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VOORWOORD
Het heeft even geduurd, maar eindelijk is mijn afstudeerverslag klaar. Dit verslag behandelt mijn
onderzoek dat plaats heeft gevonden bij de afdeling Plant van het LEI in Den Haag. Het is een
onderzoek in het kader van het afstuderen aan de faculteit Technologie & Management aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Ik ben afgestudeerd bij de studie Technische Bedrijfskunde, bij de
vakgraep Organisatiekunde.

Mijn eindverslag had nooit tot stand kunnen komen zonder de voortreffelijke begeleiding vanuit de
Technische Universiteit Eindhoven in de personen van de heer van der Bij en de heer Berends.
Ik heb het mijn begeleiders niet gemakkelijk gemaakt. Af en toe waren zij genoodzaakt door middel
van goede gesprekken mij met de neus op de feiten te drukken. De regelmatige bezoekjes en
gesprekken heb ik als zeer prettig ervaren; het toonde een grate betrokkenheid van beide heren voor
zowel mij als mijn onderzoek.
Verder mag mijn tweede begeleider mevrouw van Eerde niet vergeten worden. Ook zij heeft een
goede bijdrage geleverd door middel van haar kritische en deskundige visie op de in dit onderzoek
gevonden zaken.

Vanuit het LEI ben ik begeleid door de heer Wolfert in samenwerking met de heer van Uffelen. Beiden
hebben een niet geringe hoeveelheid tijd gestopt in de begeleiding. Daarbij hebben zij mij met raad
en daad bijgestaan om het onderzoek bij te sturen zodat er een voor aile partijen bevredigend
resultaat uit zou voort vloeien.
Mijn dank gaat ook uit naar aile medewerkers van het LEI voor hun behulpzaamheid en gezelligheid.
Zonder iemand te kort te doen wi! ik mijn LEI-kamergenoten Erick Westerman en Gerben Splinter
hartelijk bedanken voor de leuke tijd. Ik wens beide langs deze weg veel succes in hun verdere
loopbaan.

Na 6 jaar en een beetje zit het studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven erap. Ik heb deze
tijd als zeer prettig ervaren. Soms was het hard werken, maar dikwijls voerde de gezelligheid de
boventoon. Op deze manier heb ik ook vrienden aan mijn studietijd overgehouden. Ik weet zeker dat
ik zonder hen de studie niet op deze manier had kunnen afranden. Last but not least, zou ik graag
mijn ouders willen bedanken voor hun bijdrage en steun. Langs deze weg, allen bedankt!

Bernard van Duinen
Maasbracht, februari 2004.
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ABSTRACT
Non-optimal sharing of expertise-related knowledge and non-optimal tuning of project goals (and
planning) are the main problems during the execution of projects within the Plant department of the
Agricultural Economics Research Institute (LEI). These problems are caused by pressure, project
management problems, islands of expertise and lack of overview of research and expertise. Directives
for communication are proposed to fit the requirements for information processing (caused by task
interdependence and cognitive interdependence within project tasks) with the capacity for information
processing (influenced by frequency of communication and media richness).
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SAMENVATTING
Dit afstudeerverslag behandelt een onderzoek bij de afdeling Plant van het Landbouw-Economisch
Instituut in Den Haag. Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) is een onderzoeksinstituut dat
onderzoek doet dat is gericht op het verschaffen van informatie ter bevordering van de besluitvorming
voor beleid, bedrijf en markt in de landbouw en voedingssector.
Het primaire proces van het LEI bestaat uit drie hoofdprocessen: documentatie, modelontwikkeling en
onderzoeksproces. De uitvoering van deze hoofdprocessen gebeurt in de vorm van projecten. Dit
afstudeerproject zal gericht zijn op een specifiek hoofdproces: het onderzoeksproces.

Het onderzoek is gestart vanuit een probleemsituatie. Deze probleemsituatie wordt door de
betrokkenen van het LEI omschreven als een kennismanagementprobleem. In de orienterende fase is
door middel van een intakegesprek en een aantal interviews een beeld gevormd van het probleem. Dit
beeld wordt in een oorzaakgevolg boom weergegeven.
Uiteindelijk is in de orientatiefase het volgende beeld van het probleem ontstaan. Er zijn drie
dominante problemen: gebrekkige kennis over andere onderzoekers, ontbreken van kennisdeling en
gebrekkige samenwerking en planning in projecten. Deze drie problemen lijken bovendien sterke

onderlinge samenhang te vertonen; het ene probleem is zowel een oorzaak als een gevolg van het
andere probleem. Het geheel kan opgevat worden als een vicieuze cirkel. Oorzaken in de vorm van
een

aantal

hoofdtakken

van

de

oorzaakgevolg

boom

zijn:

wisselend

personeelsbestand,

onoverzichtelijke onderzoeksgeschiedenis, ontbreken van inhoudelijke discussie en onvoldoende
bereidheid om expertise te delen.

De resultaten uit de orienterende fase worden gebruikt als input voor het vaststellen van de diagnose.
Het doel van de diagnose is het verkennen, uitbreiden, toetsen op geldigheid en inkrimpen van
oorzaken en gevolgen gerelateerd aan de dominante probleemgebieden.
De diagnostische fase wordt opgesplitst in twee onderzoekslijnen gericht op het kennisprobleem. Voor
onderzoekslijn I van dit onderzoek is besloten een specifiek project uit de grote hoeveelheid
beschikbare onderzoeken te analyseren: Research Guidance Energie. Voor onderzoekslijn II is een
aangepaste critical inCIdents methode toegepast. Een aantal mensen is ge"interviewd over belangrijke
gebeurtenissen tijdens de onderzoeksactiviteiten van hun projecten.
In onderzoekslijn I is een documentstudie uitgevoerd. Deze documentstudie is aangevuld met 4
individuele interviews met projectmedewerkers van het project Research Guidance Energie.
De resultaten van het onderzoek naar Research Guidance Energie zijn: druk vanuit de opdrachtgever
om snel te starten en af te ronden, onverwachte taakafhankelijkheden bij de werkverdeling,
problemen met prioriteitsstelling van onderzoekers van het projectteam, intensieve samenwerking op
een afgezonderde locatie leidt tot goede resultaten,
(onderzoek) resu Itaten.
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interne kwesties naar aanleiding van

Voor de (aangepaste) critical incidents methode van onderzoekslijn II zijn 6 onderzoekers
ge'interviewd. Het resultaat van deze interviews is 19 incidenten. Deze incidenten zijn met een
crossincident analyse ingedeeld in categorieen. Een crossincident analyse bestaat uit het identificeren
van de inhoud of thema's vertegenwoordigd door clusters van incidenten. De analist sorteert de
incidenten naar inhoudelijke dimensies tot categorieen ontstaan. Vervolgens wordt aan elke categorie
een naam gekoppeld. Deze naam is een beschrijving van het centrale thema van de betreffende
verzameling incidenten. Deze analyse heeft de volgende categorieen opgeleverd:
A.

Positieve incidenten

B.

Onvoldoende vakinhoudelijke kennisdeling

C.

Gebrekkige afstemming van doelstellingen (en planning) van onderzoek

D. Diversen
De incidentcategorieen Posltieve inCldenten en Diversen worden in het kader van het herontwerp niet
meegenomen.

Onvoldoende

vakinhoudelijke

kennisdeling

en

Gebrekkige

afstemming

van

doelstellingen (en planning) van onderzoekworden als de kernproblemen van het LEI vastgesteld

Vervolgens is een crossoorzaak analyse uitgevoerd. Deze analyse is bedoeld om de onderliggende
oorzaken van ongunstige situaties te identificeren. Het be'invloeden van deze oorzaken is gericht op
het voorkomen van herhaling van dergelijke gebeurtenissen. Daartoe zijn de oorzaken in een aantal
stappen gesorteerd. De oorzaken van incidenten worden, onafhankelijk van de categorie waarin ze
vallen, op basis van inhoudelijke karakteristieken samengevoegd. Door het groeperen van oorzaken
met eenzelfde inhoud of thema ontstaat een kernoorzaak. Dit heeft 4 relevante kernoorzaken
opgeleverd:
1.

Druk

2.

Problemen in projectmanagement

3.

Eilandvorming

4.

Ontbreken van overzicht van expertise en onderzoek

Deze oorzaken be'invloeden elkaar. De problemen in projectmanagement worden bijvoorbeeld
versterkt door druk vanuit de opdrachtgever om snel te starten. Er ontstaat een oorzakencomplex. Dit
complex van oorzaken veroorzaakt de kernproblemen van het LEI.

+'.
Druk

/'
Problemen in

onvoldoende vakinhoudelijke
kennisdeling

Ontbreken

projectmngmnt.

&

van overzicht

'.

gebrekkige afstemming van
doelstelling (en planning) van

/'

onderzoek

Eilandvorming
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Het combineren van de resultaten van onderzoekslijn I en onderzoekslijn II levert de uiteindelijke
diagnose op: niet-optimale communicatie over doelstellingen (en planning) van onderzoek en
gebrekkige vakinhoudelijke kennisdeling zijn de problemen die bij de afdeling Plant van het LEI
spelen. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn te vinden in problemen rondom projectmanagement en
de eilandvorming.

Om de gebrekkige afstemming en gebrekkige vakinhoudelijke kennisdeling te verminderen worden
deze oorzaken als aangrijpingspunt gebruikt. De andere oorzaken, druk en het ontbrekende van
overzicht van expertise en onderzoek, worden in de beschrijving met variabelen meegenomen om te
voorkomen dat relevante variabelen over het hoofd worden gezien. Op basis van een raamwerk van
Cohen & Bailey (1997) worden de oorzaken uit het oorzakencomplex van in variabelen uitgedrukt. Zo
wordt de situatie van het LEI onderbouwd met een theoretische benadering. Op basis van de
diagnose en bestudeerde Iiteratuur is een beeld ontstaan van variabelen die van invloed zijn op
afstemming en kennisdeling.
Er wordt een selectie gemaakt uit de gevonden varia belen. De selectie van varia belen is onder meer
gebaseerd op de verwachte opbrengst van een variabele. De verwachte opbrengst van een variabele
is de mate waarin een variabele de vakinhoudelijke kennisdeling en de afstemming van doelstelling
(en planning) kan be"invloeden. Verwacht wordt dat de opbrengst van de variabelen taakstructuur en
taakontwerp en interne en externe processen het grootst is. Door onverwachte elementen in
kennisafhankelijkheden en taakafhankelijkheden beter te onderscheiden wordt getracht problemen in
projectmanagement te verminderen en kennisdeling te stimuleren en afstemming van doelstelling (en
planning) te verbeteren. Door de communicatie in projectteams af te stemmen op het taakontwerp en
de taakstructuur wordt getracht cobrdinatie en cobperatie te bevorderen. Dit moet leiden tot meer
vakinhoudelijke kennisdeling en betere afstemming van doelstelling (en planning).
Andere mogelijke redenen waarom een variabele niet in aanmerking komt voor het herontwerp zijn de
complexiteit van een variabele, beperkingen of mogelijk negatieve effecten van een variabele en de
telling die voigt uit de diagnose.

In onderstaande figuur is een model weergegeven dat als uitgangssituatie wordt gebruikt voor het
herontwerp. Dit model is gebaseerd op onderzoek van Tushman & Nadler (1978) en Galbraith (1973).
Centraal in dit model staat de veronderstelling dat onderzoekers van het LEI geconfronteerd worden
met onzekerheid. Het LEI is een kennisintensieve projectorganisatie waarbij onzekerheid voort kan
komen uit het taakontwerp en de taakstructuur van een project.
Om onzekerheid en ambigu"iteit in taken te verminderen wordt een beroep gedaan op de
informatieverwerkingscapaciteit van onderzoekers. Een mogelijkheid om informatieverwerking te
verbeteren is communicatie.
Het model van

onderscheidt de

noodzaak voor informatieverwerking,

het

vermogen voor

informatieverwerking en een afstemming daartussen. De noodzaak voor informatieverwerking is
afhankelijk

van

de

kennisafhankelijkheid

en
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taakafhankelijkheid.

Het

vermogen

voor

informatieverwerking wordt be"invloed door de overlegstructuur. Een optimale afstemming tussen de
noodzaak voor informatieverwerking en het vermogen voor informatieverwerking moet leiden tot
betere vakinhoudelijke kennisdeling en een beter onderling afgestemde doelstelling en planning van
projecten. Dit verbetert de prestaties en samenwerking in projecten.

Kennisafhankelijkheid

Taakafhankelijkheid

Overlegstructuur

!

\

1

Noodzaak voor

Vermogen voor

1

informatieverwerking

informatieverwerking

Afstemming
(" Fit")

De noodzaak voor informatieverwerking wordt bepaald door de mate van kennisafhankelijkheid en de
mate van taakafhankelijkheid. Kennisafhankelijkheid is opgevat als behoefte aan cognitieve inzet van
anderen. Taakafhankelijkheid is de mate waarin de prestatie van taakuitvoering effect heeft op de
afronding van gerelateerde taken.
Voor kennisafhankelijkheid worden twee niveau's onderscheiden:
haag voor taken waarbij het uitvoeren van een taak sterk afhankelijk is van cognitieve
medewerking van anderen. Er wordt dan vaak gebruik gemaakt van het delen en integreren
van impliciete kennis van anderen.
•

laag voor taken waarbij de cognitieve inzet van anderen minder noodzakelijk is. Dit zijn veelal
meer routinematige activiteiten waarbij de activiteiten veelal met expliciete kennis van
anderen uitgevoerd kunnen worden.

Voor de taakafhankelijkheid worden in het kader van het herontwerp twee niveau's onderscheiden:
hoge taakafhankelijkheid vereist afstemming van taken en combinatie van informatie over
taken. Dit betekent veel interpersoonlijke informatieverwerking.
lage taakafhankelijkheid voor taken die veelal individueel en zander grote gevolgen voor of
effecten op andere taken uitgevoerd kunnen worden.
Het combineren van de mate van kennisafhankelijkheid en de mate van taakafhankelijkheid levert een
2x2 matrix op. Deze matrix is de basis voor een typering van projecten van het LEI. Er worden vier
typen onderscheiden:
•

Projecttype I: hoge taakafhankelijkheid en hoge kennisafhankelijkheid
Projecttype II: lage taakafhankelijkheid en hoge kennisafhankelijkheid
Projecttype III: hoge taakafhankelijkheid en lage kennisafhankelijkheid
Projecttype IV: lage taakafhankelijkheid en lage kennisafhankelijkheid
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Het vermogen voor informatieverwerking wordt bepaald door de overlegstructuur. De overlegstructuur
kan gedefinieerd worden als het gebruik van diverse media in diverse vormen bij de communicatie
tussen onderzoekers en andere betrokkenen bij een project (Koskinen, Pihlanto & Vanharata, 2003).
De aspecten die bij het LEI deel uit maken van de overlegstructuur volgen uit de kenmerken van
interacties tussen mensen:
•

betrokkenen; wie is er aanwezig bij het overleg in deze fase van het project. De betrokkenen
zijn diegene die belang hebben bij het geplande overleg. Bij het LEI valt het overleg bij de
projectuitvoering

in

twee

richtingen

uiteen:

extern

overleg

(projectleider

met

de

opdrachtgever en de stuurgroep) en intern overleg (projectleider met onderzoekers en
onderzoekers onderling).
•

frequentie; het aantal keer dat (formeel en informeel) overleg plaatsvindt.

•

medium; de methode die wordt gebruikt om te communiceren. De bij het LEI gebruikte media
zijn face-2-face overleg, telefonisch overleg, geschreven overleg. Deze media hebben zowel
formele als informele eigenschappen.

De informatiebehoefte die veroorzaakt wordt door (onverwachte) kennisafhankelijkheden en
taakafhankelijkheden in een project wordt afgestemd op het vermogen voor informatieverwerking in
de vorm van de overlegstructuur van een project.
Het herontwerp levert de volgende invulling van de overlegstructuur per type project:
Type I

projecten: cognitieve werkzaamheden

binnen de taken vereisen face-2-face

communicatie tussen meerdere specialisten. Taken worden gecoordineerd door continue
afstemming van doelstelling (en planning) van het project.
•

Type II projecten: cognitieve inzet van meerdere specialisten binnen de taken terwijl de
afhankelijkheid tussen taken laag is. Dit is lastig voor de coordinatie van taken. Door face-2face communicatie krijgen de resultaten van taken vorm. Coordinatie tussen taken is gericht
op face-2-face communicatie tussen taakuitvoerders.

•

Type III projecten: de planning in deze projecten staat centraal. Resultaten van individueel
uitgevoerde taken worden vooraf zo concreet mogelijk vastgelegd in face-2-face overleg. Na
taakuitvoering worden (tussen)resultaten op elkaar afgestemd.

•

Type IV projecten: taken kunnen individueel uitgevoerd worden en zijn vaak tamelijk
routinematig. Het effect van resultaten van taken op andere taken is nihil.

Het uiteindelijke herontwerp is gericht op verbeteren van kennisdeling en afstemming in projecten. Dit
moet de informatieverwerking door onderzoekers verbeteren. Deze verbeterde informatieverwerking
kan leiden tot verminderde onzekerheid en verminderde ambigu'iteit in projecten. Het herontwerp
heeft effecten voor de samenwerking en prestaties in projecten. Druk vanuit omgevingsfactoren heeft
effect

op

het

taakontwerp.

kennisafhankelijkheden

en

Het

taakontwerp

taakafhankelijkheden.

wordt

in

het

herontwerp

Kennisafhankelijkheid

wordt

opgesplitst
be'invloed

in

door

innovatieve en lastige onderdelen binnen een taak en de mate waarin de cognitieve inzet van anderen
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is vereist voor de taakuitvoering. Taakafhankelijkheid wordt bepaald door de mate van de invloed van
een taak op andere taken. Kennisafhankelijkheden en taakafhankelijkheden be"invloeden de noodzaak
voor informatieverwerking. Kennisafhankelijkheid is positief gerelateerd aan deze noodzaak voor
informatieverwerking door de relatie tussen cognitieve werkzaamheden die vereist zijn voor een
succesvolle taakuitvoering. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen taakafhankelijkheid en de noodzaak
voor informatieverwerki ng.
Het herontwerp is gericht op de afstemming van kennisafhankelijkheid en taakafhankelijkheid op het
vermogen voor informatieverwerking in de vorm van een overlegstructuur. Deze overlegstructuur is
gericht op vakinhoudelijke kennisdeling in projecten en afstemming van doelstellingen van projecten.
Dit heeft een positief effect op de informatieverwerking door onderzoekers. Deze verbeterde
informatieverwerking leidt tot verminderde onzekerheid en verminderde ambigu"iteit in projecten. Deze
onzekerheidsvermindering leidt tot betere prestaties in projecten.
Een ander effect is het effect op het onderlinge vertrouwen en de groepscohesie. Overleg en
communicatie

zijn

positief gerelateerd

afhankelijkheden worden

aan

vertrouwen

sterker door toename van

(vertrouwensspiraal).

het delen van

De

onderlinge

informatie en

grotere

gemeenschappelijke invloed. Wanneer vertrouwen wordt opgebouwd in een opwaartse spiraal worden
de onderlinge afhankelijkheden ondersteunt door open interacties, gedeelde informatie en minder
formele procedures om gedrag te sturen en controleren. Dit heeft een positief effect op prestaties in
projecten; teamleden werken samen om te komen tot resultaten. Een sterke groepscohesie is positief
gerelateerd aan samenwerking en prestaties in projecten. Het effect van prestaties in projecten en
samenwerking in projecten is groeiend onderling vertrouwen en sterkere groepscohesie. Ais een team
een goed presteert, wordt de onderlinge verbondenheid sterker.

In het herontwerp is een indicatie gegeven van de manier waarop overleg kan plaatsvinden voor
verschillende typen onderzoek. In de oude situatie hanteert iedere projectleider een eigen manier van
werken voor aile afzonderlijke fasen. De concrete invulling van welke informatie hier vereist is en op
welk moment deze informatie beschikbaar moet zijn, wordt buiten beschouwing gelaten. Het doel van
dit herontwerp is niet een strak keurslijf voor de onderzoekers van het LEI voor te schrijven.
Het implementatieplan is gericht op de implementatie van de voorgestelde overlegstructuur.
Onderzoekers van het LEI hechten grote waarde aan hun autonomie. Strakke regels en procedures
worden met enige weerstand benaderd. Zodoende Iijkt het onverstandig het herontwerpvoorstel als
strak keurslijf te implementeren. Dit zou de vrijheid en autonomie van projectleiders en onderzoekers
onnodig inperken. Het uiteindelijke herontwerp is bedoeld voor de onderzoekers en projectleiders. Om
het

draagvlak

van

de

overlegstructuur

te

vergroten

wordt

een

benadering

vanuit

het

managementteam gevolgd. Wanneer op dit organisatieniveau voldoende ondersteuning is voor het
herontwerp is invoering en acceptatie op lagere hierarchische niveau's eenvoudiger. De bedoeling van
deze aanpak is bewustwording van het nut van dit herontwerp op het managementniveau. Vervolgens
voigt verspreiding over de andere lagen in de organisatie door het management.
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INL.EIDING
Dit verslag heeft betrekking op mijn afstudeerproject. Het afstudeerproject maakt deel uit van het
curriculum van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven.
Gedurende deze opleiding is een brede theoretische basis gebouwd die afgesloten wordt met het
uitvoeren van praktijkopdracht: het oplossen van een echt probleem bij een echt bedrijf. Ik heb deze
praktijkopdracht uitgevoerd bij de afdeling Plant van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) in Den
Haag.

Deze afstudeeropdracht voigt een deel van de regulatieve cyclus van van Strien [54]. In deze cyclus
wordt een aantal fasen doorlopen rondom een probleemsituatie. De eerste fase is een orienterende
fase waarin de probleemkluwen in kaart wordt gebracht. In de volgende fase, de diagnostische fase,
wordt een probleemanalyse uitgevoerd. In deze probleemanalyse worden de probleemsituatie en
oorzaken en gevolgen uitgediept en geverifieerd. Het resultaat is een diagnose. De gestelde diagnose
is de basis voor een verbetervoorstel. Bij dit verbetervoorstel hoort ook een implementatieplan met
acties waarmee de voorgestelde verbeteringen ingevoerd kunnen worden. Tot slot voigt in de
regulatieve cyclus een evaluatiefase waarin het ge'implementeerde herontwerp wordt getoetst. Deze
laatste fase wordt in dit afstudeerproject niet doorlopen in verband met de beperkte beschikbare tijd.

De probleemsituatie waarmee wordt gestart, wordt door de betrokkenen van het LEI omschreven als
een kennismanagementprobleem. Het verloop in het personeelsbestand van het LEI is de afgelopen
jaren sterk toegenomen. De organisatieleiding heeft het gevoel dat daarmee veel kennis verloren gaat
voor het LEI. Men wil het verlies van deze kennis voorkomen. Een mogelijke oplossing is het sturen
van kennisdelingsprocessen opdat de aanwezige kennis over de onderzoekers van het LEI verspreid
wordt.

Dit verslag is een beschrijving van het onderzoek in het kader van mijn afstudeerproject. Het zal de
orientatiefase tot en met de herontwerpfase beschrijven. Hoofdstuk 1 is een algemene beschrijving
van de geschiedenis en werkzaamheden van het LEI. In dit hoofdstuk worden het prima ire proces en
de organisatiestructuur van het LEI en de afdeling Plant beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de
probleemsituatie beschreven en wordt uiteindelijk een probleem gedefinieerd. De basis voor de
probleembeschrijving zijn (a) een intakegesprek met de opdrachtgever en de begeleiders van het LEI
en de Technische Universiteit Eindhoven en (b) een aantal orienterende interviews met onderzoekers
van het LEI. Het resultaat van deze probleembeschrijving is een oorzaakgevolg boom. De
oorzaakgevolg boom vormt de basis voor de probleemdefinitie. De probleemdefinitie wordt aangevuld
met een plan van aanpak voor het verdere verloop van het onderzoek. Hoofdstuk 3 zal de
diagnostische fase beschrijven. Het in hoofdstuk 2 gedefinieerde probleem wordt in deze fase verder
verkend, verdiept en geverifieerd. Ook oorzaken en gevolgen van het probleem worden verder
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verkend, verdiept en geverifieerd. Het resultaat is een diagnose voor de probleemsituatie van de
afdeling Plant van het LEI. De diagnose wordt getoetst en aangevuld met behulp van een
literatuurstudie. De diagnose vormt samen met de Iiteratuurstudie de basis voor de onderbouwing van
een verbetervoorstel. In hoofdstuk 4 wordt dit verbetervoorstel besproken. Het verbetervoorstel wordt
begeleid door een implementatieplan. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.
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1. BEDRIJFSBESCH.RIJVING
Het afstudeerproject is uitgevoerd bij de afdeling Plant van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI)
in Den Haag. In dit hoofdstuk worden het LEI en de afdeling Plant beschreven. Aan de basis van de
bedrijfsbeschrijving staan het strategische plan [MATCH, 2001], informatie van medewerkers van het
LEI en het kwaliteitshandboek [38] van het LEI. De beschrijving van het LEI bestaat uit een kort
historisch overzicht en enkele karakteriseren in paragraaf 1.1. Paragraaf 1.2 beschrijft het primaire
proces en de organisatiestructuur van het LEI en de organisatiestructuur van de afdeling Plant.

1.1 HET LANDBouw-EcONOMISCH INSTITUUT
Het Landbouw-Economisch Instituut is in 1940 door diverse boerenorganisaties opgericht. Het LEI is
in 1971 een ministeriele stichting geworden onder de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek. In
1996 is begonnen met een integratieproces in Wageningen Universiteit & Researchcentrum (WURj.
Op 1 maart 2000 is het LEI officieel in geprivatiseerde vorm voortgegaan. De universiteit en
onderzoeksinstituten van WUR zijn georganiseerd

in vijf groepen.

