
Roekeloos handelen.
Verantwoord risico nemen.
■

Thema Teamrol-management
3.3

Teamrol-Management

Teamrol-Management houdt zich bezig met de psychologische indeling gericht op
ontwikkeling van effectief interpersoonlijk- en groepsgedrag. Deze theorie en bijhorend
model maken het mogelijk om evenwichtige teams samen te stellen op basis van
rolpatronen van individuele teamleden. Teamrol-management is gegrondvest op een
drietal samenhangende principes:
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Ten eerste dat mensen verschillende rollen tegelijk vervullen:
• Een vakinhoudelijke rol, waarin kennis, opleiding, expertise en ervaring meespelen;
• Een organisatorische rol waar het om de rang of plaats binnen de organisatie gaat.
Elke teamrol heeft zijn eigen specifieke, kenmerkende manier waarop iemand zijn
persoonlijkheid inbrengt in het team. De teamrollen zijn allemaal gelijk van waarde voor
het team en elke teamrol heeft zijn eigen sterke punten en beperkingen. Een teamrol
beschrijft dus een pakket van samenhangende karaktertrekken en talenten;
Ten tweede heeft elke team behoefte aan een optimaal evenwicht tussen de teamrollen.
De verdeling ervan wordt bepaald door haar doelstellingen. Effectieve teamrollen zijn
gelimiteerd in aantal en alleen wanneer uit de samenstelling van een team een goed
evenwicht blijkt tussen de teamrollen, kan een team de in haar aanwezige mogelijkheden
op de meeste voordelige manier ontplooien;
Ten derde is het belangrijk te beseffen, dat iemand niet alle rollen kan vervullen.
Dit houdt in dat mensen met bepaalde persoonlijke kwaliteiten die geschikt zijn voor een
bepaalde teamrol, hen vaak ongeschikt maken voor andere teamrollen. Hierdoor is het
belangrijk dat mensen niet alle teamrollen zelf willen vervullen, maar dat ze juist
samenwerken met mensen met andere teamrollen om elkaar zoveel mogelijk aan te vullen.
De focus ligt dan op het verbeteren van eigen sterke punten en het zoeken van mensen
die de zwakke punten compenseren.

3.3.1

Het teamrolmodel

Belbin's oorspronkelijke teamrolmodel bestond uit acht teamrollen die kunnen worden
onderscheiden in managementteams. Een teamrol wordt ook wel een karakterrol
genoemd, waarin iemand op een karakteristieke manier zijn persoonlijkheid inzet in een
team. Naar aanleiding van later onderzoek in het bedrijfsleven werd een negende rol
toegevoegd, de Specialist. Deze rol is echter geen karakterrol, vergelijk [Belbin,1998 A]
met [Belbin, 1998 B]. Tijdens de experimenten in de begindagen met teamrollen was geen
speciale kennis nodig, terwijl professionele expertise bij veel projecten wel een belangrijke
rol speelt. Omdat dit afstudeeronderzoek zich focust op productieteams waarvan de leden
uit allround operators bestaan en er andere doelstellingen ten grondslag liggen aan het
gebruik van dit teamrolmodel, is deze extra rol hier niet van toepassing. Er kan daarom
worden volstaan met de acht bestaande teamrollen. Een onderzoek van [Fisher et al, 2001]
heeft verder uitgewezen dat de Belbin teamrol-theorie eveneens toegepast kan worden in
niet-management teams binnen een organisatie om zo de effectiviteit van een organisatie
te verbeteren. De acht teamrollen staan kort beschreven in tabel 3. De teamrollen kunnen
verder onderverdeeld worden in de categorieën 'Willen', 'Denken', 'Voelen' en 'Doen'.
Deze samenvoeging is mogelijk omdat bepaalde rollen complementair zijn in
gedragsindicatoren en andere weer niet. Zo hebben bijvoorbeeld de teamrollen voorzitter
en vormgever betrekking op wilskracht. Het verschil tussen beide is dat de voorzitter een
collectief gedrag vertoont en een vormgever meer individualistische gedrag. Dit
onderscheid tussen collectief en individualistische gedrag geldt voor alle categorieën.
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Tabel 3 De acht teamrollen [Belbin, 1998 A, p. 991
J

Typische
kenmerken

Positieve kwaliteiten

Toelaatbare
zwakheden

Voorzitter

Kalm,
beheerst, veel
zelfvertrouwen.

Geen uitblinker in
intellect of
creatieve aanleg.

Vormgever

Veel energie,
extravert,
dynamisch.

Plant

Individualistisch,
seneus,
onorthodox.

Beoordeelt iedereen die
een bijdrage kan leveren
zonder vooroordelen op
zijn merites en handelt
daarnaar. Zeer
doelgericht.
Gedreven en
gemotiveerd om iets te
doen aan inertie en
ondoelmatigheid.
Genialiteit, fantasie,
intellect, kennis.

Monitor

Nuchter, weinig
emoties,
voorzichtig.

Afmaker

Nauwgezet,
ordelijk,
gewetensvol,
gespannen.

Groepswerker

Sociaalgericht,
mild en gevoelig.

Bedrijfsman
(vrouw)

Behoudend,
plichtsgetrouw,
voorspelbaar.

Brononderzoeker

Extravert,
enthousiast,
.
. .
rueuwsgieng,
communicatief.

Type

=
....
=
~

~

=
~

-a

~

Cl

-=
~

Goed
beoordelingsvermogen,
kundig, zakelijk,
Kritisch.
Kan dingen goed
afmaken, perfectionist.

~

0

>

Reageert positief op
mensen en situaties en
bevordert de teamgeest.
Organisatietalent,
gezond verstand,
praktisch, harde werker,
zelfdiscipline.

=
~

0

Cl

T
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Goed in het leggen van
contacten en het
exploreren van nieuwe
ontwikkelingen.
Reageert goed op
uitdagingen.

Ongeduldig, snel
geïrriteerd,
geneigd tot
bruuskeren.
In ivoren toren, en
geneigd praktische
details of protocol
te
veronachtzamen.
Mist inspiratie en
het vermogen
anderen te
inspireren.
Heeft de neiging
zich te veel zorgen
te maken over
kleine dingen en
deze niet los te
kunnen laten.
Besluiteloosheid in
tijden van crisis.
Gebrek aan
flexibiliteit, niet
ontvankelijk voor
ideeën die hun
waarde nog niet
hebben bewezen
Verliest snel
interesse wanneer
het eerste
enthousiasme over
1S.
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Teamrol uitgedrukt in kemkwadranten

[Ofman et al, 2000] hebben een model ontwikkeld, genaamd kernkwadranten waarmee de
eigenschappen van een persoon zichtbaar worden gemaakt. Het model bestaat uit vier
termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Kernkwaliteiten zijn de specifieke
sterktes die iemand bij uitstek kenmerken. Iedereen heeft een aantal van deze kwaliteiten.
Maar kernkwaliteiten zijn zo dominant, dat ze kunnen doorslaan en daardoor juist een
valkuil worden. De volgende voorbeelden verduidelijken dit. Iemand met de kernkwaliteit
behulpzaamheid kan doorslaan in bemoeizucht, flexibiliteit kan doorslaan in
wispelturigheid en daadkracht in drammerigheid. Dat zijn de valkuilen. Als iemand anders
doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat irritatie oproepen. In dat geval heet dat een
allergie. De vervelende eigenschap van de ander verbergt echter een kwaliteit in zich, die
voor degene die er allergisch voor is een belangrijk ontwikkelpunt kan zijn, de
zogenaamde uitdaging. De teamrollen die in kernkwadranten zijn vertaald, zijn
weergegeven in tabel 4. Aan de hand van dit model zijn voor de teamrollen van
[Belbin, 1998] de kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen vastgesteld. Deze
vertaalslag maakt het mogelijk om feedback te geven aan teamleden wanneer de teams zijn
samengesteld. Teamleden weten de eigen sterkten en zwaktes waardoor het mogelijk is om
een succesvolle samenwerking te realiseren.
Tabel 4 Teamrollen uit edrukt in kernkwadranten

KWALITEIT

rekel, 2006

VOORZITTER
VALKUIL

Zelfbewust, enthousiast, motiverend stabiel,
coördinerend, beheerst, besluitvaardig,
oprecht vertrouwend, nuchter, realistische,
verhelderend, respectafdwingend,
consciëntieus, rotocol vast

Autoritair, doordravend, voorspelbaar,
emotieloos, te goed van vertrouwen,
oppervlakkig, moralistisch,
dwangmatig.

ALLERGIE

UITDAGING

Ongemotiveerd, teruggetrokken, nederig,
opportunistisch, passief, grillig, chaotisch,
wantrouwend, zweverig, onrealistisch,
onduideli"k, on edisci lineerd.

Gedienstig, bescheiden, verrassend,
gevoelig, diepgaand, niet te misleiden,
fantasierijk, creatief

KWALITEIT

VORMER
VALKUIL

Gedreven, energiek, daadkrachtig,
stoutmoedig, vlot, hartelijk, uitdagend, naar
buiten tredend, onverzettelijk, niet
rancuneus, doelgericht, baanbrekend,
stressbestendig.

Drammerig, irriterend, vermoeiend,
onbesuisd, rauw, realistisch, ongeduldig,
nerveus, arrogant, impulsief, ruziënd.
tobberig, wantrouwend.

ALLERGIE

UITDAGING

Doelloos, gereserveerd, timide,
voorzichtig, introvert, laks, bezadigd,
benauwt.

Rustig, luisterend, weloverwogen,
geduldig, goed van vertrouwen, op de
achtergrond, accepterend.
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KWALITEIT

VALKUIL

Intelligent, sterk abstractievermogen,
serieus, gevoelig, creatief, inspirerend,
oorspronkelijk, autonoom, origineel,
verbeeldin sri·ke.

Onrealistisch, onpraktisch,
gereserveerd, afstandelijk, niet
mededeelzaam, snel gekwetst, radicaal,
solistisch.

ALLERGIE

UITDAGING

Onnadenkend, dom, lichtzinnig, triviaal,
rauw- realistisch.

Realistisch, praktisch, conventioneel,
deelnemend, communicatief,
oe safhankeli"k.

KWALITEIT

WAARSÇfIUWER
VALKUIL

Intelligent, weloverwogen, koel, objectief,
betrouwbaar, solide, ernstig, stabiel,
analytisch, kritisch, oordeelkundig.
waarschuwend, tactisch

Zeer kritisch, saai, onbewogen,
afstandelijk, weinig betrokken,
ongemotiveerd, traag, energie
remmend,

ALLERGIE

UITDAGING

Onnadenkend, dom, intiem, impulsief,
oppervlakkig, grillig, emotioneel.

Verbeeldingrijk, spontaan, warm,
gevoelig, emotioneel betrokken,
humoristisch, ontvankeli"k.

·•S:MAN/4-YROUW
KWALITEIT

VALKUIL

Realistisch, stabiel, taakgericht,
consciëntieus, gedisciplineerd, organiserend,
oprecht, integer, goed van vertrouwen,
effectief, s stematisch, rusti , volhardend.

Star, rigide, conservatief, rauw,
realistisch, bezadigd,
dwangmatig, moralistisch.

ALLERGIE

UITDAGING

Onrealistisch, wisselvallig, wispelturig,
wantrouwend, ineffectief, oneerlijk,
ex erimenterend.

Inventief, creatief, fantasievol, flexibel,
opportunistisch, zachtaardig.

KWALITEIT

VALKUIL

Innemend, explorerend, ontspannen,
sociaal, plooibaar, stabiel, enthousiast,
veelzijdig, vrijmoedig, opportunistisch,
dynamisch, tegenwoordigheid van geest,
ex erimenterend.

Vrijpostig, lichtzinnig, naïef, overenthousiast, slordig, nonchalant,
inefficiënt, gebrek aan nazorg, snel
verveelt.

ALLERGIE

UITDAGING

Geremd, benauwd, wantrouwend,
conservatief, zwaartillend, labiel, assief.

Praktisch, zorgzaam, oog voor details,
tradities res ecterend, efficiënt.
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c~

KWALITEIT

GROEPSWERKER
VALKUIL

,,

integrerend, weinig overheersend,
gevoelig, aardig, sympathiek, flexibel,
ondersteunend, loyaal, vertrouwenwekkend,
stabiel, extravert, begripvol, luistervaardig,
diplomatiek.

Nederig, lichtzinnig, groepsafhankelijk,
besluiteloos, vermijdend.

ALLERGIE

UITDAGING

Afstandelijk, competitiegericht, hard, rigide,
confronterend, solistisch, overheersend,
non-communicatief.

Besluitvaardig, assertief, zelfbewust.
onafhankelijk.

!m'IÎlllw,

>,
,x

KWALITEIT

AFMNimR ~+b.
VALKUIL
,.

'

Consciëntieus, vooruitziend, calculerend,
zorgzaam, oog voor details, gevoelig voor
dreiging, ordentelijk, gevoel voor
verantwoordelijkheid, gedreven,
kwaliteitsgericht.

Ongedurig, detaillistisch intolerant,
overbezorgd, moralistisch, tobberig,
gespannen, zelfverwijtend,
wantrouwend

ALLERGIE

UITDAGING

Afwachtend, wisselvallig, lichtzinnig,
chaotisch, onberoerd, laks, flegmatiek.

Improviserend, vrij, goed van
vertrouwen, kalm, accepterend,
berustend.
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4. METHODE VAN ONDERZOEK

METHODE VAN ONDERZOEK

Dit hoefdstuk presenteert de aanpak van het onde,z_oek en de methoden van datave,z_ameling en dataana!Jse voor de diagnose- en ontwerpfase. Het onde,z_oek volgt in hoefdlfjnen de regulatieve ryclus, bestaande
uit: probleemkeuze, diagnose, ontwerp, implementatie en evaluatie.

4.1

Plan van Aanpak
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een procesmodel
dat afgeleid is van ondermeer de regulatieve cyclus [Strien,
1975] en het generieke model van een ontwerpproces
[ Aken et al, 2001] . Figuur 7 toont het procesmodel. Sommige
fases lopen in elkaar over, of lopen op momenten zelf
parallel. Dit is in figuur 7 op twee manier weergegeven,
namelijk door deze fases naast elkaar te groeperen (oriëntatie
en exploratie) of door gebruik te maken van pijlen. Dit
laatste heeft vooral betrekking op fases binnen het
ontwerpproces.
Exploratie heeft betrekking op het verzamelen en het
bestuderen van wetenschappelijke literatuur om daarmee
meer inzichten te krijgen in de probleemkluwen dan wel in
de ontwerpproblemen en ontwerpdilemma's.
Oriëntatie heeft vooral betrekking op het gehouden
interviews en anders methoden om daaruit een
probleemstelling te definiëren.

In de diagnosefase is er data verzameld en vervolgens
geanalyseerd. In paragraef4.2 wordt dit proces voor de
diagnosefase en in paragraef 4.3 & 4.4 voor de ontwerpfase
nog verder toegelicht.

AANBEVE LLIN GE K!

Het kernpunt binnen het ontwerpproces is het maken van
het hoofdlijnenontwerp. Ofwel de verzameling van
oplossingen voor de gekozen ontwerpproblemen en
ontwerpdilemma's. Het bedenken en uitwerken van de
oplossingen was in dit onderzoek een iteratief proces.
Het hoofdlijnenontwerp kan alleen ontstaan wanneer de
functie van het ontwerp duidelijk is. Dit wil zeggen dat het
ontwerpproces begint met het vaststellen van de specificaties
waaraan de ontwerpoplossing moet voldoen. Het vaststellen
van deze specificaties maakt het mogelijk om gericht te
zoeken naar theorieën en methoden die kunnen helpen bij

Figuur 71 Het procesmodel
het oplossen van de gekozen ontwerpproblemen en ontwerpdilemma's. Tijdens dit proces
kunnen de specificaties aangepast worden aan nieuwe inzichten. Dit is wat ook tijdens dit
project is gebeurd. De opdrachtformulering voor het ontwerp zoals die gedefinieerd is
tijdens de tussentijdse presentaties vroeg om een nieuwe diagnose van een aantal die niet
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eerder in het project waren meegenomen. Op basis van deze diagnose zijn er nieuwe
specificaties vastgesteld.

4.2

Diagnose: Methode van dataverzameling

De gegevens die gebruikt zijn voor de analyse werden uit de volgende bronnen geselecteerd.
Observatie
Observatie is vooral gebruikt als oriëntatiemiddel om nieuwe input te genereren voor het
verdere onderzoek. De reële situatie en de werkelijke effecten die zich voordoen, kunnen
waargenomen en in een totaaloverzicht worden geplaatst (bijvoorbeeld tijdens het bijwonen
van een werkoverleg, het luisteren naar medewerkers die bezig zijn te discussiëren over
onderwerpen die breed binnen de organisatie spelen.
Documentonderzoek
Een organisatie legt haar functioneren vast in documenten. Zoals verslagen van
verschillende overlegorganen, notulen, financiële reportages en takenstellingen.
Literatuurstudie
Literatuurstudie heeft plaatsgevonden om het referentiemodel mede te onderbouwen. De
keuze van de literatuur is bewust geselecteerd uit hoofdzakelijk de invalshoek van Human
Performance Management. Daaronder vallen de Sociotechniek, Performance- en
Competentiemanagement en Organisatiepsychologie. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt
van eerder uitgevoerde afstudeeropdrachten waarvan het onderwerp veel overeenkomsten
heeft met deze afstudeeropdracht.
Interviews
Zowel gestructureerde als ongestructureerde interviews hebben in ploegsverband en op
individuele basis plaatsgevonden, z!e Bfjlage A .1.: GesprekkentabeL

4.2.1

Diagnose: Methode van data-analyse

[Porras, 1987] heeft een conceptueel raamwerk voor organisaties ontworpen, dat managers
en veranderaars kan helpen om de organisatie beter te begrijpen. Er wordt aandacht besteed
aan het diagnosticeren van knelpunten. [Porras, 1987] definieert een viertal 'stromen':
organisatorische afspraken, sociale factoren, technologie en fysieke omgeving, waaraan de
knelpunten toegeschreven worden. Deze categorieën zijn in deze praktische situatie ook
geschikt gevonden en daarom gehanteerd. De uit de analyse voortkomende knelpunten
kunnen in relatie met elkaar beschouwd worden. Gevoelsmatig relateert men doorgaans de
knelpunten al aan elkaar. Echter, het systematisch stap voor stap aan elkaar koppelen van
knelpunten biedt een veel objectiever inzicht in de onderlinge relaties. Een
confrontatiematrix is gemaakt om een overzicht te geven van de soorten relaties die tussen
knelpunten bestaan. Uiteindelijk zijn de knelpunten gegroepeerd in knelpunten die kunnen
worden beschouwd als kemoorzaken, symptomen en alles wat daartussen zit.
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Ontwerp: Methode van dataverzameling

Tijdens het ontwerpproces is informatie verzameld voor de drie onderdelen waaruit het
ontwerpobject bestaat, namelijk de teamrollen, de takenstructuur en het competentieinstrument.

4.3.1

Teamrollen

Informatie met betrekking tot de teamrollen werd verzameld via een
zelfperceptievragenlijst. De zelfperceptievragenlijst is een ipsatieve vragenlijst. Dit
betekent dat de som van de punten die men per vraagstelling verdeelt, gelijk is voor elke
respondent, namelijk 10 punten. De vragenlijst bestaat uit zeven halve zinnen, die elk een
situatie weergeven en op acht verschillende manieren kunnen worden afgemaakt. Per
halve zin moeten de tien punten verdeeld worden over de antwoorden. De punten kunnen
verdeeld worden over alle antwoorden of enkele antwoorden, met een maximaal aantal
punten van 10 voor één antwoord. Het materiaal bestaat uit een vragenlijst, een
scoringstabel en een omzettingstabel die de scores die gegeven zijn voor een vraagstelling,
omzet in punten voor bepaalde teamrollen. Dit materiaal zal vanwege de auteursrechten
niet in volledig in dit afstudeerrapport worden afgedrukt, zie Bijlage C.1.: Vraagstelling.

4.3.2

Taakstructuur

Tijdens de tussentijdse presentatie is gevraagd voor een nieuwe takenanalyse. Op basis van
interviews en studie van de bedrijfsliteratuur (opleidingsmodulen) is gebleken dat een
takenanalyse voor een groot gedeelte al door een externe firma met de betrokkenen uit de
organisatie is gedaan. Uit het diagnostische onderzoek is verder gebleken dat de
productiemedewerkers niet over de nodige competenties beschikken om bepaalde
regeltaken zoals die meegenomen zijn in de oude flexiematrix te kunnen uitvoeren.
Daarnaast is gebleken dat de toewijzing van sommige regeltaken aan één individu tot
spanning leidt binnen de ploegen.

4.3.3

Competentie-instrument

De volgende informatiebronnen zijn gebruikt bij het construeren van het competentieinstrument:
•
•
•
•
•

Competentiewoordenboek van directe medewerkers van M&L- c;
Factoren en bijpassende gedragsindicatoren [Vroemen, 1995, p. 29-45];
Basismateriaal competentie-instrument voor Nederlandse Universiteiten, zie Bijlage
C.2.: Basismateriaal competentie-instrument.
Gedragsindicatoren voor de taakcompetenties [Hoekstra et al, 2003, p .93];
Feedback van begeleiders.

Vanwege auteursrechten worden de gebruikte informatiebronnen niet efgedrukt in dit efstudeerrapport. In
de b!Jlage wordt alleen verwezen naar het adres van de informatiebron.
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4.4 · Ontwerp: Methode van data-analyse
In deze paragraaf zal worden uitgelegd hoe het proces van data-analyse is uitgevoerd
tijdens de ontwerpfase.

4.4.1

Teamrollen

Voor het interpreteren van de scores uit de zelfperceptievragenlijst is er een nonntabel
ontwikkeld. Deze nonnen zijn gebaseerd op de scores van een steekproef van 78
managers uit verschillende functies en bedrijfstakken (Belbin, 1998). In het algemeen geldt
dat de hoogste score aangeeft in welke teamrol de respondent het best zal kunnen
functioneren in een team. Daaropvolgende scores geven de teamrollen aan waar de
respondent op kan terugvallen, wanneer in de groep om een of andere reden minder
behoefte is aan diens primaire teamrol. De twee laagste scores geven aan dat deze rollen te
ver van iemands persoonlijkheid afliggen om deze ooit effectief in te kunnen zetten in een
team. In tabel 6 worden deze nonnen uiteengezet. De som van de laatste kolom in tabel is
70. Op basis van de score van de respondent voor een bepaalde teamrol kan deze teamrol
score worden geüiterpreteerd als laag, gemiddeld, hoog of als een zeer hoog ontwikkelde
teamrol. Een voorbeeld ter verduidelijking; een respondent scoort voor de teamrol Plant
13 punten en voor de teamrol Afmaker 2 punten, dan is de voor de respondent de teamrol
Plant een zeer hoog ontwikkelde teamrol. Daarentegen betekent zijn 3 punten score voor
teamrol Afmaker dat deze (laag ontwikkelde) teamrol waarschijnlijk te ver van zijn
persoonlijkheid afligt om het ooit effectief in een team te kunnen zetten. Een respondent
kan maximaal 70 punten verdelen over de vragenstellingen, zje tabel 5.

Teamrollen
Voorzitter
Vo
er
Plant
Waarschuwer
Bedrïfsman
Brononderzoeker
Gro swerker
Afmaker

4.4.2

0-33%
0-6
0-8
0-4
0-5
0-6
0-6
0-8
0-3

33-66%
7-10
9-13
5-8
6,9
7-11
7-9
9-12
4-6

66-85%
11-13
14-17
9-12
10-12
12-16
10-11
13-16
7-9

85-100%
14-18
18-36
13-29
13-19
17-23
12-21
17-25
10-17

score
8,8
11,6
7,3
8,2
10,0
7,8
10,9
5,5

Taakstructuur

Het ontwerpen van de takenstructuur is gestart met een aantal discussies. Uit deze
discussies is gebleken dat de complexiteit van de regeltaken gereduceerd kan worden voor
de individuele medewerkers door deze taken te definiëren naar een werkplek in plaats
voor de gehele fabriek. Hiermee wordt dus het abstractieniveau van een regeltaak
geminimaliseerd waardoor het makkelijker is om de inhoud van een regeltaak te
definiëren. Een andere oplossing voor het reduceren van de complexiteit is deze taken te
vereenvoudigen door deze taken aan meerdere personen toe te wijzen. In onderling
overleg kon een groep de inhoud en de nonnen bepalen ten aanzien van een regeltaak.
Het productiepersoneel kan altijd om ondersteuning vragen van de ondersteunende
afdeling als er specifieke competenties niet binnen de groep aanwezig zijn. De groep kan
het beste bestaan uit personen uit alle drie de ploegen omdat daarmee het draagvlak voor
de inhoud en nonnen van deze regeltaken het beste kan worden gewaarborgd. De kaders
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(waar een werkplek begint en ophoudt) worden door de groepen zelf bepaald. Het maakt
niet uit welke grenzen getrokken worden omdat de meeste medewerkers periodiek een
andere werkplek krijgen. De groepen zullen daardoor tot een eerlijke verdeling komen van
de inhoud van het werk. Op basis van die discussies is door de afstudeerder een ontwerp
gemaakt deze welke vervolgens gepresenteerd aan de groep van productiemedewerkers en
lijnmanager om feedback te verkrijgen. Deze feedback heeft geleid tot een aantal kleine
wijzigingen in het ontwerp, zodat het uiteindelijke ontwerp in paragraaf 6.2 gepresenteerd
kan worden.

4.4.3

Competentie-instrument

M&L-c beschikt over een competentiewoordenboek waarin de competenties die de
directe medewerkers dienen te hebben, worden beschreven. De competenties zijn echter
niet vertaald naar concrete gedragsindicatoren die medewerkers moeten vertonen om te
worden gekwalificeerd voor een competentie. In figuur 8 wordt het proces uitgelegd dat
gevolgd is bij het ontwerpen van het competentie-instrument. Symbolen gebruikt in dit
procesmodel (naar: NEN 3283, 1967)

Aanpassen

Praktisch
Competentieinstrument
C

Figuur

81

Ontwerpproces competentie-instrument

Het ontwerpen van het competentie-instrument is gestart met het vertalen van het
competentiewoordenboek van M&L-c in concrete gedragsindicatoren. Deze
gedragsindicatoren zijn ontleend aan het model van [Vroemen, 1995). Met het vertalen
wordt bedoeld dat de gedragsindicatoren op basis van hun beschrijvingen (de succesfactor
waartoe zij behoren) is gekeken bij welke competentiebeschrijving zij het beste passen.
Vervolgens is het ontwerp (competentie-instrument) verrijkt met andere
gedragsindicatoren. Dit verrijken houdt in dat binnen het competentie-instrument voor de
Nederlandse Universiteit en uit het boek van [Hoekstra et al, 2003) gekeken is of er
competentiebeschrijvingen voorkwamen die in betekenis dezelfde inhoud hebben als in
het competentiewoordenboek van M&L-c. Waar dat het geval was, zijn de algemene
gedragsindicatoren aan het ontwerp (competentie-instrument) toegevoegd. Een voorbeeld;
de gedragsindicator 'Roddelt niet' is toegevoegd aan de competentiebeschrijving 'Integriteit'
omdat dit een algemene gedragsindicator betreft. Op basis van de processen vertalen en
verrijken is een theoretisch competentie-instrumenten geconstrueerd. Dit instrument is
doorbesproken met de begeleiders en vervolgens aangepast. Het resultaat is een
competentie-instrument voor de productiemedewerkers van M&L-c. Dit proces kan in de
toekomst door de gebruikers verder worden verfijnd dan wel aangepast.

T

u/ e

technische unh,·ers..iteit eind hove n

25

5. RESULTATEN DIAGNOSE

AFSTUDEERRAPPORT

HOOFDSTUK5

RESULTATEN DIAGNOSE

Dit hoefdstuk presenteert de resultaten van de diagnosefase. De diagnose bestaat uit twee onderdelen. Het
eerste onderdeel is een ana!Jse van de knelpunten gebaseerd op een aantal interviews dat is gehouden met
verschil/ende personen binnen de organisatie van M&L-c. Uit deze ana!Jse zjjn knelpunten naar voren
gekomen die de geïnterviewden herkennen. Het tweede onderdeel van de diagnose is een sociotechnisch
onderz.oek van de organisatie op zowel macro-, meso- ais microniveau.