Met behoud van

eigen

rechtspersoonlijkheid en identiteit vormt LEI B.V. sinds oktober 2003 samen met het Departement
Maatschappijwetenschappen van Wageningen Universiteit de 'Social Sciences Group'. De Social
Sciences Group bundelt de krachten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van
mens en maatschappij. Een team van vier personen voert zowel de directie over het LEI als over het
Departement Maatschappijwetenschappen en de overkoepelende Social Sciences Group. Het LEI is
vanouds werkzaam op de dimensies economie en ecologie, maar in toenemende mate ook op de
dimensie normen en waarden in maatschappij en technologie en op de integratie van deze drie
dimensies.
Het LEI is een instituut voor bedrijfseconomisch en sociaal-economisch onderzoek op het terrein van
landbouw, tUinbouw, visserij, bosbouw en landelijke gebieden. Bij het instituut werken ongeveer 300
medewerkers met expertise in verschillende vakgebieden.
Het LEI heeft een aantal wettelijke taken, bijvoorbeeld het uitgeven van het Landbouw-Economisch
Bericht (LEB). Daarvoor beschikt het LEI over het Bedrijven Informatie Net (BIN). Van een steekproef
van land- en tUinbouwbedrijven worden daarin verschillende gegevens vastgelegd. Er wordt een
gedetailleerde administratie bijgehouden van ruim 1.500 land- en tUinbouwbedrijven. Op basis van de
bedrijven in het BIN worden uitspraken gedaan over aile land- en tUinbouwbedrijven (of delen
daarvan). Jaarlijks lopen binnen het LEI circa 600 projecten. Ter bevordering van het overzicht over
verwerving, voortgang, participatie en afronding van deze projecten wordt gebruik gemaakt van e-

1

Wageningen UR, waar het LEI onderdeel van uitmaakt, is het samenwerkingsverband tussen Dienst Landbouwkundig

Onderzoek en Wageningen Universiteit. Dit is de centrale organisatie voor fundamenteel-strategisch en toepassingsgericht
onderzoek.
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quality. E-quality betekent een digitalisering van de administratie van projecten ter ondersteuning van
de processen uit het kwaliteitshandboek 2 . Zodra informatie beschikbaar komt wordt deze informatie
elektronisch vastgelegd. Daarna wordt de informatie verder geheel elektronisch afgewerkt. Dit moet
een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de projecten van het LEI. Het doel van e-quality is
de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering binnen het LEI te verhagen en de kwaliteit en
betrouwbaarheid van eindproducten te vergroten.

1.2 PRIMAIR PROCES EN ORGANISATIESTRUCTUUR
Deze paragraaf beschrijft het primaire proces van het LEI en de organisatiestructuur die hiervoor
aangehouden wordt. Ais eerste wordt het primaire proces van het LEI besproken. Vervolgens wordt
de organisatiestructuur voor het LEI als geheel beschreven. Het afstudeerproject is uitgevoerd bij de
afdeling Plant van het LEI. Ais laatste wordt daarom specifiek de organisatiestructuur van de afdeling
Plant beschreven.

1.2.1
Het

PRIMAIR PROCES

primaire

proces

van

het

LEI

bestaat

uit

drie

hoofdprocessen 3 :

documentatie,

modelontwikkeling en onderzoeksproces. De uitvoering van deze hoofdprocessen gebeurt in de
vorm van projecten. Dit afstudeerproject zal gericht zijn op een specifiek hoofdproces: het
onderzoeksproces. Dit onderzoeksproces van het LEI vindt plaats in de vorm van projecten. In
dit rapport wordt onder het prima ire proces, de projectuitvoering binnen het onderzoeksproces
verstaan. Het onderzoeksproces brengt producten en diensten voort uit een reeks van
productgroepen:

kengetallen,

monitoren,

analyses,

verkenningen,

adviezen,

implementatieplannen, software en modelberekeningen.
Binnen het onderzoeksproces van het LEI zijn de verschillende soorten projecten in te delen
naar financieringswijze:
Wettelijke en Dienstverlenende Taken (WDT)- en programmafinanciering;
•

Derdefinanciering;

•

Concern- en instituuts-SEO-gelden (Strategische Expertise Ontwikkeling);
Interne projecten.

2

Het ISO 9001 certificaat is uitgereikt door SGS European Quality Certification Institute (SGS). SGS brengt halfjaariijkse

opvoigingsbezoeken aan het LEI. Zodoende wordt de betrouwbaarheid van het kwaiiteitssysteem gewaarborgd door een
onafhankelijke externe partij. Ook vinden binnen het LEI interne audits plaats, waarbij hiertoe opgeleide medewerkers de
uitvoering van het kwaliteitssysteem in de praktijk toetsen.
3

Tevens zijn er de ondersteunende processen lOaIs opieiding, werving & seiectie, tijdschrijven, bereikbaarheid, beheer

databanken en beheer modellen.
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Voor het onderzoeksproces van het LEI is een systematische structuur bepaald die doorlopen
wordt om dit onderzoeksproces te begeleiden. In dit onderzoeksproces is een aantal
subprocessen te onderscheiden [38]:

1. Acquisitie gericht op potentiele klanten om een offerteaanvraag in te dienen bij het LEI.
2. Offreren, naar aanleiding van een aanvraag, het vervaardigen en tijdig uitbrengen van een
offerte, zodanig dat deze aansluit op de informatiebehoefte van de aanvrager.

3. Projecten kunnen naar bovengenoemde financieringswijze worden onderscheiden, waarbij
derdefinanciering aile projecten betreft die niet onder (1), (3) of (4) vallen.
4. Ontvangst van de opdracht, met als doel het verkrijgen van duidelijkheid in het gunnen van
offertes voor projecten in het kader van derdefinanciering.

5. Onderzoeksvoorbereiding, het doel van deze voorbereiding is het scheppen van zodanige
voorwaarden dat het onderzoek gerealiseerd kan worden binnen de daarvoor gestelde
planning, budget en projectinhoudelijke randvoorwaarden.
6. Onderzoek, om te komen tot een onderzoeksproduct.
7. Projectafronding, voor een zorgvuldige afronding van projecten.
8. Interne evaluatie, het doel is van het project te leren met het oog op de toekomst. Dit houdt
in dat helder gemaakt moet worden wat het navolgen waard is en wat verbeterd moet

worden in volgende projecten

Projecten kunnen afdelingsoverschrijdend zijn. Aan het hoofd van een project van het LEI staat
een projectleider. Deze projectleider is onder andere verantwoordelijk voor bewaking van het
budget

en

de

doorlooptijd.

Verder

verdeelt

de

projectleider,

in

overleg

met

de

capaciteitsbeheerder, de dagen (uren) waarvoor financiering is gevonden over de onderzoekers
die hun medewerking aan het project hebben toegezegd. Dagen waarop door de inhoudelijke
werknemer output wordt geleverd waarvoor financiering is gevonden, worden declarabele
dagen genoemd. Voor onderzoekers van het LEI is het aantal declarabele dagen vastgesteld op
165. Naast declarabele dagen zijn er dagen waarin de mogelijkheid wordt gecreeerd voor
verdere vakverdieping en het bijblijven met betrekking tot technologische ontwikkelingen. Een
mogelijke invulling van deze niet-declarabele dagen is het bijhouden van vakbladen en
wetenschappelijke publicaties. Declarabele dagen spelen in e-quality (zie paragraaf 1.1) een
belangrijke rol. Er wordt van aile onderzoekers verwacht dat zij hun tijd door middel van
registratie in e-quality verantwoorden. Zo zijn aile lopende projecten zijn terug te vinden in equality.
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1.2.2

ORGANISATIESTRUCTUUR

Het LEI
Het LEI bestaat uit 8 afdelingen (zie Figuur 1.1). Van deze afdelingen zijn er drie
onderzoeksafdelingen. Binnen deze afdelingen wordt het onderzoekwerk en documentatiewerk
op het LEI verricht. De onderzoeksafdelingen zijn:
•

Maatschappijvraagstukken;
Plant;

•

Dier.

Naast deze onderzoeksafdelingen zijn er vijf stafafdelingen:
•

Personeel & Organisatie (P&O);

•

Financiele, Bedrijfseconomische en Materiele Zaken (FBMZ);

•

Communicatie;

•

Afdeling voor vormgeving en vermenigvuldiging,

Informatiecentrum, Editing en

Receptie (AVIER);
Informatiesystemen (IS). IS kan deels als een stafafdeling en deels als een
onderzoeksafdeling worden gezien. Dit komt omdat de afdeling sterk betrokken is bij de
automatisering van boekhouddocumentatie en bij het ontwikkelen van modellen en
software hiervoor.
De volgende figuur geeft de organisatiestructuur van het LEI schematisch weer.

~LEI

P&O

FMBZ

Communicatie
Maatschappij

Plant

Dier

vraagstukken

Avier

IS

Figuur 1.1 Organisatiestructuur van het LEI.

Het afstudeerproject is uitgevoerd bij de afdeling Plant van het LEI. De volgende beschrijving
geeft deze afdeling in iets meer detail weer.
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Afdeling Plant
De kerntaak van de afdeling Plant laat zich omschrijven als:
"Het ondersteunen van haar k/anten in de p/antaardige agribusiness met onderzoek voor en
imp/ementatie van be/elds- en bes/uitvorming.

N

Het primaire proces wordt gevormd door het uitvoeren van projecten. Deze projectuitvoering
wordt

aangestuurd

door

het

Om

management.

de

effectiviteit

en

efficientie

van

projectuitvoering te verhagen zijn de projecten ondergebracht in werk- en aandachtsvelden
(WAV's). In deze WAV's vindt kennisontwikkeling, kennisonderhoud en eventueel acquisitie
plaats. Zodoende ontstaat een kubieke organisatiestructuur. Bij de afdeling Plant zijn drie niethierarchische

dimensies

te

onderscheiden,

aangevuld

met

een

sturend

orgaan,

het

management:

O.

Management/

De afdelingsleiding bestaat uit afdelingshoofd en plaatsvervangend afdelingshoofd. De afdeling
wordt ondersteund door een afdelingssecretariaat. Het afdelingshoofd en plaatsvervangend
afdelingshoofd vormen/ in combinatie met de sectiehoofden/ het managementteam.

1.

Secties/

Binnen een afdeling zijn meerdere secties werkzaam. Secties zijn bedoeld am functioneel
onderscheid te maken. De secties bieden de mogelijkheid hierarchische lagen aan te brengen in
de organisatiestructuur binnen de afdeling

Plant.

De hierarchische laag vergroot de

beheersbaarheid door een kleinere spanwijdte voor sturing (span of contro~.
Aan het hoofd van een sectie staat een sectiehoofd. Deze stuurt zijn onderzoekers aan op het
niveau van projecten. Hij treedt op als coach. De afdeling Plant bestaat uit 4 secties aangevuld
met de buitendienst. Deze secties zijn:
Markt & Netwerken waarvoor 10 mensen werkzaam zijn;
•

Bedrijf & Omgeving met 10 medewerkers;

•

Sector & Beleid heeft 12 medewerkers en
Sectie Informatienet Tuinbouw met 8 medewerkers.

Het sectiehoofd heeft het overzicht over werk- en aandachtsvelden/ projecten en onderzoekers
die daarbij horen binnen zijnjhaar sectie. Het sectiehoofd heeft oak de functie van
capaciteitsbeheerder voor onderzoekers van zijn sectie.

2.

Werk- en aandachtsvelden (WAV)/

Een vernieuwing in de organisatiestructuur van de afdeling Plant heeft een nieuwe/ niethierarchische 'Iaag' opgeleverd. De kerngedachte van deze laag is dat er aanspreekpunten zijn
in de vorm van personen voor een onderwerp/ methodiek of sector. Per werkveld is er een
primair aanspreekpunt en eventueel een secundair en tertiair. Een werk- en aandachtsveld is
het centrum

waar de kennis op dat veld
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wordt opgebouwd en

onderhouden.

De

eindverantwoordelijkheid en aansturing van een werk- en aandachtsveld valt onder een van de
secties. Het primaire aanspreekpunt is lid van deze sectie. Een secundair of tertiair
aanspreekpunt kan lid zijn van een andere sectie. Zo wordt de vrijheid van de individuele
onderzoekers niet beperkt door sectiegrenzen. In bijlage 6.2 is een overzicht van aile werk- en
aandachtsvelden gegeven.
De verdeling in werk- en aandachtsvelden zorgt voor een betere afstemming van de
kennisvelden op de behoefte van opdrachtgevers. Er zijn aanspreekpunten die verantwoordelijk
zijn voor de afstemming bij eventuele overlap van kennisgebieden. Door deze aanspreekpunten
ontstaat betere cobrdinatie over en binnen de werk- en aandachtsvelden. Dit moet bijdragen
aan het terugdringen van de eilandvorming. Een WAV is bedoeld om vakinhoudelijk onderscheid
te maken. Dit wordt gezien als een mogelijkheid om overlap tussen verschillende onderzoeken
te voorkomen. Bovendien worden de WAV's gezien als ondersteuning voor kennisuitwisseling
door kruisbestuiving.

3.

Projecten.

Het primaire proces is de uitvoering van projecten. Hiermee wordt de toegevoegde waarde
gecreeerd. De projectleider valt onder een bepaalde sectie en het project daarmee ook. Door
projecten echter te c1usteren onder werk- en aandachtsvelden wordt beoogd dat kennis
efficienter wordt ingezet. De samenstelling van een projectteam is niet gebonden aan WAVgrenzen, sectiegrenzen, afdelingsgrenzen of organisatiegrenzen. Het is mogelijk dat specialisten
van buiten het LEI lid zijn van een projectteam van het LEI.

In bijlage 6.1 is een schematisch overzicht weergegeven van deze structuur. Voor de uitvoering
van de projecten zijn de onderzoekers een belangrijke, zoniet de belangrijkste factor. De
onderzoekers van de afdeling Plant hebben diverse achtergronden varierend van een praktische
instelling tot een meer theoretische benadering. Een greep uit de onderzoekers en hun
vooropleiding levert onder meer agrarisch, financieel-economisch en bedrijfskundig geschoolde
onderzoekers op. Het niveau van deze vooropleidingen varieert van hoger beroepsonderwijs tot
academisch.
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2. PROBLEEMBESCHRIJVING
In dit hoofdstuk wordt de probleemsituatie besproken. Paragraaf 2.1 beschrijft de aanleiding van dit
afstudeerproject. Deze beschrijving is gebaseerd op het intakegesprek met de opdrachtgever en
begeleiders van het LEI en begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven. Paragraaf 2.2
beschrijft een eerste analyse om de probleemsituatie nader te specificeren. Deze analyse is gebaseerd
op het intakegesprek en een aantal orienterende interviews. Het resultaat van deze probleemanalyse
is een oorzaakgevolg boom. In paragraaf 2.3 wordt de probleemdefinitie geformuleerd. Deze
probleemdefinitie is gebaseerd op de oorzaakgevolg boom. Tot slot van dit hoofdstuk wordt in
paragraaf 2.4 een plan van aanpak geformuleerd. Dit plan van aanpak is de basis voor de
diagnostische fase.

2.1.

AANLEIDING

Tijdens het intakegesprek wordt gesproken over een verleden waarin veel jonge, enthousiaste
onderzoekers bij het LEI binnenkwamen. De vaak agrarische achtergrond van deze onderzoekers gaf
een extra binding met het werk en de sector. Zij hadden een lang verblijf bij het LEI op het oog.
Er wordt nu door het afdelingshoofd gesproken over jonge onderzoekers die de organisatie als
springplank gebruiken voor een verdere carriere als onderzoekers. Junioronderzoekers komen bij het
LEI binnen en verlaten de organisatie vaak na ongeveer 5 jaar weer als volwaardig professioneel
onderzoeker. Hierbij hebben zij onderweg ervaring opgedaan in projectmanagement en zijn zij bekend
met vakinhoudelijke aspecten van socio-economisch onderzoek.
Nu het verloop groter is dan in het verleden het geval was, loopt het LEI het gevaar dat met het
vertrekken van de onderzoekers ook kennis uit de organisatie lekt. Dit gevaar hoopt men het hoofd te
kunnen bieden door een betere kennisdeling na te streven. Deze kennisdeling moet voorafgegaan
worden door goede kennisopbouw en kennisonderhoud.
Men vraagt zich af hoe, zowel kennis die in het hoofd van de onderzoekers zit als kennis in de vorm
van rapporten, voor de organisatie behouden kan blijven. Een andere vraag is hoe de opgeslagen
kennis beschikbaar gesteld kan worden zodat de informatie op het juiste moment voor de juiste
persoon beschikbaar is. Op deze manier wil men de continu'iteit en de concurrentiekracht op langere
termijn blijven waarborgen. Er wordt verteld dat het probleem van weglekkende kennis instituutbreed
speelt. Er wordt nu eerst op een kleiner, lager niveau (afdelingsniveau) onderzocht hoe dit probleem
aangepakt kan worden.
Een mogelijke oplossing wordt aangegeven in de vorm van een informatiebank die registreert welke
onderzoeken op dit moment lopen. Bovendien zou deze databank aile eerder uitgevoerde onderzoek
moeten bevatten. Tevens zou er in dit systeem ruimte moeten zijn voor de onderzoekers en hun
expertisen en interessen. Dit systeem zou ondersteunend kunnen werken ten bate van het behoud
van de kennis.

23

2 ..2 ORIENTATIE
Voor het in kaart brengen van de probleemkluwen zijn vier orienterende interviews met onderzoekers
van het LEI gehouden. In deze interviews heeft de gestelde probleemsituatie uit het intakegesprek
centraal gestaan. Behalve oorzaken is ook getracht een aantal gevolgen te achterhalen. Deze
gevolgen zijn direct gerelateerd aan de gestelde probleemsituatie met betrekking tot ontbrekende
kennisdeling. Het resultaat van deze interviews is gecombineerd met dat van het intakegesprek. Dit
resulteert in een overzicht van relevante aandachtsgebieden in de probleemsituatie. Dit overzicht is
grafisch weergegeven in een oorzaakgevolg boom. Een verkorte boom is weergegeven in Figuur 2.1.
De volledige oorzaakgevolg boom is opgenomen in de bijlagen (zie bijlage 6.3).
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Figuur 2.1 Verkorte oorzaakgevolg boom.

Centraal in de oorzaakgevolg boom staan drie problemen: gebrekkige kennis over anderen, ontbreken
van kennisdeling en gebrekkige planning en samenwerking in projecten. Omdat kennisdeling
ontbreekt, is onvoldoende bekend wie welke expertise heeft. Deze gebrekkige kennis over anderen
heeft tot gevolg dat onderzoekers niet weten bij wie ze moeten zijn voor bepaalde informatie of
expertise. Het gevolg daarvan is dat kennisdeling (in de vorm van informatie-uitwisseling) ontbreekt.
Ontbreken van informatie kan ertoe leiden dat samenwerking niet tot stand komt en dat de planning
niet gehandhaafd kan worden.

In de oorzaakgevolg boom zijn een aantal hoofdtakken te onderscheiden. Een van deze hoofdtakken
is het wisselende personeelsbestand. Dit is door het management als een hoofdoorzaak van de
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probleemsituatie genoemd. Oorzaken van het wisselende personeelsbestand zijn onder meer de
heersende marktsituatie en het natuurlijke verloop. Het LEI als organisatie heeft weinig invloed op
deze (omgeving)factoren. Ook het ontbreken van de capaciteiten en interessen van onderzoekers kan
er toe leiden dat de samenstelling van het personeelsbestand wisselt. Een gevolg kan zijn dat
onderzoekers niet weten wie er werkzaam zijn bij het LEI. Dit kan een belemmering zijn voor
kennisdeling, samenwerking en kennis over anderen.
Een ander probleem dat wordt aangegeven is het ontbreken van een goed overzicht van de
onderzoeksgeschiedenis van het LEI. De laatste jaren is de omloopsnelheid van onderzoek sterk
toegenomen. De hoeveelheid uitgevoerd en lopend onderzoek is hierdoor veel groter. Dit levert
problemen op bij het realiseren en onderhouden van een overzicht van uitgevoerd, lopend en
toekomstig onderzoek. Het is vervolgens lastig om de juiste onderzoeker te vinden met een bepaalde
expertise of een bepaalde onderzoeksgeschiedenis. Dit kan een belemmering zijn voor samenwerking
en kennisdeling.
Daarnaast ontbreekt de sturing van initiatieven om informatie uit te wisselen en samen te werken.
Goed bedoelde initiatieven worden niet voldoende breed ondersteund. Er wordt topdown overgegaan
op concrete acties. Onderzoekers ervaren het gevoel dat inspraak bij het vormgeven en invoeren van
concrete acties te gering is. Ook is niet iedereen op de hoogte van de initiatieven, ideeen en acties.
Het gevolg is dat concrete acties die moeten leiden tot kennisdeling en samenwerking geen vervolg
krijgen.
Er zijn onvoldoende mogelijkheden om met andere onderzoekers te discussieren over ontwikkelingen
en inhoudelijke aspecten van onderzoek. Het onderzoek moet in steeds kortere tijd worden uitgevoerd
(bijvoorbeeld als gevolg van de toename van de omloopsnelheid van onderzoek of beperkte
budgetten). De beperkte beschikbare tijd belemmert inhoudelijke discussie. Terwijl deze discussie juist
bevorderend kan werken op de bekendheid met expertise, interessen en onderzoek van anderen.
Een andere tak in de oorzaakgevolg boom is het ontbreken van de bereidheid om expertise te delen.
Senioronderzoekers hebben in de loop der jaren bepaalde vakkennis en vaardigheden opgebouwd. Uit
een aantal interviews blijkt dat het eigenzinnige karakter van een onderzoeker een belangrijke rol
speelt met betrekking tot de bereidheid om kennis te delen en taken te delegeren. De focus van
onderzoekers is daarbij gericht op de eigen sectie. Dit is eilandvorming. Bovendien geeft de ervaring
van een senioronderzoeker hem erkenning en vertrouwen van zijn collega's. Junioronderzoekers
krijgen niet of weinig kansen om zichzelf te bewijzen. Dit levert problemen op met de verdeling van de
werkzaamheden en samenwerking binnen de afdeling. Wanneer de bereidheid om anderen te
informeren ontbreekt, kan dit ook problemen opleveren in het handhaven van een projectplanning.

De gevolgen zijn direct gerelateerd aan het ontbreken van kennisdeling. Er is het risico op
inconsistente resultaten als gevolg van ontbrekende informatie-uitwisseling. Doordat uitgevoerd en
lopend onderzoek niet bekend is loopt het LEI het risico dat het resultaat van verschillende projecten
onsamenhangend is. In het uiterste geval is het mogelijk dat resultaten zelfs tegenstrijdig zijn.
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Ook kan het ontbreken van kennisdeling ertoe leiden dat dubbel onderzoek wordt uitgevoerd. Het
onderzoek kan sterke overlap vertonen met eerder uitgevoerd onderzoek zonder dat de betrokkenen
daarvan op de hoogte zijn.
Een ander gevolg is het weglekken van kennis wanneer kennis niet gedeeld wordt. Ais kennis
geconcentreerd is bij een persoon loopt men het risico dat deze kennis verloren gaat. Bijvoorbeeld
wanneer deze persoon de organisatie verlaat.

2.3

PROBLEEMKEUZE

In het intakegesprek is de nadruk gelegd op kennisdelingsprocessen. Uit de resultaten van de
interviews blijkt dat daarnaast ook gebrekkige planning en samenwerking in projecten en gebrekkige
kennis over anderen regelmatig terugkerende obstakels zijn. Het combineren van de resultaten van
het intakegesprek en de resultaten van de orienterende interviews levert een beeld van de
probleemkluwen. Er zijn drie dominante problemen. Gebrekkige kennis over andere onderzoekers,
gebrekkige kennisdeling en gebrekkige samenwerking en planning in projecten.
Deze drie problemen lijken bovendien sterke onderlinge samenhang te vertonen; het ene probleem is
zowel een oorzaak als een gevolg van het andere probleem. Het geheel kan opgevat worden als een
vicieuze cirkel. De problemen rondom deze dominante problemen zijn om diverse redenen niet als
centraal probleem gekozen:
•

Wisselende personeelsbezetting wordt niet als probleem gekozen omdat de oorzaken van
deze wisselende personeelsbezetting niet of moeilijk te be"invloeden zijn. De marktsituatie, en
het natuurlijke verloop zijn (omgeving)factoren waar het LEI weinig tot geen invloed op heeft.
De oorzaak ontbrekende capaoteiten en interesse is daarentegen, door bijvoorbeeld een
nauwkeurige werving & selectie van mensen, wei te be"invloeden. Dit valt echter buiten de
scoop van de gestelde probleemsituatie.
Een overzicht van de onderzoeksgeschiedenis is niet als het centrale probleem gekozen omdat
het aanpakken van het ontbrekende overzicht kan leiden tot suboptimalisatie. Er wordt dan
getracht een goed informatiesysteem te ontwerpen maar het risico is dat er bijvoorbeeld geen
bereidheid is om er gebruik van te maken. Of men is onbekendheid met de technologie
waadoor

het

systeem

niet

of

niet

goed

gebruikt

wordt.

Het

overzicht

van

de

onderzoeksgeschiedenis kan ondersteunend werken bij het be'invloeden van het ontbreken
van kennisdeling en kennis over anderen. Ook kan dit overzicht de samenwerking indirect (via
kennis over anderen) be"invloeden.
•

Ontbreken van sturing voor uitwisseling van expertisejinformatie is niet als centraal probleem
gekozen. De sturing voor uitwisseling van expertisejinformatie kan de planning en
samenwerking in projecten, de kennisdelingsprocessen en kennis over anderen wei
be"invloeden. Maar ook hier gaat vooral een ondersteunende rol van uit.
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Geen faciliteiten voor inhoudelijke discussie is niet het centrale probleem omdat deze
ontbrekende faciliteit mogelijk gebrekkige kennisdeling tot gevolg heeft. Juist deze gebrekkige
kennisdeling is een, in de orienterende interviews, terugkerend, dominant probleem.
Onvoldoende bereidheid om expertise te delen is belangrijk als mogelijke oorzaak van
gebrekkige kennisdeling. Ook kan het een oorzaak zijn van een gebrekkige samenwerking in
projecten. Dit probleem is echter te zeer gefocust op het psychologische aspect van
kennisdelen. De bereidheid van mensen om kennis te delen en samen te werken speelt wei
een rol, maar wordt niet als centraal probleem gekozen.
De problemen aan de linkerzijde van de boom vertonen minder onderlinge samenhang. Voor de
problemen aan de rechterzijde van de boom geldt dat deze te algemeen zijn. Een voorbeeld hiervan is
de omschrijving van het gevolg inconsistente resultaten. Deze omschrijving is veel minder specifiek en
kan voor meerdere onderzoeksinstituten opgaan. Om deze redenen is ervoor gekozen de cirkel van
elkaar versterkende problemen als uitgangspunt te nemen voor verder onderzoek.

2 ..4

PLAN VAN AANPAK

Het vervolg van het onderzoek is gericht op het uitbreiden, verifieren en vervolgens selecteren van
oorzaken en gevolgen rondom het gekozen probleem. De onderzoeksaanpak voor het vervolg van dit
afstudeerproject is in een onderzoeksmodel weergegeven (zie Figuur 2.2). Dit model, volgens de
methode van Verschuren en Doorewaard [56], beschrijft achtereenvolgens: de theorie waarmee naar
het onderzoeksobject wordt gekeken, het onderzoeksobject, de confrontatie tussen theorie en praktijk
en tot slot het resultaat.
Eilandvorming
gedeelde

en
kennis

------.

Beoordelingssystematiek

Diagnose

(cobperatie)

Kennisdeling

in

teams

Exploratie
Infrastructuur
kennisdeling

Kennismanagement
in

voor
bij

van

oplossi ngsrichtingen

de

afdeling Plant

professionele

orga nisaties

Figuur 2.2 Onderzoeksmodel.

In het onderzoeksmodel staat meest rechts het onderzoekresultaat vermeld. Bij diagnostisch
onderzoek binnen een bedrijfskundig verbeterproject is dat een diagnose van de praktijksituatie en
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een aantal ideeen over oplossingsrichtingen. In de middelste kolom staan het onderzoeksobject en de
beoordelingssystematiek waarmee het object geconfronteerd wordt. Het onderzoeksobject is de
kennisdelingsinfrastructuur van de afdeling Plant van het LEI. De invalshoek waarmee het
onderzoeksobject geconfronteerd wordt is de onderzoeksoptiek uit de linkerkolom.
Uit het onderzoeksmodel voigt een onderzoeksplan. Het onderzoeksplan is gedetailleerder dan het
onderzoeksmodel. Het onderzoeksplan geeft de noodzakelijke activiteiten aan en er zijn expliciet
momenten ingebouwd voor terugkoppeling naar de opdrachtgever en andere bij het onderzoek
betrokken partijen. Het doel van deze terugkoppeling is het vergroten van het draagvlak voor de
diagnose en het herontwerp. Betrokken partijen zijn in dezen: de begeleiders van de Technische
Universiteit Eindhoven en de begeleiders van het LEI. Deze groep wordt aangevuld met een
klankbordgroep bestaande uit: dhr. Van Woerkum en dhr. Breet van het LEI. Voor het vaststellen van
de diagnose is tevens de medewerking van een aantal onderzoekers van de afdeling Plant vereist. Het
onderzoeksplan ziet er als voigt uit:
1. Literatuurstudie naar theorieen over kennismanagement bij professionele organisaties en de
co6peratie tussen werknemers in kennisdelingsprocessen.
2. De analyse wordt gedaan

vanuit het gestelde

probleem

dus vanuit een

smalle

onderzoeksfocus. In de diagnostische fase wordt vastgesteld wat de oorzaken van het
probleem zijn en welke strategische gevolgen dit heeft voor de bedrijfsvoering. De oorzaken
en de gevolgen van het probleem worden in kaart gebracht am zo een degelijk
onderbouwde diagnose te kunnen stellen.
3. Opstellen van de diagnose
4. Ontwikkelen van oplossingsrichtingen.
5. Feedback over afbakening, informatiebehoefte en gekozen oplossingsrichting.
6. Literatuurstudie naar theorieen uit het onderzoeksmodel voor ontwerpgericht onderzoek,
resulterend in ontwerprichtlijnen.
7. Oplossingsrichting uitwerken in object- en realisatieontwerp.
8. Creeren van draagvlak voor object- en realisatieontwerp.
9. Eindpresentatie en vastlegging object- en realisatieontwerp.

Concreet zal de diagnostische fase als voigt worden ingevuld:
•

Het opnemen van zaken die goed gaan in het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het LEI.

•

Verrijking van de oorzaken en gevolgen met behulp van:
•

Research Guidance Energie Project,

•

Critical Incidents Methode -> meerdere casussen,

•

aanvullende Iiteratuur.

Structureren van dominante oorzaken.
Vaststellen van de diagnose.
Richtingen voor het herontwerp.
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3.

DIAGNOSE

In dit hoofdstuk wordt de diagnostische fase beschreven. Het doel van de diagnose is het uitbreiden,
verifieren en vervolgens structureren van oorzaken en gevolgen rondom de dominante problemen.
Door middel van de structurering van oorzaken wordt vervolgens een onderbouwde diagnose gesteld.
In paragraaf 3.1 wordt besproken langs welke twee onderzoekslijnen is gewerkt om te komen tot een
diagnose. Er wordt ingegaan op de gebruikte technieken om informatie te verzamelen. Paragraaf 3.2
beschrijft de uiteindelijke resultaten uit de twee afzonderlijke onderzoekslijnen. Dit hoofdstuk wordt
afgesloten met paragraaf 3.3 waarin de uiteindelijke diagnose wordt geformuleerd. De conclusies die
volgen uit de resultaten van paragraaf 3.2 vormen de basis voor deze diagnose.

3 ..1

ONDERZOEKSAANPAK

De diagnostische fase wordt opgesplitst in twee onderzoekslijnen. Onderzoekslijn I is een analyse van
een specifiek project: Reserach Guidance Energie [32] (zie paragraaf 3.1.1). Onderzoekslijn II betreft
een wat bredere benadering: een aantal onderzoekers van de afdeling Plant wordt gevraagd naar
belangrijke gebeurtenissen in hun projecten (zie paragraaf 3.1.2). Deze methode lijkt op de critical
incidents methode van Flanagan [19]. Bij het toepassen van deze methode is de hoeveelheid

gegevens die verwerkt moet worden kleiner dan wanneer meerdere projecten onderzocht worden. Om
deze methode toe te kunnen passen is bekendheid vereist met de werksituatie, kenmerken van taken
en het vakjargon. Met opzet wordt daarom eerst een project geanalyseerd.
Figuur 3.1 geeft een overzicht van de onderzoekslijnen en gebruikte methoden en technieken om
informatie te verzamelen. Voor het verzamelen van informatie is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van
het semi-gestructureerde interview. Een semi-gestructureerd interview wordt gekenmerkt door een,
op onderwerpen, vastgesteld interviewschema. Per onderwerp staat een beginvraag vast, in
aansluiting daarop stelt de interviewer de respondent aanvullende vragen of geeft aanwijzingen om de
respondent te helpen en te stimuleren bij diens antwoordpoging. In onderzoekslijn I zijn 4
onderzoekers ge"interviewd, in onderzoekslijn II zijn 6 onderzoekers ge"interviewd. In beide
onderzoekslijnen is gebruik gemaakt van bandopnamen van de interviews. In onderzoekslijn I is de
interviewtechniek aangevuld met een documentstudie. In deze documentstudie is schriftelijk
vastgelegde informatie (o.a. het plan van aanpak en de correspondentie met de opdrachtgevers)
bestudeerd.
Dit onderzoek is voornamelijk kwalitatief van aard, waar mogelijk is dit onderzoek onderbouwd met
kwantitatieve informatie. De gevonden informatie is, vanwege het kwalitatieve karakter, altijd
teruggekoppeld naar de ge"interviewden.
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Figuur 3.1 Onderzoekslijnen en onderzoekstechnieken.

3.1.1

ONDERZOEKSLIJN

I

In onderzoekslijn I is een casestudie uitgevoerd om informatie te verzamelen. Het onderwerp
van

deze

casestudie

is

het

project

Research

Guidance

Energie

geweest.

Voor

de

informatieverzameling van onderzoekslijn I is een documentstudie aangevuld met semigestructureerde interviews. De documentstudie is gebruikt om een beeld te krijgen van het
onderzoekstraject dat wordt doorlopen bij een project van het LEI. De aandacht is voornamelijk
uitgegaan naar de manier waarop het projectteam aan de benodigde informatie is gekomen en
hoe de samenwerking binnen het projectteam is verlopen. Om deze reden is ondermeer de
correspondentie tussen de opdrachtgever(s), de projectleider en de onderzoekers bekeken.
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Er zijn 4 projectmedewerkers (inclusief de projectleider) ge"lnterviewd. Zij zijn uitgenodigd voor
een individueel vraaggesprek waarin het onderzoekstraject centraal heeft gestaan. De selectie
van de projectmedewerkers is in eerste instantie gebeurd op basis van de bijdrage van de
individuen aan het onderzoek en hun functie in het projectteam. Later is de selectie gebaseerd
op voortschrijdend inzicht. Naar aanleiding van de eerste drie interviews is bekeken welke
projectmedewerkers nog een relevante bijdrage zouden kunnen leveren om het uiteindelijke
beeld van het project en het doorlopen traject te completeren.
De interviews binnen deze onderzoekslijn hebben twee fasen gekend die nauw gerelateerd zijn
aan de selectie en het voortschrijdende inzicht. Gedurende de eerste fase is voornamelijk
aandacht geschonken aan

het chronologische verloop van

het onderzoeksproces.

De

vraagstelling is hierbij vooral gericht op het onderzoekstraject dat is gevolgd en welke
activiteiten in dit traject zijn uitgevoerd. Gedurende de tweede fase is de aandacht in de
interviews verschoven naar de handelswijze van projectmedewerkers voor het verzamelen van
informatie. Deze informatie moet daarbij een bijdrage hebben geleverd aan het eindresultaat
van het project Research Guidance Energie.
De interviews zijn verwerkt in verslagen. De informatie uit afgeronde interviews is gebruikt als
voorkennis en input voor de resterende interviews met betrekking tot Research Guidance
Energie. Zo is getracht een compleet en geverifieerd beeld te verkrijgen van de gang van zaken
rondom het onderzoekstraject van Research Guidance Energie.

3.. 1.2

ONDERZOEKSlDN

II

In onderzoekslijn II is gebruik gemaakt van een aangepaste critical incidents methode. De
oorsprong van de critical incidents methode is gelegen in het verzamelen van feiten betreffende
het gedrag van mensen in specifieke werksituaties. De oorspronkelijke methode is een set
procedures waarmee directe observaties van gedrag dat typisch is voor een succesvolle
taakuitvoering worden verzameld [19]. Een incident wordt daarbij opgevat als een activiteit
waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden over de persoon die de activiteit uitvoert. De
critical incidents methode is in dit onderzoek in aangepaste vorm toegepast. De belangrijkste
verschillen tussen de oorspronkelijke critical incidents methode en de hier gebruikte methode
zijn (a) de incidenten en (b) de reden waarom de incidenten worden verzameld:
a) In de hier gebruikte methode worden (onverwachte) gebeurtenissen verzameld die zijn
voorgevallen in een project, deze gebeurtenissen hebben meer de kenmerken van
cases. Dit in tegenstelling tot de directe observaties van gedrag uit de oorspronkelijke
methode.
b) Er wordt getracht gemeenschappelijke oorzaken voor positieve of negatieve effecten
van een onverwachte gebeurtenis te vinden. In de oorspronkelijke methode is gezocht
naar typisch goed of slecht gedrag in de taakuitvoering, waardoor dUidelijk wordt wat
kritiek of onderscheidend gedrag is voor de taakuitvoering.
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Het verzamelen van de incidenten is gebeurd met behulp van semi-gestructureerde, individuele,
interviews. Er zijn 6 onderzoekers van de afdeling Plant van het LEI ge·interviewd. De selectie
van respondenten voor de interviews is gebeurd in samenwerking met de begeleider van het
LEI, dhr. Wolfert. Er zijn 6 onderzoekers van de afdeling Plant ge·interviewd. In deze interviews
is allereerst dit afstudeerproject ge·introduceerd. Deze introductie bestond uit een korte
beschrijving van het intake gesprek en een korte beschrijving van de resultaten uit de eerste,
orienterende, fase. Verder is in deze introductie uitgelegd waarom er op met behulp van deze
methode informatie wordt verzameld. Om de critical incidents methode te introduceren is
gebruik gemaakt van twee voorbeeldgebeurtenissen:
1. Een korte intensieve samenwerking in de vorm van een viertal dagen op de hei in Utrecht, waardoor
een aantal onderwerpen van het onderzoek, in korte tijd, op een goede manier zijn uitgewerkt.

2. Tijdens het onderzoek ontdekt men dat een bepaald onderdeel al eens eerder is onderzocht.
Resultaten van dat eerdere onderzoek zijn niet consistent met de resultaten van het 'nieuwe' onderzoek.

De

interviews

voor

onderzoekslijn

II

zijn

opgesplitst

in

twee

delen

(ook

de

voorbeeldgebeurtenissen en de tweedeling in de interviews zijn afwijkend ten opzichte van de
oorspronkelijke methode). Tijdens het eerste deel is de respondent gevraagd (onverwachte)
gebeurtenissen te noemen die vergelijkbaar zijn met bovenstaande voorbeeldgebeurtenissen. Er
is in de hier gebruikte critical incidents methode gevraagd naar gebeurtenissen die voortvloeien
uit het ontbreken van kennisdeling, gebrekkige kennis over anderen en gebrekkige planning en
samenwerking. Daarna is er met een tijdsverschil van een

a twee dagen dieper ingegaan op de

genoemde incidenten, om zodoende een goede analyse van ieder individueel incident mogelijk
te maken. Daarvoor is een selectie gemaakt van drie

a vier

incidenten per respondent. Het

vastleggen van de afzonderlijke interviews is, evenals in onderzoekslijn I, gebeurd door middel
van bandopnamen. Het uiteindelijke resultaat is 19 incidenten, hiervan worden er 4 beschreven
in paragraaf 3.2.2. De andere 15 incidenten zijn opgenomen in de bijlagen (zie bijlagen 6.4 -

6.18).

3 ..2

RESULTATEN

De resultaten van de twee onderzoekslijnen worden besproken in de volgende subparagrafen.
Paragraaf 3.2.1 beschrijft het resultaat van de documentstudie en de interviews met betrekking tot
Research Guidance Energie. Eerst wordt een introductie gegeven van Research Guidance. Vervolgens
wordt een kort chronologisch overzicht gegeven van het Research Guidance Energie project. Tot slot
volgen de conclusies van de documentstudie en interviews. Paragraaf 3.2.2 beschrijft de resultaten
van de critical incidents methode. Een selectie van vier incidenten geeft een indicatie van de
gevonden informatie. Een crossincident analyse en crossoorzaak analyse vormen de basis voor de
diagnose.
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3.2.1

RESEARCH GUIDANCE ENERGIE

De documentstudie en de interviews met projectmedewerkers hebben geresulteerd in het
volgende beeld van het Research Guidance Energie project:

Inleiding
Het project Research Guidance Energie is gebaseerd op een van de onderzoeksthema's van het
LEI: Research Guidance. Het thema Research Guidance omvat een methode die beleidsmakers
in staat stelt te bepalen welke onderzoeksvragen in de toekomst relevant zijn. Het rapport van
Verstegen [57J geeft voor deze Research Guidance methode een aantal stappen die bij de
opzet, invulling en begeleiding van een onderzoeksprogramma aan de orde dienen te komen.
Het project Research Guidance Energie is het eerste onderzoek waarbij de methode
daadwerkelijk gebruikt is. De methode is in dit project (gedeeltelijk) gebruikt in een
energiebesparingonderzoek voor de glastuinbouw 4 •

Chronologisch
Er is een onderzoeksvoorstel geschreven in de vorm van een offerte voor twee opdrachtgevers.
In deze offerte is een voorstel gedaan am de methode Research Guidance in te zetten voor het
bepalen van toekomstige richtingen van onderzoek voor energiebesparende ontwikkelingen in
de glastuinbouw. Er is een inschatting gemaakt van de benodigde tijd voor het afronden van
het onderzoek. Een aantal medewerkers is gevraagd mee te werken aan het uitvoeren van (een
of meerdere fasen in) het onderzoek. In de offerte is de werklast verdeeld in een aantal
individueel (of in kleine groepen) uit te werken fasen. Deze werkverdelingstructuur is in overleg
met de opdrachtgever door de projectleider bepaald. De offerte is uiteindelijk, na diverse
aanpassingen op verzoek van de opdrachtgever(s), geaccepteerd en het onderzoek is van start
gegaan.
De eerste fase van het onderzoek heeft meer tijd gekost dan was beoogd in de offerte. De
overschrijding was ongeveer 6 maanden. In de eerste fase is met behulp van de techniek van
backcasting is een stuk opgeleverd over de ontwikkelingen op lange termijn. Oak zijn er in deze
fase een aantal tabellen opgeleverd over toekomstige ontwikkelingen. Vervolgens is er een
conceptrapport naar de opdrachtgevers gegaan. De opdrachtgevers waren, op een aantal
punten, niet tevreden met de behaalde tussenresultaten.

4 In het project Research Guidance Energie zijn slechts 3 van de 6 stappen uit de Research Guidance methode [57] uitgevoerd.

De overige stappen bedoeld zijn voor beleidsmakers. Zij maken uiteindelijk de keus aangaande de inzet van onderzoeksgeiden.
Wanneer het LEI ook deze stappen lOU toepassen loopt men het gevaar dat belangenverstrengeling optreedt. Het LEI kan dan
namelijk haar eigen 'orderportefeuille' vullen, door het Research Guidance Energie project lOdanig te manipuleren dat een
substantieel deel van toekomstig onderzoeksgeld richting het LEI stroomt. Om deze belangenverstrengeling te voorkomen is er
voor gekozen aileen de eerste drie stappen van de Research Guidance methode in te vullen.
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Ais reactie hierop zijn twee maal twee dagen op de hei doorgebracht am het onderzoek een
stap in de goede richting te krijgen. Door onvoldoende beschikbare capaciteit zijn twee mensen
toegevoegd aan het project, een van deze twee medewerkers is daarbij in het bijzonder
gevraagd de rapportage te verzorgen. Dit aangezien er diverse brokstukken lagen die aan
elkaar gekoppeld moesten worden. Tijdens deze heidagen worden een aantal berekening
gemaakt. Naar aanleiding van een aantal berekeningen, dat is gedaan tijdens de heidagen
ontstaat wat onenigheid over het gebruik van gegevens uit de gegevensbron van het LEI, het
Bedrijven Informatie Net (BIN).
Gedurende het Research Guidance Energie project verschijnt oak het resultaat van een ander
project waar het LEI bij betrokken is geweest. Dit andere project komt met andere resultaten,
andere inschattingen voor vergelijkbare onderwerpen. Dit andere onderzoek benaderd deze
onderwerpen vanuit een andere invalshoek. In het Research Guidance Energie project wordt
ervoor gekozen vast te houden aan de eigen methodiek en inschattingen.
Na de heidagen weer valt het onderzoekstempo weer terug. Hierdoor verwateren afspraken. De
projectleider heeft intussen een deel van zijn taken overgedragen aan een andere
projectmedewerker.

Deze

projectleider

heeft

het

contact

met

de

opdrachtgever(s)

ge'intensiveerd waardoor dUidelijk wordt wat de richting van het onderzoek moet worden en
wat het beoogde resultaat is.
Uiteindelijk is het onderzoek niet geheel conform de in de offerte overeengekomen onderdelen
afgerond. Er zijn bijvoorbeeld geen externen benaderd op de manier waarop dit afgesproken
was. Wei heeft er nag een workshop plaatsgevonden. Deze workshop heeft een grote bijdrage
geleverd aan de acceptatie van de resultaten door de opdrachtgevers. Dit wordt opgevat als
een dUidelijk signaal dat de conclusies in het rapport staan als een huis.

Conclusies

Vertraging bij de start door veranderingen in het projectvoorstel veroorzaakt problemen voor de
planning van de leden van het projectteam. Door de beperkte beschikbare tijd wordt een zo
efficient mogelijke werkverdelingstructuur bepaald. De gekozen werkverdelingstructuur vereist
korte communicatielijnen en regelmatige interne en externe terugkoppeling. Het contact met de
opdrachtgever is vervolgens niet intensief genoeg. Foutieve beeldvorming van de cognitieve
capaciteiten en een verkeerde inschatting van de beschikbare tijd van de leden van het
projectteam, in combinatie met de nieuwheid van het onderzoek, levert problemen bij het
afronden

van

fasen

in

Research

Guidance

Energie.

De

prioriteitstelling

door

de

capaciteitsbeheerder veroorzaakt problemen in het afronden van werkzaamheden voor
Research Guidance Energie. Gecombineerd met de individuele prioriteitstelling is samenwerking
en onderlinge afstemming niet-optimaal. De planning is(/kon) onvoldoende gehandhaafd
(worden). Het tempo van het onderzoek is niet haag genoeg geweest. Een intensieve
samenwerking

op

een

afgezonderde

locatie

is

van

positieve

invloed

op

(a)

het

onderzoekstempo, (b) de resultaten en (c) de groepscohesie. Vervolgens zorgen onjuist
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gebruikte gegevens of bronnen (BIN) en tegenstrijdige resultaten voor interne kwesties op de
afdeling. De oorzaak hiervan is onvoldoende onderlinge afstemming van aanpak, doelstellingen
en (onderzoek)resultaat.

3.2.2

CRmCAL INCIDENTS METHODE

De interviews in het kader van de critical incidents methode zijn gecombineerd met de
interviews uit onderzoekslijn I. Dit heeft 19 incidenten opgeleverd. De verwerking van deze
incidenten is gebaseerd op gedetailleerde beschrijvingen van de situaties waarin de incidenten
zich hebben voorgedaan. Voor de incidenten zijn oorzaakgevolg boompjes opgesteld. De
analyse bestaat uit het, in twee stappen, structureren van deze incidenten. Ais eerste zijn er
categorieen vastgesteld op basis van een crossincident analyse. Dit levert kernproblemen op.
Ais tweede is een crossoorzaak analyse uitgevoerd. Deze crossoorzaak analyse levert
kernoorzaken op. In de analyse worden 4 incidenten besproken. De resterende 15 incidenten
zijn opgenomen in de bijlagen (zie bijlagen 6.4 - 6.18).

Crossincident analyse

Een

crossincident

analyse

bestaat

uit

het

identificeren

van

de

inhoud

of thema's

vertegenwoordigd door clusters van incidenten. De analist sorteert de incidenten naar
inhoudelijke dimensies tot categorieen ontstaan. Vervolgens wordt aan elke categorie een naam
gekoppeld. Deze naam is een beschrijving van het centrale thema van de betreffende
verzameling incidenten.
Dit proces kan ingevuld worden door gebruik te maken van een spreadsheet. Ieder incident
wordt ingevoerd. Vervolgens worden deze incidenten herschikt door ze te markeren: identiek,
vertoont overeenkomsten, mogelijk overeenkomstig. Dit proces wordt herhaald totdat aile
incidenten ingedeeld zijn met tenminste 'vertoont overeenkomsten' als markering. Vervolgens
wordt een naam gegeven aan de categorieen. Dit proces is uitgevoerd voor de 19 verzamelde
incidenten. Dit resulteert in 4 categorieen:

A.

Positieve inCldenten
Deze incidenten geven aan wanneer, onder welke omstandigheden, een gebeurtenis
plaatsvindt die als positief wordt ervaren. Deze categorie laat zien waarom bepaalde zaken
juist heel goed gaan bij het LEI. In deze categorie zijn de volgende incidenten ingedeeld:
•

Heidagen incident (zie bijlage 6.4)
Specialist incident II (zie bijlage 6.5)

Coachschap incident
Het coachschap is ingesteld am nieuwe werknemers, die weinig ervaring hebben in het
doen van onderzoek, te begeleiden gedurende een onderzoekstraject. Dit incident
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behandelt het coachschap van een van deze junioronderzoekers. Deze junioronderzoeker is
begeleid

door

een

ervaren

senioronderzoeker.

Hierbij

doorloopt

hij

het

gehele

onderzoekstraject samen met de senioronderzoeker: van projectvoorstel tot en met het
afronden van een project.
De voorwaarden voor een succesvolle begeleiding door de senior:
goede inschatting en beschikbaar stellen van de hoeveelheid tijd die vereist is voor

o

de begeleiding,
er moet een geschikt project voor handen zijn.

o

De voorwaarden voor de junioronderzoeker zijn:
o

voldoende eigen initiatief tonen,

o

het openstaan voor de begeleiding door de senior.

Het gevolg van het coachschap is een specialist in opleiding, waarbij men het risico loopt
dat er een te eenzijdige begeleiding is. Een junioronderzoeker kan dan 'slechts' ingezet
worden op een specifiek expertisegebied.
Een kanttekening bij het coachschap is dat de vastgestelde drie maanden eigenlijk
onvoldoende is om een volleerde onderzoeker te worden. Er is ook na de drie maanden nog
de nodige begeleiding vereist.
organisatie

verwacht
risico:

(te) veeI van het eigen
initiatief van de nieuwe

van

van

op

onderzoekservaring en kennis

medewerker

weglekken

overdragen

kans

eenzijdige benadering

ingreep

aan nieuwe medewerker door

management:

middel van begeleiding door

coachschap

meer ervaren onderzoeker

legt beslag op de tijd
van

de

ervaren

onderzoeker

kennis

nieuwe
voorkomen ------.. medewerker ~ afstemming: vraag vanuit
opleiden tot
i de markt en aanbod van
arbeid
specialist

specialistisch
opgeleide
onderzoeker

Figuur 3.2 Oorzaakgevolg boom van het coachschap incident.

B.