5.1

Knelpunten analyse

Tijdens de diagnose heeft de onderzoeker personen uit verschillende afdelingen
geïnterviewd. Uit die interviews zijn er een aantal knelpunten naar voren gekomen. De
knelpunten zijn vervolgens onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Dit is om twee
redenen gedaan. In de eerste plaats om te bepalen of er bepaalde knelpunten zijn die
eigenlijk hetzelfde betekenen, maar anders zijn geformuleerd. Wanneer dit het geval was, is
er vervolgens gekozen om het knelpunt, dat de situatie het beste beschrijft, te handhaven.
De tweede reden is om de verschillende knelpunten te groeperen op basis van
gemeenschappelijkheden. Dit is gebeurd door de label schuin af te drukken.

5.1.1

Knelpunten uiteenzetten en labellen

1 Loyaliteit meer b!J de eigen ploeg dan bfj de groep.
■
Iemand uit een andere ploeg aanspreken op zijn gedrag en handelingen wordt niet echt
gewaardeerd;
■
Ploegen hebben vooroordelen over elkaar;
■
Er is teveel groepsvorming binnen de ploegen;
2 Afstemming tussen productie-unit en ondersteunende efdelingen gaat moeizaam.
■
Terugkoppeling van informatie door het productiepersoneel over verbeterprojecten gaat
nog te moeizaam;
■
Terugkoppeling op vragen gesteld door het productiepersoneel aan production
engineering laat te lang op zich wachten;
■
Wijzigingen aan het productiesysteem worden door individueel productiepersoneel of
ploegen gedaan zonder dat deze eerst met de Technische dienst worden door besproken;
■
Afstemmen van preventief onderhoud tussen technische dienst en het
productiepersoneel gaat niet gemakkelijk;
■
Inhoud van kwaliteitsoverleg wordt niet altijd begrepen en soms te oppervlakkig
gevonden.
3 Doelstellingen productiepersoneel zjjn niet expliciet gemaakt.
■
De wijze van beoordeling van het productiepersoneel is onduidelijk;
■
Te weinig criteria voor de beoordeling van een individuele medewerker;
■
Extra taken worden gezien als een uitbreiding van het takenpakket zonder dat daar een
extra beloning tegenover staat.
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4 Feedback is te weinig en te onduidelfjk.
• Te weinig persoonlijke communicatie tussen teamleider en het productiepersoneel;
• Teamleider geeft aan dat er verschillen zijn tussen de ploegen, maar geeft niet aan wat die
verschillen dan wel zijn;
• Inzicht in de prestaties van de ploegen en het productie-unit ontbreekt bij het
productiepersoneel.
5 Het productie.rysteem is nog niet volledig technisch beheerst
• Variabele kosten voor hulpmaterialen zijn te hoog;
• Afvullijn vraagt continue aandacht omdat de kans dat er storingen plaatsvinden heel
groot zijn;
■
Er zijn teveel aanpassingen en extra werkzaamheden nodig voor het verpakken van de
tonerflessen om aan de kwaliteitscriteria te voldoen die de klant wenst;
■
Er wordt teveel afval geproduceerd door de productie-unit.
6 Competentieniveau van het productiepersoneel is te laag.
• Het ontbreekt productiepersoneel aan kennis om regeltaken uit te voeren;
• Het productiepersoneel is te veel gefocust op alleen productietaken;
• Probleemoplossend vermogen van de groep te gering.
7 Onduidel!;kheid heerst by· het productiepersoneel over hoe ze!fsturend zjj mogen zj;n.
• Het productiepersoneel beseft haar rol binnen het zelfsturende team nog niet;
• Er zijn geen duidelijke doelstellingen met betrekking tot zelfsturendheid;
• Het productiepersoneel weet te weinig van het concept van zelfsturend team.
8 Eigen verantwoordel!;kheid nemen door het productiepersoneel gaat moeizaam.
• Uitvoeren van regeltaken door productiepersoneel gaat te moeizaam;
• Het is moeilijk om duidelijke afspraken te maken en daar aan te houden;
• Het Productiepersoneel durft niet meer te doen dan wat er van haar wordt verwacht;
• Het Productiepersoneel vraagt te gemakkelijk ondersteuning aan van production
engineering voor problemen die zij in onderling overleg makkelijker zelf zouden kunnen
oplossen.
9 Hoefdoperators worden voorgetrokken door sociale omgeving.
• Alleen aan hoofdoperators is er iets over het concept van een zelfsturend team
gecommuniceerd;
• Werkoverleg mag alleen maar door een hoofdoperator worden geleid.
• Als er cursussen zijn, dan worden er in eerste plaats alleen maar de hoofdoperators
uitgenodigd;
• Extern overleg vindt vooral plaats tussen de hoofdoperators en sociale omgeving;
• Productiepersoneel onderkent de toegevoegde waarde van de hoofdoperators niet.
10 Te weinig mogel!;kheden voor effectief overleg.
• Ploegensysteem maakt overleg tussen ploegen moeilijk;
• Wekelijks overleg tussen twee ploegen is te chaotisch;
• Overleg vindt vooral plaats tussen de ploegen onderling.
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Geen duidelijke visie over richting ze!fsturend team.
Het productiepersoneel begrijpt de noodzaak van verandering nog te weinig;
De samenhang tussen alle verbeterprojecten wordt niet gezien;
Geen gedeelde visie van het managementteam over invoering van zelfsturende teams;
De invoering van een zelfsturend team wordt als een hype gezien.

12 Werken met de nieuwe iriformatie.rystemen wordt moeiifjk gevonden.
• Informatie-managementsysteem is niet goed toegankelijk om procesprestaties van de
productie systeem te zien;
■
Communicatie via e-mail wordt niet altijd door iedereen als vanzelfsprekend gezien;
• Niet iedereen kan goed werken met computers en de nieuwe registratiesystemen
13 Interne communicatie (tussen ploegen) moeizaam.
• Ploegen stellen verschillende prioriteiten;
■
Communicatie via hoofdoperator naar het productiepersoneel werkt niet goed;
•
Weinig vertrouwen op iemands deskundigheid op het gebied van regeltaken;
• Onderlinge besluitvorming gaat moeizaam.

Met sociale omgeving wordt bedoeld alle externe personen en afdelingen buiten het
productiepersoneel om.

5.1.2

Oorzaak- gevolgdiagram

Op basis van de confrontatiematrix, zie B!Jlage D.1.: Confrontatiematrix, is het volgende
oorzaak-gevolgdiagram geconstrueerd, zje figuur 9. In dit diagram zijn alleen de belangrijkste
relaties meegenomen om het overzicht te kunnen bewaren. De met grijsgearceerde en
vetgedrukte knelpunten zijn de nieuwe kemoorzaken binnen de door de onderzoeker
vastgestelde systeemgrens. De relaties die door de gestippelde lijn worden aangegeven, zullen
daardoor niet meegenomen worden in de ontwerpfase van deze opdracht. De onderzoeker
kan alleen knelpunten meenemen die in de ontwerpfase door een ontwerp kunnen worden
verbeterd. Het betreft de met donkergrijs gearceerde ingevulde knelpunten, namelijk: Het
productie.rysteem is nog niet voiiedig technisch beheerst en er bestaat Geen duidel!Jke visie over richting
ze!fsturende team. Aan het eerste knelpunt kan de onderzoeker geen bijdrage leveren omdat het
geen deel uitmaakt van de opdracht zoals die geformuleerd is. Aan de oplossing van het
tweede knelpunt heeft de onderzoeker al een bijdrage geleverd door de betrokken van
informatie te voorzien over het onderwerp en noodzaak van verandering uit te leggen. Maar
het blijft een managementbeslissing waaraan het onderzoek gelet op de beperkte tijd geen
bijdrage aan kan leveren. De met lichtgrijs ingevulde knelpunten kunnen als symptomen
worden beschouwd.
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Figuur 91 Oorzaakgevolg diagram
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5.2 Het sociotechnisch onderzoek
Met het tweede onderzoek probeert de onderzoeker te achterhalen of de knelpunten die
tijdens de interviews naar voren zijn gekomen, terug te voeren zijn op de inrichting van de
productiestructuur dan wel de besturingsstructuur. Er is echter geen volledig sociotechnisch
onderzoek uitgevoerd van alle organisatie-eenheden van M&L-c, omdat dit buiten de context
van de afstudeeropdracht valt. De analyse zal van grof naar fijn plaatsvinden, eerst op
macroniveau, dan op meso-niveau en uiteindelijk op microniveau. De afstudeeropdracht
richt zich voornamelijk op het microniveau, namelijk op de productie-unit 1R. Er vindt op
elk niveau een afbakening plaats van de richting waarin het onderzoek verder wordt
voorgezet.

5.2.1

Macroniveau

M&L-c is een productieafdeling binnen Océ waarbinnen verschillende groepen van
producten worden geproduceerd. De productiestructuur kan worden gekarakteriseerd als
stroomsgewijs produceren. Dit is een natuurlijke noodzaak, omdat er gespecialiseerde
productielijnen nodig zijn om de verschillende producten te kunnen produceren. De
producten zijn onderverdeeld in vier stromen die onderling weinig overeenkomsten met
elkaar hebben wat betreft de producten en de productietechniek. De productieprocessen zijn
echter allemaal fysisch, chemisch of beide. De vier stromen zijn onderverdeeld in: toners,
procesdrums, silicone products en organic photo conductors, zje figuur 1.

5.2.2

Meso-niveau

Op het meso-niveau zal alleen worden ingezoomd op de tonergroep. Binnen de tonergroep
kunnen vier substromen worden onderscheid. Er worden drie productfamilies van toners en
één productfamilie van developers voor de klanten geproduceerd. Figuur 10 beschrijft de
specifieke eindproducten per productie-unit.
Externe leveranciers

•

Productstroom Toner

:

Productie
reguliere toner
in unit IT
Grondstoffen

Productie
Carrier

Productie
Developers
in unit IW

Productie
Binair toner
in unit IR
Productie
Tinoxide

Productie
Kleuren toners
in unit

Figuur 10 1 Productsegmenten binnen productstroom toner
De tonerproducten kunnen ondermeer worden onderscheiden in unaire als binaire toner.
Een unaire toner bestaat uit een soort deeltje die zowel magnetische en elektrische
eigenschappen heeft. Een binaire toner bestaat uit twee soorten componenten, namelijk de
carrier en de toner die samengevoegd zijn. De tonerdeeltjes bezitten elektrische
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eigenschappen en de carrier magnetische eigenschappen. Deze producten en grondstoffen
worden in zes productielijnen geproduceerd, zje figuur 11.
1T:

Ook wel de reguliere toner genoemd, is een unaire zwarte toner. Er worden binnen
deze productielijn vijf eindproducten geproduceerd (f3, fl 1, f4, el, f10).

1W:

Binnen deze productielijn worden zeven soorten unaire kleurentoners geproduceerd.
Voor de productie van deze kleurentoners is tinoxide nodig. Dit stof wordt in een
andere productielijn geproduceerd.

1M:

Binnen deze productielijn worden drie soorten developers geproduceerd. Een
developer bestaat uit zowel tonerdeeltjes als carrierdeeltjes. De carrier wordt in een
andere productielijn geproduceerd.

1R:

De Frankfurttoner genoemd is een binaire toner. De carrier voor deze toner wordt
ingekocht bij een externe leverancier. Binnen de Frankfurtfabriek worden op dit
moment nog maar twee klantenproducten geproduceerd, namelijk 2.5 en 2.6 toner.
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5.2.2.1 Takenpakket van de ondersteunende afdelingen
De besturingstructuur van M&L-c is functioneel ingericht. Daardoor zijn de
verantwoordelijkheden ten opzicht van een productie-unit heel erg versnipperd. Uit de
analyse van de takenuitvoering die de individuele stafafdeling of stafmedewerkers uitvoeren
is tabel 6 geconstrueerd.
Tabel 61 Taken die ondersteunde afdelingen doen voor de productie-units

Afdelitl2

Taak
Productieplanning

Voorraadbeheer van grondstoffen
Inventarisatie grondstoffen, halffabricaten
en afval
Afroepen goederen uit magazijn
Boeken van Eindproducten in SAP
Transport van goederen
Grondstoffen borging
Kalibratie van meetequipement (meeting
verrichten aan meetapparatuur)
Kwaliteitsrapportages
Klachtenafhandeling (klanten)

T

u/ e

Taakeüzenaar
Lijnmanager,
logistieke engineer
en externe klant
Logistieke
en!!Ïneering
Logistieke
en!!Ïneering
Logistieke operator
Logistiek operator
Logistieke operator
Qa technici
Qa technici

Frequentie
Kwartaal

Maandelijks
Maandelijks
Dagelijks
Dagelijks
Dagelijks
Continue
Kwartaal

Qa technici
Qa technici

Wekelijks
Continue

Inspecteren van apparatuur
Regulieronderhoud
Plannen van preventief onderhoud
Planning klein onderhoud
Verhelpen van storingen

Monteur
Monteur
Werkplanner
Werkolanner
Monteur

Halfjaarlijks
Dagelijks
Halfjaarlijks
Wekelijks
dagelijks

Productiviteitsverbetering (m.n. gericht
op het lossen van structurele storingen
Kwaliteit van productieapparatuur
(borgini:d controle)
Veiligheid ( Er wordt met giftige en
chemische stoffen gewerkt)
Kosten (reductie van ondermeer
procesverliezen)

Production
Engineer
Production
Engineer
Production
Engineer
Production
Engineer

Wekelijks

Proeven (met R&D, t.b.v. andere toners,
en andere grondstoffen)

Production
Engineer

Maandelijks

Het maken van een ontwerp voor een
technische probleemstelling

Equipment
Eengineer

Afhankelijk

Het uitbesteden van papierontwerp aan
een technische leverancier

Equipment
Engineer

Afhankelijk

techn i sche un iv·ers.iteft eindhov en

Wekelijks
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Halfjaarlijks
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Microniveau

Ook op het microniveau zullen we verder inzoomen op de tonergroep. Op dit niveau gaat
onze aandacht naar de productie-unit 1R waar de binaire toners worden geproduceerd. De
deelprocessen binnen deze productielijn zijn gekoppeld en worden vanuit de regelkamer
bediend en bewaakt. Een beschrijving van het productieproces is te zien in figuur 3. Het
productieproces is bijna volledig geautomatiseerd en heeft daardoor alleen
operatoractiviteiten nodig ten behoeve van het invoeren van grondstoffen, afname van
halffabricaten voor kwaliteitsmetingen, en bediening en bewaking van het proces vanuit een
regelkamer, zje tabel 7. De productie-eenheid heeft de beschikking over een eigen meetkamer
waar de metingen kunnen worden uitgevoerd aan de halffabricaten. In het ontkoppelpunt
wordt de toner opgevangen in grote containers van 750 kg. In dit punt vindt ook de
eindcontrole van de kwaliteit van de toner plaats. Wanneer een container vol en vrijgeven is,
wordt deze gekoppeld aan de afvullijn. De afvullijn is geautomatiseerd. De toner wordt uit
de container gezogen en in flessen van drie of vier kg gevuld. De gevulde flessen krijgen
vervolgens een sticker en worden volautomatisch verpakt in kartonnen dozen en gestapeld
op een palet.