Gebrekkige afstemming van doelstelling (en planning) van onderzoek

Deze categorie betreft afspraken met de opdrachtgever en leden van de projectgroep.
Informatie over de doelstellingen en planning van het project wordt onvoldoende goed
afgestemd. Dit omvat het overleg met de opdrachtgever en de afspraken binnen de
projectgroep. Er wordt onvoldoende scherp afgestemd wat een opdrachtgever verwacht van
het onderzoek. In deze afstemming is de projectleider de schakel tussen wat de
opdrachtgever wenst en wat het projectteam oplevert, deze interacties verlopen niet goed.
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Het vaststellen van de benodigde tijd voor het onderzoek gebeurt ook in overleg met de
opdrachtgever. De projectleider zal daarbij een inschatting moeten maken wie, wanneer
capaciteit heeft. Om dit goed te kunnen doen zal de projectleider een beeld moeten hebben
van de mogelijkheden van de mensen die hij of zij wil betrekken bij het onderzoek.
Daarnaast moet de communicatie met de opdrachtgever voldoende intensief zijn opdat de
resultaten binnen de grenzen van de wens van de opdrachtgever blijven. Communicatie
tussen het projectteam en de afzonderlijke projectmedewerkers is vervolgens ook
essentieel.
Bij

het ontbreken van

goede onderlinge afstemming ontstaan

problemen

in

het

projectmanagement doordat deadlines niet gehaald worden of medewerkers verschillende
prioriteiten hebben. Een bijkomend probleem in de afstemming is het feit dat verschillende
projectmedewerkers op verschillende locaties op verschillende tijdstippen zitten. Dit kan ook
een belemmering vormen voor voldoende communicatie tussen projectmedewerkers
onderling. De incidenten van deze categorie zijn:
•

Nauwelijks bijgedragen incident (zie bijlage 6.6)

•

Onderzoekssnelheid incident (zie bijlage 6.7)

•

Incident van te weinig beschikbare tijd (zie bijlage 6.8)

•

Planningsincident (zie bijlage 6.9)

•

Rapportage incident (zie bijlage 6.10)

•

Functieveranderingincident (zie bijlage 6.11)

•

Ontbrekende notulen incident

In dit incident wordt de rol van de projectleider benadrukt als schakel tussen de
opdrachtgever en het projectteam.

Een

medewerker krijgt de opdracht van een

projectleider om een deel van een onderzoek uit te werken. De uitvoering van dit deel van
het onderzoek is afhankelijk van een aantal aanwijzingen van de projectleider gebaseerd op
een gesprek met de opdrachtgever. Tijdens dit gesprek zijn echter geen notulen gemaakt.
De projectleider draagt de ideeen van de opdrachtgever over aan zijn projectteam op basis
van het beeld dat is gevormd naar aanleiding van het gesprek. Uiteindelijk blijkt de invulling
van het onderzoek niet helemaal conform de wens van de opdrachtgever te zijn. Dit
betekent extra werk voor beide partijen. De projectmedewerker gaat mee naar de volgende
bespreking met de opdrachtgever en er wordt bepaald wat er precies verwacht wordt van
de bijdrage van de projectmedewerker. Omdat medewerkers niet direct betrokken zijn bij
het contact met een opdrachtgever wordt mogelijk niet aile informatie overgedragen. Direct
contact met de opdrachtgever ontbreekt wanneer een medewerker pas in een later stadium
van het project wordt benaderd (bijvoorbeeld om het rapport samen te stellen).
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Figuur 3.3 Oorzaakgevolg boom van het ontbrekende notulen incident.

C

Onvo/doende vakinhoude/ijk kennisde/ing

Deze incidenten hebben betrekking op het ontbreken van kennisdeling. Centraal in de
incidenten staat vakinhoudelijke kennis. Binnen het LEI wordt door diverse mensen een
grate diversiteit aan onderwerpen en vakgebieden onderzocht. Het op elkaar afstemmen
van deze onderzoeken vergt een goede coordinatie van capaciteiten en expertise. Op dit
moment komt het voor dat onderzoekers niet weten dat anderen binnen het LEI oak
onderzoek doen naar eenzelfde onderwerp. Men weet dit niet van elkaar. Een ander,
daarmee samenhangend prableem is dat de aanwezigheid van expertise wei bekend is maar
dat deze niet gebruikt wordt am de resultaten van het lopende onderzoek af te stemmen.
Oak de informatieverschaffing over bepaalde uitgevoerde onderzoeken ontbreekt omdat het
hier zogenaamde vensterpublicaties betreft. Deze zijn niet beschikbaar via een ander kanaal
dan via de onderzoekers die erbij betrokken zijn geweest. Incidenten in deze categorie zijn:
•

Rekenkamer incident (bijlage 6.12)

•

Onbekend onderzoek incident (bijlage 6.13)

•

Tegenstrijdige resultaten incident (bijlage 6.14)
Projectvoorstel incident (bijlage 6.15)

•

Vensterpublicatie incident (bijlage 6.16)

•

Interne expertise incident

Er wordt door een prajectmedewerker opgemerkt dat het onderzoek waaraan hij meewerkt
getoetst zou kunnen worden binnen een andere afdeling van het LEI. De prajectleider
maakt echter een inschatting van de expertise van de bedoelde afdeling. Daarbij wordt het
onderzoek te abstract geacht am door deze afdeling te worden getoetst. Bovendien zijn er
onvoldoende geschikte contacten met deze afdeling; de prajectleider is onbekend met
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personen die geschikt zouden kunnen zijn am dit onderzoek aan een eventuele toetsing te
onderwerpen, hij is niet bekend met de medewerkers van deze afdeling. Het gevolg is dat
er een bepaald draagvlak ontbreekt wat het onderzoek een meerwaarde kan geven. Oak
loopt men het risico dat er een bepaald aspect is vergeten in het onderzoek waardoor
inconsistente resultaten naar buiten komen.
inhoud van het
onderzoek is
technisch

-------.

"ik ken daar
niemand"

vooronderstelling:
"dat snappen ze
toch niet"

~
barriere om

e

4 isbijna ~

4e~

onderzoek mist bepaalde

vakkennis van anderen

~ visiejinvalshoek

is niet gebruikt om
onderzoek te
verbeterenjtoetsen

I--.

draagvlak ontbreekt

te benaderen

extern

Figuur 3.4 Oorzaakgevolg boom van het interne expertise incident.

D. Diversen

Er is in deze categorie geen eenduidige Iijn aan te geven welk type incidenten deze
categorie bevat. Vandaar de term diversen. Er zijn twee incidenten die gerelateerd zijn aan
het informatieopslag- en informatieverwerkingsysteem. Een ander incident heeft direct
betrekking op de functiewisseling van personen. Een persoon kan meerdere functies hebben
binnen de grenzen van de organisatie. In combinatie met het binnen de organisatie van
functie wisselen is de oorzaak van een van de incidenten. Voor deze categorie zijn de
volgende incidenten vastgesteld:
•

Specialist incident I (bijlage 6.17)

•

IT systeem incident (bijlage 6.18)

Informatieverwerkingssysteem incident
Om het huidige informatieopslag- en verwerkingssysteem flexibeler te maken, wordt een
nieuw systeem ontwikkeld. Het parallel lopen van deze systemen heeft vervelende
gevolgen: bestanden moeten gekoppeld worden en men loopt achter bij de invoering van
recente gegevens. Het systeem beoogt flexibeler te zijn. Flexibeler wi! zeggen dat de cijfers
nu in plaats van een keer per jaar, veel frequenter opgeleverd kunnen worden. Een
kanttekening is het feit dat de herziening van dit systeem volledig intern gefinancierd moet
worden. Er wordt jaarlijks bekeken of er middelen beschikbaar zijn am het nieuwe systeem
verder af te ronden, daarbij heeft het nieuwe systeem niet de hoogste prioriteit. Het gevolg
van het synchroon lopen van de systemen is een achterstand in de verwerking van
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gegevens en het feit dat bestanden van de twee systemen gekoppeld moeten worden om
resultaten te kunnen bepalen. Dit kan vertraging opleveren.
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Figuur 3.5 Oorzaakgevolg boom van het informatieverwerkingsysteem incident.

De incidenten zijn ingedeeld in categorieen. De tweede stap in de analyse is een crossoorzaak
analyse.

Crossoorzaak analyse
Deze analyse is bedoeld om de onderliggende oorzaken van ongunstige situaties te
identificeren. Het be"invloeden van deze oorzaken is gericht op het voorkomen van herhaling
van dergelijke gebeurtenissen. Daartoe zijn de oorzaken in een aantal stappen gesorteerd. De
oorzaken van incidenten worden, onafhankelijk van de categorie waarin ze vallen, op basis van
inhoudelijke karakteristieken samengevoegd. Door het groeperen van oorzaken met eenzelfde
inhoud of thema ontstaat een kernoorzaak. Het proces loopt van diverse oorzaken in de
beginfase naar een aantal kernoorzaken in de laatste fase. Dit oorzakencomplex is dan een
verklaring voor de optredende problemen. De Iijst met oorzaken is in een aantal stappen
teruggebracht tot 6 oorzaken. Vervolgens is geteld welke oorzaken dominant zijn. Deze telling
is weergegeven in Tabel 3.1 Telling van de oorzaken. Daaruit volgen de dominante oorzaken
ofwel de kernoorzaken. De dominante oorzaken zijn omschreven als druk, eilandvorming,
problemen in projectmanagement en ontbreken van overzicht van onderzoek en expertise. De
oorzaken Ingreep op basis van eerdere ervaringen en Be/e/d van het managementteam en de
organisatie/eiding zijn gekoppeld aan de positieve incidenten. De categorieen Diversen en
Positieve incidenten (en de oorzaken van de positieve incidenten) worden niet in het

uiteindelijke herontwerp meegenomen omdat deze incidenten geen directe relatie hebben met
de kernproblemen.
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Tabel 3.1 Telling van de oorzaken.
Typering oorzaak

Totaal

1.

(Tijds)druk

2.

Problemen in projectmanagement

13

3.

Eilandvorming

11

4.

Ontbrekend overzicht van onderzoek en expertise

8

5.

Ingreep op basis van eerdere ervaringen

2

6.

Beleid van het managementteam en de organisatieleiding

2

8

1. Druk

Druk ontstaat door opdrachtgevers die aandringen op de start of de afronding van een project.
Verder heeft een projectmedewerker te maken met een beperkt aantal dagen dat hij in een
onderzoek mag besteden. Het is veelal met nieuwe, lastige onderdelen dat de druk groot wordt.
Deze nieuwe onderdelen vragen veel van de denkcapaciteit van onderzoekers. De eis van 165
declarabele dagen is een ander aspect van tijdsdruk. Deze eis heeft bijvoorbeeld gevolgen voor
tijd die besteed kan worden aan acquisitie en expertiseontwikkeling.

2. Prob/emen in projectmanagement

Problemen

in

projectmanagement

werkverdelingstructuur.

Deze

kunnen

werkverdeling

ontstaan
maakt

door

een

sterk

regelmatige

individualistische

afstemming

(korte

communicatielijnen) noodzakelijk. In het projectteam moeten gemaakte afspraken over de
afbakening van werkzaamheden en de beoogde resultaten goed afgestemd worden. Een niveau
boven het project moet in overeenstemming met de capaciteitsbeheerder de inzet van
onderzoekers bepaald worden. Bij de bepaling van inzet van onderzoekers is de hierarchische
sectiestructuur bepalend. Bij het bepalen van de vakinhoudelijke overlap kan de huidige WAVstructuur met thematrekkers ondersteunend werken. Ook speelt het contact met een
opdrachtgever een belangrijke rol. Het doel van de afstemming met de opdrachtgever is
toetsen van (tussen)resultaten, bewaking van het budget en bijsturen van de doelstellingen.
Een ander aspect van projectmanagement is het schrijven van verslagen en rapporten. Dit
rapporteren speelt bij het LEI een belangrijke rol aangezien een groot deel van de projecten
wordt afgesloten met een rapport.
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3. Ei/andvorming
De tweede kernoorzaak is het best te omschrijven als eilandvorming. Binnen de afdeling Plant
zijn diverse expertisen verzameld (wanneer de gehele organisatie van het LEI wordt beschouwd
is de diversiteit van expertisen is nog groter). Eilandvorming wordt be"invloed door verschil in
achtergrond, verschil in opleiding en verschil in expertise. Daarbij wordt de eilandvorming
versterkt door een botsing van praktijkmensen versus theoriegerichte onderzoekers. Gebrek
aan erkenning van en vertrouwen in andermans expertise is ook een belangrijk punt in het
ontstaan van eilandvorming.

4. Ontbreken van overzicht van expertise en onderzoek
Een laatste oorzaak is het ontbreken van een goed overzicht van onderzoek en expertise van
onderzoekers. Dit betekent bijvoorbeeld onvoldoende kennis over anderen. Er is niet bekend
wie op welk onderzoeksgebied ingezet kan worden. Ook is onvoldoende bekend welke
onderzoeken afgerond zijn, nog lopen of uitgevoerd gaan worden. Er bestaat een overzicht van
afgerond onderzoek. Dit is te vinden op de intranetsite van het LEI. Dit overzicht is in de
huidige vorm te beperkt. Het is beperkt tot onderzoek vanaf het jaar 2000. Bovendien is het
niet mogelijk selectiecriteria op te geven om een relevante selectie te maken voor een bepaald
project.

3.3

OORZAKENCOMPlEX

Figuur 3.6 geeft een overzicht van de relaties tussen de oorzaken, het oorzakencomplex. Deze relaties
spelen een rol bij het ontstaan van problemen bij het LEI. Om dit te onderbouwen worden nu enkele
relaties van het oorzakencomplex beschreven.
1.

2.

druk

/

4.

problemen in

ontbreken van

projectmanagement

overzicht expertise en

3.

/

eila ndvorm ing

Figuur 3.6 Relaties tussen kernoorzaken.
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onderzoek

De invloed van druk op problemen in projectmanagement

Om projectkosten te beperken wil een opdrachtgever snel starten met een

1.

project. Bovendien dringt hij aan op een snelle afronding van het project.

/

Druk vanuit de opdrachtgever om snel te starten heeft tot gevolg dat

2.

4.

projectmedewerkers een prestatie moeten leveren op momenten waarop zij
zelf weinig invloed hebben. Dit kan problemen opleveren voor individuele

3.

onderzoekers. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een onderzoeker prioriteiten

moet gaan stellen. Door de eis van snelle afronding kiest de projectleider voor de oplossing het
project op te delen in onderdelen (werkverdelingstructuur van het project). Dit is, op korte termijn, de
meest efficient oplossing omdat bij deze werkverdelingstructuur bepaalde onderdelen parallel
uitgevoerd kunnen worden. Deze parallelle taken moeten in een later stadium op elkaar afgestemd
worden. Ook hier kunnen zich problemen voordoen. Het combineren van aile afzonderlijke stukken
levert niet altijd het gewenste eindresultaat op. Projectmedewerkers herkennen hun eigen stukken
niet in het uiteindelijke rapport. Mogelijk heeft de redacteur het stuk zodanig aangepast dat het
consistent is met de lijn in het rapport. Daarbij kan de essentie van het verhaal verloren gaan.
Opnieuw afstemmen kost dan extra tijd. Een ander mogelijk effect van druk door snel starten in
combinatie met snelle afronding van een bepaald onderdeel is mogelijk risicovermijdend gedrag. Een
projectmedewerker kiest ervoor de uitvoering van een bepaald onderdeel van een onderzoek uit te
stellen omdat het moeilijk uitvoerbaar is in de beschikbare tijd.

De invloed van problemen in projectmanagement op eilandvorming

Problemen in projectmanagement kan eilanden veroorzaken. Gebrek aan

1.

2.

communicatie

4.

tussen

de afzonderlijke

functies

en

een

over-de-muur

benadering van projectmanagement veroorzaken onjuiste afstemming tussen
functies. Beeldvorming over wat verwacht kan worden van anderen levert

~
3.

problemen op wanneer de inschatting of beeldvorming niet realistisch is [59].
De schakel in deze eilandvorming is vertrouwen. Ontbreken van vertrouwen

in capaciteiten van anderen kan eilandvorming veroorzaken. Vertrouwen is een op historie gebaseerd
proces. Wanneer iemand zich in het verleden bewezen heeft wordt er vaker een beroep gedaan op
zijn expertise. Dit versterkt de onderlinge band. Er voigt erkenning van de capaciteiten van de ander.
Wanneer iemand echter op een voor hemjhaar ongelukkig moment gevraagd wordt een bepaalde
bijdrage te leveren kan een onvoldoende of niet tijdig resultaat volgen. Het vertrouwen in de
capaciteiten van deze specialist neemt af. Er wordt vervolgens geen beroep meer gedaan op deze
specialist. Mogelijk wordt er geen tijd genomen om dit vertrouwen te herstellen. Het gevolg is dat
men doorgaat op de ingeslagen weg zonder grondig te evalueren waardoor problemen ontstaan.
Verder is de werkverdelingstructuur, het opdelen van een project, een mogelijke bijdrage voor het
vormen van eilandjes. De onderdelen worden individueel, afzonderlijk uitgewerkt en in een later
stadium in een rapport samengevoegd. De grenzen tussen de expertisegebieden blijft zodoende
geha nd haafd.
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'De invloed van het ontbreken van een overzicht van expertise en onderzoek op
eilandvorming

Een inschatting van andermans capaciteiten ontstaat door het ontbreken van

1.

het overzicht van expertise en onderzoek. Door deze beeldvorming en

2.

4.

inschatting wordt een onderzoeker ingedeeld bij een expertisegebied. "Die is
van energie" of "Dat is een econoom, die heeft daar helemaal geen verstand

/

van". Dit blijkt oak uit het Rekenkamer incident (zie bijlage 6.12), waar

3.

onderzoekers met een verschillende achtergrond de beschikbare informatie
op een verschillende wijze gebruiken in hun onderzoek. Dit heeft gevolgen voor het draagvlak van de
resultaten. Onjuiste beeldvorming is een mogelijke oorzaak van eilandvorming. Dit kan versterkt
worden door het coachschap. Junioronderzoekers worden begeleid door een senioronderzoeker. Deze
junioronderzoeker hoort dan bij het groepje van de betreffende senioronderzoeker. Door het
ontbreken van het overzicht van expertise en onderzoek richten onderzoekers zich op de vertrouwde,
selecte, groep bekenden. Bekenden zijn dan onderzoekers met een vergelijkbare achtergrond, studie
of vakgebied.

De invloed van problemen in projectmanagement op druk

Een

1.

van

de

problemen

in

projectmanagement zijn

de

zogenaamde

verschuivende doelen [59]. Het doel van het project verschuift door

/

voortschrijdend inzicht of veranderende wet- en regelgeving. Dit levert vaak

2.

4.

een langere doorlooptijd op waardoor dit probleem aileen nag maar sterker
wordt. Men kan verstrikt raken in een vicieuze cirkel. Door voortdurende

3.

wijzigingen in de doelstellingen komen onderzoekers onder een steeds
grotere tijdsdruk te staan. Een ander projectmanagementprobleem kan

gebrek aan probleemoplossend vermogen zijn [59]. Dit wordt veroorzaakt door grote mate van
onzekerheid. Vaak is de allocatie van capaciteit gericht op wat men vooraf heeft vastgesteld. Er wordt
geen buffer ingebouwd. Bij onverwachte problemen wordt capaciteit van andere projecten 'gehaald'.
Deze mensen moeten zich eerst inwerken, waardoor de uiteindelijke vertraging tach even groat is in
vergelijking met de situatie waarin geen extra capaciteit zou zijn ingezet. Bovendien is de extra
capaciteit weggenomen bij andere projecten die daaropvolgend mogelijk vertraging oplopen,
zodoende ontstaat opnieuw een vicieuze cirkel. Dit principe is mede verantwoordelijk voor het niet
halen van deadlines. Daarnaast heeft de werkverdelingstructuur van projecten (sequentiele of
onderling afhankelijke taakuitvoering) tot gevolg dat onderzoekers in een korte tijd, moeilijke, nieuwe
onderdelen moeten uitwerken (bijvoorbeeld Research Guidance Energie). Er moet een deadline
gehaald worden omdat anderen afhankelijk zijn van de resultaten van een taak. Dit vergroot de druk
op het cognitieve vermogen van de onderzoeker. Oak kan het zo zijn dat een onderzoeker prioriteiten
moet gaan stellen in verband met andere onderzoeken waaraan hij/zij werkt. Deze prioriteitsstelling
kan dan negatieve gevolgen hebben voor het halen van een deadline.
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De invloed van druk op eilandvorming
Onder druk van de kosten- en doorlooptijdbeheersing moet een projectleider

1.

schatten waartoe zijn (beoogd) onderzoekers in staat zijn. Een onjuiste

2.

1

4.

inschatting kan het wederzijdse vertrouwen beschadigen. Onderzoekers
verliezen het vertrouwen in de managementkwaliteiten van een projectleider.
De projectleider kan het vertrouwen in de capaciteiten van een onderzoeker

3.

verliezen (de projectleider had meer van het cognitieve vermogen van een
onderzoeker verwacht). Zo ontstaat een vertrouwensbreuk en het gevolg is dat er mensen zijn die
niet meer willen werken met bepaalde projectleiders of projectmedewerkers. Dit kan leiden tot
eilandvorming. Druk en 'bedreigingen' van buiten een groep kunnen het groepsgevoel versterken.
Teamleden kunnen sterke cohesie vertonen omdat ze bijvoorbeeld veel tijd met elkaar doorbrengen of
omdat de groep een aantal externe bedreigingen heeft ervaren waardoor de groepsleden sterke
onderlinge verbondenheid voelen.

De invloed van het ontbreken van een overzicht van expertise en onderzoek op
problemen in projectmanagement
Het ontbreken van het overzicht van onderzoek en expertise heeft tot gevolg

1.

dat mensen inschattingen moeten maken van wat anderen kunnen bijdragen
aan een onderzoek. Is deze inschatting foutief dan zullen er in het project

2.

4.

problemen ontstaan met betrekking tot de invulling van bepaalde onderdelen.
Onverwachte 'technische' problemen, vertragingen en kostenoverschrijding

3.

door overschatting van de technische capaciteiten of gewoon een gebrek aan
voldoende werkcapaciteit (Wheelwright & Clark, 1992). Dit in combinatie met

eilandvorming kan ertoe leiden dat op bekende mensen erg vaak een beroep wordt gedaan en dat
anderen juist am werk verlegen zitten. Oak levert het ontbreken van een overzicht van onderzoek
problemen op wat betreft resultaten en aanpak van een onderzoek. Er kan onenigheid ontstaan over
eerder resultaten van eerder onderzoek wanneer dit onderzoek niet bekend is bij de betrokken
projectmedewerkers (bijvoorbeeld Rekenkamerincident in bijlage 6.12).

3.4 REFLECTIE EN BEVINDINGEN
Het combineren van de resultaten en conclusies uit de beide onderzoekslijnen is de basis voor de
uiteindelijke diagnose. De twee onderzoekslijnen vullen elkaar aan en versterken elkaar. De resultaten
van Research Guidance Energie vertonen overlap met gevonden incidenten uit de critical incidents
methode.

De problemen

van

onvoldoende

kennisdeling

en gebrekkige afstemming worden

ondersteund door resultaten van zowel onderzoekslijn I, Research Guidance Energie als door
resultaten van onderzoekslijn II, de incidenten.
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Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van tijdsdruk. Zij willen snel starten met een
project om te voorkomen dat bijvoorbeeld wet- en regelgeving het resultaat overbodigjachterhaald
maakt. Zeker in beleidsbepalend onderzoek is de veranderende wet- en regelgeving van grote invloed
op het startmoment van onderzoek. Voor het uitvoeren van projecten bij het LEI wordt, mede onder
druk van de opdrachtgever, gekozen voor een bepaalde werkverdeling. Ais efficiente oplossing voor
het uitvoeren van projecten wordt gekozen voor het opsplitsen van het gehele project in kleinere
(expertisespecifiekere) onderdelen. Deze onderdelen worden aan individuen of kleine groepen
toegewezen. De invulling van de onderdelen kan dan parallel gebeuren. Het nadeel is echter dat deze
werkverdeling korte, regelmatige communicatie vereist om aile afzonderlijke onderdelen goed op
elkaar af te stemmen voor, bijvoorbeeld, de rapportage. Dit is een extra eis voor de coordinatie en
communicatie met betrekking tot de projectbegeleiding. Een ander punt naar aanleiding van deze
werkverdeling is de werkdruk die kan ontstaan. Werkdruk wordt onder andere veroorzaakt door het
niet halen van deadlines van onderdelen van projecten. Door onderlinge afhankelijkheid van de
projectonderdelen kan een kettingreactie van uitlopende projecten of projectonderdelen ontstaan. De
druk op het systeem wordt hierdoor alsmaar groter (vicieuze cirkel).

Er zijn problemen in de onderlinge afstemming. De afgesproken planning wordt niet gehandhaafd
omdat projectmedewerkers verschillende prioriteit (moeten) geven aan een project. Bovendien
worden afspraken met de opdrachtgever niet of onvoldoende gecommuniceerd aan het projectteam.
Er worden onbedoelde resultaten opgeleverd omdat de wens van een opdrachtgever onvoldoende
wordt overgedragen op projectmedewerkers. De uitvoering door de projectmedewerker is goed, maar
niet conform de wens van de opdrachtgever. De schakel tussen deze twee partijen is de projectleider,
aangezien het contact met de opdrachtgever voornamelijk via deze projectleider verloopt. De
onbedoelde resultaten leveren extra werk op en kosten dus extra tijd voor de projectmedewerkers. Dit
probleem voigt uit de resultaten van beide onderzoekslijnen.

De druk op het cognitieve vermogen van onderzoekers is erg groot, vooral in visionair onderzoek is dit
van grote invloed. Er wordt een beroep gedaan op de capaciteiten van een werknemer om
toekomstige ontwikkelingen af te leiden op basis van hUidige situatie. Het vergt veel tijd en
denkvermogen om bepaalde 'uitspraken' over deze ontwikkelingen degelijk te onderbouwen. Een
combinatie van risicovermijdend gedrag naar aanleiding van de moeilijkheidsgraad en het gewoonweg
niet voldoende tijd beschikbaar hebben om het onderzoek goed uit te kunnen voeren zijn daarbij
oorzaken van problemen. Deze beschikbare tijd is nauw gerelateerd aan het (beschikbaar gestelde)
budget. Dit budget wordt voornamelijk bepaald door de opdrachtgever in overleg met de
projectleider.

Het niet weten wie, wat en wanneer, kan bijdragen aan een onderzoek is een andere bron van
problemen. Er ontstaan groepjes van mensen die elkaar telkens opzoeken om projecten uit te voeren.
Zodoende wordt onvoldoende afgestemd welk onderzoek al loopt binnen de afdeling en of er enige
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overlap is in onderzoek (of de manier waarop onderzoek wordt aangepakt). Het ontbreken van deze
afstemming veroorzaakt onderling onenigheid en

het niet consistent zijn van onderzoeken

(bijvoorbeeld met betrekking tot uitspraken over toekomstige ontwikkelingen). Dit leidt tot afname
van onderling vertrouwen. Zo worden de grenzen tussen bepaalde disciplines versterkt. Dit blijkt uit
de incidenten voornamelijk in het ontbreken van kennis over aanwezigheid van expertise en de
terughoudendheid om met mensen met een bepaald type achtergrond in discussie te gaan over
resultaten. Verschil in achtergrond en vooropleiding lijken mede verantwoordelijk voor het ontstaan
van eilanden.

Diagnose

De uiteindelijke diagnose wordt beschreven in termen van kernproblemen en kernoorzaken die volgen
uit de analyse van de verzamelde informatie. Er is niet heel duidelijk onderscheidt te maken welke
oorzaak het sterkst van invloed is op de gestelde problemen. Uit de beschrijvingen van de relaties in
paragraaf 3.3 voigt dat de kernoorzaken sterk aan elkaar gerelateerd zijn. Het resultaat is een
scherpere en beter onderbouwde oorzaakgevolg boom. Deze aangescherpte oorzaakgevolg boom is
weergegeven in Figuur 3.7.

onvoldoende vakinhoudelijke

1.

2.+

~

/

~

/

kennisdeling

4.~

3.

&
gebrekkige afstemming van

~ gevolgen

doelstelling (en planning)
onderzoek

Figuur 3.7 Aangescherpte oorzaakgevolg boom.

Onvoldoende vakinhoudelijke kennisdeling en niet-optimale communicatie over de doelstelling en
planning van onderzoek zijn de problemen die bij de afdeling Plant van het LEI spelen. De
belangrijkste oorzaken daarvan zijn problemen rondom projectmanagement en eilandvorming. Ook
druk en het ontbreken van overzicht van expertise/onderzoek spelen een rol. Deze oorzaken zijn
echter minder dominant.
De probleemhebbers zijn in dit geval de sectiehoofden en het afdelingshoofd. Dit managementteam is
uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opgeleverde resultaten. Het probleem van
ontbrekende kennisdeling en gebrekkige afstemming is een probleem van de afdelingsleiding maar
wordt ervaren door de onderzoekers. Het herontwerp zal gericht zijn op de activiteiten van
onderzoekers.
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De problemen in projectmanagement worden versterkt door een aantal factoren zoals druk vanuit de
opdrachtgever en eilandvorming. Deze combinatie van factoren is verantwoordelijk voor het ontbreken
van kennisdeling (cognitieve samenwerking; expertise en vaardigheden) en gebrekkige communicatie
(wens van de opdrachtgever/ hand having van planning/ moment van capaciteitsinzet). Dit zijn niet de
enige problemen die spelen bij de afdeling Plant. Het zijn wei belangrijke probleem omdat de kwaliteit
van de projecten be"invloed wordt door deze knelpunten. Het implementeren van het door het
management opgeworpen oplossing in de vorm van een databank kan leiden tot suboptimalisatie. Het
opzetten

van

een

onderzoekshistorie/

kennisopslag
lopend

systeem/

onderzoek/

in

de

toekomstig

vorm

van

onderzoek

een
en

intranet

omgeving

met

relevante

gegevens

van

onderzoekers creeert een situatie waarbij de databank voor onderzoek is geoptimaliseerd. Het blussen
van branden in de projecten en eilandvorming wordt daarmee echter niet voorkomen. Kennisopslag
moet geen doel op zich worden. Het moet een middel zijn am een vastgesteld doel te bereiken.
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4. HERONTWERP
In het voorgaande traject is de basis gelegd voor de laatste fase in dit onderzoek, het herontwerp. Er
zijn in het traject verschillende analysemethoden gebruikt om te achterhalen welke problemen zich
voordoen bij de afdeling Plant. In dit hoofdstuk wordt gewerkt aan een oplossing voor de problemen
die in de diagnose zijn vastgesteld. Figuur 4.1 geeft de structuur van het herontwerp weer. In
paragraaf 4.1 worden de vier oorzaken uit de diagnose gedetailleerd in een aantal variabelen per
oorzaak. Vervolgens worden in paragraaf 4.3 varia belen geselecteerd waarop het herontwerp
gebaseerd wordt. In paragraaf 4.6.2 wordt een model van Tushman & Nadler [51] ge'introduceerd
waarin de informatieverwerkingsbenadering 5 in projecten centraal staat. Dit model wordt in paragraaf
4.4 gebruikt om het herontwerp passend te maken voor de probleemsituatie van het LEI. Het
uiteindelijke herontwerp wordt vervolgens getoetst in de vorm van een reflectie in paragraaf 4.6.1.
Ten slotte wordt in paragraaf 4.6.2 een implementatieplan uitgewerkt waarin concrete acties staan die
ertoe moeten leiden dat dit herontwerp ingepast kan worden in de organisatie.

1.

2.

3.

4.

Druk

Projectmanagement

Eilandvorming

Ontbreken van

problemen

overzicht

Noodzaak

Vermogen

informatie

informatie

verwerking

verwerking

Fit!Afstemming
Model: Tushman & Nadler [51]

Legenda:

o
o

Variabelen

Modelvariabele

Figuur 4.1 Structuur van het herontwerp.

5 De informatieverwerkingsbenadering gaat uit van de onzekerheid waarmee medewerkers van organisaties geconfronteerd

worden. Deze onzekerheid komt voort uit drie variabelen: taakkarakteristieken, taakafhankelijkheden en omgevingsinvloeden

[20; 51].
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4.1 VARIABELEN
De conclusie van de diagnose (zie paragraaf 3.4) stelt dat de oorzaken, in de vorm van problemen in
projectmanagement en eilandvorming aangepakt moeten worden om de niet-optimale afstemming en
niet-optimale vakinhoudelijke kennisdeling te verbeteren. Deze oorzaken worden als aangrijpingspunt
gebruikt om in het herontwerp te komen tot betere kennisdeling en betere communicatie binnen
projecten. De andere oorzaken, druk en het ontbrekende van overzicht van expertise en onderzoek,
worden in de beschrijving met variabelen meegenomen om te voorkomen dat relevante varia belen
over het hoofd worden gezien. Op basis van de diagnose en bestudeerde literatuur is een beeld
ontstaan van variabelen die van invloed zijn op communicatie en kennisdeling.
Allereerst wordt een raamwerk gegeven waarin de vier oorzaken worden beschreven vanuit een
theoretische invalshoek. Daarna worden de vier oorzaken afzonderlijk onderzocht op, voor het LEI,
relevante variabelen.

Theoretisch raa mwerk
In Figuur 4.2 wordt een raamwerk ge'introduceerd met een aantal relaties tussen variabelen en de
invloed van deze variabele op de prestaties in projecten. Zo is bijvoorbeeld te zien dat behalve de
diversiteit binnen een projectteam ook andere variabelen van invloed zijn op de prestaties in
projecten. De teamsamenstelling is direct van invloed op de effectiviteit maar ook indirect via
groepspsychologische aspecten. De belangrijkste relaties zijn met vetgedrukte pijlen aangegeven. De
gestippelde pijlen geven voor het herontwerp minder relevante relaties weer. De dubbele pijlen geven
aan dat de eilandvorming beschreven in groepspsychologie in continue wisselwerking verkeert met de
interne en externe communicatie (beschreven door de interne en externe processen). Bij de
variabelen zijn een aantal voorbeelden gegeven die voor de situatie van het LEI relevant zijn.
Effectiviteit
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~
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.
-~
Groepspsychologische
factoren
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vb:

vb:
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stand van economie

job

onderling vertrouwen

Figuur 4.2 Raamwerk voor effectiviteit in projectteams [12].
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afwezigheid,

Op basis van dit raamwerk worden de oorzaken uit het oorzakencomplex van paragraaf 3.3 in
variabelen uitgedrukt. Zo wordt de situatie van het LEI aangevuld met een theoretische benadering.

Druk 6

Door diverse omgevingsfactoren ontstaat druk op het primaire proces van het LEI. Zo bepaalt de
economische situatie de bestedingsruimte binnen projecten bij het LEI. Een kleinere bestedingsruimte
betekent dat er minder geld beschikbaar is voor de uitvoering van projecten. De uitvoering dient
hierdoor efficienter te gebeuren. Opdrachtgevers, bijvoorbeeld het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselveiligheid (een van de grotere ingaande geldstromen van het LEI), hebben
door economische tegenwind minder geld beschikbaar om onderzoek uit te zetten 7 . Dat betekent een
grotere werkdruk om kwaliteitseisen en deadlines te halen.
Een ander aspect naar aanleiding van omgevingsfactoren zijn marktontwikkelingen. Om bij te blijven
en concurrentiekracht te behouden moet er innovatief onderzoek uitgezet worden. De werkdruk wordt
groter omdat nieuwe ideeen sneller tot concrete resultaten moeten leiden. De tijdsdruk is een gevolg
van het tempo waarin wetten, regels en richtlijnen veranderen. Deze factoren zijn indirect, via het
projectmanagement, van invloed op de prestaties van projecten.

Projectmanagement problemen

Het projectteam staat bij het LEI aan de basis van de uitvoering van projecten. De effectiviteit van
deze teams is van invloed op de prestaties in een project. Door afstemming van de expertisen en
samenwerking bij besluitvorming proberen de leden van het team te komen tot een oplossing voor
een probleem. De functionele diversiteit van een projectteam speelt daarbij een belangrijke rol.
Projectteams van het LEI worden samengesteld uit verschillende disciplines en functionele eenheden,
zodoende kan specialistische expertise gebruikt worden voor het uitvoeren van een specifieke taak in
een project. Ais het project afgerond is gaan deze mensen weer terug naar hun functionele eenheid of
naar een volgend project. Projectteams hebben de eigenschap dat er verschillende taken en
activiteiten gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden in plaats van na elkaar [12]. De taken houden een
zekere mate van toepassing van specialistische kennis en vaardigheden in. Dit geldt ook voor de
uitvoering van projecten bij het LEI.

6

Er bestaat een spanningsveld tussen motivatie en druk (stress). Er moet voldoende uitdaging in de opdrachtomschrijving en

doelstellingen zitten om projectmedewerkers te motiveren. Het is echter mogelijk dat deze doelstellingen een mate van
werkdruk veroorzaken. Dit kan tot gevolg hebben dat de werkdruk als stress wordt ervaren. De effecten van stress in de
werkzaamheden hebben mogelijk gevolgen voor de kwalitatieve eisen en het halen van deadlines van het project.
7

De structuur van het toewijzen van geld voor onderzoek, door opdrachtgevers, verandert ook. Mede door de ontstane

economische situatie wordt er op dit moment veel meer gewerkt met zagenaamde tenders. Deze tenders zijn uitnodigingen van
opdrachtgevers om een offerte in te dienen om een bepaalde opdracht uit te mogen voeren. Er wordt door meerdere partijen
een offerte ingediend. Het risico dat een offerte is gemaakt en tijd en geld zijn ge"investeerd zander dat een opdracht voigt
levert nieuwe probleemsituaties op. Bieders trachten de gevolgen van dergelijke afwijzingen te beperken door het risico te
spreiden. Een mogelijke spreiding van het risico is samenwerken met andere partijen.
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De situatie bij het LEI wordt verder gekenmerkt door projecten met onzekerheid, ambigu"iteit8 en
onverwachte elementen in de taakstructuur en in het taakontwerp. Dit blijkt uit het onderzoek dat is
gebruikt voor het vaststellen van de diagnose, Research Guidance Energie. Verder is er een kleine
inventarisatie van afgeronde projecten uitgevoerd die heeft bijgedragen aan de opvatting dat er een
zekere mate van onzekerheid en ambigu"iteit in projecten van het LEI bestaat.
Taakontwerp en taakstructuur worden beschreven door afhankelijkheden binnen taken en tussen
taken. Twee typen afhankelijkheden staan centraal: kennisafhankelijkheid en taakafhankelijkheid.
Kennisafhankelijkheid is de inzet van expertise en vaardigheden van anderen bij het uitvoeren van een
taak. Taakafhankelijkheid is de mate waarin een taak wordt be"invloed door het resultaat of de
voortgang van een andere taak. Projectmanagementproblemen bij het LEI ontstaan door een onjuiste
inschatting van deze kennisafhankelijkheden en taakafhankelijkheden.

Eilandvorming
Eilandvorming wordt beschreven door groepspsychologische factoren en socia Ie aspecten. Verschil in
normen, waarden en visie van de organisatie(leden) zijn specifieke invullingen van eilandvorming.
Eilanden ontstaan doordat mensen met gelijke gedachten, meningen en opvattingen (aileen) elkaar
opzoeken. Gedeelde opvattingen zijn vaak te verklaren vanuit overeenkomstige functionele eenheden,
disciplines, vakgebieden en opleidingen. Ook kunnen eilanden ontstaan op basis van onjuiste
beeldvorming over expertise van anderen en onjuiste beeldvorming over de persoonlijkheid van
anderen. Daarbij zijn ontoegankelijkheid en ego"isme van experts en ontbreken van vertrouwen tussen
onderzoekers elementen van eilandvorming waardoor samenwerking niet van de grond komt.
Het is de vraag in hoeverre eilandvorming ongewenst is. Concurrentie tussen onderzoekers kan
gewenst zijn omdat het onderzoekers scherp houdt in het doen van vernieuwend onderzoek. Verder
kan het ondersteunend zijn voor de efficientie in projectuitvoering omdat men beter wil presteren in
vergelijking met andere onderzoekers. Bij het LEI Iijkt eilandvorming echter niet gunstig te zijn.
Eilandvorming wordt als een oorzaak voor het ontbreken van kennisdeling en de gebrekkige
afstemming beoordeeld.

Ontbreken van overzicht van expertise en onderzoek
Nonaka & Takeuchi [42] stellen dat kennis te categoriseren is in expliciete kennis en impliciete kennis.
Expliciete kennis wordt opgevat als gemakkelijk communiceerbare informatie bijvoorbeeld rapporten,
notities, logboeken en formulieren met betrekking tot projecten. Impliciete kennis wordt opgevat als
moeilijk communiceerbare vaardigheden, knowhow en ervaring in de hoofden van onderzoekers [7].
Deze laatste karakterisering van kennis is persoonlijk en padgebonden. Deze kennis kan aileen benut
worden als de betreffende persoon aanwezig is wanneer deze kennis vereist is. Een overzicht van
onderzoek in de vorm van een databank is een hulpmiddel waarvan veel kennisintensieve
onderzoeksorganisatie gebruik maken. Voor het LEI is het ontbreken van een overzicht waarin is te
8 Ambigu"iteit is in dit verband de mate van dubbelzinnigheid in de opdrachtomschrijving en doelstellingen van een project.
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vinden met welk project onderzoekers zich op dit moment bezighouden een oorzaak van het
ontbreken van kennisdeling. Ook ontbreekt een overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek. Dit kan
van invloed zijn op de werkzaamheden van onderzoekers. Resultaten van uitgevoerd onderzoek
kunnen namelijk effect hebben op lopend en toekomstig onderzoek. Daarbij is er ook geen overzicht
van het expertisegebied en de interessen van onderzoekers. Zodoende is het zoeken naar specifieke
expertise of een gespecialiseerde onderzoeker lastig. Aan een dergelijk overzicht wordt echter
gewerkt. Vanuit een hoger organisatieniveau (WUR) wordt gesproken over en gewerkt aan een
yellow-pages systeem.

Het volgende overzicht geeft de relevante varia belen die in de situatie van het LEI gevonden zijn
aangevuld met relevante variabelen uit literatuurbronnen:
In relatie tot projectmanagement zijn de volgende variabelen relevant:
Taakontwerp en taakstructuur [46],
o

•

Groepssamenstelling,
o

•

Onderlinge afhankelijkheid [50; 60].

Functionele diversiteit [16; 3; 34].

Organisatiecontext,
o

Beloning [60; 8; 6].

Interne en externe processen,
o

Interne en externe communicatie [2; 29; 61; 34].

Eilandvorming wordt beschreven door de variabelen:
Groepspsychologische factoren en sociale aspecten [41; 7; 23].
Voor de oorzaak druk zijn de volgende va ria belen gevonden:
Omgevingsfactoren [12],
o

•

Marktontwikkelingen [6: innovatiegraad].

Job stress/druk [34; 21].

4.2 SELECTIE VAN VARIABELEN
Het is onmogelijk om al de gevonden variabelen in het herontwerp mee te nemen. Dit zou grote
complexiteit veroorzaken waardoor het herontwerp onnodig onoverzichtelijk wordt. Er wordt een
selectie gemaakt. De selectie van variabelen is onder meer gebaseerd op de verwachte opbrengst van
een variabele. De verwachte opbrengst van een variabele is de mate waarin een variabele de
vakinhoudelijke kennisdeling en de afstemming van doelstelling en planning kan be"invloeden.
Verwacht wordt dat de invloed van de varia belen taakstructuur en ontwerp en interne en externe

processen het grootst is. Door kennisafhankelijkheden en taakafhankelijkheden te onderscheiden
wordt getracht problemen in projectmanagement te verminderen Door de interne en externe
communicatie in projectteams te sturen wordt getracht coordinatie en cooperatie te bevorderen. Dit
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alles moet vervolgens leiden tot meer vakinhoudelijke kennisdeling en betere afstemming van de
doelstellingen (en planning). Een tweede reden om een variabele op te nemen in een herontwerp is
de telling in de diagnose (zie Tabel 3.1). In hoofdstuk 3 is vastgesteld dat, van de oorzaken in het
oorzakencomplex, de oorzaken eilandvorming en problemen in projectmanagement de meest
dominante oorzaken zijn voor de problemen van het LEI. De aandacht is zodoende vooral gericht op
variabelen van deze oorzaken.
Behalve een minder hoge verwachting van de opbrengst van bepaalde varia belen en de telling in de
diagnose zijn er nog andere redenen waarom varia belen niet in aanmerking komen voor het
herontwerp.
Een van deze andere mogelijke redenen is de complexiteit van een variabele. Job stress is
bijvoorbeeld te complex door persoonlijke en psychologische invloeden: wat de een als stress ervaart,
wordt door een ander opgevat als goede motivatie.
Een ander selectiecriterium is de beperkingen of mogelijk negatieve effecten van een variabele. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de variabele, beloning. Door bijvoorbeeld goede samenwerking in projecten
te belonen kan een voorbeeld gesteld worden. Een mogelijk gevolg van het belonen van goede
prestaties is ongewenste competitie.

4.3

MODEL VOOR HERONTWERP

In Figuur 4.3 is een model weergegeven dat als uitgangssituatie wordt gebruikt voor het herontwerp.
Dit model is gebaseerd op onderzoek van Tushman & Nadler [51] en Galbraith [20]. Centraal in dit
model staat de veronderstelling dat onderzoekers van het LEI geconfronteerd worden met
onzekerheid. Het LEI is een kennisintensieve projectorganisatie waarbij onzekerheid voort kan komen
uit het taakontwerp en de taakstructuur van een project. Kennisafhankelijkheid veroorzaakt
onzekerheid afhankelijk van complexiteit 9 van taken. Taakafhankelijkheid veroorzaakt onzekerheid
doordat het succes van taakuitvoering afhankelijk is van het resultaat van andere taken.
Onzekerheid wordt gedefinieerd als het verschil tussen de benodigde informatie om een taak uit te

kunnen voeren en de informatie die al verzameld is [20]. De benodigde informatie is te verdelen in
verwacht bekende, verwacht onbekende en onverwacht onbekende informatie [26]. Succesvolle
taakuitvoering vereist informatieverzameling en informatieverwerking.
Ambiguiteit is de mate van dubbelzinnigheid in de verzamelde informatie van een project. Wanneer

onduidelijk is wat er precies wordt bedoeld met bepaalde informatie, kunnen leden van een team deze
informatie op verschillende, niet overeenstemmende, wijzen interpreteren. Succesvolle taakuitvoering
vereist zodoende onderlinge afstemming en consensus over de betekenis van informatie.

9

Complexiteit wordt hier opgevat als de mate waarin een individu de inzet van expertise en vaardigheden anderen of

onderzoek van anderen nodig heeft. De cognitieve inzet van anderen is vereist omdat een individu wordt geconfronteerd met
de verwerking van ingewikkelde informatie.
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Om onzekerheid en ambigu"iteit in taken te verminderen wordt een beroep gedaan op de
informatieverwerkingscapaciteit van onderzoekers. Een mogelijkheid om informatieverwerking te
verbeteren is communicatie. Allen [1] geeft bijvoorbeeld aan dat communicatie de onzekerheid die
voortkomt uit taakkarakteristieken en taakafhankelijkheden kan verminderen.

Het model van Figuur 4.3 onderscheidt de noodzaak voor informatieverwerking, het vermogen voor
informatieverwerking en een afstemming daartussen. De noodzaak voor informatieverwerking is
afhankelijk

van

de

kennisafhankelijkheid

en

taakafhankelijkheid.

Het

vermogen

voor

informatieverwerking wordt be"invloed door de overlegstructuur. Een optima Ie afstemming tussen de
noodzaak voor informatieverwerking en het vermogen voor informatieverwerking moet leiden tot
betere vakinhoudelijke kennisdeling en een beter onderling afgestemde doelstelling en planning van
projecten.

Kennisafhankelijkheid

\

Taakafhankelijkheid

Overlegstructuur

I

1

Noodzaak voor

Vermogen voor

1

informatieverwerking

informatieverwerki ng

Afstemming
("Fit")

Figuur 4.3 Informatieverwerking model gebaseerd op Tushman & Nadler [51].

4.3.1

NOODZAAK VOOR INFORMATIEVERWERKING

De noodzaak voor informatieverwerking wordt be"invloed door de kennisafhankelijkheid en
taakafhankelijkheid in projecten. In deze paragraaf worden de kennisafhankelijkheid en de
taakafhankelijkheid besproken. In de bespreking van kennisafhankelijkheid wordt daarbij
aandacht geschonken aan het verschil tussen delen van kennis en het integreren van kennis.

Kennisafhankelijkheid (cognitieve integratie)
De mate van kennisafhankelijkheid geeft aan in hoeverre cognitieve werkzaamheden zijn
gericht op dezelfde taak [4]. Dit wordt opgevat als behoefte aan cognitieve inzet van anderen.
Voor cognitieve werkzaamheden wordt onderscheid gemaakt in kennis de/en en kennis
integreren. Kennis delen betekent het communiceren van unieke informatie van een individu

[44] (zie Figuur 4.4). Het afstemmen en combineren van informatie is een proces van
integreren: van individuele kennis tot collectieve kennis. Kennisintegratie betekent dat
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individuen informatie afstemmen en combineren am nieuwe kennis te creeren [44] (zie Figuur
4.4).

H
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I A B'

~
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I

I
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H

A'B

~

A'· B

Ic
Kennis integreren

Kennis delen

Figuur 4.4 Kennis delen en kennis integreren

Een parabel over vijf blinde mannen en een olifant geeft een indruk van het verschil tussen
kennis delen en kennis integreren. Vijf blinde mannen worden geconfronteerd met een olifant.
De eerste voelt aan een poot en zegt: "Het is een boom". Een tweede voelt aan de staart en
zegt: "Het is touw". De derde voelt aan de slurf en zegt: "Het is een brandweerslang", de vierde
voelt aan een oar en zegt: "Het is een waaier". Ten slotte de laatste, hij leunt tegen de olifant
en zegt: "Het is een muur". Allen hebben eenzelfde object bestudeerd maar verschillen van
mening over wat het object voorstelt. De kunst is nu het combineren van aile afzonderlijke
stukken informatie zodat consensus bereikt wordt over wat het object voorstelt. Niet aileen
consensus maar oak de juistheid van de conclusie is hierbij belangrijk.
Wanneer de eerste blinde man zijn informatie dee/t met de tweede kan de tweede de conclusie
trekken dat hij te maken heeft met een boom waaraan bijvoorbeeld een schommel is
vastgemaakt of dat hij te maken heeft met een olifant.
Wanneer wederzijds informatie wordt uitgewisseld, wordt kennis van beide gecombineerd tot
nieuwe informatie. Wanneer het bij onderlinge uitwisseling blijft is het mogelijk dat beiden een
andere conclusie trekken. Door het verschil in de uitgangssituatie kan de opvatting over de
nieuwe kennis verschillen. Wanneer deze opvattingen verder bediscussieerd worden, kan de
nieuwe informatie geintegreerd worden tot een gedeelde opvatting (consensus) over wat de
gecreeerde kennis (combinatie van nieuwe informatie) voorstelt.

Hindernissen voor de effectiviteit van het integratieproces zijn gebrek aan onderlinge
bekendheid van de teamleden, uiteenlopende gedachtewerelden, taalbarrieres, statusverschillen
en fysieke afstand [15; 27; 49]. Formele interventies, gericht op ondersteuning van de discussie
tussen teamleden, kunnen de effectiviteit van dit proces positief be"invloeden [43; 45]. De
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formele interventies zijn het managen van tijd, vragen aan anderen en informatie delen [44].
De inzet van cognitieve werkzaamheden voor een taak bepalen de kennisafhankelijkheid. Voor
kennisafhankelijkheid worden twee niveau's onderscheiden:
•

Hoge kennisafhankelijkheid voor taken waarbij het uitvoeren van een taak sterk
afhankelijk is van cognitieve medewerking van anderen. Dit vereist vaak het integreren
van kennis van anderen. Er wordt daarbij veelal een beraep gedaan op de impliciete
kennis van anderen.