■

Uitvoerende
taken

■
■

■
■

Regeltaken

■

■

■

toevoeging van grondstoffen (dagelijks)
afvullen en transport van container binnen de fabriek
trans otteren van eind roducten naar intern ma zï n
procesbewaking en bediening
bijregelen van afwijking binnen de grenzen zoals die door afdeling
Production Engineering zijn vastgesteld
klein onderhoud
analyses aan de toner halffabricaten en eindproducten in het kader
van kwaliteitsbeheersing
adrninis tra tie

5.2.3.1 Flexiematrix
Tabel 8 laat zien welke regeltaken de drie ploegen binnen productie-unit 1R uitvoeren. De
teamleider heeft een lijst van taken opgesteld en vervolgens aan de medewerkers gevraagd
welke taken zij zouden willen uitvoeren. De inhoud en normen ten aanzien van deze
regeltaken zijn niet gedefinieerd waardoor het moeilijk is voor de productiemedewerkers om
daar een invulling aan te geven. Uit de tabel blijkt ook dat Ploeg 1 veel minder taken uitvoert
dan de andere twee ploegen. Reden hiervoor is dat deze ploeg maar uit drie operators
bestaat. Niet alle taken zoals die in matrix zijn aangegeven worden door de operators gedaan
naar tevredenheid van de eigen teammanager of omgeving. Om dit te verduidelijk zijn deze
taken met een ster(*) weergegeven.
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81 Flexiematrix van de individuele ploegen

Interne routinere2eline

Ploe21

Orde/netheid plus status apparatuur*
Voorraad bewaking van huishoudelijk
materiaal
Productievoortgang-bewaking *
Personeelsplanning (verlof en
vakantieplanning)
Onderhoudsplanning *
IMS overleg *
Productierapportage
Veiligheid *
Urenregistratie
Equipement-verbetering *
Kwaliteitsoverleg
Financiën
Opleidingen
Systeembeheer FDS*
Bewaking- storingsafhandeling
Aantal taken per ploeg

X

Ploe22

X

Ploe23

Teamleider

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

4

7

7

5.2.3.2 Productiepersoneel
In productie-unit 1R zijn er 11 operators werkzaam, van wie er twee de functie van senioroperator vervullen. Een senior-operator heeft een hogere opleidingsniveau (VAPRO-c) dan
een 'gewone' operator (VAPRO-b). Van een senior-operator wordt verwacht dat hij of zij
storingen aan de machines kan verhelpen. In deze productie-unit is de rol van een senioroperator geëvolueerd tot een groepscoördinator. In de situatie van 1R zijn de machines aan
elkaar gekoppeld om een hogere optimalisatie van het totale proces te realiseren. Hierdoor
zijn er door de automatisering veel aansturingstaken van de machines bij het
informatiesysteem neergelegd. De regelmogelijkheden voor het ingrijpen in de machine zijn
daardoor veel complexer geworden en dit vraagt kennis en training om te kunnen werken
met de nieuwe informatiesystemen.
Binnen deze productie-unit wordt er gewerkt in een ploegendienst met het 112 uur's model
(Vijf dagen per week met maar vier nachten) . Er zijn twee ploegen met drie operators en één
senior-operator, en één ploeg met drie operators. De ploegen hebben een vaste
samenstelling. De ploeg met drie operators krijgt per periode van vier weken, drie weken
ondersteuning uit de andere twee ploegen. Deze ondersteuner blijft drie weken binnen deze
ploeg werken. De toewijzing van een (senior)operator aan deze ploeg gebeurt volgens een
roulatiesysteem. Er is voor een periode van vier weken gekozen in plaats van drie weken
omdat hiermee voorkomen wordt dat een persoon twee weken lang dezelfde dienst zou
moeten draaien, zje figuur 11.
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Aantal medewerkers per ploeg

Ploeg 1

1

11111

3

1

Ploeg 3

1

1

2

3

2

3

Senior-operator met een
achtergrond van een supervisor

►

Senior-operator in opleiding

4

1

Ploeg 2

►

4
4
1

►

Ondersteuning voor drie weken
over een periode van vier weken

Figuur 11 I Ploegensamenstelling in de huidige situatie

5.2.3.3 Overlegstructuur
Op vrijdag is er routine werkoverleg tussen de ochtend- en de middagploeg. Afstemming op
andere dagen gebeurt tijdens de ploegenoverdracht en via het logboek. In dit logboek staat
beschreven wat er allemaal tijdens de dienst is gebeurd en wat er nog gedaan moet worden.
Tussen de nachtploeg, production engineer en monteur (van technische dienst) vindt elke
ochtend, het zogenaamde 'sunrise', overleg plaats. In dit overleg wordt besproken wat er
tijdens de nachtdienst is geconstateerd ten aan zien van machines en proces. Daarnaast is er
een kwaliteitsoverleg tussen één vaste senior-operator, een quality technici en een production
engineer. Dit overleg vindt elke zes weken plaats.
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5.3 Interpretatie van de resultaten van het diagnostisch onderzoek
Op basis van de informatie verkregen uit het diagnostisch onderzoek zal de onderzoeker in
de volgende paragrafen een eigen interpretatie geven aan de data.

5.3.1

Doelstellingen

De keuze voor het zelfsturende teamconcept is geen strategische keuze van de organisatie.
Het is ingevoerd als een experiment binnen een productie-unit. Het is daardoor zo geïsoleerd
van de rest van het bedrijf dat er verwarring is ontstaan bij de verschillende betrokkenen van
deze productie-unit. Dit heeft geleid tot communicatieproblemen tussen het team van
productiemedewerkers en de ondersteunende afdelingen. De externe omgeving is vanwege
deze verwarring gaan communiceren via bekende kanalen (senioroperators) waardoor het
overige productiepersoneel zich minder gewaardeerd voelt. Daarnaast zijn er geen duidelijke
doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het zelfsturende team. Als gevolg hiervan
blijken de verschillende betrokkenen binnen dit project een eigen interpretatie te geven aan
de doelstellingen, welke vaak aansluit bij het eigen belang. Dit komt ondermeer doordat de
uitvoering van dit project gedelegeerd is naar verschillende personen met allemaal een eigen
agenda en een andere verantwoordelijkheid. Er zit geen structuur in de uitvoering van dit
project met als gevolg dat er bijna geen gezamenlijke evaluaties plaats vinden over de
voortgang van het zelfsturende team

5.3.2

Competentieniveau

De competenties van de huidige teamleden van het zelfsturende team maken uitbreiding van
complexe regelmogelijkheden zeer moeilijk. Men kan hierdoor slechts een beperkte vorm
van zelfsturing realiseren. Een ander probleem is dat meestal de senioroperators worden
voorgetrokken door zowel de ondersteunende afdelingen als door de teammanager. Als het
gaat om cursussen worden senioroperators vaker uitgenodigd ook al zijn zij niet altijd de
meest aangewezen personen om die cursussen te doen. Andere personen voor wie die
cursussen beter geschikt zijn, worden hierdoor teleurgesteld. Als het gaat om opleiding kan
gesteld worden dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar individuele ambities en
competenties. Om bredere inzetbaarheid (taakroulatie, -verruiming, -verrijking) van de
groepsleden te realiseren, is aandacht voor vakinhoudelijke opleidingen een belangrijk
aandachtpunt. Instrumenten als persoonlijke ontwikkelingsplannen, strategisch
opleidingsbeleid en teamopleidingsplannen kunnen hieraan een grote bijdrage leveren.
De productie-unit is zodanig geautomatiseerd dat er andere eisen gesteld moeten worden aan
het personeel dat binnen deze unit moet werken. Werken met informatiesystemen wordt
moeilijk gevonden. Het probleem is dat bijna alle data in deze informatiesystemen is
opgeslagen. Het kan dus zo zijn dat er voldoende informatie met betrekking tot de
performance van de processen of hele productie-unit in het systeem te vinden is, maar als
iemand het werken met computers al moeilijk vindt. Dan zal deze niet uit zichzelf uitzoeken
hoe de performance van de productie-unit is. Het moet voor medewerkers makkelijker
worden gemaakt om storing in het productieproces te analyseren zodat een hoger niveau van
problemen oplossen, gerealiseerd kan worden. Daarnaast hanteert de organisatie
verschillende procedures ter bewaking van kwaliteit of performance van processen en
producten. Dit betekent dat teamleden de noodzaak en het doel van die procedures dienen
te weten. Zo kan worden gerealiseerd dat deze procedures in praktijk veel beter worden
gebruikt. In de huidige praktijk kan gesteld worden dat medewerkers onvoldoende instaat
zijn om deze procedures uit te voeren met als gevolg dat de ondersteunende afdelingen vaker
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zelf moeten achterhalen wat de oorzaken zijn voor een storing. Zouden de medewerkers
hierin getraind worden in het uitvoeren van deze analyse dan zouden zij eerder instaat zijn
om in te grijpen in het proces voordat daadwerkelijk de normen worden overschreden.

5.3.3

Teamsamenstelling

Het 'zelfsturende' team bestaat uit drie ploegen. In dit soort situatie is er altijd het 'wij' tegen
'zij' gevoel. Daarom is het heel moeilijk om een zelfsturend team over drie ploegen te
realiseren. Vaste samenstelling van ploegen zoals die nu er is, leidt tot interne groepsvorming
binnen de ploegen die zowel richting collega ploegen als naar de externe omgeving een
negatieve houding aanneemt. Elke ploeg denkt en vindt dat zij de betere ploeg is waardoor
zij veel minder geneigd zijn om van elkaar te leren. Daarnaast zijn de individuele kwaliteiten
van de verschillende personen niet optimaal verdeeld over de drie ploegen. Dit geeft
beperkingen aan het vergroten van de zelfsturendheid van de individuele ploegen en
daarmee ook de groep als geheel. Het is daarom noodzakelijk dat de vaste samenstellingen
van de ploegen wordt opgeheven of dat er andere samenstellingen komen van de ploegen.
De eerste optie is te verkiezen boven het laatste genoemde, omdat hierdoor zowel de
competenties beter worden verdeeld alswel dat de groepscohesie op termijn versterkt wordt.
De drie ploegen kijken verschillend aan tegen de functie van een senior operator. Een van de
drie ploegen heeft geen senioroperator en zij zien de toegevoegde waarde van een senioroperator niet. In de andere twee ploegen manifesteren de twee senior-operators zich
verschillend namelijk als teamlid dan wel groepsleider. Een zelfsturend team heeft geen
groepsleider, omdat de regeltaken over de teamleden zijn verdeeld. Dit wil natuurlijk niet
zeggen dat de teamleden alle regeltaken moeten kunnen uitvoeren. Het zelfsturende team
vraagt in deze situatie wel een roulerende teamcoördinator omdat het uit drie ploegen
bestaat. Het coördineren wordt nadrukkelijk als rol en niet als functie opgepakt: voor een
bepaalde periode wordt deze rol bij een bepaald teamlid gelegd. Er moet naar gestreefd
worden dat in dit zelfsturende team minimaal drie leden de coördinatorrol op zich kunnen
nemen.

5.3.4

Arbeidsvoorwaarden

Het werken binnen het team heeft geleid tot meer vrijheid in het organiseren van het eigen
werk en een grotere mate van betrokkenheid bij het proces. Dit is een grote verbetering voor
de positie van het productiepersoneel binnen deze productie-unit in vergelijking met andere
productie-units. Medewerkers binnen een zelfsturend team krijgen naarmate zij meer
zelfsturend zijn, meer verantwoordelijkheden, maar moeten ook veel meer kunnen en weten.
Het werk zal daardoor ook zwaarder opworden. Dit gegeven zal van invloed moeten zijn op
de beloningstructuur. Dit hoeft per definitie niet te resulteren in hogere structurele kosten.
De organisatie kan ervoor kiezen om afhankelijk van de afgesproken individuele- en
teamdoelstellingen een variabele beloningstructuur in te voeren.