•

Lage kennisafhankelijkheid voor taken waarbij de cognitieve inzet van anderen minder
noodzakelijk is. Dit zijn veelal meer rautinematige activiteiten waarbij de activiteiten
veelal door middel van het delen van expliciete kennis van anderen uitgevoerd kunnen
worden.

Taakafhankelijkheid
Taakafhankelijkheid is de mate waarin de prestatie van taakuitvoering consequenties heeft voor
of effect heeft op de afronding van andere, gerelateerde taken. Thompson [50] onderscheidt
drie typen taakafhankelijkheid: verenigde afhankelijkheid, sequentiele afhankelijkheid en
wederkerige afhankelijkheid. Hij beredeneert tevens dat omgaan met afhankelijkheden tussen
taken een zekere mate van cobrdinatie vereist. In Figuur 4.5 worden de drie afhankelijkheden
grafisch weergegeven.

Verenigde afhankelijkheid

Sequentiele afhankelijkheid

Wederkerige afhankelijkheid

Figuur 4.5 Verschillende taakafhankelijkheden.

Verenigde afhankelijkheid is de laagste vorm van afhankelijkheid tussen taken. De relatie wordt
gevormd door het delen van een gemeenschappelijke resource. Omgaan met deze verenigde
afhankelijkheid, het cobrdineren van taken, betekent gebruik maken van regels en procedures
om te komen tot standaardisatie [50].
Wanneer er sprake is van een seriele vorm van afhankelijkheid, is de output van een taak de
input voor de volgende. Dit wordt sequentiele taakafhankelijkheid genoemd. De afhankelijkheid
is grater omdat resources uitgewisseld worden en het succes van taken afhankelijk is van
andere (voorgaande) taken. De sequentiele koppeling kan gecobrdineerd worden door
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planning. Bijvoorbeeld het opstellen van schema's voor de interacties tussen eenheden. De
hoeveelheid en frequentie van cobrdinatiegerichte activiteiten is groter dan bij verenigde
afha nkel ijkheid.
Wederkerige afhankelijkheid is het hoogste niveau van afhankelijkheid. Bij deze vorm van
afhankelijkheid is de output van taak A, de input van taak B. De output van taak B is echter ook
de input voor taak A. Wederkerige koppeling vereist cobrdinatie door onderlinge afstemming.
Deze structuur vereist regelmatige (horizontale) communicatie en afstemming. Taakuitvoerders
worden allen betrokken bij cobrdinatie, samenwerking en besluitvorming. Gedurende de
taakuitvoering wordt nieuwe informatie over andermans taken verwerkt. De informatiestroom
heeft een iteratief karakter. Het onderscheid in mate van taakafhankelijkheid is ook van
toepassing op de projectuitvoering bij het LEI. De voortgang van een specifieke taak in dit
proces kan een sterk effect hebben op de voortgang van een of meerdere andere taken. Bij
'productontwikkeling van het LEI' is regelmatig sprake van iteratie. Het proces van iteratie is
essentieel in productontwikkeling omdat het de mogelijkheid biedt om, op basis van feedback,
het ontwerp aan te passen aan nieuwe, nauwkeurigere informatie. Voor de taakafhankelijkheid
worden in het kader van het herontwerp twee niveau's onderscheiden:
•

Hoge taakafhankelijkheid vereist afstemming van taken en combinatie van informatie
over taken.

Dit betekent veel

interpersoonlijke

informatieverwerking

voor

het

vaststellen van bijvoorbeeld doelstellingen en (verwachte) resultaten van taken.
Lage taakafhankelijkheid voor taken die veelal individueel en zonder grote gevolgen
voor of effecten op andere taken uitgevoerd kunnen worden. De informatieverwerking
is dan vooral gericht op het plannen van concrete resultaten.

Het combineren van de mate van kennisafhankelijkheid en de mate van taakafhankelijkheid
levert een 2x2 matrix op (zie Figuur 4.6). Deze matrix is de basis voor een mogelijke typering
van projecten van het LEI.
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Figuur 4.6 Projecttyperingen [4].
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Het resultaat van de dichotomie voor zowel kennisafhankelijkheid als taakafhankelijkheid is een
onderscheid in vier typen projecten lO • Deze projecten verschillen in de mate van noodzaak voor
informatieverwerking:

Type!

De hoge taakafhankelijkheid en hoge mate van kennisafhankelijkheid duiden op onzekerheid en
ambigu'iteit

in

deze

projecten.

Er

is

in

deze

projecten

een

grote

noodzaak voor

informatieverzameling en informatieverwerking. Er zijn veel onderzoekers betrokken bij de
uitvoering van de afzonderlijke taken. Met andere woorden er is bij de uitvoering van de taken
veel kennis van verschillende specialisten en expertisegebieden nodig. Het resultaat van deze
taken be'invloedt andere taken bovendien sterk. Cobrdinatie van taken is gericht op onderlinge
afstemming. Een voorbeeld van een type I project is het nu lopende "Microwave"-project.

Type!!

De noodzaak voor informatieverwerking is tamelijk groot. De afhankelijkheid tussen de taken in
deze projecten is laag. Het resultaat van taken heeft geen grote gevolgen voor andere taken.
De cobrdinatie zou zodoende gericht kunnen zijn op procedures en planning. Echter de
afhankelijkheid van (het combineren van) de cognitieve inzet van anderen is groot. Dit maakt
cobrdinatie gericht op onderlinge afstemming noodzakelijk.
Dit is een moeilijk type projecten omdat de taken in principe onafhankelijk van elkaar
uitgevoerd kunnen worden maar de kennisafhankelijkheid binnen de taken maakt onderlinge
afstemming noodzakelijk. Een voorbeeld van dit type project is "Scheppen Van Ruimte". De
taakafhankelijkheid is hier niet groot vandaar dat er 1 keer in de zes weken overlegd wordt. De
kennisafhankelijkheid is echter wei groot, dit maakt de eis voor intensieve (informele)
communicatie groter.

Type!!!

De noodzaak voor informatieverwerking is niet al te groot. Door de hoge taakafhankelijkheid
be'invloeden resultaten van taken elkaar weI. Cobrdinatie door middel van planning kan mogelijk
volstaan om deze afhankelijkheden af te stemmen. Binnen de taakuitvoering kan vaak
individueel gewerkt worden. Een type project waar de taakafhankelijkheid groot is en de
kennisafhankelijkheid relatief laag is, is het samenstellen van het Landbouw-Economisch
Bericht. Hierin worden de resultaten van een aantal landbouwsectoren gepubliceerd. Hiertoe
worden de resultaten per sector verzameld, verwerkt en ge'interpreteerd.

10 Het aandeel van type I projecten wordt, op basis van een willekeurige steekproef uit de lopende projecten van

2003, geschat

op ongeveer 15%, Het aandeel van type III en type IV projecten wordt op basis van dezelfde steekproef geschat op ongeveer

60%,
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Type IV
De onbekende informatie is klein en vooraf goed in te schatten. De activiteiten zelf kenmerken
zich

door

tamelijk

routinematige

werkzaamheden

met

voornamelijk

administratieve

handelingen. De taakafhankelijkheid is oak laag, de activiteiten kunnen individueel uitgevoerd
worden zander dat andere taken deze activiteiten be"invloeden. Het is mogelijk am gebruik te
maken van vaste regels en procedures am deze projecten uit te voeren. De beoogde resultaten
van type IV projecten zijn vaak vooraf goed definieerbaar.
Een voorbeeld van dit type project is een project waarbij contracten van aanbieders van energie
zijn verzameld. Dit is gebeurd naar aanleiding van de liberalisering van de energiemarkt. Hierbij
is de kennisafhankelijkheid niet groat omdat het verzamelen en in kaart brengen van de
aanbieders van energie afhankelijk is van contracten die gebruikt worden door de aanbieders.

4.3.2

VERMOGEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

Het vermogen voor informatieverwerking wordt bepaald door de overlegstructuur. De
overlegstructuur heeft een aantal dimensies waardoor het vermogen voor informatieverwerking
wordt

be'invloed:

betrokkenen

bij

overleg,

frequentie

van

overleg

en

medium.

De

overlegstructuur en de genoemde dimensies worden in deze paragraaf besproken.

Overlegstructuur

De overlegstructuur kan gedefinieerd worden als het gebruik van diverse media in diverse
vormen bij de communicatie tussen onderzoekers en andere betrokkenen bij een project [36].
De aspecten die bij het LEI deel uit maken van de overlegstructuur volgen uit de kenmerken
van interacties tussen mensen:
•

betrokkenen; wie is er aanwezig bij het overleg in deze fase van het project. De
betrokkenen zijn diegene die belang hebben bij het geplande overleg. Bij het LEI valt
het overleg bij de projectuitvoering in twee richtingen

uiteen: extern overleg

(projectleider met de opdrachtgever en de stuurgroep) en intern overleg (projectleider
met onderzoekers en onderzoekers onderling).
•

frequentie; het aantal keer dat (formeel en informeel) overleg plaatsvindt. Daarbij is
belangrijk welke frequentie onderzoekers van het LEI nodig achten bij een bepaald
project 11 .
medium; de methode die wordt gebruikt am te communiceren. De bij het LEI gebruikte
media zijn face-2-face overleg, telefonisch overleg, geschreven overleg. Deze media
hebben zowel formele als informele eigenschappen.

11 Van een andere organisatie is bekend dat daar een frequentie van overleg wordt aangehouden waarbij, voor intensief

overleg eisende projecten, door (een deel van) een projectteam 1 keer per dag of 1 keer per 2 dagen overlegd wordt. Dit wordt
aangevuld met 1 formeel, gepland overleg waarbij aile projectteamleden aanwezig zijn.
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Media Richness Theory [14] maakt onderscheid op grand van vermogen om informatie over te

dragen. Media kunnen op een vijfschaal continuum worden geplaatst: (1) face-2-face, (2)
telefoon, (3) persoonlijk geschreven, (4) formeel geschreven, (5) formeel numeriek.
Face-2-face is het meest rijke medium. Het geeft directe terugkoppeling zodat, bijvoorbeeld,
interpretaties kunnen worden gecorrigeerd. Bovendien heeft het face-2-face medium het
vermogen

om

gezichtsuitdrukkingen

of

intonaties

van

invloed

te

laten

zijn

op

de

informatieoverdracht. Dit maakt effectieve informatieoverdracht mogelijk. Het ontbreken van
bijvoorbeeld non-verbale aspecten voor interpretatie van informatie bij telefonisch overleg,
maakt dit medium minder rijk.

Benodigde informatie is steeds vaker verspreid over mensen die zich op aanzienlijke afstand ten
opzichte van elkaar bevinden. Face-2-face communicatie wordt zodoende steeds vaker
vervangen door elektronische communicatiemedia.

De communicatie geschiedt dan via

communicatiemiddelen als e-mail, audioconferentie of videoconferentie.
De voordelen van face-2-face communicatie zijn, onder andere, mogelijkheden voor snelle
feedback en interpreteren van informatie op basis van (non-)verbale aspecten (stemvolume,
intonatie, lichaamstaal). Face-2-face overleg is belangrijk voor het onderlinge vertouwen tussen
medewerkers van een organisatie [28]. Warkentin [58] toont aan dat face-2-face teams sterke
relaties ontwikkelen. Sterke relaties zijn een indicator voor het onderlinge vertrauwen als
voorwaarde voor kennisdeling [49]. Elektronische media beperken de ontwikkeling van relaties
in teams. Daarmee lijken deze media minder geschikt voor kennisdeling omdat er geen op
vertrouwen gebaseerde relatie wordt opgebouwd.
Een voordeel van elektronische communicatiemiddelen is het overbruggen van tijdsbeperkingen
en afstandsbeperkingen. Bovendien is het met deze communicatiemiddelen mogelijk meer
mensen in een keer te bereiken dan met face-2-face communicatie. Elektronische communicatie
verlaagt ook de drempel voor interacties door anonimiteit van gebruikers en het ontbreken van
barrieres veroorzaakt door machtsverhoudingen en sociale verwachtingen [33]. Een ander
voordeel

van

elektranische

communicatie

is

de

geheugenfunctie

in

de

vorm

van

informatieopslag. Deze voor- en nadelen worden in het herontwerp meegenomen als
randvoorwaarden

om

de

overlegstructuur

informatieverwerking.
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af

te

stemmen

op

de

noodzaak

voor

4.4 INVULLING IN PROJECTEN VAN HET LEI
De typering van projecten op basis van kennisafhankelijkheid en taakafhankelijkheid legt eisen op aan
de overlegstructuur voor een project van het LEI. Deze overlegstructuur wordt vormgegeven door de
betrokkenen bij overleg, rijkheid van het gebruikte medium en frequentie van overleg.
Eerst wordt de mediumrijkheid voor het overleg tussen betrokkenen aangegeven per type project bij
het LEI. Vervolgens wordt de frequentie van het overleg tussen de betrokken partijen voor het type
project aangegeven. Mediumrijkheid en frequentie worden weergegeven in grafieken. Voor de
projecten van het LEI is een globale fasering aangehouden: projectvoorbereiding, onderzoek en
projectafrond ing.

4 ..4.1

MEDIUMRIlKHEID

Ais eerste is het aspect van de gebruikte media beschreven in het herontwerp. De grafieken
geven een indicatie van het type medium dat de afstemming tussen noodzaak en vermogen
voor informatieverwerking

optimaliseert.

Er wordt daartoe gebruik gemaakt van

het

onderscheid in type projecten, ofwel de mate van onzekerheid en ambigu'lteit in een project.
Een getrokken Iijn is bedoeld voor projecttype I, een gestippelde Iijn is bedoeld voor projecttype
IV. De geschetste Iijnen zijn de som van zowel de informele als de formele overlegmomenten.
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Mediumrijkheid bij externe communicatie (opdrachtgever en projectleider):
face- 2-face

e-mail:
persoonlijk

,

IV

,'

", ,
"

.

.'

,.
.

formele
rapportage

Project-

Onderzoek

voorbereiding

Projectafronding

Onderzoeksfasering

Figuur 4.7 Mediumrijkheid bij communicatie tussen opdrachtgever en projectleider.

In de projectvoorbereiding wordt vooral door middel van face-2-face communicatie overlegd, in
deze fase van het project is deze overlegvorm voor beide typen project belangrijk.
De rijkheid van het medium moet in deze fase van de projecten groot zijn om directe feedback
en goede afstemming mogelijk te maken. Zodoende wordt het risico op ambigue opdrachten en
doelstellingen kleiner. Gedurende de onderzoeksfase is het overleg met de opdrachtgever
vooral gericht op het informeren over voortgang en eventuele tussenresultaten, zodoende
volstaat een minder rijk medium. In de afronding wordt het resultaat gepresenteerd aan de
opdrachtgever, zodoende wordt een rijk medium gebruikt. Dit wordt (meestal) aangevuld met
een formele rapportage.
Het verschil in projecttype I en projecttype IV is dat de opdrachtgever voor projecttype I zo
goed als intern moet worden beschouwd. Sterke verbindingen (veel vertrouwen, nauwe relaties
gedurende langere tijd) zijn geschikt voor het delen van complexe kennis. Zwakke verbindingen
beperken de uitwisseling van informatie [23]. In type I projecten is de noodzaak voor
informatie-uitwisseling groot zodoende moeten de verbindingen tussen de betrokkenen sterk
zijn.
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Mediumrijkheid externe communicatie (stuurgroep):
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Figuur 4.8 Mediumrijkheid bij communicatie met stuurgroep.

In het overleg met de stuurgroep staat vooral de informatievoorziening en toetsing van
resultaten centraal. In de voorbereidende fase wordt de stuurgroep ingelicht over opdracht,
doelen en planning. In de onderzoeksfase van type I projecten wordt meer gebruik gemaakt
van de stuurgroep omdat hier het aandeel van de onbekende informatie groter is dan bij type
IV projecten. In de onderzoeksfase van type IV projecten is de stuurgroep een klankbord voor
resultaten. Uiteindelijk worden in de fase van de projectafronding de eindresultaten voorgelegd
aan de stuurgroep. Dit is in aile type projecten relevant.
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Mediumrijkheid interne communicatie (projectleider en onderzoekers):
face-2-face
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Figuur 4.9 Mediumrijkheid bij communicatie tussen projectleider en onderzoekers.

De onderzoekers en de projectleider bepalen (na overleg met de capaciteitsbeheerder) in de
projectvoorbereiding de doelstellingen en de inzet van capaciteit. Het overleg wordt door middel
van een projectstart-up gevoerd. Deze projectstart-up is een face-2-face (groeps)bijeenkomst.
Zodoende wordt er gestreefd naar een goede afstemming over de opdrachtomschrijving,
doelstellingen en gewenst resultaat. Face-2-face overleg is belangrijk omdat deze overlegvorm
directe feedback en een goede interpretatie van informatie mogelijk maakt waardoor
ambigu"iteit in de opdrachtomschrijving en doelstellingen wordt voorkomen.
Naarmate het project vordert neemt de rijkheid van het medium af tot aan de projectafronding.
Gedurende de onderzoeksfase van type I projecten wordt de afstemming over resultaten en het
effect van deze resultaten in een (kleine) groepsbijeenkomst besproken. In type IV projecten is
de groepsbijeenkomst voor afstemming minder belangrijk. De kennisafhankelijkheid en
taakafhankelijkheid is in dit type project lager. Om afstemming te bereiken kunnen minder rijke
media gebruikt worden. Het schriftelijk uitwisselen van resultaten kan volstaan.
In de afronding van (vooral type I en type II) projecten is face-2-face communicatie weer veel
belangrijker. Niet alles wat een onderzoeker heeft gedaan en het traject tot de resultaten staat
op papier. Een onderzoeker weet meer dan hij opschrijft. Dit is belangrijk bij het verwerken van
tussenresultaten. Relevante achtergrondinformatie van individuele onderzoekers kan het
eindresultaat be"invloeden.
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Mediumrijkheid interne communicatie (onderzoekers onderling):
face-2-face
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Figuur 4.10 Mediumrijkheid bij communicatie tussen onderzoekers onderling.

Het verschil in het gebruik van media voor deze communicatiemomenten is groot. In de
voorbereidingsfase van type I projecten vindt face-2-face overleg plaats omdat de onderlinge
afstemming over de effecten van (tussen)resultaten bekend moet zijn voor aile betrokken
onderzoekers. Gedurende de onderzoeksfase moet in type I projecten met rijke media worden
gewerkt omdat informatie (onverwacht) onbekend is en er zodoende in brainstormsessies
nieuwe ideeen moeten worden gecreeerd. Deze ideeen moeten getoetst en beoordeeld worden
op bruikbaarheid en toepasbaarheid. Het is dan van belang dat er snelle feedback plaatsvindt.
In de projectafronding van type I projecten is face-2-face afstemming over resultaten weer
belangrijk omdat de interpretatie van resultaten zo op elkaar afgestemd moet worden dat
onderbouwde en algemeen gedragen conclusies getrokken kunnen worden.
Voor

type

IV

projecten

volstaat,

in

de

projectvoorbereiding,

numerieke

geschreven

communicatie over planning en resultaten.
Verder is het in de onderzoeksfase van type IV projecten veel minder belangrijk dat
onderzoekers samenwerken omdat er veel individueel gewerkt kan worden door een concrete
opdracht en concrete doelstellingen van het project. Bovendien zijn de taken binnen het project
minder complex en veel minder aan elkaar gerelateerd.
De projectafronding van dit type project is ten slotte iets rijker qua medium omdat ook hier
geldt dat onderzoekers meer weten dan zij opschrijven. Dit be'invloedt het eindresultaat van het
project. Zodoende moet er onderling afgestemd worden wat bepaalde resultaten betekenen en
hoe deze ge"interpreteerd moeten worden. Snelle feedback is hier dus relevant. Bovendien
worden deze projecten op efficiency afgerond. Dit is een extra eis voor snelheid van feedback.
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4.4.2

FREQUENTIE

Vervolgens is de frequentie van het overleg tussen de diverse partijen per fase bepaald. Deze
grafieken geven een indicatie van de frequentie van overlegmomenten. Er wordt wederom
gebruik gemaakt van het onderscheid in projecten en de globale fasering van projecten. Een
getrokken Iijn is bedoeld voor projecttype I, een gestippelde Iijn is bedoeld voor projecttype IV.

Frequentie externe communicatie (opdrachtgever en projectleider):
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Figuur 4.11 Frequentie van communicatie tussen opdrachtgever en projectleider.

Er is een groot verschil in aantal overlegmomenten voor de typen projecten. In type I is het
aantal overlegmomenten groot, zoals gezegd kan de opdrachtgever als intern worden
beschouwd. Daardoor zijn de toegankelijkheid tot de opdrachtgever en de mogelijkheden voor
overleg ook groter. Gedurende de onderzoeksfase is de frequentie van het overleg iets lager
omdat de betrokkenen aan meerdere projecten werken. Zodoende kan een projectleider niet
gedurende lange tijd aan een specifiek onderzoek werken. Bovendien is de capaciteitsbeheerder
nauw betrokken bij de tijdsbesteding van onderzoekers. De afname in frequentie is mogelijk
omdat gaandeweg het onderzoek steeds meer zaken helder worden en zodoende steeds minder
afstemming met een opdrachtgever noodzakelijk is.
In de afronding van het project neemt ten opzichte van de onderzoeksfase de overlegfrequentie
met de opdrachtgever verder af. De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden over
resultaten en er wordt een conceptrapport en een eindrapportage opgeleverd.
Voor type IV projecten wordt de frequentie van overleg bepaald door de efficiency. Er wordt
minder vaak overlegd. In de voorbereidingsfase wordt concreet vastgesteld wie, waar
verantwoordelijk voor is.
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In de projectvoorbereiding is nog regelmatig onderhoud met de opdrachtgever noodzakelijk
omdat de juiste en concrete afstemming in deze fase de basis legt voor minder overleg in de
vervolgfasen. Gedurende het onderzoek is vooral het informeren van de opdrachtgever over de
voortgang van het onderzoek en eventuele obstakels van belang. De frequentie van overleg
neemt weer toe wanneer het project richting afronding gaat. In dit stadium worden de
resultaten aan de opdrachtgever gepresenteerd in een door de opdrachtgever bepaalde vorm.

Frequentie externe communicatie (projectleider en stuurgroep):
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Figuur 4.12 Frequentie van communicatie met stuurgroep.

De stuurgroep is in vergelijking met de opdrachtgever minder betrokken bij het project. In type
I projecten is het aandeel van de stuurgroep groter dan in type IV projecten. Dit is te verklaren
vanuit het feit dat gedurende de uitvoering van een vooraf lastig definieerbare opdracht (type I
en type II project) het aandeel onverwacht onbekende informatie groot is. Hierdoor is het
advies en de begeleiding van de commissie belangrijker in deze typen projecten. Zodoende is
het contact met de stuurgroep regelmatiger. Verder wordt het gebruik van een stuurgroep in de
projectafronding relevanter omdat in deze fase het resultaat getoetst en beoordeeld wordt. Een
stuurgroep geeft dan een review van het concept (eind)verslag.
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Frequentie interne communicatie (projectleider en onderzoekers):
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Figuur 4.13 Frequentie van communicatie tussen projectleider en onderzoekers.

In de projectvoorbereiding is het contact tussen projectleider en onderzoekers intensief.
Voorafgaand

aan

dit

overleg

wordt

door

middel

van

een

eenmalig

overleg

met

capaciteitsbeheerder afgestemd wie beschikbaar is en over voldoende capaciteiten beschikt am
bij te dragen aan dit project. Daarna is het overleg tussen projectleider en onderzoekers gericht
op een goede afstemming over de opdracht en de doelstellingen van het project. Ais vooraf
goed is vast komen te staan wie waarvoor verantwoordelijk is, heeft de projectleider in het
verdere verloop van het project minder tijd nodig am zaken bij te sturen en eventueel te
corrigeren.
In type I projecten is de frequentie van overleg vergelijkbaar met type IV projecten. De afname
is in type I projecten echter kleiner omdat de vaagheid van de opdracht nu eenmaal vereist dat
de projectleider regelmatig contact houdt met zijn team am tussenresultaten op elkaar af te
stemmen. Verder moet hij zorgen dat de benodigde informatie gedurende de onderzoeksfase
beschikbaar komt am het onderzoek uit te kunnen voeren.
In de projectafronding zijn een aantal bijeenkomsten vereist am te komen tot een eindresultaat.
Er wordt in deze bijeenkomsten afgestemd hoe resultaten ge'interpreteerd moeten worden en
wat dit voor effect heeft op de eindconclusie. Afhankelijk van het aantal deelresultaten, de
diversiteit van de resultaten en de bezetting van de betrokkenen wordt bepaald of intensivering
van de overlegfrequentie nodig is. In type IV projecten is intensivering van het overleg in de
projectafronding vereist am de resultaten te combineren en de projectleider in staat te stellen
het eindresultaat op te leveren aan de opdrachtgever.
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Frequentie interne communicatie (onderzoekers onderling):
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Figuur 4.14 Frequentie van communicatie tussen onderzoekers onderling.

Het verschil in frequentie van overleg in de projecttypen

is te verklaren door de

kennisafhankelijkheid gecombineerd met de taakafhankelijkheid.
In type I is de kennisafhankelijkheid groot, vandaar dat het overleg tussen onderzoekers
intensiever moet plaatsvinden. In de voorbereiding vindt overleg heel frequent plaats omdat
hier vooral bepaald wordt welke taken in welke mate van elkaar afhankelijk zijn en wat dat
betekend voor de benodigde informatie. Dit kan plaatsvinden in de vorm van een projectstartup bijeenkomst. Tijdens de onderzoeksfase moeten onderzoekers kort en intensief contact met
elkaar onderhouden om te voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan of dat resultaten
divergeren. Het is niet altijd mogelijk dat aile onderzoekers op hetzelfde moment bij het overleg
aanwezig zijn (er lopen meerdere onderzoeken tegelijkertijd of onderzoekers bevinden zich op
verschillende

locaties).

De

projectleider

is vera ntwoordelij k voor

coordinatie

van

de

werkzaamheden en de afstemming van delen van de werkzaamheden. In projecttype II is de
taakafhankelijkheid laag. Dit maakt coordinatie door middel van regels en procedures
(standaardisatie) mogelijk. De hoge mate van kennisafhankelijkheid legt echter eisen op voor
regelmatige (in)formele afstemming. Een mogelijkheid is planning van contactmomenten
waarbij tussentijdse informele afstemming wordt bevorderd.
In projecttypen III en IV is deze informele afstemming veel minder relevant omdat zowel de
kennisafhankelijkheden als de taakafhankelijkheden in dit type projecten laag zijn. Hier vol staat
in principe coordinatie door middel van regels en procedures met een formele planning voor de
afstemming van (tussen)resultaten.
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In de projectafronding is het contact tussen de onderzoekers minder relevant. De rol van de
projectleider is hier belangrijker bij het samenstellen van de afzonderlijke delen.
In type IV projecten is de kennisafhankelijkheid evenals de taakafhankelijkheid laag. In de
projectvoorbereiding wordt door de onderzoekers onderling en de projectleider afgesproken wie
voor welke onderdelen verantwoordelijk is. De onderzoekers werken vervolgens in de
onderzoeksfase individueel aan deze vooraf afgesproken onderzoeksonderdelen.
In de projectafronding wordt het contact tussen onderzoekers ook niet frequenter. De
projectleider verzamelt aile onderdelen. Daarbij is het afstemmen tussen onderzoekers veel
minder belangrijk omdat de taken elkaar niet sterk be"invloeden.

4.5 REFLECTIE
Kennisafhankelijkheden en taakafhankelijkheden bepalen de noodzaak voor informatieverwerking in
projecten. Dit leidt tot een typering van projecten. Een goede afstemming voor informatieverwerking
kan effectiviteit in projecten verbeteren. De betrokkenen, het communicatiemedium en de frequentie
van

overleg

in

de

informatieverwerking.

overlegstructuur

van

projecten

be"invloeden

Het herontwerp is gericht op de inzet van

het

vermogen

voor

vakinhoudelijke expertise

(specialisten) en afstemming van projectdoelstellingen via richtlijnen voor intern en extern overleg
voor de verschillende typen projecten van het LEI.
In deze reflectie wordt de hUidige situatie van het LEI geconfronteerd met de richtlijnen van het
herontwerp. Verder wordt het herontwerp geconfronteerd met de probleemstelling van de diagnose.

Richtlijn voor overleg
In het herontwerp is een indicatie gegeven van de manier waarop overleg kan plaatsvinden voor
verschillende typen onderzoek. In de oude situatie hanteert iedere projectleider een eigen manier van
werken voor aile afzonderlijke fasen. Soms worden bij acquisitie bijvoorbeeld afspraken gemaakt die
later moeilijk of niet nagekomen kunnen worden. Er is hierbij sprake van een foutieve inschatting
vooraf die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Om dit te voorkomen wordt een indicatie
gegeven van het benodigde overleg voor een bepaalde fase in een bepaald type project. De concrete
invulling van welke informatie hier vereist is en op welk moment deze informatie beschikbaar moet
zijn, wordt buiten beschouwing gelaten. Het doel van dit herontwerp is niet een strak keurslijf voor de
onderzoekers van het LEI voor te schrijven.

Bestaand formeel en informeel overleg
Er is momenteel geen formeel vastgestelde overlegstructuur binnen projecten. Er wordt, door middel
van cursussen en trainingen, geprobeerd werknemers voor te bereiden op het leiden en uitvoeren van
projecten. Een goed voorbeeld van een dergelijke cursus is Projectmatig creeren. Er wordt bij het LEI
niet gewerkt met de aanpak die in deze cursus wordt voorgesteld. Een goed voorbeeld daarvan is de
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uitgebreide projectstart-up. Deze wordt in de cursus behandeld maar ontbreekt in veel projecten van
het LEI. Een van de handvatten voor zowel de afdelingsleiding als de onderzoekers zelf is het
kwaliteitshandboek. Dit kwaliteitshandboek is gericht op het uitvoeren van de primaire processen
volgens ISO-9001 normen. Het LEI streeft er naar een gecertificeerde onderzoeksorganisatie te
voeren. Voor de onderzoekers betekent dit het verrichten van bepaalde administratieve activiteiten.
Deze zijn nodig om de kwaliteit van het uitvoeringsproces te monitoren en te kunnen toetsen.

Kwaliteitshandboek [38]
Zaken met betrekking tot de overlegstructuur zijn niet concreet vastgelegd in het kwaliteitshandboek.
Dit is ook niet het uitgangspunt van het kwaliteitshandboek. Er is enige overlap met het herontwerp
omdat in beide beschrijvingen bepaalde informatie-uitwisseling schriftelijk gebeurt. Deze schriftelijke
informatie-uitwisseling is een vorm waarin overleg kan plaatsvinden (met de beperkingen van
interpretatie en feedback). Er wordt in het kwaliteitshandboek gebruik gemaakt van schriftelijk overleg
om bepaalde zaken te concretiseren en vast te leggen zodat aile betrokkenen op de hoogte zijn van
afspraken en daaraan gehouden

kunnen

worden.

Er is

puntsgewijs aangegeven waar het

kwaliteitshandboek verschilt met dit herontwerp:
•

het kwaliteitshandboek is een richtlijn waar onderzoekers zich minimaal aan moeten houden
om het project te mogen startenjafronden. Het is vooral gericht op administratieve
handelingen als paraferen. Er is veel meer aandacht voor de interne afhandeling en afronding
van procedures. Daarmee wordt bedoeld dat vooral bepaalde formulieren en plannen moeten
worden opgesteld alvorens met een volgende fase verder kan worden gegaan.

•

De financiele afdeling (hoofd FMBZ) wordt nadrukkelijk betrokken bij aile fasen (uitgezonderd
de acquisitiefase en de interne evaluatie). Dit is een goede aanvulling van het hier beschreven
herontwerp. Er wordt daarmee namelijk ook aandacht geschonken aan de (financiele)
haalbaarheid van het project.

•

Een traffic manager verzorgt het verkeer met betrekking tot de eindrapportage en de
communicatie met de opdrachtgever naar aanleiding van deze eindrapportage. Dit zijn vooral
organisatorische en administratieve activiteiten die geen directe waarde toevoegen aan de
kwaliteit van het eindrapport.
de verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen binnen het LEI worden gedetailleerd
beschreven

om

ervoor

te

zorgen

dat

een

ieder

op

de

hoogte

is

van

deze

verantwoordelijkheden. Zo wordt ook duidelijkheid geschapen met betrekking tot de te volgen
procedures en verantwoordelijkheden.
Behalve deze formele uitwisseling van informatie bestaan er bij het LEI ook een aantal meer informele
overlegvormen. Deze zijn:
incidentele hallmeeting op maandagochtend waar de op dat moment aanwezige onderzoekers
bij aanwezig zijn;
•

wekelijks managementteamoverleg waar het afdelingshoofd en sectiehoofden de gang van
zaken op de afdeling bespreken;
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maandelijkse sectievergadering met het sectiehoofd en de onderzoekers van een sectie waar
vooral organisatorische zaken worden besproken. Inhoudelijk wordt er ingegaan op het
invullen van eventuele tenders.
•

jaarlijks onderzoekeroverleg

In deze bijeenkomsten staan vooral organisatorische zaken centraal. Inhoudelijk overleg gebeurt
veelal informeel, door even bij elkaar binnen te lopen. Dit is een mogelijke invulling van overleg. Het
ongecoordineerde karakter van dit overleg

kan

echter problemen opleveren bij onderlinge

afstemming.
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Figuur 4.15 Effecten van het herontwerp.

In Figuur 4.15 is een grafische voorstelling gegeven van de effecten van het herontwerp. Centraal in
deze figuur staat het herontwerp, de overlegstructuur. Figuur 4.15 is gebaseerd op Figuur 4.2 uit
paragraaf 4.1.
Druk vanuit omgevingsfactoren heeft effect op het taakontwerp. Onder druk van opdrachtgevers voigt
bijvoorbeeld een werkverdelingstructuur waarbij de taken en taakuitvoering gericht is op efficient en
effectief omgaan met de beschikbare middelen.
Het

taakontwerp

wordt

in

het

herontwerp

opgesplitst

in

kennisafhankelijkheden

en

taakafhankelijkheden. Omgevingsfactoren als stand van de techniek en de economische situatie zijn
mede van invloed op deze afhankelijkheden. Kennisafhankelijkheid wordt bijvoorbeeld be"invloed door
innovatieve en lastige onderdelen binnen een taak.
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Kennisafhankelijkheid en taakafhankelijkheid be"invloeden de noodzaak voor informatieverwerking.
Kennisafhankelijkheid is positief gerelateerd aan deze noodzaak voor informatieverwerking. Bij een
hoge mate van kennisafhankelijkheid is de noodzaak voor informatieverwerking groat. Voor een
succesvolle taakuitvoering is de cognitieve inzet van verschillende specialisten vereist. Hoge
taakafhankelijkheid is oak positief gerelateerd aan de noodzaak voor informatieverwerking. Voor een
succesvolle taakuitvoering zijn de taken sterk afhankelijk van resultaten van andere taken. Zodoende
worden projecttypen onderscheiden. In projecten met bijvoorbeeld hoge kennisafhankelijkheid en
hoge taakafhankelijkheid is de onzekerheid en ambigu"iteit groat. Dit wordt veroorzaakt door veel
onbekende informatie en onduidelijke effecten van resultaten van taken op andere taken (complexiteit
van de werkverdelingstructuur).
De

confrontatie

tussen

de

noodzaak

voor

informatieverwerking

(afhankelijk

van

de

kennisafhankelijkheid en de taakafhankelijkheid) en het vermogen voor informatieverwerking moet
een optimale afstemming opleveren. Deze optimale afstemming maakt vakinhoudelijke kennisdeling
en afstemming van doelstellingen voor een bepaald projecttype mogelijk. Wanneer de behoefte voor
informatieverwerking grater is dan het vermogen voor informatieverwerking blijft de prestatie achter
door resterende onzekerheid. Wanneer het vermogen voor informatieverwerking de behoefte voor
informatieverwerking overschrijdt, wordt teveel tijd en aandacht geschonken aan interacties [4].
Het herontwerp is gericht op de afstemming van het vermogen voor informatieverwerking (in de vorm
van een overlegstructuur) op kennisafhankelijkheid en taakafhankelijkheid in projecten. Het effect van
deze overlegstructuur is tweeledig. Beide effecten leiden tot betere prestaties in projecten. De
overlegstructuur vermindert de onzekerheid en ambigu"iteit door te voldoen aan eisen voor de
hoeveelheid communicatie en informatieverwerking. Deze onzekerheidsvermindering leidt tot betere
prestaties in projecten.
Het andere effect is het effect op het onderlinge vertrouwen en de groepscohesie. Overleg
(communicatie) is positief gerelateerd aan vertrouwen (vertrouwensspiraal). Teamleden bieden meer
accurate, relevante en complete informatie wanneer er sprake is van onderling vertrouwen. Bovendien
delen ze gedachten en gevoel over de kwestie, evenals probleemgerelateerde gegevens. Mensen die
vertrouwen hebben accepteren meer invloed van anderen in het stellen van doelen, in keuze van
methoden en in evaluatie van voortgang. Door het accepteren van meer onderlinge afhankelijkheden
laten teamleden minder strakke controle toe. Vertrouwende leden denken dat anderen doen wat zij
beloven en hebben daarom minder behoefte aan controle door procedurele voorwaarden en
beperkingen [47]. De onderlinge afhankelijkheden worden op hun beurt weer sterker door groeiend
vertrouwen, toename van het delen van informatie en grotere gemeenschappelijke invloed. Wanneer
vertrouwen wordt opgebouwd in een opwaartse spiraal worden de onderlinge afhankelijkheden
ondersteunt door open interacties, gedeelde informatie en minder formele procedures am gedrag te
sturen en controleren [47]. Dit heeft een positief effect op prestaties in projecten, teamleden werken
samen am te komen tot resultaten.
Groepscohesie heeft betrekking op de mate waarin de teamleden zich tot elkaar aangetrokken voelen
en gemotiveerd zijn am deel uit te blijven maken van het team [35]. Teamleden kunnen sterke
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cohesie vertonen omdat ze bijvoorbeeld veel tijd met elkaar doorbrengen of omdat het aantal leden
van de groep klein is waardoor veel interacties ondersteunt worden of de groep heeft een aantal
externe bedreigingen ervaren waardoor de groepsleden sterke onderlinge verbondenheid voelen. De
sterkte van een verbinding wordt gekarakteriseerd door de innigheid en de frequentie van interacties
tussen de betrokken partijen [49; 30; 40]. Sterke verbindingen zijn toegankelijker en eerder geneigd
am te helpen [37]. Oak is een sterke verbinding een kanaal voor meer bruikbare informatie [22; 30;
49; 52; 53]. Zodoende is een sterke groepscohesie positief gerelateerd aan samenwerking en
prestaties in projecten.
Het effect van prestaties in projecten en samenwerking in projecten is groeiend onderling vertrouwen
en sterkere groepscohesie. Ais een team een goed presteert, wordt de onderlinge verbondenheid
sterker.

Door een typering van projecten

kan de overlegstructuur optimaal afgestemd worden op

kennisafhankelijkheden en taakafhankelijkheden in projecten:
Type

I

projecten

worden

taakafhankelijkheid:

gekenmerkt

door

cognitieve werkzaamheden

hoge

kennisafhankelijkheid

en

hoge

binnen de taken vereisen face-2-face

communicatie tussen meerdere specialisten. Taken worden gecoordineerd door continue
afstemming van doelstelling (en planning) van het project. Er wordt afgestemd tussen
opdrachtgever, projectleider en onderzoekers. Resultaten krijgen al zoekende vorm.
•

Type

II

projecten

worden

gekenmerkt

door

hoge

kennisafhankelijkheid

en

lage

taakafhankelijkheid: dit betekent cognitieve inzet van meerdere specialisten binnen de taken
terwijl de afhankelijkheid tussen taken laag is. Dit is lastig voor de coordinatie van taken.
Door

face-2-face

discussie

krijgen

de

resultaten

van

taken

vorm.

De

onderlinge

afhankelijkheid tussen de taken biedt de mogelijkheid am taken tegelijkertijd uit te voeren,
Coordinatie tussen taken moet dan gericht zijn op continue (face-2-face) communicatie tussen
taakuitvoerders. Zodoende worden beoogde resultaten tijdens de taakuitvoering op elkaar
afgestemd.
Type

III

projecten

worden

gekenmerkt

door

lage

kennisafhankelijkheid

en

hoge

taakafhankelijkheid: de planning van deze projecten staat centraal. Resultaten van (veelal)
individueel uitgevoerde taken worden vooraf zo concreet mogelijk vastgelegd in face-2-face
overleg. Na taakuitvoering worden (tussen)resultaten op elkaar afgestemd. Tijdig opleveren
van resultaten is hier van belang am de doorlooptijd te bewaken.
•

Type

IV

projecten

worden

gekenmerkt

door

lage

kennisafhankelijkheid

en

lage

taakafhankelijkheid: taken kunnen individueel uitgevoerd worden en zijn vaak tamelijk
routinematig. Het effect van resultaten van taken op andere taken is klein. Vooraf wordt
(face-2-face) afgestemd am (tussen)resultaten en tijdsbesteding concreet vast te kunnen
stellen. Vervolgens verloopt de communicatie veelal schriftelijk. Tussenresultaten worden op
elkaar afgestemd en samengevoegd tot een eindresultaat.
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Inschatting van (extra) kosten
Per projecttype is de verwachting voor de kosten als voigt: in projecttype I en projecttype II wordt
(vooral in de beginfase) veel tijd ge"investeerd. Korte communicatielijnen en regelmatige afstemming
van

resultaten

vereisen

veelvuldig

samenkomen

van

(delen

van)

het

projectteam.

Deze

tijdsinvestering is vereist om divergente resultaten te voorkomen. Uiteenlopende (of elkaar
overlappende) resultaten kunnen extra tijd en geld kosten.
Projecttypen III en IV worden uitgevoerd op efficiency. Er wordt vooraf zo nauwkeurig mogelijk
vastgesteld welke resultaten opgeleverd moeten worden. Ook de termijn waarop deze resultaten
worden verwacht wordt vooraf vastgesteld. In de projectvoorbereiding wordt relatief veel tijd
ge"investeerd in communicatie en afstemming. In de onderzoeksfase en bij de projectafronding kan
dan volgens de invulling van de planning en vaste procedures gewerkt worden. Vaste procedures voor
het

uitvoeren

van

deze

typen

projecten

(op

basis

van

kennisafhankelijkheden

en

taakafhankelijkheden) bieden het LEI de mogelijkheid scherp beg rote offertes aan te bieden.
Over aile projecttypen gezien is de verwachting dat de kosten voor type I en II hoger worden door
meer en langdurige inzet van specialisten. De andere projecttypen kunnen mogelijk de zogenaamde
melkkoeien worden. Deze projecten kunnen de lagere winstmarges van veel inzet eisende projecten
opvangen.

4.6 IMPLEMENTATIE
De implementatie van het voorgestelde herontwerp is niet binnen de beschikbare tijd van het
afstudeerproject af te ronden vandaar dat er een plan wordt overlegd dat aansluit op de gekozen
oplossing. In het implementatieplan wordt aangegeven welke concrete acties ondernomen moeten
worden om het voorgestelde herontwerp in te voeren. Er wordt aangegeven welke punten moeten
veranderen om de gekozen oplossing in te voeren, wat deze veranderingen inhouden en wie er
betrokken zijn bij deze veranderingen. Verder wordt aangegeven wat de beoogde termijn is
waarbinnen de veranderingen plaats moeten vinden.
Het implementatieplan wordt in twee fasen uitgewerkt. Ais eerste wordt de strategie van het
implementatieplan beschreven. Daarna voigt een concrete uitwerking in de vorm van een actieplan.
Hierin staan activiteiten die ondernomen moeten worden, de betrokkenen bij deze acties en de
daarvoor benodigde resources. De gekozen oplossing is het afstemmen van de noodzaak voor
informatieverwerking (afhankelijk van de kennisafhankelijkheid en taakafhankelijkheid in projecten) en
het vermogen voor informatieverwerking (afhankelijk van de aspecten van de overlegstructuur:
betrokkenen, frequentie, medium en vorm). Deze afstemming moet ervoor zorg dragen dat de
onzekerheid en ambigu"iteit in projecten afneemt door betere informatie-uitwisseling. Uiteindelijk levert
deze overlegstructuur een verbetering van de projectuitvoering waardoor het onderlinge vertrouwen
toeneemt. De samenwerking zal door deze toename van het onderlinge vertrouwen ook verbeteren.
Medewerkers krijgen de kans om zichzelf te bewijzen.
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4.6.1

IMPLEMENTATIESTRATEGIE

Het implementatieplan is gericht op de implementatie van de voorgestelde overlegstructuur.
Onderzoekers van het LEI hechten grote waarde aan hun autonomie. Strakke regels en
procedures worden met enige weerstand benaderd. Zodoende Iijkt het onverstandig het
herontwerpvoorstel als strak keurslijf te implementeren. Dit zou de vrijheid en autonomie van
projectleiders en onderzoekers onnodig inperken.
Het uiteindelijke herontwerp is bedoeld voor de onderzoekers en projectleiders. Om het
draagvlak van

de

overlegstructuur te

vergroten,

wordt

een

benadering

vanuit

het

managementteam gevolgd. Wanneer op dit organisatieniveau voldoende ondersteuning is voor
het herontwerp is invoering en acceptatie op lagere hierarchische niveau's eenvoudiger.
De bedoeling van deze aanpak is bewustwording van het nut van dit herontwerp op het
managementniveau. Vervolgens voigt verspreiding over de andere lagen in de organisatie door
het management. De activiteiten voor implementeren zijn weergegeven in een actieplan in
paragraaf 4.6.2.

4.6.2

ACTIEPLAN

In Tabel 4.1 is weergegeven welke inspanningen ondernomen moeten worden am het doel van
het implementatieplan te bereiken. Er worden gerichte inspanningen ondernomen door
onderzoekers, sectiehoofden, afdelingsleiding en reviewers van een Plan van Aanpak.

Reviewers van een Plan van Aanpak kunnen getraind worden in het inschatten van het
projecttype. In het verleden uitgevoerde projecten kunnen ingedeeld worden volgens de 4
projecttypen. Per projecttype kunnen zodoende karakteristieken ge"identificeerd worden. Dit is
vervolgens een hulpmiddel voor projectleiders am het type project te bepalen. Op basis van
deze bepaling geeft de reviewer in overleg met de projectleider advies over welke
overlegstructuur gevolgd kan worden in de projectuitvoering.

Een voorbeeldproject kan het onderscheid in kennisafhankelijkheden en taakafhankelijkheden
en dus de typering van projecten verduidelijken voor onderzoekers van het LEI.
In het Plan van Aanpak kan deze overlegstructuur in meer detail beschreven worden. Onder de
kop Informatie & communicatie kan aangegeven worden op welke momenten bepaalde
informatie verwacht wordt. Er kan dan zo nauwkeurig mogelijk omschreven worden welke
informatie bekend is en nag onbekend is.

In voortgangsrapportages van een project wordt informatie gegeven over de financiele
tussenstand in het project, tijdsbesteding en planning. Oak kan er in de voortgangsrapportage
ruimte gecreeerd worden voor minder concrete zaken, bijvoorbeeld het gevoel bij het project.
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Dit gedeelte van het Plan van Aanpak kan in combinatie met de organisatiestructuur ingevuld
worden. Door de organisatiestructuur bij de informatie en communicatie te betrekken kan
bepaald worden hoe communicatielijnen en informatiestromen lopen. Zo kan vooraf een beeld
gevormd worden van mogelijk ontbrekende informatie.

De projectstart-up bijeenkomst speelt een belangrijke rol om samenwerking te stimuleren en
eilandvorming tegen te gaan. Tijdens deze bijeenkomst kunnen percepties en opvattingen van
de diverse betrokkenen op elkaar afgestemd worden. Deze afstemming moet leiden tot
overeenstemmende visies en gelijkgestemdheid over de wijze van projectuitvoering. Bovendien
kan een nauwe samenwerking de groepscohesie versterken.

Wanneer het lastig is om op lange termijn vooraf te plannen, is het verstandig om een vaste
dag in de week verplichte aanwezigheid in Den Haag te eisen voor aile onderzoekers. Zo kan er,
zonder dat daar verder afspraken over gemaakt moeten worden, overleg plaatsvinden. Dit is
vaak ongepland informeel overleg, omdat men weet dat iedereen aanwezig is hoeven geen
exacte afspraken gemaakt te worden.
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Tabel 4.1 Actieplan.
Wie

Wat

Wanneer

Afstudeerder

Presenteren van het herontwerp

Hoofdenvergadering, begin
februari

Afdelingsleiding

Verplichte dag aanwezigheid invoeren am

Vanaf februari 2004

de toegankelijkheid van onderzoekers te
vergroten (zie opmerking boven deze tabel)
Afdeli ngsleid ing

Reviewers van Plan van Aanpak trainen in

en sectieleiding

het inschatten van projecten en vervolgens

Maart 2004

sturen van projectleiders op basis van het
projecttype.
eerdere

Op

basis

van

kan

projecten

bijvoorbeeld
een

project

getypeerd worden.
Afdelingsleiding

Evaluatie implementatie

Media april 2004

Projectleiders bewust maken van het belang

In

van kennis en taakafhankelijkheden, en de

februari 2004

en sectieleiding
Sectieleiding

sectievergadering

van

afstemming met de overlegstructuur. Door
middel van een voorbeeldproject.
Sectieleiding

Evaluatie implementatie

In

sectievergaderingen,

media maart 2004
Reviewers

van

Plan van Aanpak

De reviewer van een Plan van Aanpak kan

April 2004

de typering van een project aangeven. De
projectleider kan vervolgens in het Plan van
Aanpak aangeven welke richtlijn voor de
overlegstructuur relevant is

Projectleiders

Gebruik

maken

van

informatie

& Vanaf maart 2004

communicatie in het Plan van Aanpak am de
overlegstructuur af te stemmen op het type
project.
Projectleiders

Verzorgen

van

een

projectstart-up

bijeenkomst bij aanvang van een project
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Vanaf maart 2004

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het onderzoek naar kennisdeling en afstemming is afgerond met een herontwerp voor de
overlegstructuur bij de projectuitvoering en een implementatieplan. In paragraaf 5.1 worden de
belangrijkste conclusies van het onderzoek weergegeven. In paragraaf 5.2 komen ten slotte
aanbevelingen aan bod voor de afdeling Plant van het LEI.

5.1

CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK

Er zijn twee hoofdproblemen ontdekt in het primaire proces van de afdeling Plant van het LEI:
Onvoldoende vakinhoudelijke kennisdeling
Niet-optimale afstemming van doelstellingen (en planning) van onderzoek

Oorzaken van deze problemen zijn ge'identificeerd:
•

Druk

•

Problemen in projectmanagement

•

Eilandvorming
Ontbreken van overzicht van onderzoek en expertise

Er bestaat een verband tussen deze vier oorzaken, een aantal relevante relaties wordt hier genoemd:
•

Problemen in projectmanagement versterkt de eilandvorming door verlies van vertrouwen in
andermans kunnen, waardoor samenwerking niet van de grond komt.

•

Druk versterkt problemen in projectmanagement. Doordat in kortere tijd met minder middelen
een gelijkwaardige prestatie geleverd moet worden is het managen van een project lastiger.