5.3.5

Leiderschapsstijl

In de relatie tussen de teamleider en het productiepersoneel gaat er nog een aantal dingen
niet goed. De grootste verandering bij de invoering van zelfsturende teams vindt plaats op
het niveau van de stijl van leidinggeven, namelijk de overgang van de controlerol naar het
voorwaardenscheppend en begeleidend bezig zijn: de coachende stijl. Bij deze stijl stimuleert
de coach de teamleden om hun deskundigheid, ervaring en vaardigheden in te zetten en wel
op een zodanige wijze dat kennis en ervaring toeneemt en daardoor de prestaties verbeteren.
Dit betekent dat in een beginstadium van een zelfsturend team een leidinggevende veel meer
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tijd en energie moet steken in de teamleden. Door het ontbreken van een supervisor is de
lijnmanager (teamleider) nu directer betrokken bij het productiepersoneel. Hij moet daardoor
ook een deel van het takenpakket uitvoeren dat normaal voor hem door een supervisor
wordt gedaan. Daarnaast probeert hij het productiepersoneel aan te sturen zoals hij dat
gewend is met de supervisors. Hij is daardoor veel meer bezig met sturen dan met coachen
wat niet altijd wordt gewaardeerd door het productiepersoneel. Ze zijn vooral ontevreden
over zijn topdown-aanpak en de snelheid waarmee hij hun takenpakket wil laten uitbreiden.
De teamleider moet naast zijn dagelijkse werkzaamheden toch proberen om in eerste plaats
zich veel meer betrokken voelen met het productiepersoneel en tijd investeren in die relatie.
Tussen het topdown en bottum-up organiseren kunnen verschillende vormen van
interventies worden onderscheiden die de teamleider kan toepassen. Er is de mogelijkheid
van directe samenwerking tussen het team en de leider. Er wordt een overleg georganiseerd
waarbij het team en de teamleider gezamenlijk oplossingen definiëren voor een probleem.
Het is niet altijd nodig dat het gehele team aan deze bespreking deelneemt. Het team mag
ook afgevaardigden sturen. Een tweede mogelijkheid is dat teamleider het probleem zelf
door het team laat oplossen maar dat hij duidelijk vinger een aan de pols houdt. Dit wil
zeggen dat hij niet afwacht tot het team met een complete oplossing komt, maar dat hij met
het team afspraken maakt en deadlines vaststelt zodat hij voordurend input krijgt van het
team over de gemaakte vorderingen. De teamleider functioneert in deze aanpak als
begeleider van het zelfsturende team.
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Oplossingsrichtingen

In de huidige situatie zijn de competenties zoals die van een operator worden verwacht,
onvoldoende om meer complexe taken ~ogistieke, onderhoudstaken, etc.) bij het team
neer te leggen. Om de drie ploegen tot één team te vormen, moet als eerste de onderlinge
spanningen worden weggenomen. De afstudeerder heeft hier een aanzet toe gedaan door
het terugkoppelen van het resultaat aan alle drie de ploegen en aan de overige betrokkenen.
Het terugkoppelen van de resultaten uit de diagnose is ook ondermeer gedaan om het
draagvlak onder het productiepersoneel te waarborgen voor het project. Het toewijzen van
taken die, nu aan de ondersteunende afdelingen behoren, aan het productiepersoneel is
niet altijd efficiënt. Zo kunnen bijvoorbeeld de taken van de logistieke operator snel aan
de ploegen worden toegewezen waardoor hun zelfstandigheid wordt vergroot. Maar dit
leidt ertoe dat de logistieke operator 40 % procent van zijn werk verliest. De context van
de opdracht is zo specifiek gericht op één productie-unit dat productiviteitsverbeteringen
heel moeilijk kunnen worden overzien. De onderstaande suggesties voor
oplossingsrichtingen maken een onderdeel uit van een pakket aan verbeteringen. Het
uiteindelijke ontwerp zal bestaan uit roulatieschema's en trainingsschema's op basis van
een nieuwe flexiematrix. Regeltaken die nu door één persoon worden gedaan, moeten om
continuïteit te waarborgen door minimaal twee personen kunnen worden gedaan.

5.4.1
■

■

■

Competentieontwikkeling

Bepalen van de competenties die minimaal nodig zijn in een ploeg, om een ploeg zo
onafhankelijk mogelijk te laten opereren van de ondersteunende afdelingen;
Bepalen welke soort trainingen nodig zijn om het competentieniveau van de operators
te verhogen;
Vaststellen van de ambities en kwaliteiten van elke individuele operator om zodoende
te bepalen of een persoon in aanmerking kan komen voor een bepaalde training.

Impact competentieontw!Jking:
Competentieontwikkeling maakt het mogelijk om het vermogen van medewerkers om
problemen die zij tegenkomen zelfstandig op te lossen zonder beroep te doen op de
ondersteunende afdelingen.

5.4.2

De vaste samenstellingen van ploegen opheffen

Om een zeker niveau van zelfsturendheid te bereiken, is het nodig dat de neuzen van de
operators allemaal in dezelfde richting wijzen. De vaste samenstelling van de ploegen
vormt een belemmering om teamvorming te realiseren. De ploegen lijken weliswaar een
team naar de buitenwereld, maar intern zijn ze verdeeld. Mijn voorstel is om de
samenstelling van de ploegen periodiek te veranderen:
• Deze wisseling moet voldoende vaak gebeuren zodat het de cohesie van de groep als
geheel versterkt;
• De periode moet groot genoeg zijn om maximale kennisuitwisseling toe te staan;
• De samenstelling van een ploeg moet voldoende gebalanceerd zijn, zodat in elke ploeg
de noodzakelijke competenties aanwezig zijn.

Impact opheffing van vaste ploegensamenstelling:
[Robbins, 2001] heeft vastgesteld dat groepscohesie in combinatie met het stellen van
performancenormen tot een hogere productiviteit leidt. Een groep van individuen die
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bekend zijn met elkaars persoonlijkheden, werkwijze en beweegreden om iets op een
bepaalde manier te doen. Daarnaast maakt het de groep enorm flexibel en wordt er
kennisoverdracht tussen ploegen gerealiseerd.

5.4.3

Verantwoordelijken aanstellen voor de regeling van zowel interne als
externe activiteiten

Omdat het zelfsturende team bestaat uit drie ploegen, is het noodzakelijk dat er per
periode een vaste persoon wordt aangesteld die zowel de interne als externe afstemming
op zich neemt. In de huidige omstandigheden gebeurt het te vaak dat teamleden op
individuele basis communiceren met de ondersteunende afdelingen. Er heerst hierdoor te
vaak verwarring bij zowel de interne als bij de externe omgeving.

Impact van een roulerende coö"rdinator:
■
Het is duidelijk voor de omgeving en voor het team wie het aanspreekpunt is;
■
Een ontwikkelingsperspectief en taakverrijking voor meer mensen;
■
Vergroten van de betrokkenheid en motivatie bij de verschillende teamleden;
■
Een minder kwetsbaar team doordat andere teamleden bij afwezigheid de rol van de
coördinator kunnen overnemen.

5.4.4
■
■

Variabele beloningstructuur op basis van team performance

Beloning voor het behalen van team targets;
Versterken van teamwork.

Impact van teambeloning:
Het werken in een ploegensysteem zorgt al voor wisselende werktijden. Om nu nog meer
variatie aan te brengen, zullen de medewerkers extra gemotiveerd moeten worden. Echter,
dit hoeft geen structurele beloning te zijn. De beloning zal daarom gekoppeld worden aan
het behalen van team targets. Van individuele beloning moet in deze beginfase worden
afgezien omdat het stadium van volwassenheid van de groep nog te gering is.

5.4.5

Een gericht cultuurbeïnvloedingsprogramma

De wijze waarop het management tegen de menselijke component aankijkt, is meer gericht
op de principes van theorie X. Theorie X gaat ervan uit dat de meeste mensen lui zijn, een
hekel hebben aan werk en verantwoordelijkheid, en strakke leiding nodig hebben. Het is
daarom wenselijk om meer aandacht te besteden aan bewustmaking dat medewerkers
belangrijk zijn om de productiviteit te verbeteren. In een veranderingsprogramma is er veel
aandacht voor de directe stuurknoppen voor cultuurbeïnvloeding, maar men mag de
indirecte stuurknoppen hierbij niet vergeten. Het effectief realiseren van een
cultuurbeïnvloedingsprogramma vereist daarom dat de vastgestelde missie, visie en
strategie van een organisatie daadwerkelijk gaan 'leven'
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RESULTAAT ONTWERP

In dit hoefdstuk wordt het resultaat van het ontwe,pproces gepresenteerd. Het ontwe,p bestaat, zoals
aangegeven in de specificaties van de opdrachiformulen·ng, uit drie componenten. De componenten versterken
elkaar en kunnen daarom niet efzonderi!Jk worden geïmplementeerd.

6.1

Procedure voor het samenstellen van teams

Doordat de zelfperceptievragenlijst alleen gebaseerd is op een zelfinschatting en dus niet
door de omgeving wordt aangevuld, wordt er geadviseerd om bij toewijzing van teamleden
aan teams te kiezen voor een selectie door de leidinggevende. Gezien de resultaten uit het
diagnostische onderzoek is de kans groot dat wanneer teamleden zelf de
teamsamenstellingen zouden doen, er dezelfde onevenwichtige teams worden gevormd.
Daarnaast biedt een selectie door leiding een extra voordeel omdat de leidinggevende ook
gebruik kan maken van het competentie-instrument dat ontwikkeld is in dit
afstudeerproject. In plaats van de toewijzing te baseren op een enkele methode, wordt er
nu gebruik gemaakt van twee methoden. Het Belbin-teamrolmodel moet dan wel als eerste
instrument worden gebruikt. Wanneer er zich gevallen voordoen waarbij meerdere
personen aan één team kunnen worden toegewezen, kan het competentie-instrument als
een selectiemechanisme gebruikt worden. Hiermee wordt de kans vergroot dat de teams
zowel evenwichtig van samenstelling zijn met betrekking tot teamrollen als in
competentieverdeling. De volgende criteria voor toewijzing van rollen kunnen worden
gebruikt:
1.
Selecteer per persoon de meeste ontwikkelde rol(len) en vergelijk personen met
elkaar;
Wijs vergelijkbare personen toe aan verschillende teams;
2.
Wijs nu de rollen die nog niet eerder bekeken zijn en doe ronde 1 opnieuw.
3.

6.1.1

Volgorde van toewijzing rollen

In figuur 12 wordt een volgorde gegeven die kan worden gebruikt bij het toewijzen van
medewerkers aan teams. In omstandigheden waarin van een team geen bijzondere
kwaliteiten worden gevraagd, dient het samenstellen van een team te beginnen met het
selecteren van persoon met een sterke wilskracht. In dit afstudeerproject zijn dat
individuen die hoog scoren op de teamrollen die gekarakteriseerd worden met 'Willen' .
Dit zijn de teamrollen 'voorzitter' en 'vormgever'. De volgende personen die worden
geselecteerd, moeten tegenwicht bieden aan het gedrag dat wordt gesteld door de
teamrollen 'voorzitter' en 'vormgever'. Dit gedrag wordt gesteld door individuen die hoog
scoren voor de teamrollen 'brononderzoeker' en 'plant'. Heeft de eerste gekozen persoon
in een team de teamrol 'voorzitter' (collectief gedrag) dan dient de tweede persoon de
teamrol 'plant' (individualistische gedrag) te hebben. Is de eerste gekozen persoon echter
een 'vormgever'(individualistische gedrag) dan dient de tweede persoon een
'brononderzoeker' (collectief gedrag) te zijn. Vervolgens worden de personen gekozen die
hoog scoren voor de teamrollen 'monitor' (waarschuwer) en 'afmaker' . De essentie van
een team samenstellen is ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk gedragsrepertoire in
een team aanwezig is, maar tegelijk volledig in balans is om effectief samenwerking te
realiseren. In de toewijzing ontbreken de teamrollen 'bedrijfsman' en 'groepswerker' dit
omdat in een team meer van zulke teamrollen aanwezig mogen zijn, en dus selectie ervan
niet kritisch is.
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Figuur 12 I Volgorde van toewijzing van rollen in de tijd

6.1.2

Competentie-instrument

Dit competentie-instrument maakt het mogelijk om periodieke evaluaties te verrichten
naar teamontwikkeling. De organisatie beschikt tot nu toe alleen over een
competentiewoordenboek. De hierna gepresenteerde gedragsindicatoren maken het meten
van de competenties veel objectiever en daarmee ook het geven van effectieve feedback.
Teamleden weten door dit competentieprofiel welk gedrag van hen verwacht wordt. Het
competentieprofiel bestaat uit een negental competenties in persoonlijk gedrag in teams
die beschreven worden door een zestal gedragsindicatoren.

Integriteit
Handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk om
het minder nauw te nemen, groot is. Vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en
integriteit.

Gedragsindicatoren:
• Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie;
• Roddelt niet;
• Spreekt open en eerlijk over problemen op het werk;
• Komt openlijk uit voor zelf gemaakte fouten en neemt hiervoor verantwoordelijkheid;
• Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen;
• Gedraagt zich in overeenstemming met wat hij/ zij zegt.

Kwaliteitsgerichtheid
Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk; voortdurend
verbeteringen nastreven

Gedragsindicatoren:
• Leert van fouten;
• Evalueert/ controleert het eigenwerk en dat van anderen op onvolkomenheden;
• Werkt volgens afgesproken procedures;
• Geeft andere constructieve feedback als kwaliteit van hun werk beter kan;
• Gaat door tot het echt goed is, is niet tevreden met 'goed genoeg';
• Maakt goede afwegingen tussen kwaliteit en productieoutput in de groep en zorgt voor
heldere afspraken daarover.
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Aanpassingsvermogen
Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving,
veranderende verantwoordelijkheden en/ of andere mensen.
Gedragsindicatoren:
• Is niet bang om nieuwe dingen uit te proberen;
• Is nieuwsgierig;
• Speelt gemakkelijk in op onverwachte, maar urgente zaken;
• Kan met veel verschillende mensen samenwerken;
• Vindt in een (nieuwe) groep snel een passende rol;
• Heeft ruimte, begrip en respect voor andere dan eigen ideeën en gebruiken.

Communiceren
Ideeën en informatie helder in correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij
anderen overkomt en wordt begrepen.
Gedragsindicatoren:
• Luistert ook naar anderen;
• Vraagt goed door op onduidelijke uitspraken of signalen;
• Komt voor eigen mening uit;
• Toont zich te kunnen inleven in de andere persoon en de gevoelens van die persoon;
• Deelt informatie en ervaring met anderen;
• Formuleert helder en duidelijk.

Samenwerken
Actief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen, ook wanneer dat
geen direct persoonlijk belang dient; daartoe de onderlinge communicatie bevorderen.
Gedragsindicatoren:
• Stelt zich tolerant tegenover anderen;
• Levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op de groepsresultaten;
• Reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen;
• Betrekt anderen bij het groepsproces en besluiten;
• Past zich aan de groep als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen;
• Steunt anderen.

Initiatief
Uit eigen beweging, zonder aansporing van iemand anders, actie ondernemen of actie in
gang zetten, in plaats van af te wachten.

Gedragsindicatoren:
• Vraagt uit zichzelf nadere informatie;
• Draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan;
• Trekt activiteiten en verantwoordelijkheden naar zich toe;
• Onderneemt actie om een kans te creëren of toekomstige crisis te voorkomen;
• Neemt maatregelen om ontstaan/herhaling van problemen te voorkomen;
• Weet wanneer informatie toereikend is om een verantwoord risico te nemen.
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Resultaatgerichtheid
Actief inspannen om concrete resultaten en/ of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen niet
opgeven en aan de uitgezette lijn vasthouden.