•

Ontbreken van overzicht van onderzoek en expertise versterkt de eilandvorming omdat
bestaande vooroordelen gehandhaafd blijven.

Ten bate van het herontwerp zijn de aspecten van projectmanagement en eilandvorming verder
verkend en kan het volgende geconcludeerd worden:
•

Onverwachte

taakkarakteristieken

in

de

vorm

van

kennisafhankelijkheid

en

taakafhankelijkheid veroorzaken onzekerheid en ambigu'iteit in projecten van het LEI.
Onzekerheid

en

ambigu'iteit

in

projecten

van

het

LEI

veroorzaken

problemen

in

projectmanagement van het LEI. Dit legt eisen op aan de noodzaak voor informatieuitwisseling en informatieverwerking.
De noodzaak voor informatieverwerking is onvoldoende afgestemd op het vermogen voor
informatieverwerking.
•

De huidige overlegstructuur van het LEI maakt op dit moment geen onderscheid in mate van
kennisafhankelijkheden en mate van taakafhankelijkheden in projecten van het LEI.

80

5.2 AANBEVELINGEN
Hieronder worden aanbevelingen gedaan die direct of indirect betrekking hebben op het onderzoek.
Deze zaken kwamen aan het Iicht tijdens het onderzoek. Ze worden puntsgewijs besproken:
Inschatten van de kennisafhankelijkheden en taakafhankelijkheden om 'eenheidsworst te
voorkomen'. Voorkomen dat aile projecten eenzelfde manier worden uitgevoerd. Vaststellen
van budgetten kan gestuurd worden, bijvoorbeeld budget voor projectcobrdinatie en
communicatie.
•

'Matching Knowledge 2 Practice'-checklist uit het SEO-onderzoek van Peter Ravensbergen
gebruiken om de juiste vraag bij de opdrachtgever te ontdekken en de onzekerheid en
ambigu"iteit over de doelstellingen van klanten te verminderen. Dit kan als hulpmiddel dienen
voor het onderkennen van kennisafhankelijkheden en taakafhankelijkheden.

•

De organisatieleiding kan onderzoeken of het mogelijk is de beloningstructuur aan te passen.
Zo kan goede samenwerking in teams en tussen teams beloond worden (belonen van goede
prestaties). Er kan hierbij gedacht worden aan een teamprestatiebeloning om samenwerken in
projecten te verbeteren.

•

Pilot-project opzetten en uitvoeren om samenwerking te stimuleren. Maak een project
belangrijk; dit project is dan specifiek gericht op de samenwerking tussen teamleden en
andere projectteams. Het Iijkt verstandig dit voorbeeldproject afdelingsoverschrijdend te
maken.

•

De aanspreekpunten van de WAV' s kunnen kennisdeling over projecten cobrdineren.
Aanspreekpunten kunnen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen hun WAV.
Hierdoor kunnen mogelijkheden voor eventuele samenwerking vroegtijdig ge"identificeerd
worden. Deze afstemming en cobrdinatie vinden plaats boven het projectniveau.

•

In diverse interviews en gesprekken wordt door onderzoekers geadviseerd om iedere
medewerker dat te laten doen waar hij goed in is: acquisiteur, samensteller/schrijver, analyse.
Managers moeten de projecten managen.

•

Mogelijk toekomstig onderzoek:
o

Het gebruik van Lotus@ QUickplace kan onderzocht worden om informatieopslag en
informatieverspreiding te digitaliseren. Lotus QuickPlace is een Internet georienteerde
zelfservice voor rechtstreekse samenwerking. QuickPlace creeert een virtuele,
gedeelde werkruimte voor teams. Teams kunnen QuickPlace vervolgens gebruiken om
ideeen, documenten en andere projectgerelateerde zaken beschikbaar te stellen, te
bekijken en te organiseren.

o

De informatieverwerking over projecten moet nader onderzocht worden.

Het

herontwerp is voornamelijk gericht op het afstemmen van de informatieverwerking
binnen

projecten.

Er

is

daarnaast

informatieverspreiding over projecten.
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nog

behoefte

aan

informatieopslag

en
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6.1 ORGANISATIESTRUCTUUR
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Figuur 6.1 Weergave van de organisatie structuur van de afdeling Plant.

Een punt in deze kubus geeft aan, aan welk project een bepaalde onderzoeker werkt, tot welke sectie
deze onderzoeker behoort en onder welk werk- en aandachtsveld deze onderzoeker valt.
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6.2

OVERZICHT VAN WERK- EN AANDACHTSVELDEN

Onderwerpen

Energiebesparing

Sector

Biodiversiteit

Energievoorziening

Agrarische toeleverings- en

Biologische Landbouw

Energievraag

veredelingsbedrijven

Duurzame Ontwikkeling

Ramingen

Boomkwekerij + vaste planten in de grond

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Toekomstverkenn ingen

Champignons/paddestoelen

Transitiemanagement

Energiemonitoring

Fruittteeit

Afzet en productbewaring/verwaarding

EurepGap

Glas(snij)bloemen

Arbeid

Financieel-economische monitoring

Glasgroenten

Bedrijfsopvolging

Gewasbeschermingsmiddelenmonitoring

Handel

Omscha kel ingsprocessen

Natuur en landschap

Bloembollen

Ondernemersgedrag

Regionale studies en verkenningen

Opengrondsbloemen

Administratieve lastendruk

Verbreding landbouw

Opengrondsgroenten

Informatisering en leT

Water

Potplanten

Managementondersteuning

Category management

Akkerbouw

+ opengrondsbloemen

Retail

Zorgsystemen

Veiling

Gewasbescherming
Intensivering teeltsystemen

Methodiek

Nutrienten en watermanagement

APPROXI microsimulatie

Plantgezondheid

Bedrijfsvergelijking

Uitgangsmateriaal

BIN/Artis

Voedselveiligheid

Concurrentieanalyse

Concurrentiekracht ketens & sectoren

E-Iearning of E-onderzoek

Informatiesystemen

Enquetes en interviewtechnieken

Internationale handel

Experimentele economie

Consumentengedrag

FES microsimulatie

Consumentenonderzoek

Group Decision Room

Detailhandelconcepten

Kennismanagement en verspreiding

Verwerkende industrie

E-commerce

Life Cycle Analysis

Internationale marketing

Mind mapping

Merkenbeleid

Modelvorming en systeemanalyse

Productdifferentiatie en -segmentatie

Netwerkanalyse

Scenario-ontwikkeling

Procesbegeleiding

EU-Iandbouwbeleid

Research Guidance

Globalisering

Risico analyse

Certificering & keurmerken

Scenariostudies

Ketenconcepten

Spelsimulatie

Ketenperformance

Stakeholder analyse

Ondernemers/Producentengedrag

Statistische analyse

Supply Chain Management

Technology assessment

Voedselveiligheid
Concurrentiekracht ketens & sectoren
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Eilandvorming binnen
Sectiebelang

de afdeling

staat voorop

/

Onvoldoende bereidheid
Onderzoekers bevinden zich

om expertise te delen

op wisselende locatles

~~

Tijdsdruk voor

Onderzoekers worden

_____~
' (senior)onderzoeker

voortaan afgerekend op

Onderzoekers
/

Geen rUlmte/facllitelten voor

output

InhoudellJke dlscussle

Ontbrekende begeleiding/
managementkwaliteiten
\

----. Acquisitie
Gebrekkige

~

voor onderzoekers

de omloopsnelheid van

~\,

onderzoek

Kloof

\.D

o

Ontbreken van sturing

tussen

management

en - - - - . voor informatie/expertise

onderzoekers

uitwisseling

kennis

----. Verplichting voor 165
onderzoeksdagen

Onoverzichtelijke databank

~

over anderen

kennisdeling
I

Verlies van expertise

1 / in de organisatie

\

Gebrekkige planning en
samenwerking

in

Ontbreken van eenduldig
standpunt bij benadering

~

"" po<"",t, klo"'"

met onderzoek

~ Beperkte tijd voor
ontwikkeling van
expertise

VUT-ters (oude rotten)
Heersende situatie
op de arbeidsmarkt

~
----.

Ontbreken van interesse/
en capaciteiten

wordt

bemoeilijkt

projecten

Verzelfstandiging
van het LEI

Ontbreken van

op

zichzelf aangewezen

------.

---...... Onvoldoende begeleiding
Enorme toename van

zijn

Wisselende
personeelsbezetti ng

Onderzoekers

vernchten

onnodig dubbel onderzoek

6.4

HEI-DAGEN INCIDENT

In dit incident heeft de projectleider besloten het onderzoek te bespoedigen door een aantal dagen op
de hei door te brengen met zijn projectteam. Gedurende deze dagen zijn er goede resultaten
voortgebracht door het projectteam. Mede onder druk van de opdrachtgever zijn deze dagen
ingepland. De 'afzondering' van de buitenwereld heeft een goede intensieve samenwerking
gestimuleerd. De projectleider had eerdere, goede ervaringen met de manier van invullen van
projectdagen.

Oorzaakgevolg boom:
ontbreken

van

druk van de

strakke naleving van

opdrachtgever

onderzoeksplanning,
discipline

~

stimuleert
onderzoek
verloopt te

/
mensen

traag

hebber

andere"prlaritelten""

~

intensieve samenwerking

\

op een locatie op de hei,
'afgesloten

projectleider /

buitenwereld'

organiseert

van

de

~

teamgevoel

--..

korte

in

resultaten

hei dagen

onvoldoende
denkkracht
............................................
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tijd

komen tot goede

6.5

SPECIALIST INCIDENT

II

De in bijlage 6.17 genoemde specialist blijft tot hij iemand ingewerkt heeft. Hij had nog een aantal
lopende projecten waarvoor hij nog moest blijven. Ook is er een bepaalde opzegtermijn waaraan een
werknemer moet voldoen om de organisatie te verlaten. Dit zijn twee maatregelen van het
management die het behoud van de kennis en vaardigheden bevorderen. Verder was de nieuwe baan
nog niet meteen beschikbaar, waardoor hij deze termijn heeft gevuld met eerder genoemde projecten
en inwerkactiviteiten.

Oorzaakgevolg boom:

lopende projecten
(moeten)

worden

afqerond
x aantal maanden
opzegtermijn

specialist blijft tot hij

kennisjvaardigheden

iemand ingewerkt

blijven behouden

heeft

andere baanjfunctie
is

niet

meteen

beschikbaar
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6 ..6 NAUWELI1KS BIlGEDRAGEN INCIDENT
Dit incident is gerelateerd aan Research Guidance Energie. Door de vertraagde start is een
projectmedewerker niet in staat

a la

minuut een bijdrage te leveren. Hij had andere prioriteiten.

Daarbij is het contact als het ware 'verwaterd'. Hierdoor is niet bekend of de medewerker nag iets wil
bijdragen. Een andere mogelijke oorzaak is het feit dat dit onderzoek geen routine werkzaamheden
betrof. Er waren lastige onderdelen uit te werken. En de prioriteit kan daarbij worden be"invloed door
deze moeilijkheidsgraad van het onderzoek.

Oorzaakgevolg boom:
opgedeeld in afzonderlijke
onderdelen,

moeilijke

onderdelen

------..

ontbrekende
risicomijdend
onderzoeker

gedrag
onderzoeker
te laat benaderd
om

bijdrage

leveren

te

tijd

onderzoek,

om bijdrage te

toezegging

weinig

expertise

nauwelijks een bijdrage
geleverd

te

heeft

aan

ontbrekend

een

draagvlak

ondanks

expertisegebied

leveren

afgedekt
hij denkt ze willen mij

!
door

andere onderzoekers

er niet bij hebben, en
wij denken hij wil niks
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6.7 ONDERZOEKSSNELHEID INCIDENT
Een

ander

uit

Research

Guidance

Energie

voortgekomen

incident

is

het

feit

dat

een

projectmedewerker aangeeft dat het tempo in het onderzoek gewoonweg te laag is geweest am
goede resultaten te bereiken. Dit is veroorzaakt doordat projectmedewerkers op verschillende locaties
hun werkzaamheden uitvoeren. Daarbij is de projectgroep verdeeld over de werkzaamhedenjfasen in
het onderzoek. Het ene moment zijn er twee mensen aan het werk, dan weer drie anderen en
vervolgens weer twee. Dit wordt mede be'invloed door de afzonderlijke prioriteiten. Dit verschil in
tijdstip,

locaties

en

samenstelling

werkt

niet

bevorderend

voor

de

resultaten

en

de

onderzoeksvoortgang. Bovendien moet er vanuit het projectteam voldoende discipline zijn am de
stukken op tijd af te ronden, anders worden deadlines niet gehaald, waardoor collega's in het gedrang
komen wat betreft andere projecten.

Oorzaakgevolg boom:
onderzoekers bevinden
zich

op

verschillende

tijdstippen

op

verschillende locaties

dan 2, dan 3
deadline wordt niet

dan weer 2

gehaald

anderen
onderzoekers
hebben

snelheid in het onderzoek

onderzoek wordt ingehaald

is te laag

door ontwikkelingen in de

andere

markt/sector

prioriteiten
onderdelen

kunnen

niet

worden gestartjafgerond

wei beloften, geen discipline
am stukken af te maken
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6.8

INCIDENT TE WEINIG BESCHIKBARE TIJD

De werkverdelingstructuur van Research Guidance Energie is oak van grate invloed geweest op de
afronding en prioriteit van het onderzoek. Deze werkverdeling is ingegeven door de moeilijkheid en
nieuwigheid van het onderzoeksthema. Om de last te verdelen en de onderzoekstijd te verkorten is
gekozen voor deze verdeling. Oak de opdrachtgever bepaalt met zijn budget de tijd die beschikbaar
is. Het onderzoeksthema is oak onvoldoende beheerst door de betrokken onderzoekers. In combinatie
met de beperkte tijd werkt dit niet motiverend voor de projectmedewerkers am het onderzoek af te
ronden.

Oorzaakgevolg boom:
opd rachtgever
heeft
budqet

opdrachtgever

beperkt

--,~~ bepaald
tijdsplanning

onderzoeker

,---------,~

is

niet

gemotiveerd

onderzoekers hebben te
onbekendheid met
capaciteit

weinig

van

tijd

beschikbaar

voor lastige onderdelen

onderdeel

wordt

onvoldoende afgerond

onderzoekers
risicomijdend gedrag van
de

te

gebruiken

methode

wordt

onderzoekers

onvoldoende beheerst
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6.9

PLANNINGSINCIDENT

Bij acquisitie heeft de opdrachtgever te kennen gegeven dat er maar een beperkt budget beschikbaar
is voor bepaalde onderzoeksactiviteiten. Op basis hiervan bepaalt de projectleider de planning van het
onderzoek. Daarbij maakt hij een inschatting van zowel de werkkracht als de denkkracht van een
projectmedewerker. Daarbij is de invloed van de projectmedewerker op de beschikbare tijd voor een
onderzoeksactiviteit te gering. Hij is daardoor niet gemotiveerd om de onderzoeksactiviteit te
verrichten. Zodoende is aan dit onderzoek niet de hoogste prioriteit gegeven.

Oorzaakgevolg boom:
acquistie:
opdrachtgever heeft
beperkt budqet

te
projectleider
bepaald

weinig

uren

voor onderdeel

planning

van onderzoek

~

medewerker
niet
qemotiveerd

projectleider moet
capaciteit

van

medewerker
inschatten
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is

6.10 RApPORTAGE INCIDENT
Bij het samenstellen van de afzonderlijke onderzoeksverhalen gaat de essentie van het stuk verloren.
Hierdoor herkennen projectmedewerkers hun eigen stukken niet meer in het eindrapport. De
samensteller moet rekening houden met (gewijzigde) wensen van de opdrachtgever op basis van
opmerkingen op bijvoorbeeld een conceptrapport. In combinatie met het feit dat projectmedewerkers
niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de veranderde wensen moet een samensteller de
afzonderlijke stukken aanpassen.

Oorzaakgevolg boom:

opdrachtgever
wijzigt wensen

--.

uitvoerders

Zijn~

onbekend

met

veranderde

wensen

samensteller geeft

uitvoerders

eigen interpretatie ----....
aan

onherkenbare

afzonderlijke

V

staan

niet

achter rapport

stukken in het

stukken

eindrapport

van opdrachtgever

r---.

interpretatie
conclusies
conflicten op
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van
levert

6.11 FUNCTIEVERANDERINGINCIDENT
In een matrixorganisatie is de verantwoordelijkheid van mensen vaak niet geheel dUidelijk. Als er dan
ook nog een functieverandering plaatsvindt, is de chaos compleet. Een medewerker weet niet meer
wie verantwoordelijk is voor afronding van een bepaald intern project. Vanuit deze nieuwe functie
worden dan zaken gedelegeerd aan anderen, mede onder druk van een volle agenda. Zodoende
worden projecten niet afgerond of zogenaamd in de koelkast gezet.

Oorzaakgevolg boom:
drukke
agenda

- - . dingetjes
gedelegeerd
projecten worden niet
onduidelijkheid
mensen hebben

~ meerdere
matrixorganisatie

~

over

verantwoordelijkheden

afgerond
tegenstrijdige

geluiden

naar buiten

petten op
functieveranderingen

intern organisatorische
'chaos'
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6.12 REKENKAMER INCIDENT
Dit incident wordt gekenmerkt door het inconsistent zijn van resultaten van verschillende
onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door een gedetacheerde medewerker van het LEI in
samenwerking met een ander onderzoeksinstituut. Daarbij wordt de interpretatie van de gegevens en
de resultaten van deze interpretatie niet door het LEI gesteund. De methode die gebruikt is in dit
onderzoek is ook verschillend van de door een andere discipline gebruikte methode. Anderen binnen
het het LEI waren niet tijdig op de hoogte van de inhoud van een onderzoek waarbij het LEI
betrokken is. Dit leidt tot mogelijke inconsistente resultaten.

Oorzaakgevolg boom:

andere locatie van
de gedetacheerde
medewerker

LEI staat niet
anderen
waren

Rekenkamer

binnen
niet tijdig

het
op

LEI

gebruikt

hoogte van de inhoud van

data van LEI in 'eigen'

een onderzoek waarbij het

methode

LEI betrokken is
geen

verschil

in

benadering

achter

de

bijdrage

van anderen

energie vs. econometristen
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de

interpretatie

6.1.3

ONBEKEND ONDERZOEK INCIDENT

Onbekendheid met inhoud van lopend onderzoek van anderen binnen het LEI leidt tot tegenstrijdige
resultaten. Dit wordt veroorzaakt doordat er onvoldoende bekend is over lopende onderzoeken van
anderen. Anderen zijn dan bijvoorbeeld andere disciplines, andere secties of andere projectteams. Een
andere reden van overlap kan zijn dat een onderzoek in eerste instantie helemaal niet overeenkomt
met welk ander lopend onderzoek dan ook. Ais de opdrachtgever zijn wensen echter aanpast op basis
van veranderde regels of op basis van voortschrijdend inzicht kan de situatie ontstaan dat onderzoek
ineens wei overlap heeft met ander onderzoek. Door de onbekendheid met lopend onderzoek is er het
risico op onvoldoende draagvlak met betrekking tot de resultaten.

Oorzaakgevolg boom:
inhoud en aanpak
van onderzoek is
niet

onderzoek

heeft

bekend

~

onbekendheid met inhoud

ontbreken van draagvlak

-------..1

van

binnen het LEI

van anderen binnen het

(in _ _

-

eerste instantie) geen
raakvlak

met

lopend

onderzoek

tegenstrijdige
LEI

resultaten

andere··························

lopende onderzoeken
opdrachtgever
wensen

aanpak en inhoud
wijzigt

van

overlap

onderzoek----' met lopend

wiiziqt

onderzoek
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6.14 TEGENSTRIJDIGE RESULTATEN INCIDENT
Dit incident is afkomstig uit het Research Guidance Energie project. Hierbij wordt verwezen naar het
inconsistent zijn van de resultaten van de Floriade studies en dit Research Guidance Energie project.
Hierbij hebben zaken als verschillend tijdstip van starten en niet voldoende afstemmen van lopend
onderzoek binnen de afdeling een grote invloed op de inconsistentie. De aanpak van het onderzoek is
(in eerste instantie) verschillend. Verschillende disciplines benaderen zaken op een verschillende
manier.

Oorzaakgevolg boom:
vertrouwen
aanpak

en

inhoud

van ander onderzoek
wiiziqt
ander

onderzoek

is

inhoudelijk

onbekend,

de

resultaten

totdat

verschijnen
verschil in tijdstip van

op
gedurende een onderzoek

keuze:

eigen

komt een ander

aanpak

blijven

onderzoek met

volgen of wijzigen

tegenstrijdige resultaten

aanpak

~

nieuwe inzichten

onderzoek is in
voldoende mate bekend
gemaaktjrondgestuurd

starten
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onderzoek wordt gestopt

eigen

6.15 PROJECTVOORSTEL INCIDENT
Een junioronderzoeker moet op basis van een aantal staccato opmerkingen van een bespreking met
een opdrachtgever een projectvoorstel schrijven. Deze junioronderzoeker is onbekend met de
gebruikte terminologie. Hij was bovendien niet aanwezig bij het gesprek met de opdrachtgever. De
begeleiding is te summier om het projectvoorstel goed te schrijven. Het resultaat is niet naar wens.
Zodoende moet de projectleider alsnog extra tijd in het projectvoorstel stoppen om het projectvoorstel
te completeren.

Oorzaakgevolg boom:
onderzoeker
niet

is
onderzoeker

aanwezig

bij overleg met
opdrachtgever

~

staccato
uit

onderzoeker is onbekend

met - - .
~

opdrachtgever

~
projectleider
zelf

geen

afwezig

welnlg/geen ervanng

~

metterminol,nip
opmerkfr-lgen··············
onderzoeker kn]gt te

gesprek

heeft
.. .
tl]d/ls

welnlg Informatle
van de pro]ectlelder

~

begeleiding
b k
.' ont ree t

~

.

heeft

- - - projectleider

:

~
moet

alsnog zelf aan de slag
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--......... resultaat is niet naar
•
wens

6.16 VENSTERPUBLICATIE INCIDENT
In de onderzoeksgeschiedenis van het LEI zijn vensterpublicaties ook incidenteel voorgekomen. Deze
onderzoeken bevatten vaak houtsnijdende conclusies over bijvoorbeeld het resultaat van gevoerd
beleid van een ministerie. Vaak is dan de wens van de opdrachtgever om het onderzoek niet openlijk
te publiceren. Het rapport staat vast wei bij iemand in de archiefkast maar is in de databank niet terug
te vinden. Ais er dan een rapport uit de archiefkast wordt gehaald, is de kans aanwezig dat dit
onderzoeksrapport 'verdwijnt' zonder dat achterhaald kan worden wie het heeft geleend. Juist omdat
dit vaak goed onderzoek is, mist een onderzoeker mogelijk essentiele informatie. Ook kan hij (delen
van) onderzoek herhalen zonder dat hij hiervan op de hoogte is.

Oorzaakgevolg boom:
rapport

bevat

gevoelige

------.

informatie voor

rapport
niet

vrij - - - - - .

gepubliceerd

opdrachtgever

worden
rapport bevat geen
onzin,

mag

hout

sniidende conclusies

onbekend
inhoud
rapport

~
staat

vast

met
van

de

..-----.

onderzoeker
mist

relevante

informatie

een

------.

onderzoek

wordt

herhaald,

dubbel

uitqevoerd

wei ergens in

als er een

een kast

uitgehaald wordt

en niet teruggezet, dan
weet niemand dat
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6 . 17

SPECIALIST INCIDENT

I

Een medewerker is bij het LEI weggegaan terwijl hij specialistische kennis had met betrekking tot het
informatieverwerkingsysteem. Het gevolg is verlies van expertise waardoor de uitvoering van
bepaalde projecten vertraging oploopt. Ook moet er iemand opnieuw ingewerkt worden om deze
vaardigheden te leren. De medewerker heeft het LEI verlaten om verschillende redenen: hij had
behoefte aan een andere werkomgeving en hij zag geen uitdaging meer in zijn dagelijkse
werkzaamheden.

Oorzaakgevolg boom:

niet

echt

weglekken

uitdagend werk

van

kennis/kennishiaat
moet iemand nieuw

behoefte aan andere
werkomgeving

specialist

verlaat

ingewerkt worden

de

organisQti~"H"H'

projecten lopen

'eigenaar' van specialistische
capaciteiten
hoge werkdruk door

vaardigheden

vertraging op

wordt

ziek/verlaat de organisatie

onderbezetting

'eigenaar' van specialistische
vaardigheden heeft het druk
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te weinig capaciteit
(mensen)

voor

bepaald

type

werk/activiteiten

6.18 IT SYSTEEM INCIDENT
Het informatiesysteem is verantwoordelijk voor het overschrijden van deadlines. Gegevens moeten '5
nachts verwerkt worden door de zware belasting van deze verwerking op het systeem. Er worden
gegevens ingevoerd am verwerkt te worden. Deze verwerking kan onderhevig zijn aan een aantal
fouten. Dit levert vertraging op. Wanneer het systeem '5 nachts gegevens verwerkt is het mogelijk dat
er problemen optreden. Deze prablemen kunnen pas de volgende ochtend verholpen worden. Dan
moet er weer gewacht worden met een volgende verwerkingsrun omdat dit overdag een te zware
belasting

is

voor

het

systeem.

Een

bijkomende

bran

van

mogelijke

prablemen

is

onvoorspelbaarheid van fouten.

Oorzaakgevolg boom:

gegevens moeten

I

'5

nachts verwerkt

worden

~

een

zware

met

problemen

gegevensverwerking is

tijdsoverschrijding
problemen

dataverwerking kunnen

belasting

pas

voor het systeem

de

systeem

volgende

\

planning

voor

projecten

een

opgelost

in de soep

onvoldoende

onvoldoende

in projecten

voor

problemen moeten een

worden, sequentieel

fouten

het

gegevensverwerking

ochtend geconstateerd

en analyse

voorspelbaar

in

wanneer
optreden;

gebruik van systeem
en

oplossen

problemen

van
vergt

specialistische
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