Gedragsindicatoren:
■
Toont zich zorgen over de resultaten;
■
Toont enthousiasme en inzet;
■
Ziet kansen en uitdagingen in plaats van problemen;
■
Stelt verbeteringen voor;
■
Maakt een effectieve planning en houdt zich daar ook aan;
■
Bewaakt voortgang.

Stresstolerantie
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Daarbij
kalm en in proportie met het belang van de zaak reageren.

Gedragsindicatoren:
■
Bedwingt zijn/haar eerste (re)actie en houdt emoties onder controle;
■
Herstelt snel na een tegenslag of teleurstelling;
■
Blijft kalm en effectief doorwerken als deadlines naderen, laat zich niet opjagen;
■
Blijft zaken objectief en rationeel benaderen bij tegenslag;
■
Behoudt het overzicht in crisissituaties, blijft kalm;
■
Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep op
zijn/haar bijdrage of inzet.

Probleemanalyse
Een probleem ontleden in componenten; de herkomst ervan en de interne samenhang
beschrijven. Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van relevante gegevens.

Gedragsindicatoren:
■
Overziet complexe gegevens en ordent informatie op een inzichtelijke manier;
■
Ontleent een vraagstuk in onderdelen en beschrijft de interne samenhang;
■
Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, tussen belangrijk en urgent
en tussen symptomen en oorzaken;
■
Overziet van tevoren de gevolgen van een bepaalde keuze en geeft dit duidelijk aan;
■
Verzamelt relevante gegevens en spoort mogelijke oorzaken van problemen op.

6.1.3

Beoordelingsschema competenties

De beoordeling dient in eerste situatie door de teammanager te worden gedaan maar op
lange termijn dient deze beoordeling door meerdere personen gedaan te worden. Voor het
beoordelen zelf kan een schaal van 1 t/ m 10 worden gebruikt. Hierdoor wordt het
mogelijk om het gedrag van de medewerkers bespreekbaar te maken binnen de groep.
Tabel 9 schetst een profiel van de beoordelaars zoals dat op lange- termijn moet gebeuren.
Met beoordelen wordt bedoeld dat de medewerkers elkaar kritisch maar onderbouwend af
gaan rekenen op het gestelde gedrag binnen de productie-unit. In eerste instantie zal dus
alleen gebruik worden gemaakt van de eerste twee kolommen.

T

u/ e

t.cchnische unîv·ersitei't eindhoven

44

AFSTUDEERRAPPORT

6. RESULTATEN ONTWERP

Tabel 91 Beoordelingsschema competenties
Beoordelaars)
---~-~~--~-----1

Naam medewerker:
Productielocatie:
Beoordelaar medewerker
(Teamleider):

::!:
Il)
N

1

2

3

1

2

Integriteit
Kwaliteitsgerichtheid
Aanpassingsvermogen
Communiceren
Samenwerken
Initiatief
Resultaamerichtheid
Stresstolerantie
Probleemanalyse
6.2

Werkplekkencoördinatoren

Om de onderlinge uitwisseling van informatie en het versterken van het nemen van
verantwoordelijkheid door alle medewerkers te verbeteren, zullen er
werkplekkencoördinatoren worden aangewezen. Drie of vier personen uit de drie ploegen
krijgen de verantwoordelijkheid voor één werkplek voor een periode van vier maanden, zje
tabel 10. Na deze periode worden de meeste medewerkers aan een andere werkplek en
groep toegewezen waardoor aan het einde van het jaar de medewerkers
verantwoordelijkheid hebben gedragen voor alle drie de werkplekken. Om ervoor te dat de
kennis en vaardigheden die ontwikkeld zijn, behouden blijven. Zal er per werkplek één
medewerker niet meer rouleren. Doordat de medewerkers uit de verschillende ploegen
met elkaar moeten samenwerken, versterk je de relatie tussen de medewerkers, niet per
ploeg, maar van de hele groep. Hierdoor is het mogelijk om de groepscohesie te
versterken. Hoewel de productie-unit procesmatig in vier werkplekken kan worden
opgedeeld, is er toch gekozen om maar drie werkplekken te vormen. Dit betekent dus dat
twee werkplekken samen worden genomen. Dit is noodzakelijk omdat er binnen de
productie-unit maar 11 medewerkers werkzaam zijn en het doel is om 24 uur per dag
verantwoordelijkheid te realiseren voor een werkplek.
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Tabel 10 Werk lekkencoördinatoren

Ploe
Ploe
Ploe
Taken

Werkplek 1
TAF 4

Werkplek 2
TME-1 en TMCZ-1

o erator a en
o erator b

0 erator d
o erator e en k
0 erator f

.,.....

W~rkplek 3
m
!ifff,i-5

N

~

-.:1"

Lf)

\0

~
c,:!
c,:!

~

~

~

~

~

b

b

b

b

b

~

c,:!
c,:!

c,:!
c,:!

c,:!
c,:!

c,:!
c,:!

c,:!
c,:!

Een werkplekcoördinator is een verantwoordelijke voor een variëteit aan regeltaken met
betrekking tot één werkplek. Deze coördinator verzamelt informatie, controleert en
overlegt met de ondersteunende afdelingen en collega werkplekcoördinatoren over zaken
die het functioneren van de werkplek beïnvloeden. Bij een ploegenoverdracht zorgen de
coördinatoren dat hun werkplek en alle bijhorende zaken in goede staat worden
overgedragen. De werkplekcoördinatoren beschikken over een werkplekspecifiek logboek
waarin alle informatie met betrekking tot die werkplek wordt bijgehouden. Daarbij kan
worden gedacht aan storingsmeldingen, onderhoudsafspraken, etc. Binnen de eigen ploeg
kunnen medewerkers uitvoerend werk verrichten op alle werkplekken. Dit betekent dus
dat de flexibiliteit in het uitvoerende werk gewaarborgd wordt. De functie van
werkplekcoördinator maakt het mogelijk om de samenwerking tussen ploegen te
structuren en daarnaast biedt het een ontwikkelingsmogelijkheid voor de medewerkers
omdat deze verantwoordelijkheid krijgen aan een variëteit van regeltaken in vergelijking
met de bestaande flexiematrix. De medewerkers krijgen daarnaast een gezamenlijke
ontwikkelingstaak (*) die de samenwerking tussen collega werkplekcoördinatoren versterkt
en ook de medewerkers aanzet om met verbetervoorstellen te komen. Medewerkers
worden bijvoorbeeld gevraagd of gestimuleerd om een checklist te ontwikkelen die
gebruikt kan worden bij het preventief controleren van de staat van machines. Deze
checklist kan dan door een nieuwe groep werkplekcoördinatoren gebruikt dan wel
verbeterd of aangevuld worden.

6.2.1

Regeltaken met betrekking tot een werkplek (nieuwe flexiematrix)

1 Werkplek: TG-5
Taken:
■
Een tijdsplanning en taakverdeling vaststellen voor het bijvullen/verwisselen van
grondstoffen;
■
Stilstandregistratie van machines;
■
Productieoutput registreren, bewaken en vergelijken met productieplan;
■
Veiligheid; controleren of er aan de veiligheidsnormen wordt voldaan;
■
Preventieve controle van machines volgens een ze!fontwikkelde checklist; *
■
Housekeeping; waarborgen van orde en netheid;
■
Afvalregistratie van grondstoffen;
■
Planning van onderhoud;
■
Communicatie met ondersteunende afdelingen bij disfunctioneren van machines of
processen.
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2
Werkplek: TME-1 en TMCZ-1
Taken:
■
■
■

■
■

■
■
■

■

■
■
■

Stilstandregistratie van machines;
Productieoutput registreren, bewaken en vergelijken met productieplan;
Veiligheid; controleren of er aan de veiligheidsnormen wordt voldaan;
Preventieve controle van machines volgens een zelfontwikkelde checklist; *
Housekeeping; waarborgen van orde en netheid;
Afvalregistratie van grondstoffen;
Planning van onderhoud;
Communicatie met ondersteunende afdelingen bij disfunctioneren van machines of
processen;
Kwaliteitsborging;
U renregis tra tie;
Verlofregistratie;
Fabriekrapportage.

3 Werkplek: TAF-4
Taken:
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■

T

Stilstandregistratie van machines;
Productieoutput registreren, bewaken en vergelijken met productieplan;
Veiligheid; controleren of er aan de veiligheidsnormen wordt voldaan;
Preventieve controle van machines volgens een zelfontwikkelde checklist; *
Housekeeping; waarborgen van orde en netheid;
Afvalregistratie van grondstoffen;
Planning van onderhoud;
Communicatie met ondersteunende afdelingen bij disfunctioneren van machines of
processen;
Bijhouden van voorraad grondstoffen die nodig zijn in de verpakkingslijn (dozen,
flessen etc.);
Voorraad bewaking van kleine gebruikersartikelen;
Transponderdata versturen;
Planning van overschakelen naar andere producten; omstellen productielijn voor
andere type flessen.
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HOOFDSTUK 7 AANBEVELINGEN EN REFLECTIE
In dit laatste hoefdstuk worden er aanbevelingen gedaan ten aanzjen van de ontwe,poplossingen. Dit
is nodig omdat de ontwe,poplossingen niet in een keer kunnen worden geïmplementeerd. Een aantal
van de ontwe,poplossingen heeft namel!;k betrekking op het lange term!;n perspectief. Daarnaast zal
in dit hoefdstuk ook worden gereflecteerd op de toegevoegde waarde van het efstudee,project voor de
organisatie, en het persoonlijke functioneren binnen dit project.

7.1

Aanbevelingen takenstructuur

Het is aan te bevelen om te starten met een aantal regeltaken en die in de tijd uit te
breiden. Welke taken wel of niet meegenomen worden, moet het resultaat zijn van
een onderhandeling tussen het productiepersoneel en de teamleider. Een ideale
oplossing is, wanneer tijdens dit onderhandelingsproces een lijst wordt gekozen van
regeltaken uit de takenstructuur en een selectie van gedragsindicatoren uit het
competentie-instrument. De medewerkers weten dan wat ze moeten doen en waarop
ze worden afgerekend. Tussen deze ontwerpen (nieuwe flexiematrix en competentieinstrument) bestaan er immers veel overeenkomsten. De nieuwe takenstructuur is
een succes als afspraken en problemen die door het productiepersoneel zelf kunnen
worden aangepakt, sneller worden opgelost.
De volgende voordelen zijn hierbij te behalen:
■
De taakstructuur in het herontwerp maakt het mogelijk om
verantwoordelijkheden beter te begrenzen. Het is daardoor veel makkelijker om
productiemedewerkers hierop af te rekenen;
■
Daarnaast vergroot het de samenwerking tussen de ploegen;
■
Het lost ook het probleem op van slechte afstemming met de ondersteunende
afdelingen;
■
Het maakt het mogelijk om verbeteringen te realiseren die het productieproces en
daarmee ook de performance van de fabriek ten goede komen.

7 .1.1

Aanbevelingen competentie-instrument

Het is aan te bevelen om te starten met een bepaalde aantal taakcompetenties en die
in de tijd uit te breiden. Het productiepersoneel kan zelf ervoor kiezen om per
taakcompetentie nul, een of meer gedragsindicatoren te selecteren en zich daaraan te
committeren. Deze gedragslijst kan dan later worden uitgebreid. De groep moet leren
om zelf prioriteiten te stellen en zich daaraan te committeren. Vooral dit laatste is
heel belangrijk. De begeleider kan hen daarin ondersteunen. Het instrument is een
succes als de productiemedewerkers elkaar kritisch aanspreken op het getoonde
gedrag binnen het team.
■

■

T

Een sterk punt van het competentie-instrument is dat het zowel aan het
productiepersoneel als de teamleider laat zien welke gedrag noodzakelijk is om
effectief teamwerk te realiseren. Een zelfsturend team kan alleen gerealiseerd
worden als er al sprake is van een teamproces;
Het veranderproces van een groep om een team te worden is behoorlijk complex.
Dankzij dit instrument kan er periodiek gemeten worden of dat proces zich goed
ontwikkelt. De teamleider en de groep zelf kunnen dan acties ondernemen om
een zekere controle over het proces uit te voeren;
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Het zwakke punt in het competentie-instrument is dat er
ontwikkelingsopdrachten of trainingen ontbreken die kunnen helpen om het
veranderproces te ondersteunen. Er wordt alleen maar gemeten maar over
ontwikkelen wordt niets gezegd;
Daarnaast hangt het succes van dit instrument van de persoonlijkheid en de
coachkwaliteiten van de teamleider af.

7.1.2

Aanbeveling teamrohnodel

Belbin concludeert dat de beste teamresultaten worden behaald in teams met een
evenwichtige samenstelling, waarin teamleden met verschillende
persoonlijkheidskenmerken elkaar aanvullen of corrigeren. Als belangrijkste
faalfactoren van teams ziet Belbin het ontbreken van concurrerende teamrollen,
botsende teamrollen of een taakverdeling binnen het team, die slecht aansluit op de
natuurlijke teamrollen van de leden. De beste teamwerkers onderscheiden zich
volgens Belbin door een goede timing en dosering van hun inbreng. De gave om in
verschillende situaties verschillende teamrollen aan te kunnen nemen en de
bereidheid om impopulaire werkzaamheden op zich te nemen.
■

■

■

■

■

7.2

Het grootste voordeel van het teamrolmodel is dat het dankzij de eenvoudige
vragenlijst snel inzicht verschaft in iemands persoonlijke teamrollen;
Dankzij de vertaling van de teamrollen in kemkwadranten is het mogelijk om aan
individuen effectief feedback te geven over kwaliteit, valkuilen, allergie en
uitdagingen;
Er bestaat commerciële software die het mogelijk maakt om met betere
onderbouwingen iemands persoonlijke teamrollen vast te stellen. De vragenlijst
die in dit onderzoek gebruikt is schiet hierin een beetje te kort en diende alleen als
pilot. Er wordt dringend geadviseerd de commerciële software aan te schaffen,
omdat alleen die volledige, betrouwbare en valide informatie bevat.
Net als het competentie-instrument is het teamrolmodel geschikt als
meetinstrument voor teamrollen. Er zijn geen suggesties (met uitzondering van
de uitdagingen in de kemkwadranten) om de medewerkers effectief te trainen in
hun teamrollen. De hoop bestaat dat door de toewijzing van medewerkers (met
minder ontwikkelde teamrollen) aan teams met collega's met zeer hoog
ontwikkelde teamrollen dit zal bijdragen aan hun teamrol-ontwikkeling;
De ontworpen combinatie van het Belbin- en competentie-instrument is een
succes. De teams zijn samengesteld en de medewerkers hebben dat geaccepteerd.
Dit proces is vooral succesvol geweest omdat de medewerkers hierbij zijn
betrokken. De resultaten van de vragenlijst zijn aan de groep meegedeeld om te
achterhalen of zij zich in hun rol kunnen herkennen. Het heeft echter veel moeite
gekost om de productiemedewerkers met dit teamrolmodel bekend te maken. Er
werd in het begin behoorlijk lacherig over gedaan.

Toegevoegde waarde voor de organisatie

Deze afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden binnen M&L- consumables. Binnen
deze afdeling zijn de productieprocessen procesmatig van aard. Dit houdt in dat de
installaties 24 uur per dag actief zijn en dus door verschillende productieteams
worden gerund. De organisatie is gestart met het concept van zelfsturende teams in
één van deze productieafdelingen om daarmee de betrokkenheid en
productiviteitsverbetering van de productiemedewerkers te realiseren.
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Productiviteitsverbetering wordt gerealiseerd door toewijzing van regeltaken van
supervisors (wachtchefs) aan teams. De toegevoegde waarde van dit onderzoek komt
tot uitdrukking in de volgende vier punten:

7.3

•

Knelpunten in de communicatie tussen het management en de medewerkers
zijn in dit afstudeerproject aan het licht gebracht. Er bestond onduidelijkheid
bij de medewerkers over het concept van zelfsturende teams en over de koers
van het managementteam. Dit is vooral te wijten aan het ontbreken van
heldere doelstellingen en een daarmee samenhangende takenpakket, waarin
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de productiemedewerkers
zijn gespecificeerd. Bij de volgende verbeterprojecten moet er een
communicatieplan worden opgesteld, dat ervoor zorgt dat er duidelijkheid
bestaat over het project, en waarin ook een aanpak wordt geschetst voor het
wegnemen van mogelijke weerstanden;

•

De samenwerking tussen lijnmanager en productiemedewerkers is dankzij dit
afstudeerproject verbeterd. De lijnmanager is overgestapt van het
communiceren via senior-operators naar het bijwonen van de wekelijkse
vergadering van de productiemedewerkers. De afstand tussen de operators en
de lijnmanager is hierdoor verkleind. Deze aanpak versterkt ook de
onderlinge samenwerking tussen de ploegen, omdat de senior-operators zich
niet meer als leiders kunnen opwerpen van een eigen ploeg.
Productiemedewerkers kunnen tijdens dit overleg eigen klachten direct uiten;

•

Instrumenten die in dit onderzoek zijn ontwikkeld, kunnen ook in andere
Productieafdelingen worden gebruikt. Het competentie-instrument maakt het
mogelijk om de productiemedewerkers binnen M&L-c te kwalificeren
volgens een standaard competentieprofiel. Het instrument moet echter nog
worden aangevuld met ondermeer kenniscompetenties om een totaalbeeld te
kunnen schetsen van een individuele productiemedewerker. Daarnaast geeft
het Belbin-instrument inzicht in de teamrollen van nieuwe en bestaande
productiemedewerkers, zodat zij aan de juiste productieteams worden
toegewezen indien dit nodig is;

•

De productieafdeling M&L-c zal in het jaar 2007 /2008 één nieuwe productieunit in gebruik nemen. Deze productie-unit zal naar alle waarschijnlijkheid
een hogere graad van automatisering kennen dan nu het geval is in 1R. Dit
afstudeerproject heeft de noodzaak van het trainen van medewerkers in het
werken met nieuwe informatiesystemen belicht. De organisatie zal bij de
selectie van productiemedewerkers voor deze productie-unit hiermee
rekening moeten houden.

Persoonlijke reflectie

In deze paragraaf worden aspecten besproken ten aanzien van mijn persoonlijk
functioneren binnen dit afstudeerproject. In eerste instantie zal ik het hebben over
wat ik geleerd heb in dit project, vervolgens zal ik een opsomming geven van mijn
sterke punten alswel mijn zwakke punten in dit project.
Dit afstudeerproject is het eerste grote project dat ik zelfstandig heb uitgevoerd. Als
bedrijfskundige ingenieur ben ik opgeleid om een probleem vanuit verschillende
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invalshoeken te bekijken. In een groepsproject zijn er altijd teamgenoten die een
andere invalshoek hebben. Het groepsoverleg maakt het dan mogelijk om een
complex probleem te overzien en te vertalen in één concrete opdracht. Mijn
afstudeeronderwerp vond ik in het begin behoorlijk abstract. Dit komt vooral omdat
mijn literatuurstudie een ander onderwerp had. Tijdens de oriëntatie was ik daardoor
genoodzaakt om twee dingen tegelijk te doen, namelijk het definiëren van de
probleemstelling alswel het bezigzijn met de exploratie van de theorie die nodig was
voor dit project. Dit zou ik de volgende keer anders aanpakken, maar wat ik geleerd
heb in dit project en wat dus voor herhaling vatbaar is, heb ik samengevat in de
volgende punten:
1. Ervoor zorgen dat het management bij het project betrokken wordt. Dit kan
alleen gerealiseerd worden als het management voortdurend op de hoogte
wordt gehouden van de voortgang van het project. Ik ben er achtergekomen
dat het management graag in discussie gaat met een buitenstaander over wat
er zich binnen de organisatie af speelt. Ik heb de directheid van deze
gesprekken erg gewaardeerd;
2. Kritisch zijn. In een afstudeerproject heb je altijd te maken met
machtsfactoren. Je krijgt vaak sociaal-wenselijke antwoorden waar je niks mee
kunt. Ik heb geleerd om mensen op een effectieve manier te onderbreken als
het gesprek niet de richting opgaat die ik wil. Dit is belangrijk, omdat je
medewerkers niet altijd kunt vragen om nogmaals aan een interview deel te
nemen. De tijd die je krijgt moet je daarom extra goed benutten. Dit vraagt
om een goede voorbereiding van de interviewvragen en de flexibiliteit om
daarvan af te stappen;
3. Het tonen van begrip voor de betrokkenen. Jezelf kunnen verplaatsen in
situaties van een ander;
4. Het gebruik van theorie. Veel onderwerpen zijn al door anderen in een
andere context behandeld. Het gebruiken van die kennis maakt het mogelijk
om efficiënt en effectief om te gaan met tijd.
Sterke persoonlijke punten in dit project vind ik:
• Het creëren van draagvlak onder alle betrokkenen;
• Het hebben van een flexibele houding;
• Kritisch zijn over persoonlijke functioneren, niet te snel genoegen nemen.
Altijd streven naar verbeteringen;
• Het verzamelen van informatie doormiddel van het houden van interviews;
• Het snel kunnen omschakelen tussen het communiceren met het
management als wel met de productiemedewerkers.
Zwakke persoonlijke punten vind ik:
• Teveel aandacht voor inhoud en minder voor redactie;
• Te snel willen focussen op praktische oplossingen;
• Het ontbreken van werkritme. In de afgelopen acht maanden heb ik hard
gewerkt, maar door mijn persoonlijke omstandigheden heb ik nog niet het
door mij gewenste werkritme. Het gaat gelukkig nu veel beter.
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A.1

Gesprekkentabei.

Oriëntatiegesprekken
Functie
Manager Units Toner en Silicone products
Manager Units Proces drums
Line manager
Line manager
CoachA
Coach B
Supervisor

Afdeling
Lid management team
Lid management team
Product-units 1R , 1W en 1T
Product-units 1M en Silicone products
Quality assurance en Production engineering
Regulier
Quality assurance en Production engineering
Project
1W

Gesprekken Probleemdiagnose
Senior medewerker
Hoofd Equipement Engineer
Team Manager
Werkplanner
Logistics Engineer Toner
Logistic operator
Maintenance T echnician
Production Engineer
Production Engineer
Senior Operator a
Senior Operator b
Operator 1
Operator 2
Operator 3
Operator 4
Operator 5
Operator 6
Operator 7
Operator 8
Operator 9

2

Controlling
Equipement Engineering
Technica! Service
Technica! Service
M&L- Consumable Logistics
M&L- Consumable Logistics
T echnical Service
Quality assurance en Production engineering
Pro·ect
Quality assurance en Production engineering
Re ·er
Production Unit 1R
Production Unit 1R
Production Unit 1R
Production Unit 1R
Production Unit 1R
Production Unit 1R
Production Unit 1R
Production Unit 1R
Production Unit 1R
Production Unit 1R
Production Unit 1R
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B.

THEORETISCHE ACHTERGROND

B.1

Wisselwerking tussen mensen op het werk

Twee mensen die samenwerken kunnen op verschillende manieren op elkaar reageren. Ze
kunnen bijvoorbeeld op basis van hun formele opdracht met elkaar omgaan, en hun
verantwoordelijkheid voor bepaalde taken scheiden. In deze omstandigheid doet het niet toe wie
die twee personen zijn. Als ze hun taak uitvoeren op de manier die voorgeschreven en
overeengekomen is, dan zal het resultaat ongeachte het type persoon normaal gesproken
hetzelfde zijn. Wanneer het werk echter om dynamischer onderlinge betrekking vraagt, dan zal
het teamprofiel van de twee personen altijd van invloed zijn op het resultaat. In de onderstaande
tabel worden combinaties gevormd tussen verschillende teamrollen. Er wordt in de tabel B.1
echter alleen gekeken naar combinaties van relaties tussen gelijken.

Combinaties van teamrollen fBelbin, 1998 Bl

Teamrol
Voorzitter
Vormgever
Plant
Waarschuwer
Bedrijfsman
Brononderzoek
er
Groepswerker
Afmaker

B.3

Combinaties van teamrollen
Werken goed samen met
Werken niet goed samen
teamrol(Jen)
metteamrol(Jen)
Groepswerker en bedrijfsman
Brononderzoeker
Voorzitter, brononderzoeker en
e-roepswerker
Voorzitter en bedrijfsman
Voorzitter, monitor,
brononderzoeker en zorgdrager.
Bedrijfsman en groepswerker

Vormgever
Plant
Bedrijfsman

Plant en e-roepswerker
Bedrijfsman

Vormgever
Brononderzoeker

Afmakers
Bedrijfsman, Plant
Afmaker

Toew!J"zen van teamleden aan de teams

[Amelsvoort et al, 2000] stelt de volgende twee mogelijkheden om tot indeling van de teams te
komen:
•

•

3

De teamindeling door de medewerkers zelf laten maken maar dan met een goedkeuring door
de teamleider. Deze mogelijkheid brengt het gevaar met zich mee dat de medewerkers niet
aan de gestelde criteria niet zullen houden en het wel of niet met elkaar kunnen opschieten
net zo zwaar, zo niet zwaarder gaan wegen in de samenstelling. Het gevolg is een
onevenwichtige teamsamenstelling.
De teamindeling wordt gemaakt door de leiding: de unit-manager en de benoemde
teamleiders laten maken. Voordeel van deze optie is dat de teamleiders het functioneren van
de medewerkers vanuit functie kennen. Echter deze mogelijkheid geniet weinig
ondersteuning van uit de productiemedewerkers
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C.1

Vraagstelling

C. METHODE VAN ONDERZOEK

Voorbeeld van een vraagstelling uit Vragenlijst Team rollen Technische Universiteit

1. Wat ik vind, dat ik kan bijdra2en aan een team:
1

+

2
3
4

+
+
+

5

+

6

+

7
8

+
+

Ik denk dat ik vaak nieuwe mogelijkheden weet te ontdekken en daarvan
gebruik kan van maken.
Ik kan zeer goed overweg met een breed scala van mensen.
Het ontwerpen van ideeën is een van mijn natuurlijkste gaven.
Mijn bijdrage bestaat hieruit, dat ik scherp weet te signaleren wanneer iemand
iets waardevols kan bijdragen tot de doelstellingen van het team.
Mijn vermogen zaken af te ronden is groot, waarschijnlijk doordat mijn
persoonlijke efficiency groot is.
Ik ben bereid impopulair te zijn ( voor een tijdje) als dat leidt tot resultaten die
uiteindelijk de moeite waard zijn.
Meestal heb ik in de gaten wat haalbaar is en realistisch.
Ik kan reden aanwijzen voor alternatieve handelswijzen, zonder daarbij mijn
objectiviteit te verliezen

=1
0

C.2

Basismateriaal competentie-instrument

Basismateriaal competentie-instrument voor Nederlandse Universiteiten kan op de volgende
Website gevonden worden:

http://w3.tue.nl/nl/ diensten/ dpo /loopbaan en ontwikkeling/ competenties /basis mate
riaal/
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Omzettingfactoren in competentiebeschr!Jvingen

D eze matrix is gebruikt bij het construeren van een competentie-instrument voor de
productiemedewerkers van M&L-consumables.
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Geen terugkoppeling geven
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Iets voor elkaar over hebben
Elkaar steunen
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De andere laten aan modderen
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Elkaar a'vallen
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: f Ongeïnteresseerd zjjn
~ ~ Schuld efschuiven

e

Elkaar volledig informeren
E lkaar feedback geven
Voor je mening uitkomen
Eerlijk zijn

Informatie achterhouden
Problemen niet bespreken
Vaag en onduidelijk zjjn
Roddelen over elkaar
Luisteren naar elkaar
De andere betrekken
Je tolerant opstellen
Waardering uitspreken
Lachen om zwakkeren
Zondebokken aanwijzen
Anderen niet serieus nemen
Je eigen mening opdringen

5

BIJLAGEN AFSTUD EERRAPPORT
C.3

=
QJ

Cl)
Cl)

~

t:l.

=
~
~

~

.c

.><

QJ

i;..

=
=
.......
QJ

0

QJ

·-=
....

.......
~

=

~

6

Omzettingfactoren in competentiebeschrjjvingen
Van fouten leren, evalueren
Iets nieuws uitproberen
N ieuwsgierig zijn
D e waarde van idee zien
Fouten verdoezelen
Iets nieuws ridiculiseren
Het oude ( altijd) verdedigen
Uitsluiten terugkijken
Vooruit kijken
Ideeën uitspreken
Voorstellen doen
Verantwoord risico nem en
Afwachten / afschuiven
Anderen ontmoedigen
Focus op belemmeringen
Roekeloos handelen
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RESULTATEN DIAGNOSE

D.1

Confrontatiematnx prioritaire knelpunten

D. RESULTATEN DIAGNOSE

De volgende stap in de data- analyse, zoals die beschreven is door Porras (1987) is het identificeren van de relaties
die tussen de verschillende knelpunten kunnen bestaan. Het resultaat van de tweede stap is de volgende tabel. Deze
tabel moet als volgt worden gelezen. Als er in een bepaald vak van de matrix een pijl aangegeven is, dan bestaat er
een relatie tussen de twee knelpunten die samenkomen. De richting waarin een pijl wijst, geeft aan of een knelpunt
een oorzaak dan wel een gevolg is in die relatie. Dit heeft tevens als gevolg dat de helft van het schema links beneden
(grijs gearceerd) niet ingevuld is, omdat deze relaties al benoemd zijn in de andere helft. Wijst een pijl naar boven dan
kan het knelpunt in de horizontale rij als oorzaak worden gezien van het knelpunt in de verticale lijn. Wijst echter een
pijlpunt naar beneden dan kan het knelpunt in de verticale lijn als oorzaak worden beschouwd van het knelpunt in de
horizontale lijn. Deze methodiek leidt er wel toe dat indien bijvoorbeeld van een knelpunt alle relaties 'gelezen' willen
worden, zowel horizontaal (de rij met het knelpunt) als verticaal (de kolom met het knelpunt) bekeken dienen te
worden.

(Linkerhel t)
fr

~
Il)

--0

Knel unten
Loyaliteit meer bij de eigen ploeg dan bij de
oe
Afstemming tussen productie-unit en
ondersteunende afdelin en aat moeizaam
Doelstellingen productiepersoneel zijn niet
ex liciet emaakt
Feedback is te weinig en te onduidelijk
Het productiesysteem is nog niet volledig
technisch beheerst
Competentieniveau van het productiepersoneel
is te laa
Onduidelijkheid heerst bij het productieersoneel over hoe zelfsturend zï mo en zï n
Eigen verantwoordelijkheid nemen door het
roductie ersoneel aat moeizaam.
Hoofdoperators worden voorgetrokken door
sociale om evin
Te weinig mogelijkheden voor effectief overleg
Geen duidelijke visie over richting zelfsturende
team
Werken met de nieuwe informatiesystemen
wordt moeili'k evonden
Interne communicatie (tussen ploegen)
moeizaam
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D.1

Corifrontatiematrix prioritaire knelpunten
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Loyaliteit meer bij de eigen ploeg dan bij de groep
Afstemming tussen productie-unit en
ondersteunende afdelin en aat moeizaam
Doelstellingen productiepersoneel zijn niet
ex liciet emaa.k:t
Feedback is te weinig en te onduidelijk
Het productiesysteem is nog niet volledig technisch
beheerst
Competentieniveau van het productiepersoneel is te
laa
Onduidelijkheid heerst bij het productiepersoneel
over hoe zelfsturend zï mo en zïn
Eigen verantwoordelijkheid nemen door het
roductie ersoneel aat moeizaam.
Hoofdoperators worden voorgetrokken door
sociale om evin
Te weinig mogelijkheden voor effectief overleg
Geen duidelijke visie over richting zelfsturende
team
Werken met de nieuwe informatiesystemen wordt
moeilïk evonden
Interne communicatie (tussen ploegen) moeizaam
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E. DOCUMENTEN ORGANISATIE
E.1

Het competentiespel

Het competentiespel van M&L bestaat uit de volgende 14 rollen. Bij iedere rol horen meerdere
competenties. Dit Competentiespel is ontwikkeld voor de indirecte medewerkers.

Realisator
Rolbeschrijving:
Uitvoerder, doener. Werkt stap voor stap, zorgvuldig en samen met anderen naar concreet resultaat toe.
Aan het eind van de dag moet het gezamenlijk bereikt resultaat zichtbaar zijn.

Competenties:
- Resultaatgerichtheid: Prioriteiten bepalen en ernaar handelen aan de hand van het van te voren vastgesteld
resultaat.
- Discipline-. Zich voegen naar het beleid en/ of de procedures van de organisatie. Bij verandering
bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit.
- Teamspeler. Werkt goed samen en is in staat eigenbelang ondergeschikt te maken aan het groepsbelang.
- Flexibiliteit. Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde een
gesteld doel te bereiken.

Ondersteuner
Rolbeschrijving:
Anderen helpen om uit te voeren. Verleent service. Doet dat gestructureerd en zorgvuldig. Is loyaal,
afhankelijk. Past zich aan de omstandigheden aan.

Competenties:
- Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en
middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken.
- Omgaan met details: Langdurig en effectief kunnen omgaan met detail-informatie.
- Sensitiviteit: Zich bewust tonen van anderen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag dat
getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.
- Klantgericht: Onderzoeken van wensen en behoeften van klant/ gebruiker en hiernaar handelen.

Borger
Rolbeschrijving:
Zet de puntjes op de 'i'. Bewaakt en controleert of de processen volgens afspraak verlopen. Doet dat
consequent en consisten, geduldig en secuur.

Competenties:
-Controlegericht: Opstellen en uitvoeren van procedures om de voortgang van processen, taken en
activiteiten van medewerkers en van zichzelf te bewaken en te controleren.
- Discipline-. Zich voegen naar het beleid en/ of de procedures van de organisatie. Bij verandering
bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit.
- Vasthoudend: Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven, totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt
redelijkerwijs bereikbaar te zijn.
- Omgaan met details: Langdurig en effectief kunnen omgaan met detail-informatie.

Mensgericht leider
Rolbeschrijving:
Bouwt voortdurend aan mensen, ontwikkelt, delegeert, geeft ruimte. Duwt mensen aan in het kader van
ontwikkeling. Gebruikt daarbij de intrinsieke motivatie van medewerkers, maar verliest daarbij het langere
termijnbelang van de organisatie niet uit het oog. Hij is daarin leidend en grenzen stellend.

Competenties:
- Ontwikkelen medewerkers: Analyseren van ontwikkelbehoeften en het (laten) uitvoeren van
ontwikkelingsactiviteiten.
- Delegeren: Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de
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juiste medewerkers.
- Natuurlijk leiderschap: Richting en sturing geven aan een groep. Samenwerkingsverbanden tot stand
brengen om een beoogd doel te bereiken.
- Stimuleren/ enthousiasmeren: Ideeën, standpunten en plannen zó overtuigend bij anderen naar voren brengen
dat zij, ook na aanvankelijke twijfels daarmee instemmen.

Taakgericht leider
Rolbeschrijving:
Stuurt op voortgang en einddoel. Gebruikt daarbij mensen als één van de resources. Deelt in en faseert,
neemt daarbij het voortouw. Is rechtlijnig en helder.

Competenties:
- Organiseren: De voor een plan benodigde mensen en middelen identificeren en verwerven: deze zodanig
inzetten dat beoogde resultaten effectief worden bereikt.
- Initiatief Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.
- Besluitvaardig: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door
het uitspreken van meningen.
- Resultaat/ doelgericht: Formuleren en uitdragen van heldere doelen en resultaten en deze als leidraad nemen
voor het eigen handelen.
- Overtuigingskracht: Gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt. Dit
gedrag is gericht op het instemming krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Visionair
Rolbeschrijving:
Heeft duidelijke eigen visie. Lange termijn (toekomst)gericht. Oorspronkelijk. Emotioneel. Weet gevoel bij
anderen op te roepen bij de door hem geschetste beelden. Charismatisch, spreekt aan en krijg volgelingen.

Competenties:
- Visie/grensverleggend· Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op
lange termijn beleid.
- Inspirerend· De richting waarin de organisatie zal gaan en de doelen die worden nagesteefd op een
aansprekende wijze overbrengen en draagvlak voor creeëren.
- Richtingkiezer: Beslissingen nemen door middel van het kiezen van een beleids- en/ of actierichting of het
uitspreken van meningen over de richting. Ook wanneer zaken onzeker zijn of risico's inhouden.
- Autonomie: Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om
anderen een plezier te doen. Een eigen koers varen.

Reflector
Rolbeschrijving:
Spiegelende rol: Teruggeven wat je ziet, merkt, voelt, vreest. Waarschuwer. Refereert aan wat afgesproken
was, bedoeld was. Het geweten.

Competenties:
- Autonomie: Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om
anderen een plezier te doen. Een eigen koers varen.
- Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale (gedrags-)normen in het werk, ook als de verleiding
of druk groot is om het minder nauw te nemen. Vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en
integriteit.
- Spiegelend: Op basis van relevante waarneming van de (sociale) situatie deze terug kunnen geven aan de
omgeving.
- Waarnemend· Aandacht tonen voor bestaande en nieuwe informatie, deze in zich opnemen, kritisch kijken
en effectief terugkoppelen.

Adviseur
Rolbeschrijving:
Onafhankelijk consultant. Staat aan de zijlijn, is zelf geen onderdeel van het proces. Brengt referentiekader
uit brede omgeving mee. Beïnvloedt daarmee, is vernieuwend.
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Competenties:
- Omgevingsbewust: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of
organisatie.
- Creativiteit: Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden.
Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande.
- Overtuigingskracht: Gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt. Dit
gedrag is gericht op het instemming krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
- Richtingw!Jzer: Scenario's/alternatieven bedenken: voor en nadelen opsommen en vertalen naar de
organisatie: deductief proces managen.

Vakspecialist
Rolbeschrijving:
Verbeteraar in het proces. Brengt vanuit gedegen kennis van en commitment aan het proces
veranderingen aan binnen vastgestelde kaders.

Competenties:
- Operatie identificatie: Zich vereenzelvigen met de belangen en de problemen van de operatie.
- Oordeelsvorming: Gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar
afwegen en tot realistische beoordelingen komen.
- Ana!ytisch/ conceptueel vermogen: In staat om moeilijke vraagstukken of complexe problematieken te
analyseren.
- Organisatie sensitiviteit: Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op
andere onderdelen van de organisatie.

Relatiebouwer
Rolbeschrijving:
Lange tennijn investeerder in samenwerking. Let meer op doorstroom dan op momenten. Veert
mee met geduld. Heeft lange adem. Partnership.

Competenties:
- Klantgericht/ sensitiviteit: Zich bewust tonen van klanten en hun omgeving alsmede je eigen invloed
hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van gevoelens, behoeften en belangen van
klanten.
- Contracterend: Lange tennijn gericht: het systematisch toewerken naar het succesvol afsluiten van
transacties.
- Relatiegericht: Onderzoeken van korte en lange tennijn wensen en behoeften van
(interne/externe) klanten en hiernaar handelen.
- Continuiteitsgericht: Handhaven van wederzijds afgesproken doelen en acties om de basis van vertrouwen
te kunnen continueren.

Teambouwer
Rolbeschrijving:
Bindingsgericht. Denkt voortdurend vanuit 1 +1=3. Wij-gevoel staat centraal. Een "mensen-mens".

Competenties:
- Stimuleren/ enthousiasmeren: Ideeën, standpunten en plannen zó overtuigend bij anderen naar voren brengen
dat zij, ook na aanvankelijke twijfels daarmee instemmen.
- Groepsgericht: Samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken.
- Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale (gedrags-)normen in het werk, ook als de verleiding
of druk groot is om het minder nauw te nemen. Vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en
integriteit.
- Sensitiviteit: Zich bewust tonen van anderen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag dat
getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.

Onderhandelaar
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Rolbeschrijving:
- Korte termijn win-win belang. Wil snel een deal sluiten. Duwt naar resultaat. Operationeel.
Momentbepaald.
Competenties:
- Overtuigingskracht: Gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald
standpunt. Dit gedrag is gericht op het instemming krijgen met bepaalde plannen, ideeën of
producten.
- Transactiegericht: Korte termijn gericht: systematisch toe werken naar het succesvol afsluiten van
transacties.
- Vasthoudend: Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven, totdat het beoogde doel bereikt is of
ophoudt redelijkerwijs bereikbaar te zijn.
- Creativiteit: Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband
houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande.
Vertrouwenspersoon
Rolbeschrijving:
Het luisterend oor. Zonder enig (eigen)belang, zonder (bij)bedoelingen 100% kunnen luisteren. Bieden
van een veilige plek om je te kunnen uiten, met de zekerheid dat die persoon er niets mee doet of behoeft
te doen.

Competenties:
- Sensitiviteit: Zich bewust tonen van anderen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag dat
getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.
- Autonomie: Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om
anderen een plezier te doen. Een eigen koers varen.
- Luisteren: Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelingen mededelingen. Doorvragen en
ingaan op reacties.
- Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale (gedrags-)normen in het werk, ook als de verleiding
of druk groot is om het minder nauw te nemen. Vertrouwen wekken in eigen professionaliteit en
integriteit.

Breekijzer
Rolbeschrijving:
Stelt zaken aan de kaak, ter discussie. Trekt zich weinig aan van conventies en gangbare normen en
patronen. Doet zelf zaken ondertussen ook al anders, waardoor hij geaccepteerde zaken lostrekt. Loopt
daarbij ook voorop en sneller dan zijn omgeving. Loopt daardoor voortdurend risico, loopt op het randje,
maar zoekt dat ook zelf op!

Competenties:
- Richtingkiezer/ trendsettend: Beslissingen nemen d.m.v. het kiezen van een beleids- en/of actierichting of het
uitspreken van meningen over de richting, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico's inhouden.
- Durf/ non conformisme: Risico's aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te behalen.
- Ongeduldig: Hoge eisen aan het werk stellen, energie niet sparen, maar geheel voor het werk inzetten, niet
gemakkelijk opgeven, maar juist doorzetten bij moeilijkheden. Toont zich niet tevreden met halve maatregelen.
- Vasthoudend: Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven, totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt
redelijkerwijs bereikbaar te zijn.
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